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m & daarb¢ muw rjKU loo 8tuntag bet woord
komt. G&l men ~in~LN=p vmeen«an~
~Ic toormk!~ L (Ik xaj d&&r aa»oen g=p uit dom) De nguur = welke dm
vWng L de figuur vmn den mt. b~
der LnnerWke structuur, c>nvoltodd, ondoor'w rocht,
zoMer &tj1logfeer: voLkomen nieUszeggend. Htj werd
ejgenWk precim zcKmg Hehnam vertahog van Georg
Tmx» gMk±it Xm Raüm". welke ve tÖdeLw
~ wmmg '"I' ·""" ""1 UjeD dm mümwr
tm wordt ~evm. Ik ~ &t~eht in =
v hier volgeo: de oordeéle. Het W k~
0ch0ueDd voor het geh«le boek.
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La dm boC ehÜnt wIt de bertmke maan.
Vm de axrMjd mt ochMuw, cm kachüg mte.
Zn woont ~ vmMm Hmn:
dxAkm &ë §uif op, de mA1m.
Ze W~= tkütmd op p m t
Een &tKhuweWke v~ Hmk butvert even
Achter bm tdt hec pdvüt
Ww keM do m1mmcMn b&ngt te beven.
ZekUvenT·aCk=beid&L8(KA,
V de och m de pmj
jut kormm r$pe ·ruehten vol.
LJWe wInden b 't du9stm kjmbetL

ER Qjn vele dingen, die Albert Heiman niet kan;
er um Dok dingen, die hÜ-al]een maar kan; maar
htj meent, geloof ik 3om3, dat hIj allea kan, en
dit zelf9 zonder veel moeite. Roman3 spuften, en dan
nog wel van een overdonderenden omvang, behoort tot
de dingen We W bê:9i9t niét kan. Maar een verbaal
8j3 ,,mm Aap 3chreit" 3chrhven Ls een van die dtngen
welke, % mm wetem hQ-al1een maar kan, en het
zou, opgenomen in ,,De Korte Baan" (een bundel Nederlhe verhajeo welke du Perron CIl man
voor 'n tweetal Jaren enstelde ) met het beste
daarin, en dat beste Kond op een zeer boog plan, gemakkelfjk hebben kunnen wedfjverem
Ik weet Wet goed wat Albert Heiman mm het
geserreerd, pWWch erj atmosferimh p van dien
,,korten roman" waarin elke 8jtu&t1e psycholo~ ongemeen scherp gwteld en kort, decWef geformuleerd
werd, w=r1n tuur en gedachten reed8 een wonderWke rüphad vertoonden, — Ik weet Met goed wat
Heiman gedert aen predes bezielde. HY begon — na
het misvewtand vao = ,,Serenjta3" — romajw te
spuiten van een voor 8ebrtjver en lezer catastrophale
breedsprakigheid,
onzakeWkhe!&
onw=nlUkhefd.
Slechts spoh bracht h5 een nguur — ook waar
ha bewees deze te dcmmen — tot helder leven. Zelden
werd een figuur compleet en krachug gestalte, een
zdfstandigheid van vleesch, bloed, beenderen, hart,
wil en hersew. Koq tgj dit niet ? De atmosfeer — die
hij zoo wist te laden — verdunde, ver8chr&a]de, verfjlde. Zijn taal werd afwisselend verwaarlooM en
quasi-mcx)i, afwktselend verfYnd en vewloasd, op het
stuntelige af hier en daar. zjjn werk baalde niet alleen
met meer het peil .van ,,MYn mp Schreit", het bleef
heel vaak, bladmden lang, beneden peil. Men begon
zich 3om3 af te vragen of Heiman zichzelf — maar
dan op volkomen onverklaarbare wµè — in ,,MQO
Aap Schreit" overtroffen had, of dat hjj in Min later
werk — hetgeen %na even onverklaarbaar jg — achzelf bewust, opzetteWk verloochende. Maar ik geloof
Aoch het een, noch het ander. Ik geloof dat de vele
mislukkingen in zjjjD later werk aan een rabe!
misverstand mm te wUten; aan het uüsverstand, ht
hjj meent alles te kunnen en alles zoMer veel moeite
te kunnen, en aan bet misverstand, dat % enkele zeer
gevaarlijke en verfpejujke zijden van um
talent
voor kwaliteiten is gaan versljjten. Is hier dan
%rake van een 8chromelÜke zeifoverschatling ? Ik
meen, dat men jwter doet hier te 3preken van een
door "n weinig deskundige critiek in de hand gewerkten
fatalen overmoed.
A jbe rt Heiman kan voortretfe!fjk 8chrËtjven, maar
ïgj scheen 3teed8 minder te gelooven, dat Qu voortreffelYk schrUven ook een voQrtreffelUk xhrappen
verelmht. De Kt van 8chrÜven tmtaat voor een
niet gering deel uit de kunst der zelfmtUmg die
bet doorhalen Ls, — een om meer dan één reden moelWke kunst. Dit is nleW nieuwm jjet sc%nt alleen
nieuw er m verbmd .met Heiman aan te herinneren.
— VoorU: reed3 = ,Zuid-Zufd-West" had — naaM
voortretfeW"ke bladzÜden — een gevaamke ztjde van
dit talent blootgelegd: een bSrLa vrouweIfjke, Ik zei
Zw&st mdsjemchtfge, gevoeligheid die zfch voortdu=d op den rmd (en ¢[kwb18 ook óver den rand) van
het 8entimenteeIe bevond en die het mherpe, reëele,
zakeWke, uL&rLne]Uke denken verdunde en deed uftdjjen tot een dmomerfg, poëti8eerend, fdeaMeereM,
I en traag gemUm£r. GeuLUmer tonder 8plerkracht zonder sutle. ZoMer wurde ook. Ik
weet wel dat er damea ®n, die bÜ dit e en vm
beven gepraat en van verrukktng, JudR omdat
het zoo heer!Ük verheven .en öeµünMg künkt, maar
een mjrUver die = ~f8 m bun rmcue8 weet te
~tteD tmeft dan ommddenÜk dat M een kant van
zjjn w 13 genaderd die m het beste doet ~
maar te verwaanoozen. Het t%erbdee] gebeurde %
Heiman. De onverYMe1Uke concreetheid, het
m vcK)rtdur¶end terzake van un Westjndfxbe 3cbet8
.

te pmu ver een cultw 4van het vage, LwÜme-

lende, droomAeke; de dwingende. Bobere kracht vant
%Q woord, d e %Lende p reclesheid m rjer form uiee-.
ringen verdween, en verdwenen we rl~. Er'
Ib m V&Il zÖn latere werk wedriig meer %gebIevenn
tenztj enkele pmchüge bladMden tht ,Pe 8ülle Plan-.
t&ge", bl&dmden waxrin M
het gehdmg
ent
wreed gebeuren van een tropW:h oerwoud reef,,
cu eenige verhalen uit ,,Hart zonder Wnd". — ,,Orkaani
W Nacht", w8&nn Heiman, volgem de gemchten, tot:
de aam en cSe men teruggekeerd, en dat:
ik bUgevolg met een zekere gp&jamng begon te j=nl
(omdat ~ temgkeer mU de rUmng van at talmt:
ümcbem), werd, op de eemte Httem bn tj&,,
een Met gerhige teleimtelllng. HeC leed wederom &81jt
al de kwalen van de daaman vwrafg ;
het bleek bmMg (ongehoord b~nrmg). ·en-·
timenteel-verh«m en ~+= de A,
hoewel Kberp geden. werden o'
"" "" "'i"" en ver-.
waterd gerd.
m tham ligt ^tten"I) voor om. De voornaam-.
ste v van dit boek W d&t men xLch m.
l!g gmoopt gevoelt ,JL#n mp 8chrdt" te herï=n,,
en het ook LndëM&&d her1ee&t: om te ecmtro]Berenl
wie Ach hier vergi8t he«t: de l=r omtrent z:fjn mee-.
nfng over dezen &ütcur, of de mteur fn = meeuLng'
over Achzelf en het Mer gepubhceerde verbaM Mimax·
ab men dat vroegere, Loo gave werkje heeft ge
13 het no een l wU dlm DchrUver heeft,
bewogen dien eersten ,,korten roman" door dezen tweeden
te doen nankeeren. Afgezim van enkele km be3chrmngen van het aachte]Ük mtteMeger dat zich
plowling over het bergBtadk hdt uitge8tort — be«hen die 8Oül8 waarWk hajludnant luguber'
zYn — en Mg van Helmam vide op d= oude,
legende van Hanlem mttenmger, min het vTUwe!
iedem qualfteit. AÏ3 geheel HNt het ver benËden het.
niveau waarop het zich overeenkomstig de visie moest
bewegen, ver beneden het conflict dat het wilde mggereeren en oproepen; het klinkt, vooral waar de rattenvanger het woord neemt. handelt af f1ujtneelt,
mWch, e, onwaar; 8picbtig. xhril m=l; de
dem heeft geen volume: en 8j8 mm niet beter wüt
zou "men veroMentellm dat de er eenvoudig
vér bcwen %n kmchten heeft gegrepen. ter%l .....terwijl juist het tegendeel waar is, emï juUt déze
8chet8 xheen weggelegd door den Khr#ver van Aüin
Aap Schreit", terml % ziCh juin hier W (Seben ,.korten
roman", prachüg had kunnen hememen (en wrekm).
Het Ia echter Met gebeurd. Het E=t weG En
een vloek en een zuch t rj emmchrevm — 9ctW9é
eenerzW de gemakkehjke en goedkoope Injddeltm
wmrmee Wl hier 3on18 &tmmeertje8 8chepL ~#md8 de BoTnB vlak-af gemeene beelm)raak. Enkele .
voorbeelden:
,,De Bcheefg=kte gevW um breed-weg~nken
~~mjeede " (bl&i 5).
,:En bet meer = }8at8te golvm migelegd, Hgt breed m g, évm Ubwter~. mjs
~(Heh&&rwoetigkrrxmeen~maxnM
weet mvurxMigd Hgt te 't pkd~L"
(bldK 6; men tmknke, h¶kjltaat hier wer an naclhtelSk ·).
\~.

GD·n ·mt mer ·rmw %~
aB w" (bldz. 7).
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mWmt R81rweWk8 k de rman vlgea 6r ~
derke bergkaak, en sttjgt de eerste damp uit
decEmhoo~~egmue~;mweg:'
(b&. B).
>et (~k) blinkt van bekierheScL van zeüvm
gen" (bl= 9).
,,Dan 18 de zon bjoedixM m vkkkm mommd op
bo¢ , gezonken Ld een hooge beI¥gpleety (tA= 32).
JXj mam ontwaakt heft trmg + ~
Utt pkMelhig roeC guud Qmb~6B W&
VI Hek um m ¢9 bet r."
(bl= 33) Etceteramer. üiËt erg0rlÜker, W De raak
dj~e~:QotµdeeuecjeLerb~dambeuag=mt

Ik w:ht me oou~en dm plicht op deze ver8
m eommen te leverm; ze R~kt voor »chzelf.
Mm Kajj opmerkm M:t Heiman C~ ..dicbUr" W
hUwvol&mgtomW~ekumeWcrWek. te weten d&t ©t geco vertMng m geen E+
aan l& Ik kaa deze Leuverbljnang Djêt ~cm ver~ doordenovermoedmmWLk boveo w~
Ik Ee]c·of, dat Heiman tot die talenten behoort die
Met t de weelde verdmgm bet rdje
te m- ~K dit gmdkht Lb bet v: vorm-loo«
cKj4MdeLUk. niet dwtngen& Het Lb Cv kkmmend
8j8 beklemmeod = w&ak het W ~ ~mblik Lb,
wordt het berdkte r ïïµ, op tn Wdb
-'N ·' N' ·'"Pl er, W m van JQ=f
werken dit ~ tn de h&n4L Ze vajlen

t — hl m kLDdemk — mt den Uk)d.
Wmr Helmmn Ach vd &= cm (cm) ~t mn T KbcureD La bet
btUk~ CMmtréb voomj Bcbt m (8ch µ)
cMrmmt te <d- Wur voor bet mttenjeger
kU EruvmWk8 Eb bet mtk voor =WC een
omammtje. Op xLch m de m teekemng¶R» expr~e~ % 8j8 uNwtrma m Lê -koetm gped — mrxxmL Het Bmt m au ik voor
~ pW vmm dkn m vmak edo deugdelUken
Lnu8tmlor ~ aMer epithetm kan vinden &Jb ik
w&&xhdd-]jeveDd wil bl#ve1m mmr w xUn het. C&ntré
heeft E Ling m ~ woord pen; bet bedoelde heeft M Mec opgevangen, vujd, en het
nrde heeft hU Hdorven. De wemch, in het
colophon v8xl dit boek ujtgurprokerL dat de fniüajen
en tten geen ochade ~den br'engeri mn de deer
d= gemhiMenL8 ('n xoMerltnge, weLMg-complfmmtewe wemch) 18 Met in v geg8aA Klier-

mm.

Tot Üot een rtaal mm Helmam kunnm, m cm
naai van Heimans h8che1µe pathetiek
en
g7r~"
8pmak.
,,In deze ééne geconde weet füi, boe ze (dé ratten)
reeds M komen, boe ze bet vormjoo6 p&kket
d&&r midden op ot~t ornhngelen m een gepiep cd
gemk en E+uffel begint- HU boort bet geknam van
de tanden m het gekraa van & wreed-ocherpe
nagejtjeo *er de steeoen. 't ZÖn donkerEg niel krioe·
lende klonten. edo donker &Ja wBar W zelf (de oachtwacht; het 18 nachL H.B.) '·'" "" "' "' geplant 8taaL
HU Het witte ni~ vao tanden en mjleMe gemters
van , en i= nu de regm heefL m
mmekmd opm rj&chtlicht: de kale m Rurfüge
ruüm gewoljen leprozen vol wittigheid vlugge cd
mw=~ U0 bunzmg8 en dikke vwelte die nauwelÜu vm Ze rukken ea trekken aan 't pak
d8t ~ i8 «t en pL 8chier tot
p brmgt bet de ratten, lc rukkm m doljeo
en Wen mch &&q elkaar m rukkm en
n )apoL
't W ~K te meq m mkiel de oacbtwacht beeft
Uri om te Wcben, wmnneer er, o Muik, op eenmaal
·m grcxk nün zck) laag m=cKk&jg
cm d te vooncihÜn komt mt dm nacht. De
w&kertw1gd= beddeopem wr7uL6
bet ~ m cm ~ met boMcMen pmbunen
bleek ov~ekt. Hg 18 glLulmeDcL u mkek bcmeo
l haar steken steLl uit = rug. De andere rUtm
·tuivmopgKÜomhem~wmnuWbdaÏi~wW=kopk~µ~
bkmdeh&rm^9=~tWe^TUM~rer*=mpdckkopD~¶ukem(mdieLnhetj&&run~
~ vm&Momd~Dnöet0domdoQr&j=
ckmdom.
mtwt bad0Löa Vmnhrik
m ttlng? V8a ? Do mumvUm KbeUurt
me¢ + poo¢m bo¢ ·wmrto ukkK uit eLk8&r. h9
wm« met = k~end0 Nk bde eam
m &kDpbm ~bQudthg~'""w"'."'" v88t
m« m k&km- MeC cm k=C mn & B&chtwacht
~mt, eea eakeb kreet &0 ~ Wch W dé
~h v0rU)~t m che aj cje mum ui'

alie op een 8& Want op hetzelfde oogenblik boort
zich de helle &vimrs door de mg van den rattenvomt. Het vooze, vadzige ljjf is geheel aan de 8taak
ge3pjetst," (bldz. 23—25 ).
,.zjj zien het bootje naderkomen, door een dw&r8e
goWslag en een koele wind gedreven, en ze zien dm
muzikant die dwaze ljedje8 speelt en opziet ,lacht,
een spetterende lach. In hun ontzetting nog muziek,
een daïwmuziek ! Op goeden VrÜdag ! Vol afschuw
keeren zljj zich af, de jw gilleri: ,,Stil I", vrouwen
bekruisen ach. en hÜgend, rood bezweet slaat de
pastoor de handen voor un oogen.
Nu is het bootje zoo IjabU, u zien den muzikant
in de oogen, wenden aa vol afehuw rlogmaaj8 af.
Alleen de bu ga8t tot aan het water, zegt
met aarzelende 8téïn: ,,Verdorvene ! Zoo lang iti ook
niet bidt !"
De memchen lubteren angstig toe, en ae daar
opent de ander tmag de kaken; 't 6 een doodshoofd
dat begint te gpr!eken:
— Ziet ge niet ? ~w baten niet. De ratten...
ha-ha-ha-.. Ge vree8t Jvc ! Ha-ha-ha !
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— GocÏb toom...
Y
0
— Ik ben 8terker...
Een vrouw gilt: ,,'t 18 de duiyeL" Maar nu plooit
een breede "glimlach m de ~en van den 8peelman:
Nan den duivel wilt ge dan geholpen üin ?"
-- Helpt gjj Otl8 ! @~kt de burgemmter. En plot8eling, in een schrü koor 8temmen aUen in: ,,ja ja !
Heipt om !" Eteetem. (bldz- 37—39).
Het 18 mbegrUpelÜk. dat beide 8tukken in een en
hetzelfde boek voorkomen, door een en delfden
auteur geachrevm werden.
HENRI BRUNING
') Albert He: Ratten; NYgh & van Ditmar N.V.
RDtterdam. 1936.

