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ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

TWEEDE DRUK

VOORWOORD
ls tegenwicht tot de vele theoretische onderscheiA
dingen en disputen, waarmee de jongeren sedert
eenigen tijd het terrein der pub eke belangste ing
li
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hebben betreden, heeft deze Almanak ten doel den
vollen nadruk te laten vallen op het scheppend werk
van hen, die in de laatste vijftien jaren hebben gedebuteerd. Wij hopen door deze uitgave, sine ira et studio
samengesteld, den belangstellenden maar mogelijk in
verwarringgebrachten toeschouwer een gids te schenken, zonder evenwel zelf een oordeel uit te spreken:
dit vragen wij veeleer van den lezer.
Bij de desondanks noodzakelijke keuze hebben wij
ons uitsluitend door artistieke overwegingen laten leiden. De sp litsing, die in de tijdschriften dezer jongeren tot uiting komt, is hier vermeden: slechts in het
overigens zakelijk gehouden Register zal men hierover
eenige mededeelingen aantreffen.
Wij meenen hierdoor van de plicht tot het schrijven
eener critische inleiding ontheven te zijn. „Erts" doopten wij deze tekstuitgave : een chaotisch geheel in een
onvoltooide, doch reeds kernen aanwijzende formatie.
Wat in 1925, naar eigen oordeel, representatief geacht werd, is hier opgenomen. Werk, op een hoogstschaarsche uitzondering na nog nimmer gepubliceerd,
maakt dezen bundel tot een onmiddellijke afspiege ling
van de huidige ontwikkelingsfaze.
De verschi ll ende richtingen, ook die elkaar bestrijden,
zijn hier tezamen met enkele afzijdig gebleven figuren
vertegenwoordigd.
Van zoo goed als alle letterkundigen, wien de voort5

gang der laatste jaren niet onverschi llig is gebleven,
hebben wij medewerking mogen verkrijgen. Vergissingen onzerzijds, waarschijnlijk wel begaan, zoowel naar
de oudere als naar de jongste zijde, zu ll en wij een volgend maal trachten te herstellen.
Immers: dat deze uitgave herhaald wordt, ligt in onze
bedoe ling. Meer nog dan door een bloemlezing, die
uitteraard een oordeel velt, achten wij door de oudvaderlandsche traditie eener Almanak den stand der
litteratuur voor het heden het meest verlevendigd,
voor de toekomst het zuiverst gedocumenteerd.
DE SAMENSTELLERS
Amsterdam,
December 1925
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ALBERT BESNARD

Naar

een teekening van M. v. Bruggen

MARTIEN BEVERSLUIS

ALBERT BESNARD
LA MAISONNETTE
e wereld is zoo schemerend en klein
D
In deze kamer van La Maisonnette,
Dat wij niet op vergeefsche woorden letten,
Alleen bedenken dat wij vrienden zijn.
Gelijk een klok is over ons gesteld
Dit huis waarin wij de eeuwigheid bestaan.
Wel wijd en bleek is de avond op het veld:
Ons licht verdrinkt in 'f vloeisel van de maan.
En oogen glinstren om ons in 't heelal ;
Over den weg voor 't huis gaan zachte schreden.
God weet gekwetste meisjes, zuchtend al,
Want in het donker wordt nu zoet geleden.
't Gesternte giert naar Goddelijken wil
En wervelt rond; al mogen dan wij armen
bns is dit stil....
Die sterven gaan 't niet zien:
Wij blijven één moment in Gods erbarmen.
Wat zong de wereld weer een weeke wijs I
Wiens weemoed maakte ons wijzer dan de dwazen?
Totdat de sneltrein Londen naar Parijs
Zoo hartverscheurend kermend langs kwam razen.
IMENIMIIIIN
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MARTIEN BEVERSLUIS
VERDROOGDE BEEK
ens zong langs U en mij 't geluid
E
door riet en lisch van stroomend water.
En Pan zond door dien éénen uit
fl

de kalme biecht van God en sater.
Narcissus zag uit licht en bloei
in de eigen oogen zich gestorven.
Narcissus ! en Uw beeld verwoei
Waar zijt gij eenzaam heen gezworven?
Etn pad brak uit het water, dat
het wuivend leven overkroonde !
De wil sprong in ons op, die bad,
en de vergleden dagen hoonde.
De weg loopt smachtend over 't diep,
den bodem eens van vluchtig zingen.
Sinds God het water tot zich riep,
den fonklenden galop der dingen!
En het werd zwijgend in dien kloof.
En dor en dorstende ten doode.
Te treden ligt ons naakt geloof
waarvan de beelden zijn gevloden.
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Narcissus! die om Uwentwil
in ons zich neerboog over 't leven....
Het bosch waarin gij vlood is stil
en de aarde is ,alleen gebleven.

i
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REITER VON BAMBERG
De ruiter, in het edel beeld,
verhoogd in 't zaal en klaar van oogera,
uit steenen nis, die 't licht verheelt,
lichtende tot ons uitgetogen,
De waarheid als een man te paard,
langs wiens gewaad de rechte lijnen
door eeuwen stralend zijn bewaard,
met zob rechtvaardig tegenschijnen,
staart over ons voorbij, de voet
gespannen tot den trotschen beugel.
En star van zijn verblinden moed,
het ros met den metalen teugel.
0 klaag niet dat het lied verloor
het zuiver zingen vroeger tijden,
want het staat recht en edel voor
uw hart en wil naar binnen rij den I
Maar dat de waarheid dan alleen
met welk een vreemden droom verbonden,
als man en ruiter zwijgend een
zij ziende trotsch en ongeschonden.
Dan, langs ons slaat het rustig licht
tot schaduwdiepen nis den vleugel;
en wij zijn ruitren, opgericht,
in 't ros met dien metalen teugel.
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ZEELANTAREN
Aan de dijk, bij de meent, met de zee daarover
op het uiterste punt, waar het al ontbreekt,
Waar de bloem is dood en het gras nog poover
staat de muur, waar het oude licht uitsteekt,
Om alles nog sidderend saam te prangen,
uit de wind die versterft, uit een wereld van glans,
gaat nog door de wrevel van ruit en stangen
de kleine muziek als een trommeldans.
In de laatste vlagen die aan ons klampen,
waar het land is één kleur en de zee is één lijn,
Wat zouden wij anders, verlatene lampen,
dan driftigen onder de hemelen zijn?
Ginds varen de schepen, de zeekre, de snelle,
die bonzen in schuim en die weten de reis.
Hun roeren staan recht en hun zeilen ontzwellen
zich hoog en almachtig tot zingende wijs.
Ginds, vast staan de torens, die luien en wijzen
te midden wat bruischend is, trotsch en bewust.
En wolken gaan onder en wolken verrijzen
er stapelend tusschen als wanhoop en lust.
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Maar hier, aan het einde, verlatene halte,
(wat oude muziek aan verbrokkelden muur)
staan wij voor den hemel als laatste gestalte,
en worden doorhuiverd en tillen nog vuur.

i

Verzen uit een binnenkort te verschijnen bundel: „Canzonen".
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D. A. M. BINNENDIJK
VERSTOOTENE
ij at met helder en verrukt gelaat
H
aan eiken disch de toegeschoven spijzen
en lachte, als een kind dat ouders prijzen,
om wat den andren smartte om den smaad.
Want zou hij, wat hij nimmer kende, nu
ervaren bij dit vreemd vijandige geslacht?
hij schonk geen groet en stortte in den nacht
waarin hij talmend rondging, innig ingénu.
Maar in het park, waar hij vermoeid
verdwaalde, werd hij weggeheven
naar het gewest dat hem had uitgedreven
tot zijn onzalig bloed zou zijn verbloeid.
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KWATRIJNEN
Adam

1lanEl.P.

Die mij den Appel uit den boomgaard plukte
en hem omzichtig in mijn handen drukte,
weet, dat geen woord van uw gesloten li ppen
mij meer dan dit onsterflijk Spel verrukte.

Einde
De nacht is om, de wake is voltooid,
maar d' oogen zijn te zwaar, uw hart is te berooid
om op te rijzen tot den harden dag
die reeds, in 't eerste licht, uw lange handen tooit.
Espanola
Zij danst en zingt en haar gelaat staat rein
omhoog bij 't lied van hartstocht en venijn
maar wie raadt in dit trotsch en eenzaam hart
het we llicht wreed en martelend geheim ?
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Foto Trijssenaar

D. A. M. BINNENDIJK

J. W. DE BOER

J. W. DE BOER
UIT EEN EENVOUDIG BOEK-INVOORBEREIDING
an de balken staat het gekorven :
A
God nam klei en zand, en bouwde daarvan het lijf;
God nam veen en vormde daarvan het ingewand;
God schepte water uit de zee en goot het in de ho ll e aderen;
God koos bloemen en deed ze de oogen worden;
Van berken- en wilgenhout boog hij de beenderen;
Uit ruige heide plantte hij het struische haar....
Toen ademden de schepselen en gingen heen uit zijne hand.
Zij dreven op a ll e getij door de wereld en waren arme friezen.
Elk zwierf aan z'n bestemming voorbij,
Daar stond God en
Ving ze weer op in
Zijn armen.
En hij troostte :
„Ik heb uit de stilte van uw hart stormen gebouwd"....
En hij nam den mist die weenend ronddreef,
En stelde dien tot wachter, tot sti ll en wachter
Rondom hun ziel.
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J. C. BLOEM
HERFSTDAG
e tuinders werkten in de bruine hoven,
De wereld was verlaten van gerucht,
En het oneindig najaar spande erboven
De paarlen sfeer van een gelaten lucht.
Zoo was het hier, zoo moest het elders wezen:
Herfstland en menschen in een stil verband,
'Waarboven, in berusting uitgerezen,
Een overal gelijke hemel spant.
Wat dan te doen, grijs landschap, grijze luchten,
Uit de oudste droomen van de ziel gemaakt,
Wat met dit hart te doen, welks diepste zuchten
Al haast niet meer naar deze dingen haakt?
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LEVENSLOOP
Zoo worden zij gejaagd tusschen de polen
En de evenaar, op een vervoerend li ed.
Zoolang het leven nog klinkt als violen
Zijn zij rampzalig en achten het niet.
De dwazen: om een vloeibre droom gekrampte
Handen, oogen in oogen groot en schouw.
De wijzen : als de wolk der jeugd verdampte,
Een klein geluk, een onverschillige vrouw.
En beiden : 't li chaam, tot den dood verzworven,
Waarin het leven niet meer kolkt en schuimt,
Het wordt, in een toevallig bed gestorven,
Op een vuig kerkhof haastig weggeruimd.
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MENNO TER BRAAK
DE HANDELSREIZIGER
n den voornacht keert hij terug langs de strakke
I treinpaden, een vermoeide hond.
Sinds lang vergat hij het reizen in den eentonigen zang
der raderen. Onder het grauwe gas vaart hij versuft
door den nacht naar het dwaze doel : een oude en op
de hoeken versleten fauteuil. Ergens buiten de coupévensters verschiet soms een klein licht en brengt een
gedachte : „Nog een kwartier." Maar de rookspookselen komen en de glazen worden blind. Dan ziet hij
het eigen gezicht staren en hij wendt zich onwillig af,
want zijn oogen weten, hoeveel vernietigd is ....
Hij slaapt in den nacht, over een vergeten krant. De
droomen schokken met de wagenassen achter zijn
voorhoofd. De uitgebluschte pijp, die wacht, een handel van jaren geleden, een avontuur onder de wilgen
van zijn geboortedorp worden een verhaal.... Maar
de trein boort dieper in de duisternis. De lichten dansen samen tot een hagelbui. De wagon gaat zich kreunend verzetten tegen den dollen ren langs de groene
seinen.
Binnen den lichthal staat de trein. Nu breekt weer de
luidruchtigheid den droom. De trappen worden zwart
van hen, die zich verdringen en zich daarover gejaagd
verontschuldigen. Buiten, achter het hek, wachten
vrouwen en kinderen. Er zal gelach zijn en teleurstelling .... Hij weet het, maar bedenkt het sedert lang niet
meer. Hij buigt zich slechts uit het raampje en koopt
20

een broodje met leerachtige kaas. Met een papieren
servetje bedekt hij zijn knieën en kauwt. Een meisje
stapt in en praat naar het perron.
De beweging herstelt zich. De stad gaat verzinken
in het vormlooze land. Langs korte verschijningen:
een speurende chef, een eenzame wissel, een lichtende
overweg, keert de trein weer binnen het bed der telegraafpalen... .
Hij kauwt zeer rustig en veegt zich den mond met
het saamgeknepen servetje. Onder het grauwe gas
duikt zijn hoofd weer weg in de eigen hoedschaduw.
In een vet notitieboekje teekent hij de aangevraagde
monsters op tot een grotesk epos van scheeve getallen. Omdat de dag goed was, neuriet hij een deun uit
het Zondagmiddagcafé.
Hij neemt zich voor te denken aan prettige Zondagdingen : het zwijgend zitten naast de vrienden, het tafeltje achter het beslagen raam, het biljarten later en
het pandoeren 's avonds over het gebloemde kleedje.
Dan ziet hij het meisje.
Zij staart naar buiten en weet nauwelijk zijn aanwezigheid. Misschien heeft zij een schoon leven, want in
het zwarte glas gli mlacht zij naar een beeld. Haar
handen rusten zonder wil.
Met zijn blik heeft hij haar aangevallen. Onder zijn
achtelooze hoed loert hij naar de plotselinge vrouw.
Zij is een buit voor den nacht. Vroeger, in , een schamel lokaaltreintje, toen hij in sigaren reisde, moet hij
haar gezien hebben. Nu is zij teruggekeerd tot hem,
weerloos.
De struikroover staat in hem op. Hij snuit zijn neus
21

luide, maar zij staart glimlachend in den nacht.
Dan herneemt hij de krant en slaapt. Aan het volgend
station stapt zij uit. Een nieuwe stad blijft achter in
zijn vaart.... Hij denkt aan den dood van zijn vader,
door een vreemde ziekte.
Thuis wacht hem de versleten fauteuil. En tevreden
proeft hij een oude zoen van zijn vrouw.
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DE REPORTER EN HET ASPHALT
Zij beiden sloten een hechte vriendschap toen de tijden
rijp waren. Want in het lijden vereenigen zich allen.
Waarom moesten zij zich verbinden tot een genegenheid, die alleen onder getrapten bestaat? Waarom
zij, het slaafsche asphalt en de reporter, de krullenjongen van Buitenlandsch Nieuws ? Dit zijn de vragen,
die rezen, later, toen het asphalt door een nieuw
procédé was vervangen en de reporter in de eeuwige jachtvelden ronddoolde en dronk uit het bekkeneel vanzijn hoofdredacteur. Het is een raar sprookje gelijk.
Immers zij beiden spiegelden. Spiegelden uit den treure. Het asphalt, wanneer het vet was van den regen,
de reporter, wanneer hij geen last had van zijn maag
en dientengevolge op zijn bed moest liggen. En welk
verschil maakt het voor God, of men sinaasappeljoden en mooie vrouwen spiegelt dan wel rijksdagvergaderingen en filmactrices-met-millionnairs-schandalen ? Staat er niet geschreven : „Spiegelt aangenaam
voor het oog des Heeren?"
Wat begrepen zij ? Werelden van geluk en ellende
verwerktenzij als machines ; het asphalt werd er steeds
wrakker op en de reporter kreeg er geen opslag van.
Zoo vernietigt het leven de geringen. Geen genot immers is het den kosmos te verduwen zonder begrip;
dit speurde het asphalt wanneer het zich wat langer
wilde verlustigen in een hooggehakt schoentje ; dit
speurde de reporter als Nieuw-Zeeland en Californië door zijn hersens joegen.
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Ziellooze media....
Doode tusschenstations, die registreeren,

maar niet

scheppen.
Alleen op het asphalt schiep de reporter. Des daags
tusschen de duizenden, die voortschuifelen en zacht
praten. Het asphalt was ónder den reporter en de
reporter was 6p het asphalt; dit moest, zoo overwoog
hij, wiskunstig hetzelfde zijn. Toch vond hij het tweede
sympathieker, omdat het zijn persoonlijkheid beter
deed uitkomen. De indruk was kraniger. Het asphalt
was echter slechts ónder de menschen, die voorbijschuifelden; vreemd, maar het was zoo en het is nog
zoo. Het asphalt droeg hén meer, dan dat zij het asphalt trapten.... in het oog van den reporter.
Dit waren de onlogische rekensommetjes van den krullenjongen bij Buitenlandsch Nieuws.
Hij haatte de voorbij schuifelaars en de zachtpraters,
omdat hij zoo jong was. Hij wist niet, dat zij allen
goed waren. Sommigen bezochten, voor zij gingen winkelen, de mis. Anderen waren in zoo goeden doen, dat
zij ook zonder dit wel zalig zouden worden.
De reporter haatte hen. Maar dat zou wel terecht
komen, als hij promotie maakte. Dan komt immers
alles terecht.
Het asphalt zuchtte onder den last en hier en daar
werkten gemeentearbeiders om het steviger te maken. De reporter wandelde naar zijn bureau en vloekte, dat het niet om aan te hooren was. De menschen
echter waren zoo wijs, zich hieraan niet te storen;
zij waren goed en winkelden voort.
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Foto Huyssen

MENNO TER BRAAK

Foto v. d. Horst

GERARD BRUNING

Maar al het mangaan, en al het goud, dat de tandartsen in hun rottende gebitten stoppen, zal niet voldoende zijn om hun rotte zielen een oogenblik uit het
vuur van hun zelfgeschapen hel los te koopen", zwoer
de reporter.
Het zou wel terecht komen.... en bovendien had hij
zelf drie gevulde kiezen. Zoo is de wereld: het zijn de
jongelingen, die haar haten en de ouden van dagen, die
weten, wat zij waard is. Maar dezen hebben dan ook
het meeste goud in hun gebitten, wanneer die niet geheel valsch zijn.
Des nachts, wanneer door hem heen de nieuwtjes van
het ochtendblad waren geflitst, sukkelde de reporter,
huiverend in zijn kale jas, naar zijn kamer. Als het regende, vlamde het asphalt, leeg, onder de magere lantaarns. Dat deed goed, want als het oudbakken was
van de daagsche hitte was het vervelend en slechtgehumeurd.
In den nacht vooral schiep de reporter, als reactie op
zijn Buitenlandsch Nieuws. Hij schiep zoo geweldig,
dat het haast werkelijkheid werd. Eens kwam over
het verlaten asphalt, dat in den regen zoo heftig kan
glanzen; een slanke vrouw op hem af, heel mooi, heel
bleek, zooals in moderne romans. Zij was de schepping van den reporter en een geestelijk kind van het
asphalt, maar dat wist de onnoozele schepper zelf
niet.
En dus begeerde hij zijn eigen werk met een heel gewone gedachtenreeks: Ik-ga-met-haar-mee-ze-is-mooilater- s chrijf-ik-e e n-f euilleton-dat-ik-niet- b en -m e e ge25

gaan-misschien-krijg-ik -het -wel-geplaatst -en -verderniet-denken.
Hij naderde, een onervaren reportertje met een hunkerend hart en een verlegen gezicht .... Zij lachte zoo'n
beetje.... Maar toen ging het mis. Zijn heele fantasme
brak uiteen in zwarte gitten, die rondspatten over het
asphalt. Duisternis verstikte de lantaarns en een enkele gouden ster wielde weg, ver op den achtergrond.
Als e en bele efde agent den rep orter niet had opgeraapt,
was hij misschien doornat geworden op het natte plein,
waar hij zich zelf vond zitten. Zonder veel bewustzijn
kwam hij in zijn bed terecht. Het asphalt onder den
reporter; de reporter op het asphalt.... veel verschil
maakt , het niet, als de reporter in een plas ligt!
Sedert dien tijd was de vriendschap tusschen hem en
het asphalt nog hechter.
Het asphalt gaf raad: „Schep niet, wij zijn maar spiegels van het wereldgebeuren, wij zijn maar tusschenstations!"
De reporter geloofde het, tot hij door ziekte van een
hoogergeplaatst collega eens een Overzicht mocht distilleeren. Toen begon hij opnieuw en meermalen liep
hij tegen zijn eigen beelden aan.
De reporter maakte promotie, vloekte niet meer,
trouwde een niet-geëmancipeerde en toch niet domme
vrouw, had des te meer last van zijn maag, maar....
reed in een taxi over het asphalt. Elk halfjaar kwam
er meer goud in zijn mond.
Het asphalt draagt nog de duizenden, die voortschuifelen en zacht praten. Het vindt alles en allen goed
26

en wenscht de gansche menschheid een prettige plaats
in den hemel. Alleen vindt het de taxi van den reporter een onverdraaglijke pedanterie, want door de isoleerende rubberbanden is geen vriendschap mogelijk.
Zoo gaat het!

I
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GERARD BRUNING
HANS HOLBEIN DE JONGERE
Fragment
ichzelve heeft hij beschermd in dien wankelloozen
trots, welke zich aan elke vergemeenzaming hooghartig onttrekt. Hij hoonde niet en hij verweerde zich
niet, want in den hoon en het verweer bedelt reeds
de hunkering naar vergemeenzaming met de gehoonden en de afgewezenen; in beide, in hoon en verweer
opent zich de opstandige mensch. Maar wie zich
opent, — en zij het weerbarstig in hoon en verweer, .-verzaakt den trots: zie mijn woorden en mijn zwakheid edmijn al te menschelijke menschelijkheid; hoonend bekent hij zijn hunkeren en in het verweer is hij
een onverhoord bedelaar. Aan muren, die wel li cht
nimmer vallen zullen, wordt dan reeds gewrongen.
Dit heeft Holbein versmaad; niemand heeft hij tot
zich toegelaten, tot niemand is hij gegaan, over zichzelf heeft hij niet gesproken. Want dit alles: hoon en
verweer en opstand is spreken over zichzelf, maar
wie spreekt over zichzelf draagt zijn menschelijkheid
naar de anderen, laat de anderen tot zijn menschelijkheid toe. Zoo was Rembrandt, zoo waren v. Gogh
en Dostojewski en Molière; zij vernederden zich tot
de bekentenis zichzelf niet genoeg te zijn. Maar Holbein heeft niet geduld, dat zijn menschelijkheid, de
vreugden en de pijnen zijner menschelijkheid onder de
menschen zouden komen. Teruggetrokken op zijn ongedeerden trots bedwong hij zich standvastig en in
hooghartige behoedzaamheid heeft hij zichzelf bewaakt. Z66 is het zelfportret, zoo is de mond, die zich

Z
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misprijzend boven de comédie humaine gesloten heeft.
Aan deze steilte gaat het tumult der menschen voorbij. Maar spoorloos niet, — spoorloos ook bij hem
niet, want dit gelaat ontmaskert zich: naar de oogen
beeft deze huid van verzwegen pijn. Milder en moeder is het zelfportret van vele jaren later, maar de
mond behield standvastig de hooghartigheid, waarin
deze mensch zichzelf verzweeg. Zoovelen, mannen en
vrouwen, hebben voor hem gezeten en hij groef, groef
naar de geheimste roerselen hunner menschelijkheid;
hij zag hoe hun huid met het leven gevochten heeft en
aan hun mond, aan de oogen en de kaken en handen
en schouders en aan het geruchtloos leven hunner Ideeren ontwringt hij hoe zij dit gevecht doorstonden. Maar
nooit zal hij bekennen, dat de vreugden dezer menschen
hem gemeen waren, nooit dat hij hetzelfde lij den torste.
Hooghartig heeft hij den afstand gehandhaafd en hij
verborg zich in de steile afzondering, die geen gemeenera nood en geen gemeene vreugde belijden kan. Met
niemand heeft hij zich vereenzelvigd. Aan den ingang
van den nieuwen tijd onttrok hij zich aan een gemeenzaamheid, die hij als vernedering en misschien als toch
vergeefsch gevoeld heeft; hij weerstond den doorbraak
dier onverhoedsche aandoeningen, welke zijn trots niet
onder de menschen duldde. Onder deze ongenaakbaarheid schuilt de misprijzende satiricus verholen
in eenige zeer weinige motieven; wij ontdekken hem
eerst als hij Erasmus' lofprijzingen der Zotheid
spelenderwijs misschien! — zal gaan verluchten en de
vermoeiende ijdelheid der comédie humaine zich weerbarstig maar fataal in den doodendans besluiten laat.
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„Terzij de horde” heeft hij levenslang gestaan en wil„e n staan.
Maar een onder de eersten was hij, in wie het- geloof,
de hoop en de liefde der Middeleeuwen stierven; een
onder de eersten in wie de nieuwe Europeesche geest
zichzelf bewust werd: .een heiden al, maar nog met
Christelijke attributen:
Een heiden die het Credo quia absurdum der Middeleeuwen verzaakt heeft; een heiden die als vier-entwintig jarige een dooden Christus schildert, die misschien een mysterie, het mysterie van dit trotsch en
afgezonderd leven bevat: wit heeft deze mensch roekeloos in zichzelf gedood, waaraan vertwijfelde hij dat
hij den Christus schildert tot Een Die niet meer op
zal staan. Grauenhaft buiten alle schilderkunstige
overwegingen om, bekent dit voorzeggend schilderij
de vermetelheid van den nieuwen Europeeschen geest
en de barre verlatenheid, welke eenmaal aan dien
geest voltrokken gaat worden, nu dit gedood is. In
het huis van Rogoschin zag vorst Mischkin dezen
Christus en hij dringt tot het allerlaatste, dat den
beschouwer bevreest: Aber beim Anblick dieser Bilder kann ja mancher Mensch seinem Glauben verlieren. Naakt en vermetel is dit werk geteekend met het
stigma van den nieuwen tijd, — het geloof, de hoop
en de liefde der Middeleeuwen zijn gestorven.
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HENRI BRUNING
VOOR MOEDER

U

w leven is gebleve', altijd, een vreemd ontberen.
En toch werd déze dag uwdiepst-verzwegen leed:
deze dwong u o moedertje dat g' afstand deed
van 't enig' u gebleve': uw onbaatzuchtig geven.
Want hij die ver en nors verdoold', uw zoon o moeder
(o moeder zonder zoon): zijn nood uw tederheid
nooit nam, nooit vroeg, en nooit kwam één genegenheid
't bedeesde hunkren uwer wakend' ogen hoeden;
en nu deez handen, eindlik, tederst opengingen
— is 't niet om u. Geduldig moedertje, nu bloedt
uw hart, uw hart dat alreeds zei: „'t is goed, 't is goed:
een ander kwam (en mocht) hem met haar liefd' omringen";
uw moeder-hart dat even kloeg: „zoals een vréémde
ging hij voorbij; zoals een plant, die doodgaan mocht,
héél bloeien nooit, mijn leven was; dit, waar'k mee kocht
een troost.... 't Is M voorbij. 0 allerlaatste nemen...."
Moeder wees stil. 'k Weet 't zeer van uw verborgenst leven,
66k van uw schuchter lachen de bedwongen klacht,
want zij die kwam heelde al stroeve pijn zo zacht,
en toen moest moedertje dit hart zich u wel geven.
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Neen, neen, zij nam u niets : z' heeft u uw zoon hergeven;
zijn tederheid deez dag van diepst verzwegen leed,
deez dag li ef moedertje, waarop gij afstand deed
van 't enig' u gebleve': uw ontbaatzuchtig geven.,

i
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HENRI BRUNING

Naar een portretschets
v. Lizzy Ansingh 1912

J. W. F. WERUMEUS BUN ING

J. W. F. WERUMEUS BUNING
IN MEMORIAM PATRIS
k stond op een witten heuvel
in een ijskouden wind;
op het besneeuwde kerkhof
ligt er een die de rust niet vindt.
Uit een leven droefgeestig en doelloos
en een sterven zonder troost
is die ziel heengevaren
verschrikt en hopeloos.
Het lichaam is gebleven
verstard in zijnen nood
afkeerig van het leven
en niet gereed ten dood;
geminacht door eigen vreezen
wrevelig heengegaan
van leven niet genezen
en den dood niet toegedaan.
En de ziel uit haar slaap van jaren
opgejaagd en verstoord
vliegt als een blinde vogel
onder witte hemelen voort,
woest en armzalig, omgeven
van schrik en duisternis,
te zoeken waar het leven
en het lijf gebleven is.
***

De wind in barre vlagen
steek op en giert langs mij;
de witte hemelen jagen
rake lings voorbij.
En ik herken, aan mijn oogen
dezen wind, en aan mijn mond.
En het lichaam wordt trotsch en verheven
dat hier den dood hervond.
In de levende aderen het bloed
huivert fier en vrede wordt groot
want wij herkennen ons goed,
dit ben ik; dit de dood.
Een onmetelijk rijk is ontsloten
en een stilte wel bekend,
de vrede en de aanwezigheid
die de ziel in haar zwerven kent.
Ik sta op witte bergen
in dezen strengen wind
waar in de verheven eenzaamheid
de ziel haar vriendschap vindt.
Wees gegroet, met gesloten oogen,
nu ik weer met u verblijf,
Gij, die dit leven beëindigd hebt
en gebroken dit ander lijf.
En deze is mijn vader geweest.
Hoe is het dan dat deze mensch
van mijn eigen, gelijken stam
dit angstige einde vindt?
De dood nam wie steeds heeft gevreesd
en wie haar kende zij liet.
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Vogelen trekken voorbij
en dit is het einde niet.
Ach, allen tezamen wij
sterven, maar leven niet.
Eens helpt de een den ander,
maar in het leven niet.
Vreemd gaan wij langs elkander.
Vergeef het; vergeet het niet.

i
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OUDE VERZEN
Gij bleeke roos van mijn bestaan,
gij stille duistere roos bij nacht,
waar is uw bloeien heengegaan
en waartoe hebt gij mij gebracht?
Wat is er van de dagen over
van vrede, die haar aanvang nam
wanneer de schaduw in het loover
en schemering in uw oogen kwam?
De schaduw valt nog als weleer,
iederen avond, maar de dagen
gaan heen en nemen hunne keer
en uwe vrede is heengedragen.
In uwe armen werd de nacht
een rust, een groote teederheid.
Hoevele uren of ik wacht,
de nacht is enkel eeuwigheid,
De menschen zijn mij ver en koel,
uw mond was steeds bedroefd en warm,
ik aarzel naar dit hemelsch doel;
ik hunker naar uw slanke arm.
Ach, alle herinnering daaraan
is afgestorven, ingetogen
ge lijk het licht in uwe oogen
en met de rozen heengegaan.
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En nu ook droefenis is gegaan
bleef er een vreemde vrede over,
nauwe lijks verlangd, ruischend als loover,
waarin een wind kwam neergegaan
die 't willoos zingend heeft bewogen.
Ik zoek vergeefsch uw donkere oogen;
ik zie God's groote sterren staan. •

i
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JAN R. TH. CAMPERT
HERDENKEN
Voor E.
it dezen nacht is mij niets meer gebleven
dan de verrukte glanzen van Uw oog
alsof eén oogenblik ons beider leven
zich op een andere ster bewoog.
0 kind, in dit ontzaggelijk bezinnen,
hoe tusschen ons een afscheid werd volbracht,
stijgt tot een boven-aardsch beminnen
het vreemd gebeuren dezer nacht.
Nu met den dag die, schroeiend aan de ramen,
vergane uren tot zijn licht bezweert,
hervond ik weer de schaarsche, zoete namen,
die d' eén den ander heeft geleerd.
s
...
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DRIE KWATRIJNEN
I
Gij hebt mij meer dan dezen roes geschonken.
Eén oogwenk was ik van Uw schoonheid dronken,
ik wendde mij van U en zag mijzelf
met duizend keet'nen aan U vast-geklonken.
II
0 hart, dat doolt en dolen moet wellicht,
totdat Uw aardsche plicht zal zijn verricht,
dat ge niet oordeelt over heel dit leven —
straks staat gij-zelve voor 't Gericht!
III
Dit is het wreed besluit, dat ik aan ons onteigen:
in dezen kamp zal geén de overwinning krijgen,
ik ben een eeuwig vuur en gij het wellend water .-wat gij aan mij vernielt, vernielt gij aan Uw eigen.
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STERVENDE SOLDAAT
Nu uit de schaduwing der zwarte droom gevlucht,
die jarenlang mijn aandacht hield gevangen,
en uit haar wisselend spel van angst en van verlangen
tot deze rust, waarvoor 'k ééns was beducht,
keer ik weer tot U in, o aarde, vrijvan vreezen,
een zomer-avond, mild als geen — zooals een knaap
gerijpt tot man nog eens den ouden slaap
in moeder's huis begeert, om dan voor eeuwig te genezen
van al zijn onrust en zijn barre, matelooze reizen, —
en wend ik weer tot U mijn brandend aangezicht,
een felle koorts besluipt mijn lijf en heeft verricht
welhaast haar taak — hemelsche wijzen
waaien van ver, en nader, nader — de wind
is van hun vaart bevlogen stemmen
vangen aan o, tusschen Hem en
mij staat niets, geen hart dat bindt,
enkel de trage rondgang van het bloed.
Aarde, moeder en liefste, o bij deze namen
noem ik U voor 't laatst. Wij hebben samen
vèèl ondergaan een zingen, ruischend en goed,
begint, stillend het kreunen van mijn mond -Dit is het einde: ons eeuwiglijk verbond,
dat ik bezegel met mijn heilig bloed.

Uit een binnenkort te verschijnen bundel: „De Bron".
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JAN R. TH. CAMPERT

Zelfportret

FREDERIK CHASALLE

FREDERIK CHASALLE
PIRATEN
„Eirange voyageur sans bagages
je n'ai jamais quitté Paris".
Ph. Soupault, JPeetwege.

en overhoop gewoelde koffer; een pistool, een
Liir entersabel, een waaier en een pijp tezamen in een
rooden gordel gestoken; zware koperen oorringen; en
tanden om een mes op te slijpen, zie daar het spel voor
de piraten..-.
Men kent in de zeemans-cabarets nauw het verleden
nog. Maar zij zijn de kust, waar voor onze verbeelding het Groote Avontuur wacht, waar wij, wachtend
met tallooze wachtenden, op onze koffers zitten, innauwe straatjes ronddolen, des nachts in kleine vuile hotels slapen, waar men vroeg gewekt wordt. Het aspect: zee, roode streep aan de horizont, gezien door
een traliewerk van masten en schoorsteenen.
De sterkste individuen worden het meest door het
Avontuur geobsedeerd. Hun jèugd is één verwachting, die zich voldoening zoekt in v66rtiidige avonturen : Cooper, Marryat, Daniel de Foe. Het Avontuur,
vooral ver weg, in vreemde, warme landstreken met
de wonderlijke dampkringen, waarin het landschap
ieder uur van den dag van kleur wisselt. Koraal-eilanden, als een Cythère omwolkt hangend boven het
water, oorden, waar de winden uit het zuiden waaien,
vol groene palmen, waartusschen de rook uit de pijpen der Gelukzaligen omhoog kronkelt, rustig temid41

den van een schommelende enkrijschende papagaaienmuziek. En aan de horizont : het donker beweeg van
een aanroeiende vloot sloepen en vaartuigen.
De zee is het fond van een zeevarend volk. Ook van
Holland, dat al vroegtijdig scheen ingeslapen op zijn
ontgonnen, aan de zee ontwoekerd landje, netjes geharkt en beplant tot een onmetelijk saai bollenveldje,
waar men windhandelde of tuinierde. Maar het ruime
hart van den avonturier leeft, wanneer de Hollander
zijn grenzen verlaat, wanneer hij koers zet volgens
den wind, het groote Onbekende tegemoet. Het hart
vaart uit met zeilen van het verlangen, naar een leven
zonder finale, zonder moraal. Zooals het leven der
piraten. De galg staat als een kruis, waarvan één arm
is afgeslagen. Soms vliegen er engelen over, de engel,
die kapitein Kid lossneed, toen hij aan den galg in de
zon te Galveston hing zwart te worden.') Maar Kid
heeft zelfs niet even de pijp tusschen zijn tanden uitgenomen.
Het zonderlingste in den mensch is dit Heimwee.
Wellicht hebben de oude zeekapiteins daarom hun
papagaaien lief, omdat zij in een van eeuwen ouderdom onverstaanbare taal van verre streken verhalen.
Zij eeren hun vogel zooals wij Grootvaders portret
met de reddingsmedaille op de borst (de redding zelf
is vergeten).
Dit Heimwee moet wel de rest zijn, die in de menschenlevens is blijven voortleven van voorouders, die
in onzekerder tijden weerbaarder bestaan kenden.
1) Overigens was het te Londen, waar geen engelen zijn.. F. Ch.
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Thans droomen wij in onze armstoelen.
Wij hebben ééns gereisd. Reizen, dat is magisch, is
mysterieus vooral. Maar de tijden van reizen zijn
voorbij. Reizen is tegenwoordig een vooruit gebaande
tamme wandeling door de winkelstraat, waarbij men
in verlichte vitrines kijkt en in de winkels iets koopt.
De betoovering is verbroken. „Alle mechaniekjes heb
ik opengemaakt, doch mijn verlangen heeft niets gezien.''
Geen mechaniekjes meer openmaken, geen speelgoed
meer aanraken. Genieten in ontbering, genieten in nietbezitten, genieten van een inktkoker, een crapaud, een
boek, waar bladen uit zijn, doch dat Grootvader las.
Niet meer op reis gaan.
Léon Paul Fargue schreef reeds: „Ik houd van de
„Reis om de Wereld", ik houd van de „Voyagiën en
zeereizen", ik houd van steden, menschen, landschappen op tabakszakjes, sigarettendoozen, koekjestrommels." ^-Inderdaad, maak de mechaniekjes niet meer open.
Wanneer ge Venetië en Sevilla op een briefkaart bewonderenswaardig vindt, blijf thuis. Venetië en Sevilla zouden te veel op uw prentbriefkaart gelijken.
De prentbriefkaart is echt. Venetië en Sevilla zouden maar net-echt zijn.
Wij droomen in onze armstoelen.
Maar onze hartstochtelijke geest ziet den man in het
cabaret der avonturiers, die het druipend revolver
na het schot in den gordeltasch wegsteekt en met een
enorm gebaar zijn glas leegslikt. Het doet er niet toe
of de juffrouw achter den toonbank omzichtig een punt
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aan haar potlood blijft slijpen. Onze hartstochtelijke
geest hoort den dreun der kanonschoten: donderslag
op trillende luchtlagen. Het doet er niet toe of dit
schepen zijn, hobbelend en wankelend in het gevecht
als het beweegbaar zeeslagje op de antieke uurwerkplaat.
Het zijn onze piraten. Voile 1 —

.1=111111. IIII=1.1

i

Fragment uit „Het Moderne Avonturiersleven" (in voorbereiding).
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DIRK COSTER
KLEINE CRITISCHE FRAGMENTEN
Over: Van haar Luieter Beroofd,
door Joh. de Meester.
en der bemerkenswaardige gebeurtenissen op het
gebied van onze — aan gebeurtenissen arme — roman-kunst is, dat Joh. de Meester, die jarenlang zijn
kracht voornamelijk in de satyre heeft vastgelegd, in
een verbitterde en ingenieuse polemiek met het levensverstikkend complex der conventies, — in dit laatste
boek zijn diepste vereering hervond. Hij hernam namelijk, zij 't nog gedeeltelijk, en wellicht te veel nog door
deze maatschappelijke polemiek omward, het Geertjemotief van 1906: — de evocatie van de vrouw, in wie
het leven onbewust is en daardoor ongebroken-heldhaftig, en die het te lijden weet tot aan zijn uiterste
grenzen, dat is tot aan den dood. Dit motief is wellicht de vitale kern van de Meesters levenswerk. Het
is in een eigenaardige tegenspraak met de meer bewuste en gewilde, tendenties, die zich in zijn werken
er omheen groepeeren. Want de vrouw op deze wijze
gezien, met dit steeds weerkeerend gebaar van ootmoedig omhoog zien: dit wordt een schuwe en symbolisch-verhulde vereering voor het leven zelf, het leven-ondanks-alles: de vereering der diepte contra de
ontkenning der oppervlakte. Of, zoo men de geliefkoosde woorden van De Meesters eigen generatie gebruiken wil, ziehier: het optimisme van nature contra het door de omstandigheden bepaalde pessimisme.
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Het zal nooit iets anders zijn dan de gronddrang der
menschelijke natuur, die de mate van optimisme of
pessimisme bepaalt, waartoe de mensch ten slotte
komt ten opzichte van het leven. Deze gronddrang kan
alleen maar tijdelijk verloochend, nooit vernietigd worden in zijn wezen. Voltaire en Emants waren — alle
maatverhouding in aanmerking genomen pessimisten, hun geest was hard en laatdunkend tegenover het
leven, hun helder verstand zag het leven in koude helderheid verschijnen en in die koude helderheid zagen zij
veel afschuwe lijks gebeuren. Stendhal en De Meester
— alle maatverhouding wederom in aanmerking genomen — zijn optimisten, ze wonden zich diep aan het
leven en slaan hef tig terug, en speciaal in den Hollander
dreigde dikwijls dit terugslaan tot een onbeheerschte
kramp te verworden. Maar als ongeneselijke gronddrang van hun natuur bleef hun de hunkering gegeven.
In De Meester is altijd en diepverscholen iets geblevenvan het vrome jongetje, wiens beschermingzoekend
zieltje bij psalm en orgelspel hunkerend omhoog vloog
naar den groot en Heer der Heerscharen. Het medium
dat die vereering zich zocht, is veranderd, het werd
de vrouwelijkheid, maar door deze gronddrang ontving zij onwillekeurig den symbolischen trek: bron
van koestering en kracht, die geneest van de anders
zoo duistere pijn van te leven. Zoo het niet spottend
klinken zou — en niets minder dan dat is bedoeld ....
zou kunnen zeggen, deze vrouwelijkheid gezien
als Geloof, Hoop en Liefde. Ergens in de verte is het
orgel van de vrome droeve droomen zachtjes blijven
doorspelen I
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Over: De Kluizenaar, van Maxim
Gorky. (Van Loghum Slaterus,
Arnhem).
Als een schitterende en sterreheldere top schijnt dit
prozagedicht van Maxim Gorky, dat eigenlijk eenlange
monoloog is, zijn gansche levenswerk te overstijgen.
Geen werk van zulk een grootheid is deze laatste jaren wel li cht in Europa verschenen. Wanneer men
deze Christelijke Boschgod, deze argelooze Goddronken faun hoort spreken, en hardop droomen, wanneer
men hem, in Gorky's lichte plastiek, op ziet rijzen uit
de zee van blaren, als 't ware halverwege nog met
struiken en aarde verwassen en toch reeds met de verrukking der Godde lijke liefde in de helle oogen, (met
opengescheurde oogleden, zegt Gorky, opdat ze des
te opener zouden schijnen) dan voelt men zich bij verrassing medegenomen naar den oorsprong der eeuwen, naar den oorsprong van het menschelijk-meta
physisch bewustzijn zelve. Het is, alsof het wezen der
vroegste Middeleeuwen zich hier onthult, niet.bewust
bedoeld, maar onwillekeurig, zooals een sluier plots
en stil neervalt. Het is of men opeens begrijpen kan,
waarom de glimlach der Gothische beelden nooit meer
in West-Europa kon worden hervonden: wellicht omdat die glimlach versch en nieuw ontrees aan den geweldigen stroom der Gothische dierlijkheid. Vele dier
heilige faunen scholen toen ongetwijfeld in de bosschen
van ons West-Europa, kluizenaars, monniken, bewoners van grotten en cellen. Het was hun glimlach welHalt, die de Gothische beeldhouwers hebben begrepen
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en vastgelegd op de gezichten hunner heiligen. En zulk
een dwaze glimlach ook, achtergebleven en verscholen in de onmetelijke bosschen van het Russische achterland, heeft de jonge vagebond Gorky eenmaal betrapt en ontdekt op het geschonden aangezicht van
zijn „kluizenaar".
Maar terzelfdertijd en even plotseling, stelt deze betoovering ons tegenover de oude tweesprong en de oude
vraag: beschaving of chaos? — Wat baart ons het
schoonste leven, wat geeft aan het leven de kracht om
zijn diepste potenties te ontplooien, en waar is de synthese, die van beide het schoonste kan vereenigen: de
sublieme schittering die zich verheft uit den geweldigdierlijken maar ook geweldig-lijdenden chaos, of het
wonderbaar complex van afgewogenheden dat men
beschaving noemt? Rusland of Europa, de krachtenbarende, krachtenlouterende chaos, of de maat en bezinning die het leven milder maken, maar die toch ook
altijd weer de hoogste intuities der ziel te verdoffen
schijnen.. Maxim Gorky zelf, die in dezen chaos geleden heeft en zien lijden (Mijn jeugd) als weinig anderen, heeft geweten dat hij een keuze moest doen en
zijn bewustzijn heeft hartstochtelijk gekozen. In zijn
theoretische geschriften heeft hij deze vraag beantwoord. Hij heeft gezegd: beschaving vóór alles, en
maat en mildheid. Hij heeft Europa, met een accent
dat haast een hijgen is, als 't ware toegeroepen : redt
ons van den chaos..— Er is geen schittering zoo subliem die deze chaos rechtvaardigt. Maar zijn simplistisch antwoord wordt wederom verwikkeld door
een feit, dat hijzelf niet beheerschen kon : zijn enkel
48

<-

CC

5-1-13

Foto Berssenbrugge

DIRK COSTER

A. DEFRESNE

Westersch georiënteerde werken zijn dof en mat, —
de barbaarsche werken van zijn laatste periode zijn
stralend en soms dodr een bovenmenschelijke schoonheid bekroond (de Kluizenaar, Mijn jeugd I). Wat de
theoretische schrijver, de maatschappelijke en bewuste Gorky beweert, wordt door den kunstenaar Gorky
wederom ontkend ; de keuze wordt te niet gedaan 1
En beide functioneeren even hartstochtelijk! De bewuste Gorky denkt en kiest hartstochtelijk, .– de onbewuste, de scheppende Gorky is evenzeer hartstochtelijk in zijn overgave aan de schoonheid van dat andere schoonheid van bloed en moord en wildheid,
maar plotseling straalt daarboven, bijna waanzinnig
schoon, de in deze wieling ontwaakte ziell
Waar Gorky geen antwoord wist, hoe zullen wij het
weten? Dit alleen is zeker: geslachten na ons zullen
gefascineerd blijven door die hymne en dit beeld: de
oude Faun, die geen wet of zedelijk gebod ooit maar
begreep, — maar die den dans der Goddelijke liefde
danst (met een speelgoedpop op den arm).

A. DEFRESNE
DE UITVRETER — TRAGEDIE-COMEDIE
IN DRIE BEDRIJVEN
(Fragment He Bedrij j)

U

itvreter: (in smoking, heeft in de vorige scêne met
een dandy-gebaar zingezicht gepoederd. Staat nu achter de tafel, steunt met de handen op deze, met zijn l ykblauw
gezicht voorover gebogen). Dat komt omdat ik nog nooit
een mensch ontmoet heb, die me geen pijn gedaan heeft.
L e t t a: Je bent gek geworden met je onzin van zoo
even en nu dat weer! Hoe kunnen de menschen jou nu
pijn doen? Je hebt niets anders dan voordeel van hen!
Uitvreter: Je vraagt hoe? Hahahal.... Och, ze hebben het leven als een balk van lood op me gegooid....
en ik kan het niet dragen, omdat ik bang voor de menschen ben, want de innerlijke verwording van dit geslacht heb ik in alle gestalten gezien en gevoeld ! Doode
zielen! Kapotte zielen 1 Waarom zouden ze me morgen
niet verdrinken? Ze weten immers toch nooit waarom ze iets doen? Waarom zouden ze me morgen niet
doodsteken? Ze weten immers toch nooit waarom ze
iets niet doen! Ook ik ben geboren en ik weet niet
waarom! Ook ik leef en ik weet niet waarom! Alles
is te vergeefs en nergens kunnen wij iets aan doenl
En daarom komt het leed even onvermijdelijk als het
eene uur het andere volgt. En daarom doen ze me pijn
en daarom ben ik bang voor de menschen.
L e t t a: (in ontzag voor zijne emotie). En je zei dat je
de menschen haatte.
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U i t vr e t er: Ja, omdat ze me pijn doen en ik bang
ben, want ik wil niet bang zijn! Ik wil geen pijn hebben! Ik ben niemand anders dan ik, ik en ik wil met
de redeloozen niet te maken hebben! Ja, ik haat ze
omdat ze me aankijken, omdat ze me aanraken, omdat ze tegen me spreken! Ik haat ze omdat ze bestaan!
Ik alleen ben en de rest is gestorven in verdorvenheid!
Letta: (klein en timide). En God dan?
Uitvr eter: Die bestaat! Wij willen altijd maar we
kunnen nooit en stel je voor dat je het leven aan niemand verwijten kon. Waanzin of zelfmoord! En daarom hij niet mij, maar ik zal hem in het laatste oordeel ter verantwoording roepen, waarom, in zijn naam
waarom ik, ik eerst rust zou kunnen vinden als heel
het menschdom uitgemoord was en ik alleen over de
wereld liep, omdat ik bang ben voor de menschen,
omdat ze me pijn doen en ik hen daarom haat! .... Zie
je, Letta, nu wou ik zoo graag, dat jij goed werd, omdat ik dan ten minste een mensch in het leven gevonden had, die deed zooals ik wou, waar ik niet bang
voor hoef te zijn, die me geen pijn doet en waar ik
rust en troost in plaats van haat vinden kon. Misschien dat dan in mij ook wat liefde geboren werd,
och, ik, ik arme zwerver en bedelaar! (zij ia gaan zitten, hij valt op de knieën en built in haar schoot).
Let t a: (streelt zijn baar). Ik begrijp niet alles watje
zegt. Het is mij te zwaar op de hand. Een ding heb ik
wel begrepen. Onafhankelijk zijn, je eigen meester,
en dat je van de menschen niets hoeft te verwachten.
Genadebrood eten is zuur. Maar de liefde, die zal ik
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je wel leeren. Als ik mijne zaak heb en alles is in orde,
dan kom jij bij me. Ik zou niet weten, wat ik zonder
jou in het leven beginnen moest. Ik heb zooveel aan
je te danken. jij hebt een gewoon mensch van me gemaakt. Jij hebt me al die overdreven opvattingen uit
mijn hoofd gepraat. Jij hebt me den weg gewezen!
Kom, huil niet, arme stakker, huil niet. Voor jou is
het ook ellendig zoo te moeten bedelen. Kom, wees
nu maar stil. Wij zijn samen en wij blijven samen.
U i t v r eter: (opstaande in extase). Dat is goed, Letta,
Letta, jij, heilige vrouw.... Ik heb je lief.
L e t t a: Ik jou ook, lieveling, domme lieveling, die nu
eindelijk merkt, dat we van elkander houden. Ik zal
goed voor je zorgen, jongen, mijn jongen. Voor mij mag
je ook alles koopen, watje wilt, jij groot lief kind. Wil
ik je in slaap wiegen in mijn armen? Moet ik de ballade voor je zingen?(zingt, been en weer wiegend met zijn
hoofd).
Daar zit er een in de gouwe ketel.
Die kan graaien,
Die kan maaien,
Die kan mooie poppetjes draaien.
Uitvreter: (Onder het zingen heeft zij hem losgelaten
en is weggeloopen. Hij tracht haar nu te vangen, al zingend). Mag ik er eentje nemen?
Letta: Nee!
U i t v r e t er: Mag ik er eentje stelen?
Letta: Nee!
Uitvreter: Dan zal ik de diender halen!
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Let t a: Die zal met zijn sabel pralen i
U i t v r eter : Die zal jou de kop afslaan!
Uitvreter en L e t t a : (terwijl zij in elkaars armen
snellen). Dat kind zal meegaan
Uitvreter : Lieveling!
Letta: Man!

i

Verschijnt eerstdaags in zijn geheel in „Groot-Nederland".
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ANTHONIE DONKER
KWATRIJNEN

W

ild bloeit de roos van onze overmoed.
Dit spel is kansrijk en de worp was goed.
Doch onverhoeds en diep verholen, hoor
De ruischende Acheron van het bloed.

Zoo zinverrukkend was de wufte logen
Van zon en maan, bloemen en vrouwenoogen:
Wij bleven in den voorhof. Eenzaam ligt
Een duister rijk achter de wenkbrauwbogen.
Wij werden elken nacht ontroerd, doch geen
Die ooit dat pad verkende, dan alleen
Wie met het keeren van de morgenzon
Niet meer in zijn geboorteland verscheen.
Achter den heuvel lag het vaderhuis.
Wij juichten: 'I'jaoa Xewaroa flactA va,
Doch werden na zijn dood gelijk de duivel:
Geen onzer waagde zich voorbij het kruis.
Eenmaal ontkwam een sterv'ling aan het bloed.
Vleug'len ontsprongen aan voortvlucht'gen voet.
Hem heeft een engel in het paradijs
Met hellen, doodelijken kus begroet.
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DE VIOLIST
Langzaam speelt de grijze muzikant
Bij mijn raam, in den egalen regen
Met zijn smalle, aderblauwe hand
Al het leed, dat wij vandaag verzwegen.
Alle droomen werden spiegelbeeld
Op den bodem van een troebel glas.
Roem en rijkdom zijn door hem verspeeld
Van een adellijk, lichtzinnig ras.
En hij speelt in den egalen regen
Zijn onzuiv're en navrante wijs,
Al het leed, dat wij vandaag verzwegen:
Ongehavend wordt geen sterveling grijs.
Hart en snaren springen in den regen
Aan het eind van een verloren reis.
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HET EILAND DER ZIEL
„Toen God stervende was, ontstond
Uit duisternis.een vloed
Aanzwellend, ruischend om mij rond
Het donker golvend bloed.
„Van somb're lusten werd ik hier
Sindsdien een eenzaam roover.
Doch eeuwig tart mij de rivier:
Wanneer steekt gij mij over?
„Al duizend eeuwen dool ik aan
Den donkerrooden vloed,
En roep den dooden Schepper aan
Over het golvend bloed."

i
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Foto Berssenbrugge

A. DEN DOOLAARD

ANTON VAN DUINKERKEN

POPPAEA SABINA
Zij schreed, en heerschee schrijdend over allen.
Haar roofdieroogen waren groot en wild.
Zij droeg het hoofd hoogmoedig opgetild,
Omdat haar hart tot wanhoop was vervallen.
Rondom haar hunkerden de honderdtallen.
Zij telde smadelijk het hijgend wild,
En lispelde: ik heb het zelf gewild
En wist zich de slavin van haar vazallen.
En later, aan het eenzaam open raam,
Uitstarend in den sterreloozen nacht,
Riep zij met naakte stem een dooden naam.
En pijn trok om haar wreedgewelfden mond,
Toen zij het zware haar langzaam, en zacht
Kreunende uit den strakken spang ontbond.
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A. DEN DOOLAARD
HYPERION
lleen,
Tusschen de waanzinswenteling der zonnen,
Die ondergaan aan mijn gestrekte naakt,
En staroogend omhooggaan, jagend achter
Hun eigen lichtspoor, eeuwen lang, voorbij
Aan de uitgestootene der vastelanden,
Die willoos drijft van hemelkust tot kust,
Zijn ziel gezengd door de herinnering
Hoe horizonnen aan zijn blik ontvlamden,
Zijn hand de einders aanvleugde tot purperheet,
Die nauw belook de aanfakkeling der sterren,
Wanneer alleen zijn adem hijgend joeg....

i
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ANGUS — I1 TAFEREEL
Voor de poort. Nacht. Twee wachters.
Eerste wachter: (Jong) Niet langer kan ik staan
in deze aarzeling tusschen dag en nacht. Het metaal
van mijn rusting is dit fakkelfeest ten spiegel, doch
mijn lans reikt in het duister en om haar verre punt
krijschen de nachtvogels. Reeds bij de verbeelding
van dit feest daarbinnen is het bloed mijner aderen
hittig, doch brandkoud mijn schild, waarvan ik niet
weren kan nachts stervenskilte.
Tweede wachter: (oud) Dit is enkel kregelheid
om de verkeken kans van in dit feest den dag te bekitten zonder onderbreking, dagen aaneen, en al deze
dagen rood van wijn.
Eerste wachter : Toch neen, want ik waak gaarne; het is goed te waken in een legerkamp, wetend
met uw roode oogen de gerustheid te werven van
duizenden, die u aanvaarden als gelijke aan de wachters van de nacht, maan en sterren, welke uw duistere
helmkap ten vuurslag doen zijn; dochhier ben ik vreemd
als een boot die een breuk is in de lijn der kust: boeg
onder golven, doch achtersteven ruw van zand.
Tweede wachter: Dit was het waken, doch hoe
dan de wijn?
Eerste wachter: Wat nut het getweëe waken,
wanneer dit feestgedruisch grooter is dan de stilten
van gansch Ierland, en het fakkellicht fel genoeg om
alle dieren te lokken uit de vier hoeken van den wind?
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Ten spot staan wij hier, en daarom duister, slok mij
in, (gaat naar voren, in bet donker).
Tweede wachter: En toch lekt uw tong naar wijn.
E e r s t e w a c h t e r: Wijn? Twee bekers brachten
zij ons, elk één, en beide halfvol droesem: is dit geen
genoegzaam geschenk voor hen, die den nacht weren
moeten van des Konings bruiloftsdisch? (scboptde beker
weg, muziek luider.) Ik waak niet langer voor hen, die
in hun driestheid den nacht luider uitdagen, wetend
dat de morgen nabij is.
Tweede wachter: Waarom misgunt gij allen hun
vreugde, wanneer gij slechts naijverig zijt op één?
Omdat hij de broer is van den koning?
E er s te wachter: Ailell meent gij? Toch misgun
ik hem geen druppel, buiten zijn bloed.
Tweede wachter: En toch, wilde hij uw haat afdrinken, de tijd van tien bruiloften zou niet genoeg zijn.
Eerste wachter: Daarom zeg ik: buiten zijn bloed!
Doch gij kent zijn dronk nog niet. Immer sober, is hij
bij feesten een zwelger. Mijn haat afdrinken kan hij
niet, doch anders ware één bruiloft voldoende, (muziek
minder). Ga zien, wat zij doen, en zeg mij : Wie toont
er een troebel gelaat? Ailell! Wiens kleeren zijn soppig van wijn? Ailell! (gaat weg).
Tweede wachter: (aan den voorbang). Allen drinken met heffen en dalen van stoopen en kannen, behalve de muzikanten. Doch waar is Ailell?
Eerste wachter: Zoek een, die blond was van
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haar, en met een borst welvend als een heuvel, zittend
naast aan den Koning; doch nu slaphangend over de
leuning van zijn zetel, gelijk een leege mantel (muziek
verstomt).
Tweede wacht e r: Allen drinken met heffen en
dalen van stoopen en kannen, ook de muzikanten. Doch
Ailell drinkt niet.
Eerste wachter: Wie kan nog wijn schenken in
een vat dat vol is?
Tweede wachter: Hij drinkt niet, hij staart.
Eerste wachter: Hij drinkt niet? Dan is de morgen duisternis, en mijn zwaard een kromme hoepel.
Tweede wachter: Hij staart strak en onbewogen,
een felle maan tusschen het dooven der laatste sterren; nu heft hij den arm voor het gelaat, gelijk de
speerwerper die mikken moet op het wild onder een
zon, die hem de oogen dichtschroeit.
Eerste w a c h t e r: En wat is die zon? De laatste
kan wijn, waar het licht in blikkert? (Duikt plotseling
op). Opzij, laat mij zien.
Eerste wachter: Terug. (heft zijn schild voor de
spleet van den voorhang).
Tweede wachter: Opzij, oude. (zij worstelen, voorhang zwaait opzij).
Ailell: (Staart rond, ale verblind. Dan schalt zijn stem).
Ha! Worstelende wachters! (scheidt hen). Naar binnen, zotbollen, en drink uw toorn af. Nog is er wijn
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genoeg voor het slechten van twintig twisten .... (grijpt
eerste wachter bij den schouder) ....Wat was uw geding;
uw handen schenen verlekkerd op de keelpezen van
dezen ouden, jeugdigen bruut, en waarom ? (grijpt hem),
spreek, of ik kraak u een rib, kiest zelf maar welke 1
E e r s t e wachtere: Waarom? (uitdagend) omdat hij
mijn oogen weren wilde van uw gelaat, dat staarde,
staarde.... (//ilell laat los, stapt achteruit, wachter vlucht
naar binnen. Ailell hem achterna, wij kt opdendrempelschuw
terug. Gaat terug, raapt schild en speer op, staat even eenzaam, krijt dan dof): 0 sterren, sterren, sterren! Twee
m aken mij reeds dol, en hier zijn duizendl
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ANTON VAN DUINKERKEN
DE BLINDEN
ver besneeuwde hei de bedelende blinden
O
betasten de grond voor d'r uit met d'r stokken:
de zand-pad weten ze niet meer te vinden
Over de sneeuw de beverige blinden sjokken
gebroken dag-gang. De drie ouwe blinden
met onder d'r oogen traangeulen, die de winden
in d'r dood gezicht hebben getrokken.
Ze voelen met de hand mekanders schouder
om warmte: ze voelen mekanders verworpen
alleen-zijn. En de late dag wordt kouder:
d'r hart zoekt naar de verre muziek van de dorpen
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LOF DER ZEEVAARDERS
Mannen der trans-atlantikers, mijn broers, in mijn
bloed is een heimwee naar zee,
zo dikwijls ik jullie ontmoet, op de kaai, voor het
estaminet ,Bombay."
Jullie zijn ruw van het harde werk, maar met ogen,
doorblonken van rust,
want je weet: na ieder verlaten strand geeft de
horizon jullie een rust,
veel mooier dan al wat je zag in de schepping; en
jubel slaat op in je bloed,
getuige voor 't woord van de Zevende Dag: het werk
van Gods handen is goed!
Er is blijdschap in jullie om ieder ding; er is niets,
dat je niet bemint:
elk spelend kind aan een strand doet je denken aan
huis en aan eigenvrouw enkind.
Elk geluk is vol van het eigen geluk. Ieder „land-inzicht!" doet je wensen
naar 't eigen land. Jullie kent alle leed. Daarom ben
je zo goed voor de mensen.
Als in volle zee er een stomer passeert, sturen jullie
een heilsienjaal
en aan boord vier je feest om de mensen van ginds
en zingt liedjes in iedere taal.

64

Foto Daalderop

JAN ENGELMAN

Foto Berssenbrugge

BEN VAN EYSSELSTEIJN

En kom je, van lange tochten terug, de haven weer
ingevaren,
dan zie 'k al van verre de donkere lach en het witte
gebit der laskaren.
Ik hou van zo 'n kerels met open gezicht en met
eerlikheid achter d'r ogen
(want, was d'r geweten een scheepsruim te ruim,
niet één heeft er één keer gelogen).
Mannen der transatlantikers, mijn broers, als je
wist hoe ik jullie benijd,
wijl je wereld zo mooi is, je leven zo sterk, en je zee
zo onnoemlik wijd 1

i
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H. VAN ELRO
ADAM

I

TJw stem sliep in de stem van God.
Maar 't duister dat uw li chaam droeg
en aan het kruis der nooddruft sloeg
gaf u den dood tot vader.
Zoo waart gij toen de eerste zon
zijn wenteling om u begon
en om de leêge aarde.

II
Toen in den aangespoelden dag,
schamel bekleed met ruimte's rag .-stond gij: onwetend en alleen.
En als de schaduw in het wassend licht
versmolt uw laatste droomgezicht
in een roerloos ontplooide drift.
Maar om uw schoudren sloeg het licht
zijn fellen mantel strenger dicht
en liet u hunkerend alleen.
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III
En gij bevondt u in het hart
van den voltooiden dag, verward
om de bespotting van uw jonge kracht.

Maar om u stond de wereld op
en sidderend van top tot top
rekte de aarde zich en stierf ....
Z66, uit den dood geboren, grauw
van ellenden, verrees uw vrouw
en vond u, Adam, door den dood verwekt.

i

67

PILATUS' DOOD
De vrees was donker om zijn mond,
maar ziet: een licht werd uitgedreven
tot in de wortlen van het leven
dat zacht en bloeiend voor hem stond
en keerde als van een vreemde ster
binnen de schaduw zijner oogen.

i
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JAN ENGELMAN
HET PORTRET
Voor C. Vos

PTI oen ik het gele album wou sluiten
kwam door lavendel en verduft papier
een bleeke tante uit haar Sehnsucht kijken.
Mooie tante van het tweede keizerrijk
met de zwaarmoedigheid die fier wou lijken:
de eeuwigheid op een kier —
en het kwellend degout van deugd
der lamgeslagen jeugd.
Zuster van Baudelaire en de mendiante rousse:
je hoofd staat gesneden als een fijn camee,
je mond is week van Sappho en de roeiboot op de Seine,
je oog zwerft over poesta's en de matelooze zee.
Welf de nocturne met fiorituren,
zing nog eens romances aan het teeder clavecijn:
muziek is wel de allerzoetste pijn.
Trompetten van Canrobert achter 't eerste vuren —
verveeld kijk je de ruiters achterna
en knelt de smalle vingers in de moord der leege uren
om een kanten zakdoek met verschaalde geuren:
moe parfum van 't bal de l'opéra.
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Achter de koelte van een gracht met boomen
heeft God een oude vrouw tot zich genomen:
als een eenzaam beeld in een sarcophaag
lag zij al jaren, zij ging graag.
Koralen ritselden op het laken
toen het licht uit haar oogen stierf
en de ziel gedwee ontzwierf.
Een andere jeugd kijkt albums,
duizelt, en houdt zich bereid:
vecht met het trage leven
en de moord der zwaarmoedigheid.

i
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P. N. VAN

EYCK

VOOR: INKEER
I

e sterren, Al schrill e vonken

I) In het zwarte kobalt van de nacht, —
Loom, vurig, huiverig-dronken,
Wordt liefde tot lust gebracht.
0, niets meer te denken, te weten,
Eén hunkring, hijgend en heesch:
De geest, de geest te vergeten
In de levende dood van het vleesch.
II

Een kind van licht te zijn, o, dit te weten,
En toch, zijn reinheid van weleer vergeten,
Een die in zich zijn hooge oorsprong schendt,
Een duisterling, aan s lijk en stof versneten.
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DE TUINMAN EN DE DOOD
Een Perzisch Edelman:

Van morgen ijlt mijn tuinman, wit van schrik,
Mijn woning in: „Heer, Heer, één oogenblik!
Ginds, in de rooshof, snoeide ik loot na loot,
Toen keek ik achter mij. Daar stond de Dood.
Ik schrok, en haastte mij langs de andre kant,
Maar zag nog juist de dreiging van zijn hand.
Meester, uw paard, en laat mij spoorslags gaan,
Voor de avond nog bereik ik Ispahánl."
Van middag lang reeds was hij heengespoed
Heb ik in 't cederpark de Dood ontmoet.
„Waarom," zoo vraag ik, want hij wacht en zwijgt,
„Hebt gij van morgen vroeg mijn knecht gedreigd?"
Glimlachend antwoordt hij: „Geen dreiging was 't,
Waarvoor uw tuinman vlood. Ik was verrast,
Toen 'k 's morgens hier nog stil aan't werk zag staan,
Die 'k 's avonds halen moest in Ispahán."
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MARNIX GIJSEN

Foto de Haas

J. GRESHOFF

UIT: VOORBEREIDING
Gij zijt mij overal nabij,
In ieder ding: gij ziet naar mij,
Of ik u aanzie en herken,
En, een met u, gelukkig ben.
Wel blijf ik dikwijls blind voor u
En reis ik weg van hier en nu,
Of ergens 't veilig eiland is
Waar 'k troost of slaap vind voor gemis.
Maar soms ben 'k onverwacht weer thuis.
Gij roept mij zachtjes. In 't geruisch
Van wind en blaren langs mijn raam
Hoor ik de fluistring van uw naam,
Of in een glinstering van 't licht
Zie ik uw wachtend aangezicht.

Als ik dan schuchter tot u kom,
Wordt het zoo wonder-stil rondom,
Zoo vreemd en wonder-stil in
Dan is er enkel ik en gij,

mij,

Neen, gij alleen en wat gij zijt:
Mijn eind van menigvuldigheid,
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Mijn oorsprong waar ik ongedeerd
In liefde toe ben weergekeerd ....
Maar straks, ontwaakt tot de aardsche droom,
Hoor ik de wind weer in de boom,
En zie de kleine dingen aan,
Die stil en ernstig voor mij staan,
Verzonken in hun eigen rust.
Zoo, van ons diep verband bewust,
Heb ik hen lief en hoor tot hen,
Met wie 'k in u gelukkig ben,
En tot die nieuwe zin gewijd
Is de aardsche droom nu werklijkheid.
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BEN VAN EYSSELSTEIJN ----CO URTISANE

N

Denn alle Lust will Ewigkeit,
will tie fe,e, tie fee Ewigkeit.
(Dad trunkne Lied).

u veegt de groote wind de wegen schoon.
De vrucht viel van den boom. Ik lig te grijp.
Neem mij :.-. ik ben de vrucht van wind en wegen.
Neem mij: — ik ben gevallen, ik ben rijp.
Ik ben bereid tot elk die mij begeert.
Hal.... goede maan! Hal.....-. lokt ge mij?
Maakt ge den nacht tot feest?
Hoe dikwijls heeft uw schijn van mijne leden
het naakt geheim ontvouwd?
Wij kennen samen menig zoet geheim.
Het riet is stil geworden aan den vijver
Het rimp'lend water wiegt de kleine sterren.
Eén nadert uit het donker.... Eén uit velen.
Ik ben dier velen hoogepriesteres.
Kom tot mijn tempel die vermoeid zijt en belast:
ik ben uw priesteres: .... ik zal u dienen. —
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Gij kent mij niet? Gij zijt mij vreemd? — Ik zal u dienen.
Zijt ge een zieke zwerver? Zijt ge naakt?
Zijt ge berooid? Zijt ge de held die vele slagen won?
Kom tot mijn vuur dat warm is. Koester u.
Zijt ge de moede koning met den ouden baard?
Leg u te warmen in mijn schoot. Drink uit mijn borsten
het milde leven als een zachte melk.
Zijt ge de Heer der maaiers op het land?
Breid dan uw vleugels over uwe dienstmaagd:
— Gij zijt de losser Heer! Ik zal u dienen.
Eén nadert uit het donker. Ziet mij aan.
Zijn liefde hunkert aan de plooien van mijn kleed.
Zijn liefde kermt van honger. Zie: — hij bijti
Wij knielen neer in duisternis .-- wij strijden.
Biecht aan mijn lendenen de smart van uw begeeren,
dit is de zinnelooze roes van donker bloed.
Mijn leden zu ll en glanzen als ivoor in zulk een nacht.
Geef mij de pijn van uw verlangen! Grijp mij aan!
Mijnledenzullen zonder schaamte —r naaktzijn en gedwee.
Uw drift omspant mijn dansend lijf, vertwijfeld.
De nacht wordt groot en hijgend in ons als een dier.
Hoort ge de schreeuw der dooden in ons bloed?
Hun wil geschiede....
Onze vader die in duister bloed zij.
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STAD AAN DEN HEUVEL
De stad is groen van maanlicht.
Zie: — een ronde maan
klimt uit de kimmen op
en verft de wereld met haar killen glans.
De wolken jagen langs de maan als duister schuim.
De stad ligt groenvan maanlicht — aan denberggekromd;
een slapend dier... en vogels vlerken door zijn duister bloed:
het droomt.
De menschen slapen in hun smalle huizen
Tusschen het maanlicht en de stad:.-, de wolken
tusschen de menschen: — droomen — wanden van kristal.
0 deze stad is glanzend. Een betooverd slot.
Tinnen en fransen, torens en rondeel
schimmen beweegloos in het doode licht.
En alles slaapt....
(soms stoot na honderd jaar, een slaper, die zich rekt,
de glazen wanden van zijn droomen stuk; —
hij schrikt... ontwaakt... en ziet den nacht en rilt...)
... Een late toren slaat het uur.
De torenwachter toetert zijn signaal: een droeve vlag.
Nu gaan de wegen aan de stad voorbij.
Verspreide hoeven gingen — o reeds lang verloren.
Ver weg, aan een verlaten landweg jankt een hond en sterft,
zijn oogeen vol van duistere oneindigheid.
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Duistere aarde en oneindigheid!
Van dit verbond is deze nacht het opgerolde protocol.
Van dit verbond de maan het bleeke zegel...
De stad ligt roerloos en gekromd tegen den heuvel.
Dit slapend lijf — de kop tusschen de pooten — hoor:
Het ronkt!
Het leefti Het rekt zich! Een verweerd karkas.
De straten:. diepe kerven in de gewonde schonken;
de pleinen: gaten;
de ramen: holle oogen star van angst.
Uit duizend oogen staart dit slapend dier mij aan.
Niets ziende...
Blind!
De stad tegen den heuvel.
En de heuvel: de heuvel zelf
stijgt blank van maanlicht uit den nacht omhoog.

Fragmenten uit het Maskerspel : „De Man op den Heuvel".
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MARNIX GIJSEN
DE MISLEZER
,,....eicut ver^nie"

ij is een arm, oud man,
de grijze mislezer met zijn kaal hoofd
en die der wereld niet behagen kan.

H

Onder het krakend geweld van goud en brokaat,
voor een snobsenpubliek
leest hij de Mis,
gansch in het wit.
Hij kent de overspelige vrouw die recht staat,
en de woekermeneer die daar zit.
Hij is simpel en moe,
hij beseft de zonde en den strijd, diep en fel;
de vrouw die de wimpers luifelt
en van den man, het wulpsch oogenspel.
Hij weet de verwaandheid van dit rijk geslacht
en hun trots op vleesch en kleed.
Hij murmelt zijn snelle gebeden heel zacht
en buigt zijn kaal hoofd
in leed.
Hij zegt geen woord hooger
dan de kabellijn van één toon.
Hij is eenvoudig en oud,
en de nederigste man in Gods woon.
Hij opent de armen en teekent een fel kruis,
onder die zegening gaan de vunze vrouw
en de dikke meneer lachend naar huis;
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zij hoorden een half uur, verstrooid,
zijn onhoorbare taal.
Maar hij schouwt hen aan
met de droefheid van Job
op zijn vaalt.
Onder de vracht van goud en brokaat
bidt hij, stil en gebroken.
Hij is eenvoudig en oud
en zijn kennis is in simpelheid verdoken.
Zijn schoenen gapen;
zijn hoed heeft kleur noch vorm.
Maar hij bidt kindsch en eenzelvig naar Christus,
die hangt boven d' aarde „lijk een worm".

I
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DE ARCHEOLOGISCHE VONDST
Jacquemijne Bolats werd te Leuven begraven
in 1520,
naast haar man en haar kind.
Ze had bei met dezelfde liefde bemind,
al haar dagen.
Ik heb haar zerksteen gevonden
op een regennoen,
onder wat mos en veel gele blaeren.
Kinderen spelen er rond
en bij zomernacht paren geliefden, hier, hun bevenden mond.
Zij werd in Antwerpen geboren,
o mijn sterke stad —
wie voerde haar de Brabantsche heuvelen over?
Daar vond zij een man, daar won zij een kind,
en de rust, onder mos en wat herfstig loover.
Want, toen God zag
hoe volmaakt deze drie stonden
in 't li cht van een rustig geluk,
het jublende kind
en dees vredige beiden,
toen was hij als David die weenend zijn zoon overwint.
Hij kon deze kalme zielen niet scheiden
en brak alle drie hunne hulzen stuk.

Zie, zoo lange tijd is aan elk mensch gegeven
dat zijn woord rijpe tot lied
voor Gods aangezicht.
Hoe vaak het hernomen, geaarzeld, getracht,
tot duid'lijk en klaar klink' het rythme
dat door elk leven vleit;
God luistert en wacht,
de zanger verdwijnt,
maar het zingen ruischt uit in Gods wezenheid.

I
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GEERTEN GOSSAERT
VIATICUM
eeft u reeds nu bevangen
H
De overzoete wreede smart
Van 't goddelijk verlangen
In ieder menschenhart?
En uit den gulden schemer
Van jonkheids onbewuste peis
Lokt u reeds nu 't gewemer
Van 's werelds bange reis?
En laat ge, ongeduldig,
Mij eenzaam, eengeboren kind,
Die u, met liefde schuldig,
Heeft boven God bemind?
Helaasl maar wijl de weemoed
Die 't diepste van dit leven is
Niet verre van de deemoed
Van alvergeven is,
Zoo gá, en ga in vrede
En weet, als ge de mijlen telt,
Dat vaders stille bede
Uw schreden vergezelt....
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Maar wát zal ik u geven
Tot leeftocht en tot reisgewá ?
Ikzelf borg slechts mijn leven
Ternoode en uit gená!
Neen dit: niet zal gelangen
Tot aan de poort van vreê waarheen
Réikt alle aardsch verlangen
Van al die reizen, één.
Eer hij het heil zal vinden
Van zijn heelal de spiegelschijn -In d' oogen der beminden:
Dàn zal hij zalig zijn."

i
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J. GRESHOFF
ODE
Aan el. d. V.

G

rauwe en blinde rij

Van mijn geslacht, verloren, dat
Nochtans onsterflijk leeft in mij;
0 nooit verloren schat
Van onze duistere erfenis,
Onkenbaar en toch zielsgewis I
Het waren boeren in
Een land van schraal gewin;
Als beesten in het juk
Onder loodrechten druk
Van een naijvrig God
Volbrachten zij hun lot
Geduldig en brutaal.
Er bleef teeken noch taal
Van hun drift en bedrijf,
Geen beeld van 't kromme lijf.
O donker stomme rij,
Gemarteld en verheerlijkt volk
In 't onverbeeldbare voorbij;
0 wilde wervelkolk
Die, naar den dag, uit grondloos diep,
Mij stuwde toen mijn Vorm mij riep I
Verlaten in den schrik
Van 't starlichte oogenblik
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Scherp tusschen slaap en dood,
Schreit in zijn schellen nood
't Hart om herinnering
Aan 't leven dat verging,
Offer, in lust en pijn,
Opdat ik hier zou zijn:
In de eeuwge stroom en val
Een tijdelijk kristal.
0, de onverbreekbre rij
Van buiten ruimte en vóór den tijd,
Ik ben in u, gij zijt in mij;
0 liefde, o zekerheid...
Ik ben een boer en draag het zaad
Voor de oogst die na mij binnengaat!

a

I
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A. ROLAND HOLST
TENEBRIS MUNDI
e wolken gaan en de dorre blaren
D
waarheen de wind het wil,
en wij ook staan nu aan alle verten
blootgesteld, en onze harten
— uitgewoond door te lang ervaren,
en een snel einde al op til ,-o, als arme vergeten dorpen
werden zij, bij de grens, en soms
komt, onderweg naar een somber nergens,
vluchtend een koning er zich verbergen,
die zijn kroon al heeft weggeworpen —
de wind kwam over hem en ons.
De hooge droomen en de volken
nemen nu westelijk hun baan
door de late zielstochten bewogen.
Werelden gingen; langs mijn oogen
zie ik de blaren gaan, en de wolken,
en voel de wind gaan.
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FRITS HOPMAN
EEN ZOENOFFER

N

iemand kan mij met recht beschuldigen van gebrek aan vaderlandsliefde (al is dat gevoel geheel
uit den tijd, naar ik met veel belangstelling hoor), maar
dat belet mijn ontoerekenbare ziel niet, zich buitensporig gelukkig te voelen, wanneer ik in Londen ben.
Indien het waar kon wezen, wat sommige occultisten
beweren, dat het hiernamaals voor een ieder naar
eigen smaak wordt ingericht, dan zou mijn paradijs
een hemelsch replica van de metropolis zijn, waarin
het breed rumoer en de benzine-damp van het langssmeurend verkeer niet mochten ontbreken. Dit bedacht ik, toen ik op een zonnigen Juli-morgen door
de genoegelijke volte van Piccadilly liep naar de club,
waar ik met Dick Ainslie zou ontbijten. In gelukkiger
jaren zwoegden Dick en ik, zij aan zij, niet zonder
zwaar gezucht over technische moeilijkheden en geldzorgen, aan groote houtskoolteekeningen naar ietwat
verlept naakt model in een obscuur atelier omtrent
Newman-street. Maar de oorlog kwam en scheidde
ons en ik hervond hem eerst na jaren als een gelukkig
huisvader en illustrator van naam in een cul-de-sac
van de aardige voorstad Wimbledon.
Dat ontbijt was een groot succes. Wij praatten honderd uit. Er was porridge, zooals alleen in Engeland
kan worden bereid; er waren kippers, die ik in tien
jaar niet had geproefd; er was bovenal koffie, waarom de club beroemd is alles geruischloos opgediend
door een aristocraat in donkere liverei. En het leven
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was weer goed. God, wat was het goed I
Na den maaltijd gingen wij naar de stemmige rookzaal en stopten onze pijpen met het Cavendish-mix:
tere van de oude dagen en Dick vertelde van de eindelooze jaren in de loopgraven. U kunt gelooven, dat
ik met alle aandacht luisterde, want ik heb steeds
willen begrijpen, hoe het toegaat in de ziel van een
zachtmoedig en fijn beschaafd man, die plotseling in
een hel van ondenkbare verschrikking en lijfsfoltering
voor zijn leven moet vechten. Eén voorval in het bizonder is mij bijgebleven uit de vele, waarmee Dick
zijn innerlijke ervaringen illustreerde.
„Het was in het begin van den oorlog, 17 September
1914, om precies te zijn. Ik heb reden om mij dien
datum te herinneren. Ik diende toen bij de motorrijders en de heele zaak beteekende toen nog niet
veel voor mij, dan een spannende episode. Onze vliegers rapporteerden, dat de Duitsche voorposten dien
nacht twee mijlen waren vooruit geschoven en ik werd
uitgekozen, om het bericht aan de Welsh Fuseliers te
gaan brengen, die op onze linkerflank geforceerd opmarcheerden als reserve voor een Fransch linie-regiment, dat zwaar geleden had. Het was een gevaarlijke rit en ik wist het, want de positie der verschillende corpsen veranderde met het uur en ik zou waarschijnlijk door Duitsche verkenners worden neergeschoten. Toch ging ik monter genoeg op weg met de
gebruikelijke overmoedigheid van de jeugd, die onwrikbaar in de eigen onschendbaarheid gelooft tot
een kogel door het hart de illusie verstoort. Maar
toen ik een poos gereden had, herinnerde ik mij plot89

seling, ik weet nog niet hoe ik er ineens bij kwam
een voorspelling, dat ik dien dag zou sterven.
Heb jij Vaughan nog gekend, dien halfgaren Ier, die
altijd in de astrologie zat te knoeien? Nou; op een dag
had hij, half voor de grap mijn horoscoop getrokken
en die was alles behalve fraai. Een paar beroerde
dingen waren al min of meer juist uitgekomen, maar
ik had er om gelachen en dat ik „op 17 September
1914 door een ongeluk zou sterven," was al te absurd,
om er aan te hechten. Toen ik met het eerste contingent Londensche vrijwilligers naar Frankrijk overstak,
kwam de voorspelling mij nog eens in de gedachte. Het
was toen ik 's nachts over de verschansing hing. (De
zee en de sterren zijn pestdingen voor een sentimenteelen kerel!) maar op het land was er geen tijd geweest voor piekeren. Nu kwam ineens die ongeluksdatum weer bij mij op. Weet je, al dat gemeier over
„het ongeziene" moest verboden worden. Het leven
is, zonder dat, al zwaar genoeg. Ik stopte de motor op
een brug over een riviertje. Ik moest mij even herstellen. Achter de bosschen dreunden de kanonnen onophoudelijk en er was mitrailleurvuur veel dichter bij.
De voorspelling leek plotseling aannemelijk. Ik was
niet bang, maar een ondraaglijke somberheid was over
mij gekomen. Toen deed ik iets, wat ik niet aan iedereen zou willen opbiechten. Het was misschien de onbewuste nawerking van Grieksche schrijvers. Wij noemen ons Christenen, maar hoevelen van ons zijn echte
heidenen, ook in zulke kritieke momenten. Ik nam het
dierbaarste wat ik had: het portret van Gertie, haar
brieven en een gedroogde rozeknop en gooide alles in
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het riviertje. Een offer aan de goden, begrijp je wel?
Toen reed ik snel voort en hoe verder ik kwam, hoe
nader klonk het vuren. Het wonderlijkste is, dat ik
zelfs in dat uur van stille opwinding werd getroffen
door de tegenstelling van de vredige natuur (met de
bijen bedrijvig aan het werk in de andoornbloemen)
en die waanzinnige moordpartij op den achtergrond.
De weg was goed en ik reed volle kracht. Toen kwam
ik aan een dorpje, dat blijkbaar kort te voren verlaten was. De bevolking was in paniek weggevlucht,
dwars over de akkers. Ik meende de achterblijvers
nog in de verte te zien. Huisdeuren stonden open. Stukken huisraad lagen hier en daar op straat. Een groote
oranje kater zat zich in een kozijn uitvoerig te wasschen. Toen ik het kleine marktplein opreed zag ik met
ontredderenden schrik een klein kind, een kereltje van
een jaar of zoo, dat moederziel alleen zat te spelen.
Hij was natuurlijk in de haast vergeten. Er was geen
oogenblik te verli ezen. Ik pakte hem op en knoopte
hem vlug in mijn leeren jekker. Hij lachte vertrouwelijk tegen mij. Zijn onzindelijke krullekop reikte bijna
tot aan mijn kin toen ik vooroverboog. Ik zei „Sit tight,
oldfellow" en wij jakkerden verder. Voorbij het dorpje
naderde het bosch dicht tot den straatweg. Ik meende
geglinster tusschen de boomen te zien. Spoedig viel
een schot: een luide knal gevolgd door den langen heeschen nagalm en toen nog een en toen vele. De kogels
vlogen om mij heen met den later zoo welbekenden
hoogen fluittoon. Ik voelde, dat mijn motor een paar
keer geraakt werd en probeerde onder het woeste
rennen mij in te prenten, naar links te vallen, als ik
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getroffen werd, om het kind te sparen. Kort daarop
hield het schieten op, maar ik begreep, dat ik was geraakt, al had ik geen pijn, want mijn onderkleeren waren doorsopt van warm bloed; dat kon ik voelen. Mijn
eenig verlangen was nu, de Britsche voorposten te bereiken, vMr mijn kracht was uitgeput. Voorbij een
bocht in den weg stuitte ik op een colonne in khaki,
die in stormpas aanrukte. Ik was gered. Ik stapte af
en knoopte dadelijk mijn jekker open, om te zien, hoe
mijn kleine vriend het maakte."
Dick hield even op en toen hij weer sprak, had zijn
stem den zakelijken klank van een man, die zijn ontroering met geweld beheerscht.
„Het kind was dood. Het lag bleek en stil tegen mij
aan. Het was zijn bloed, dat ik gevoeld had. Ikzelf
was geheel ongedeerd. Je hoort wel van die Zondagschoolverhalen over zakbijbeltjes, waarin kogels blijven steken en die iemands leven redden. Maar dat
kind redde mijn leven dien dag. Er was een schotgat
in mijn leeren jekker. God weet, hoe graag ik mijn
leven voor het zijne zou hebben gegeven."
Dick zweeg lang en voor mij was de vreugdige tinteling uit het zonlicht verdwenen.
„De oorlog heeft mij bijgeloovig gemaakt. Ik heb zooveel wonderlijks beleefd in die vreeselijke jaren. Die
kleine stakker wil niet uit mijn gedachten en ik tob
soms over vrij lugubere raadsels. Jij zult er om lachen
en misschien is alles de reinste onzin. Maar als ik niet
slapen kan, door de pijn in mijn oude schouderwond,
dan denk ik: Heb ik door mijn offer aan de goden
heusch het noodlot bezworen? Moest een onschuldig
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kind geofferd worden, dat ik kon blijven leven? Werd
het achtergelaten in dat verlaten dorp, opzettelijk om
mij te redden ? Er gebeurt zooveel achter de schermen
van onze menschenwereld, waarvan wij geen begrip
hebben. Wie weet wat voor onheilige machten een
mensch door zijn woorden en daden oproept, zonder
het te bedoelenl Wat denk jij van die dingen; zeg het
eens eerlijk."
Maar ik wist geen antwoord.

i
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ROEL HOUWINK
DE WAARDE DER SCHOONHEID IN DE
MODERNE POEZIE
e waarde der schoonheid werd door Tachtig ge..
legd in „de allerindividueelste expressie van de
allerindividueelste emotie". En al moet de gegeven formule, zooals van zelf spreekt, niet al te letterlijk worden opgevat, zij bewijst toch, dat de tachtigers hun
schoonheidswaardeering op een anderen maatstaf instelden dan de jongsten het plegen te doen. De schoonheid had voor de tachters een exclusieve, men zou bijna zeggen: een unieke waarde.
Om nu echter goed te begrijpen, waarin het definitieve
verschil bestaat tusschen Tachtig en thans, is het noodzakelijk tweeërlei te onderscheiden, namelijk de waarde der schoonheid voor den kunstenaar en de waarde
der schoonheid voor den mensch als zoodanig. Maakt
men deze onderscheiding niet, dan vervalt men ongemerkt in allerhande misvattingen, die het inzicht in
deze dingen onherstelbaarvertroebelen. Voor tienkunstenaar heeft de schoonheid slechts in zooverre absolute beteekenis als zij de eindstaat is, waarin hij zijn
werk heeft te brengen. Daartoe dient hem talent en
techniek. Doch nimmer bereikt hij dien eindstaat door
„mooi te doen", door „ li tteratuur" te maken. Noch
door zichzelf te stellen tusschen God en Wereld, noch
door zich op te sluiten in dogma's of in torens van
ivoren hoogmoedigheid. Hij is weinig anders hoe
vreemd het u ook in den aanvang klinken moge! — dan
een plantaardig organisme, dat zijn taak (uit de aarde

D
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naar het licht 1) te volbrengen heeft. De vormende wil,
die zijn arbeid stuwt en zich door zijn persoonlijkheid,
als door een stengel heen, ontplooit tot aesthetische
scheppingskracht, bouwt zijn bewust mensch-zijn om,
herschept het in de uren van conceptie en inspiratie
tot zijn eigen negatie : niet ik. Gij ... .
Voor den mensch als zoodanig heeft de schoonheid
een gansch andere beteekenis. Zij is hem een middel,
een weg tot de Liefde, die meerdan het leven is. Maar
zij is het wordt zoo dikwijls vergeten door hen die
gemeenschapskunst prediken --r een moeilijke weg. Zij
is niet voor ieder en zij is niet voor iedereen in gelijke
mate bestemd. Het gedicht, dat gij lezen wilt, komt
niet tot u, doch gij moet er heen gaan en het kan u
slechts ontvoeren naar de Hoogste Toppen, indien ge
bereid zijt, indien ge verstaan kunt. Verzen lezen is
geen kwestie van eruditie, maar van innerlijke beschaving. Hoe komt het, dat zoo weinigen van poëzie
genieten kunnen, zoo weinigen ervan genieten durven?
Omdat zij in het haastige, transigeerende leven de
volkomen openheid van het hart zijn voorbijgegaan.
Zij kunnen de stilte niet vinden, waarin de stem van
den dichter klank krijgt en verstaanbaar wordt.
Verzen voor het (geestelijk !) proletariaat? .... Zij hebben immers geen zin, als dat proletariaat liever de bioscoop bezoekt of Nathalie van Eschtrut leest. Maar
wie zou zoo dwaas zijn zich daaraan te ergeren? Het
» dwingt ze om in te gaan" is toch waarlijk voor de
kunst niet geschreven 1
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C. J. KELK
DE BRUILOFT VAN JAN KLAASSEN
Beddekamer bij Jan Klaaseen.
uien hoort de bruilo f tegaeten
vrool yk heengaan.
Jan Klaas s en:
Moertjelief, ik bin zoo prettig
Trijntjen, poezelig en vettig,
zal mijn brave huiswijf zijn.
0, Moertjelief, ik bin zoo fijn!

O

Zijn Moertjen (achter):
Jantje, Jantje, niet te duchtig!
'k Zag jou waarlijk nooit zbb kluchtig.
0 o m e (achter):
Niet te drok an, nicht Katrijntjen,
is 't te zwaar, zoo breekt het lijntien.
Katrijn:
Neen, neen, oome, 'k zal 't wel klaren.
Ach, we binnen jonk van jaren
en we zien niet op een stootjen....
Ook goênacht, mijn ouwe grootjeu.
Grootjen (achter):
Kijnders, maak het niet te mal:
de Heere God is overall
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Jan Klaassen:
0, wat zel't hier straf toegaan,
niets gezeid en al gedaan.
0 o m e (achter):
Hoor wel toe, dit is een man,
die zijn schuifjen roeren kan.
Moeie (achter):
Trijn hoeft niet als ik te heulen
met de stomme beddepeulen.
Katrijn:
Moeie, is de magere snijer
niet je mansgezel en vrijer?
Moeie (achter):
Ik verspreek je, lieve nicht,
hij kan niet loopen van de jicht.
Jan Klaassen:
Ga nu brave permentatie.
Ik schenk je allen dank en gratie.
'k Hoop, dat ik je niet beleedig,
maar we blijven liefst alleenig.
Gasten (achter):
Nu vaarwel dan, veel plaisier
en gedankt voor brood en bier
Blijft elkander jolig minnen,
wakkertjes met ziel en zinnen.

Katrijn:
Ik dank je allen voor dit woord.
Laat ons voortaan ongestoord.
Jan Klaassen (zingt):
Lodderlief ik zal u koozen
en u koesteren aan mijn hart.
Katrijn (zingt):
Jan mijn man, ge doet mij blozen
en ik bin toch zoo verward....
Jan Klaassen (zingt):
Laat ons eensjes koketteeren
achter 't saaien bedgordijn.
Katrijn (zingt):
'k Kan mij waarlijk niet verweren,
dies, Jan Klaassen, 't moet zoo zijn.
Jan Klaassen:
0, wat hoor ik voor spektakel!
Dats voorzeker een mirakel.
De bleeke bakker op de hoek
blaast de vellen van zijn broek.
Katrijn:
't Gelijkt de ratel van den waker.
Jan Klaassen:
Of bereids een haastige baker!
98

Gast (achter):
'k Kom voorshands een pintjen suipen
aleer ik ga te bedde kruipen.
Jan Klaassen:
J' hebt hier nieuwers iets van doen.
Katrijn:
Zoetjes aan, mijn bocheljoen,
laat je niet de gal verhitten.
Kom maar bij je wijfjen zitten.
Gast (achter):
Toe Jan Klaassen, geef me 'n kroes,
anders hale je de droes.
Jan Klaassen:
Neen, je hebt je competentie.
Pak je verder, excellentie.
Gast (achter):
Maar ik heb nog zware dorst.
Geve 't biervat mij de borst!
Jan Klaassen:
Wil je weggaan, straatkanalje,
voorts mijn trap af, of ik zal je....
(grijpt den bezem)

Uit „Katrijn' ', een Jan Klaassen-spel.
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MATHIAS KEMP
UIT „DE GROOTE DRIJVER" —4 ZESDE
TAFEREEL, DERDE TOONEEL
Zaal inde prefectuur te Rveeel. fl anwezig z yngevolmachtigden van Amerika, Spanje, Italië, Duitschland enFrankrijk.
Holeet, bijgenaamd „de groote Daver", treedt binnen met
den Engelschen gezant. Na den door de westelijke machten
verloren oorlog, zal in deze conferentie de verdeeling der
volkeren geregeld worden.

o l s e t: Mijne heeren, laten wij elkander gelukH
wenschen. Wij hebben een betere toekomst gewonnen voor de menschheid, gij door uwnederlaag, wij
door onze overwinning. Gij moogt zwak zijn en overgevoelig — dat lijkt mij een zeer natuurlijke stemming
doch poogt niet ons zoo te maken. De strengste onverbiddelijkheid zal wet wezen, voor U en voor ons.
Ons treft het leed van een schijnbaar onmenschelijk
bevel te moeten geven, U rest het lijden gedwongen
te zijn om daaraan te gehoorzamen. Ik ben nu de verpersoonlijking geworden van ééne gedachte, een rechtlijnige idee zou ik ze kunnen noemen! De verwerkelijking hebt gij te volbrengen.
Engeland: Wij erkennen de noodzakelijkheid der
volkerendistributie, en hebben Ierland voor de nieuwe
stammen gereserveerd.
F r a n k r ij k: Waarlijk Engeland blijft zichzelf.
Engel an d: De vloten der Angelsaksische grootmachten zullen zich bij de uwe voegen om de weer100

strevende staten, die hun vrije gebieden niet voor de
menschheid openstellen, tot rede te brengen.
H o f s e t: De bevolkingen der westelijke staten zullen de helft hunner inwoners moeten heenzenden!
Gezanten: (in ontzetting) De helftl
H o l s e t: (beslist) De helft! Naar gelang klimaat en
volksaard zal de emigratie geschieden, en wel binnen
twee jaren.
Duitschland: Dat is wetenschappelijk onmogelijk!
H o l s e t: Het behoeft ook enkel maar in werkelijkheid. Behoudens nadere rectificatie zou de verdeeling
als volgt kunnengeschieden: dertigmillioen Duitschers
en acht millioen Zwitsers en Oostenrijkers naar Australi. De Spanjaarden en Italianen, dertig millioen
te samen, gaan met drie millioen Portugeezen naar
Zuid-Amerika. Twintig millioen Franschen en Walen
zullen Canada bevolken. Vijf of zes millioen Nederlanders en Vlamingen zijn voor Zuid-Afrika bestemd.
Vier millioen Ieren trekken de Vereenigde Staten
binnen. Voor de Hongaren en de Balkan-volken zullen klein-Aziatische gebieden en Noord-Afrika onderkomen bieden.
Amerika : Geniaal eenvoudig!
Hofset: De nieuwe volkenbond, waarin de straks
te constitueeren Vereenigde Staten van Europa leidend zullen wezen, zal zijn kinderen niet met leege handen heenzenden, doch ze beschermen tegen iedere verdrukking. Overal liggen werelddeelen ledig, wachtend
op menschen. Hier verstikt de menschheid zichzelf in
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overdadigen bloei. Alleen eenvoudige grootheid van
middel kan helpen.
D u i t s c h 1 a n d: Wie zullen het eerst heengaan?
H o 1 s e t : Voorop allen die hier niet wilden of behoefden te werkent Dan alle weeskinderen en wie niet
strikt noodzakelijke beroepen uitoefenen. Natuurlijk
trekken er ook vrijwillig weg, dat heeft de ervaring
in de Randstaten wel bewezen. Een deel der boeren
moet mee. De meestnoodzakelijke intellectueelen worden verdeeld.
Am e r i k a: De tenten van Japhet worden wel verspreid.
Hols et: Zoo noodig wijzigen wij de natuur zelf. De
groote woestijnen van centraal Azië en Afrika, de
drooge vlakten van Mongolië zullen vruchtbaar moeten worden.... dan kunnen tot in lengte van eeuwen
de moeders kinderen ter wereld brengen, zonder van
te voren te weten dat ze bestemd zijn voor kanonnenvleesch.
Frank rij k : Ge vergeet de moeders in het heden.
Hols et: De komende tijden kennen er meer.
Ne der 1 a n d : Zou niet overwogen kunnen worden....
Ho l s e t (lcracbtiq): Niets wordt overwogen.... Als wij
duchten en dubben stort alles weer ineen. Men wil
deze eeuw de eeuw van het groote scheiden noemen:
ze zal het wezen! Er zij orde in de bewoning der aarde.
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PIERRE KEMP
ZONSONDERGANG

W

aar staat hier ergens toch dien oven open?
Waar stijgt hier toch dien geur van ouden wijn?
Waar komt die klank toch uit de lucht geloopen
Of harpen in den wind geslagen zijn?
Daar wordt gemalen door de oneindigheid
Tusschen de molensteenen lucht en aarde.
De zon ziet hoe het vocht wordt uitgespreid
En droogt het meel verinnigend zijn waarde.

Daar beidt de groote bakker van den tijd
En kneedt het meel met bloed van roode druiven;
Tot héél de deesem breed is uitgedijd
En hij het brood in 't vuur der zon kan schuiven.
Gij hoort het zuchten, tot de poort ontsluit
En met zijn rijpen geur de lucht kan vu ll en
En roepen door het ruim: n Deel me uit ! Deel me uit,
Waar simplen willen van mijn kruimen smu ll en!
, voor héél de menschheid is genoeg!
Deel me uit
Ziet gij dan niet mijn groeien in het breken.
't Is nooit te laat, te komen, nooit te vroeg
En ieder beet doet nieuwe beten kweeken.
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Komt dan voor wie dit wonder is gedaan,
Dit durend offren van de geurge sneden.
Want niemand is nog ongesteld gegaan
En niemand hoeft te hongren in het heden!"
Waar stond daar ergens toch dien oven open.
En zong er zacht het goede, gouden brood?
Waar kwam dien ouden wijngeur uit gedropen
En doopte 't blauw der luchten met zijn rood!
Waar kwam die klank toch uit de lucht gevlogen,
Of wilgenloten op het water slaan?
De lucht staat stil, de tijd lijkt onbewogen.
De zon schijnt niet meer en nog niet de maan.
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GABRIELLE VAN LOENEN

Naar een olieverf-schilderij (1925)
van Valentijn Edgar van Uytvanck

H. MARSMAN

WIJDING
De klokken malen in de wijde luchten
Het kruid van Christus voor het hooge feest.
En door den geur der forschgeplette vruchten
Bloeit nu mijn borst zoo breed en onbevreesd.
Ik kan die zware roken nauw bevatten
En sta te peinzen, hoe van dit geweld
Ik drinken zal den wijn van de innge schatten
En rijzen naar den hemel als een held.
Ik grijp de wolken waar het licht komt zoomen
En plooi ze rond mijn roode schouders saam.
Nu uit den klokkenmolen geur blijft stroomen
Vraag ik de zon haar eeuwgen gouden naam.
En met haar letters voor mijn hoofd gedreven,
Jaag ik de twijfels weg van eigen nacht,
Tot voor mijn oogen, stralende ik zie beven
Den spiegel, waar Gods ziel verliefd in lacht.
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H.W.J.M.KEULS
VERZEN
I
e midden van herdenken en vergeten
Draag ik het oogenblik in mijne hand:
Een tastbaarheid van krachten ongeweten,
Een boog, die zich naar 't eindelooze spant.
En heel de droom, dien ziel en zinnen weten,
Schijnt saamgedrongen aan den ijlen rand
Des afgronds, en, wat ooit ik heb bezeten,
Heeft deel aan 't wankel wonderbaar bestand.
Ik sta, een ongedeerde, in het vuur,
Ik ben het oogenblik en al mijn lasten
Verloor ik op den weg naar 't brandend feest;
Maar na den dronk van dit bedwelmend uur
Zal, weet ik, smartelijker zijn mijn tasten
Naar donk're heemlen, die mijn heimwee vreest.
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II

De wereld lag in mij verslagen
En door een snellen brand verwoest;
Daar was niet anders dan een klagen,
Waarom dat al geschieden moest.
Toen zong het hart zich door de leegte
Een weg, die liet een lichtend spoor,
En aan zijn droefenis ontsteeg, te
Hervinden wat het eens verloor.
En uit de diepte stemmen kwamen,
Waarmee een droom zijn aanvang zocht,
En 't hooren van vergeten namen
Scheen begeleiding op dien tocht.
Een nieuwe morgen zag verschijnen
De heuvels van 't verloren land,
Maar om als spieg'ling te verdwijnen
En vreemd aan 't oud en mild verband.
En alles keerde op de vluchten,
Die 't hart nam door zijn eenzaam rijk,
En all e vormen en geruchten,
Zij bleven ver en droomgelijk.
En nu, en nul Een dag ging onder,
Een tweede neeg reeds naar den nacht;
Nog heerscht het onverschenen wonder,
Nog is er iets, dat mij verwacht.
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III
Uw hart kon wachten, tot de storm bedaarde
En 't blind geweld voor milder krachten week;
Gij hadt geduld, tot zich de hemel klaarde
En weer zijn glans uw zuiverheid geleek.
Nu is uw vrede als een verkoren streek,
Waar woont en ademt al wat gij vergaarde,
En voor het hart, dat niet in strijd bezweek,
Werd tot een Godsgeschenk de zoete aarde.
Zal eens aan mij een avond zijn geschonken,
Wiens stervend licht mijn vrede overgloeit,
En waarin zachte vreugde aarz'lend bloeit
Boven de rust van droomen, die verzonken?
Of is mijn hart aan 't tijdlijk wee geklonken
En met zijn drift voor eeuwigheid vergroeid?
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GERARD VAN KLINKENBERG :-.
VROEGE LENTE
P

r

Rij nland

egen de helling zoelte en zomergeur.
Nog zijn de tuinen leeg en bladerloos
al botten wijnrank en de wilde roos.
Een jonge vrouw leunt in de open deur.

Den zwerver wenken nog de ruime verten.
Tusschen de oude blaren wordt de wind
onrustig. Ergens praat een droomend kind.
's Avonds verschijnt weer het bekend gesternte.

i
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NACHTWIND
De gele maan verschrikt het slapend wild.
De nymphen schuilen dieper in 't geblaárte.
Aan d' open boschrand begeleidt een sater,
fluitend, de heksendansen van den wind.
Een ruiter jaagt door kreupelhout en hei.
Gerucht van onheil en van dood gaat zich verspreiden.
Een zwarte damp komt uit de ruigten stijgen
en schuift, een snelle schimmenstoet, voorbij.
In't glinsterend moeras lokt het verderf.
Een gauwdief sluipt langs 't braakveld en verdwijnt
in het gehucht, dat uitgestorven schijnt.
Tot plots een hond luid aanslaat op het erf.
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HALBO C. KOOL
DE

HARTSTOCHTELIJKEN

V

olgzamen kennen geen eerbied, slechts wetten
waarop zij varen met wind en stroom
tersluiks ook verlaten en weer bezetten
netten uitwerpend, glimlachend en loom
Eenzamen dragen armzalige lijven
en dobbelen om hun verminkte hart,
verliezen zij het niet, dan zenden zij het drijven
en kiezen zelve een kruiswijze start
Hij die een wereld verkiest boven menschen
of boven schaduw en koelte een god
heeft in zijn bloed nog het dreinerig drenzen
van die in wanhoop hijgt onder zijn lot
Maar zij die denkbeeld en ontroering vloekten
en met een sprong uit het graf zijn opgestaan
zij waren het niet die winst en uitgaaf boekten
maar die de weegschaal met hun doodszwe et lieten overslaan
Bij dag merkt men hen niet daar zij zon banden
om de vermoeidheid en het vluchten van het volk
maar bij nacht doen ze sterren en droomen branden
en de maan li cht hen bij, wankelende over een wolk
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Hun spoor liet malen in de huid der aarde
zij staren van de voorplecht door een heldere ruit
zij sturen en vermaten elker wending waarde
en zweven straks onstuimig vóór de aarde uit.
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RICHARD MINNE

Foto Berssenbrugge

PLASSCHAERT

GABRIELLE VAN LOENEN
DE

VAMPYR
Fragment

iet all een de zielen der dooden waren rond. Er
zijn ook zielen van levenden, die al te los met
het lichaam verbonden, op drift geraken en op avontuurlijken tocht de rust verstoren der zielen, die nog
verankerd li ggen aan aardsche kust.
Ik denk nu aan mijne moeder.
Ik had moeilijk kunnen aangeven, waarin bij oppervlakkige beschouwing haar wezen zich van anderen
onderscheidde. Het beste ware zij te vergelijken bij
een met kamfer bedwelmde en daarna opgeprikte vlinder. Zulk een v linder verli est onmiddellijk zijn waas
van vluchtige li eflijkheid, terwijl de huiveringwekkende eigenschappen van het insect, pracht van bonte
vleugelen ten spijt, op zich de aandacht vestigen. Zoo
wekte ook mijn moeder den indruk van een zekere verstarring, alsof zij, gedompeld in een eigen sfeer, van
haar omgeving gescheiden bleef en zelfs van hare eigen
daden werd verre gehouden. Met haastige, afgestooten bewegingen verrichtte zij hare bezigheden, maar
bleef daarbij zelf zoo wezenloos, dat men het verband
vergat, dat tusschen deze als verdoofde vrouw en
hare handelingen bestond. Het leek soms wel alsof
hare daden zich zonder haar toedoen uit eigen kracht
ontwikkelden en dan uitwoekerden tot gril lige en sierlijke groeiselen, zooals alleen de verfijnde geest eener
bekoorlijke vrouw ze zou kunnen leiden. Iersche kantarabesken sleepten van haar vinnig pikkende haak-

pen neer, werden weggesloten en vergeten. Dikwijls
haalde moeder laden uit, waarin oude lapjes zij, fluweelen bloemen en niet meer gave sieraden, tusschen
muf geworden reukkussentjes lagen geborgen. Ongeduldig, met krampachtig gezicht, paste zij kleur bij
kleur, doch zonder te gelooven dat haar dwalende fantaisie zich in een handenarbeid zou bestendigen. Donkere Novembermiddagen kon men moeder vinden zitten, geheel alleen, aan de glad gepolitoerde groote
middentafel, waarover zij haren trouwring dansen liet.
Het gonzend uitzwieren en hooger rinkinken van de
rondcirkelende, ijle lichtbel en zijn kantelend neerklikken op het metaalharde hout, was gedurende lange
schemeruren het eenig geluid. Maar ondanks de wolk
van beuzelingen, die de bange ziel mijner moeder voor
zich opjoeg, bleef hare gedaante onmiskenbaar: twee
hatelijk stekende oogen in een bleek, verwrongen masker, boven de vervagende duisternis van een vermoeid
en teeder lichaam.
Moeder hield niet van zon en de jaloezieën werden
overdag neergelaten, zij hield niet van vruchten, dus
bleven blozende appels en gezonde peren van onze
tafel gebannen. Maar zij koesterde een voorliefde voor
sommige plantjes. Het waren kleine varens en het siergroen, dat wel tusschen rozenbouquetten gestoken
wordt en feeënhaar heet. Moeder fluisterde als zij in
de buurt van haar plantjes kwam en begoot de potjes
met eenen kleinen, porceleinen gieter.
Eens kwam ik de kamer binnen, terwijl zij gebukt
stond voor de vensterbank. Een varentje had een
nieuwe scheut gezet. Moeders ooglid knipte pijnlijk
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over de angstig gespalkte pupil. „Evelientje",zei ze met
een vragende stem „Evelientje, kind, zou God bestaan ?"
Ik had de gewaarwording alsof de wind mij een reep
zin toevoerde van een gesprek, dat ergens ver doorzwatelde, zonder dat ik het kon hooren. Even maar;
want onmiddellijk trok als van een beademd glas de
gloed uit moeders gezicht weg, dat weer verstarde en
opnieuw voelde ik haar ziel als een ijzige muur tegen
alle geluid. Ik had echter meer door den klank van
moeders stem en door de uitdrukking van haar gezicht,
dat onverhoeds overvallen leek, dan door den zin harer
woorden bemerkt dat er nog iets anders bestond dan
het gedrukte, vage leven, zooals ik dat thuis had leeren
kennen. In een grauwe, massieve muur was een geheim luik opengetuimeld en weer gesloten, een aanwijzing dat er nog iets achter die muur bestond en
vanaf dat oogenblik bemerkte ik dat het schemerde
in ons huis.
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H. MARSMAN
DE VREEMDELING
4an Hendrik de Fried
aat mij alleen.
1-4dit is de tweesprong onzer wegen.
gij hebt mij tot den versten rand geleid.
maar keer hier om, ween niet.
gij kunt den laatsten tocht naast mij niet schrijden.
noch ik met u, gij gaat hem eens alleen.
gij zijt mij nochtans onverdeeld verpand :
ik heb uw bloed den donkren kus gegeven
van hen, die boven dood en leven
ontstegen zijn. ik ben hun afgezant.
ik beid uw komst.
wij zullen eens den zwarten wijn
van dood en donker uit één beker drinken,
wij zull en stroomend in elkaar verzinken
en eeuwig zijn.
vaarwel.
ik keer niet weer.
maar gij komt zelve, later.
vaarwel. het water
roept voor de derde keer.
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RICHARD MINNE
MEI
uister. Er tikt iets aan mijn ruit. De eerste kever
misschien? Of een vleugel van Fortuna? Bij nader onderzoek blijkt het de veertigjarige pianojuffer
te zijn die er een lyrisch dagboek op nahoudt. Zij steekt
een arm in de hoogte, lang, mager, wit. Blijf z66 staan,
juffrouw, en wij gebruiken uw arm als een vlaggestok.
Wij zijn jong en hebben wimpels te koop. Maar neen :
zij wuift met de hand. Waarschijnlijk wil ze geestdrift wekken.
— Mijnheer!
Allo !
— De Lente!
— Inderdaad juffrouw: 18 graden in de schaduw.
,-- Wij, (laat het ons maar bekennen), wij die iets van
het Olympische vuur in ons voelen branden....
— 0 zeker, zeker. We krijgen het benauwd.
— Heerlijk!
Morgen ziet ge, laat ik mijn onderlijfje af.
- Ge zult een athleet lijken.
— Misschien wel. Na het diner wil ik in elk geval onder de jasmijnen langs een schreef gaan dansen op de
mate van het werkwoord: „Ik ben akkoord. Gij zijt
akkoord. Wij zijn akkoord."
— Ik voel me duizelen.
,— Het is de jeugd.
— Ge doet me schreien.
— 't Begin der wijsheid.
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M. NIJHOFF
HET LIED DER DWAZE BIJEN
en geur van hooger honing
Verbitterde de bloemen,
Een geur van hooger honing
Verdreef ons uit de woning.
Die geur en een zacht zoemen
In het azuur bevrozen,
Die geur en een zacht zoemen
Een steeds herhaald niet-noemen,
Ried ons, ach roekeloozen,
De tuinen op te geven,
Riep ons, ach roekeloozen,
Naar raadselige rozen.
Ver van ons volk en leven
Zijn wij naar avonturen
Ver van ons volk en leven
Jubelend voortgedreven.
Niemand kan van nature
Zijn hartstocht onderbreken,
Niemand kan van nature
In lijve den dood verduren.
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Steeds heviger bezweken
En helderder doorschenen,
Stéeds heviger bezweken
Naar het ontwijkend teeken,
Stegen wij en verdwenen,
Ontvoerd, ontlijfd, ontzworven,
Stegen wij en verdwenen
Als glinsteringen henen
Het sneeuwt, wij zijn gestorven,
Huiswaarts omlaag gedwereld -Het sneeuwt, wij zijn gestorven,
Het sneeuwt tusschen de korven

i
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PLASSCHAERT TWEE MOMENTEN

I
ijn kind is vroolijk, beneden....
Ik ben met een ster
NI
gegleden
tot achter de kim,
waar op een rim
zeven donkre heilgen staan,
(als zeven donker purpren borden)
en d' één heeft op zijn gezicht
een dwars-gouden licht,
als een goud-geheelde wond.
II
Mijn kind is vroolijk, beneden....
maar vóór mij staan
drie rozen, die hebben beleden,
dat de herfst is gegaan
van 't loof naar het gras daarbeneden
en dat alle stijging
is maar een hij ging ... .
dat alle onrust,
hoe lang ook gekust,
vindt neêrwaarts
zijn vrede.
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JAN PRINS

NINE VAN DER SCHAAF

NEGEN KORTE BEPALINGEN
Gevoeligheid voor 't kunstwerk berust op de gevoeligheid voor rhythmen. De grootte dezer gevoeligheid
wordt bepaald door de grootte der eigen psychologische waarden.
De schoonheid van een bas-relief, het zijn ten eerste
de hoogten en de laagten, de zwellingen en de inzinkingen van het gesteente. Ge ziet dat, wanneer de
voorstelling teloor ging door den tijd. Zwelling en dal
behouden dan nog d'eigen spraak.
Het romantische: de bekentenis van de gemeenzaamheid der dingen; deze dingen zien als stollingen in een
.gaanden stroom, waarin ze (dood is hier dooien) weer
zullen zinken, na wat wij dood (dien dooi!) noemen, en
waar ze alle opnieuw niets zullen zijn dan geest weer,
dan eene der vele zilverbeglansde golven.
De geschiedeniebeschrijving : een (telkens met een ander
doel) georganiseerde leugen. De leugen begint onmiddellijk bij de rangschikking der feiten.
De liefde tot den medemensch: een daad van den bezinnenden geest; een overwinning, behaald op den primairen afkeer van den mededinger naar 't noodige
voedsel, op den primairen afkeer van hem, die een
gevaar kan zijn voor het zelfbehoud. Een bijna nooit
geheel en al verworven of eigen geworden tegenstand
tegen een Instinct, en daarom telkens opnieuw, gemakkelijk, verspeeld.
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Mildheid van oordeel noemen sommigen wat zij onder-

vinden en het is niets anders wat zij ervaren dan
de nonchalanche eener verachting.
Lust. Ik zie u aan en een wrange beweging ontstaat

in me, een begeerte, een schrijnen, een wil en een onwil. Uw gezicht bleek, oud en long als de maan, is
spottend- en schuw-weigerend en toch toegevend. De
oudste wrok is tusschen ons, en een drift, wederzijdsch,
te vernielen. De man zou, in wanhoop, soms kunnen
doodslaan; de vrouw wil dooden door een vertraagd
en afmattend toegeven. Beiden zien we malkander aan
met eeuwen haat; beiden zwieren we, als om een vasten kern, om de lust, die toch d'eerste mooglijkheid is
zich zelf te verliezen in een scheppend rhythme; die,
sprakeloos, gemeenschap en gemeenzaamheid is; gegemeenschap, gemeenzaamheid van vóór den Eersten
Dag.
De af wezi9heid is een dichter; zij maakt het beeld vol
en eigen; zij neemt het ons tegenstrijdige daarvan af;
zij zet het beeld in den schemer der innigheid.
De wil tot gelooven is eindeloos in de ekeptici. Zij twijfelen om der vo ll edigheid wille; zij zijn argwanend uit
eerbied voor het onaantastbre.
MMiNI
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JAN PRINS
JAVAANSCHE LEGENDE
Fragment

ij was een godendochter, en zij zag
Z
vanuit het onvergankelijke licht,
hoe als een niet te omvatten vergezicht
de gansche wereld aan haar voeten lag;
hoe aan den einder land in lucht versmolt,
en in de ruimte, waar het roerloos bleef
en waar geen worden of verworden gold,
de aarde als een eiland van beweging dreef
en van getijden en van wisseling
en van wat ondergaat en wat ontstaat.
Het was haar, of vanuit den wijden kring
van 't zijnde tot haar ademloos gelaat
de sidderende damp des levens steeg,
of uit het alom opene ravijn
der hemeldiepten, waarover zij neeg,
iets opkwam, dat het ver gerucht kon zijn
van bladerbosschen, roerig in den wind.
Er liepen bergrivieren, elk een lint
van licht, en bij de toppen opgevangen
zag zij de witte morgenwolken hangen
met hare schaduwen diep in het dal.
Hoog aan de glooiing was een waterval,
en bij een leegen poel kwamen karbouwen
bijeen, en dompelden zich in de brei
van bruinen modder, en dan gleden zij
al verder daarin af. Nabij den blauwen
gezichtseinder was als een wijde vree,
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een rustig en toch levendig gewemel
van damp en zon, grenzenloos als de hemel
en even diep. Ze wist, daar was de zee.
Maar van dat eeuwige, waarnaar de menschen
hunkerend uitzien, wendde zich haar wenschen
altijd weer naar het land, waar zij den dag
over ten top klimmen en zwichten zag,
waarover zij de kudden wilde paarden
als rosse vlagen zonnegloed zag gaan,
en onbewogen de vulkanen staan
als wachters, hoog en donker, over de aarde,
vanaf de schouders tot den voet gekleed
in hun gewaad van woudgeheim en loover,
dat ruischte en ritselde in den nacht, of over
de wereld een gelid van reuzen schreed.
Dan spiedde zij tot aan het dagbegin,
in 't wonder van het komende verzonken,
en uit het rijk van tijd en schemer dronken
haar zinnen 't zoete gif van 't eindige in.
Tot op een dag haar vader, de oppergod,
ter jacht was op de geesten en demonen,
die aan de verste grensgebieden wonen
van 't zijnde en van het niet zijnde. En zij tot
de daad kwam, die zij wist, dat werd bedreven
uit innerlijken aandrang van het bloed,
dat heftig wordt en heerscht in het gemoed....
En zij verliet den hemel voor het leven.
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NINE VAN DER SCHAAF
VERZEN

I
ie de geliefde meevoert die heeft gevonden
D
En zijn ziel sterkt zich aan onzichtbare krachten
En hij roeit vredig over een rustloos meer.
Hoog glijden de vogels van zijn gedachte
En de taal van de wind hoort hij in zijn zwijgen,
Het bor'lende water veelstemmig omspeelt zijn boord.
Er li ggen woorden in zijn ziel gevlochten
Van liefde. Oogen werden donker die in zijne zochten,
Licht als de blauwe dag straalden de oogen der liefde
En donker met de donkere woorden van het zielsgefluister.
II

Het geluk ligt bezijden a lle wegen, is nooit
Aan het einde te vinden, want aan het einde
De landen der toekomst verrijzen, die zijn steeds
Verder bij de nadering, ook is aan het einde
De afgrond waarin a lle kracht neerstort, maar bezijden
Is meer, daar is de glimlach van die verpoost en schouwt
En het zoet woord van de liefde wordt daar gesproken.
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III
Een deel van ons is de daad, een deel het eeuwige,
Voor de daad is de aarde, voor het andere is ook
Deze, en de daad is meer zooals het jaar
Waar wij in leven meer is dan oude en komende tijden,
Maar ook het andere is meer zooals de vogelvlucht
Meer is dan de stap van het werkdier, en een liefdedroom
Op aarde nooit wordt vervuld, het diepst aardebegeeren
Zelf doet ons vluchten, daarom is liefde meer
Dan dit leven en doet ons de dood roemen.
IV
Het nieuwe is opengegaan, waar het te aanschouwen?
In dit snel flikkerende leven een te groot fantoom,
Wij allen komen daarheen en sterven,
Doch daarvóór voelen wij een stroom
Die door de landen stuwt en het hart aanraakt,
Het is in heel ons bewustzijn, er omheen
Davert het donkere rumoer der wording.
Ik wilde zijn een der droomgeesten,
Die in de huizen van de armen fluisteren
Van welvaart en van het andere dat mee zal komen,
Heel de wereld zende zijn ontastbaar volk,
Uit bosschen en zeeën en velden moeten zij aankomen,
De wilde, de onvredige en de bloem-geesten
Die stil zijn en heerlijkste in de levensspelen.
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HENRIK SCHOLTE
OM DE SCHOONHEID
ugustinus, misleid door den jeugddorst naar het
A
schoone leven, raakte door de eerste armoede
van inkeer en bekeering heen tot dit inzicht, dat er
een spijze der sterken, een „cibus grandium" was,
welke hij niet meer als aardsche spijzen tot zich kon nemen, maar waarin hij zelf werd omgevormd tot het
volstrekte leven.
Schoonheid en nog altijd de schoonheid, schoonheid
in dien volstrekten zin is voor de Jongeren deze spijze
der sterken, nu zij zich uit eenzelfde aesthetische misleiding van het schoone leven moesten redden. De
beweging van Tachtig en het naturalisme, een geenszins toevallige coïncidentie maar beide symptomenvan
een overal ontbloeiende levensaanvaarding, dreven
hen er toe om het leven, en dat was hier het uitwendig leven: de wereld, te zien als een bron van kunst.
Het ging om de aanschouwing der dingen in een steeds
strenger groepeering en styleering van beelden die
zij zichtbaar voor zich zagen. Het uitwendig leven
stond tegen hen aan en zij hanteerden het als een oneindig bezit. Hun lied lag in de wereld opgesloten.
Het was de aardsche spijze, die zij tot zich namen.
Thans, terwijl velen nog in de armoede van de eersten
inkeer vertoeven, hebben enkelen dit reeds gezegd:
het gaat om de schoonheid in zijn tweeden oorsprong,
uit ons. Schoon blijft de wereld, stellig, en ook wij
aanvaarden haar. Maar wij kunnen haar niet meer
opvangen in woorden alsof dit, reeds de schoonheid
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was, die in verzen standhoudt. Als wij zelf niet wezenlijk deel hebben aan de ' uit de schoonheid ontstane
ontroering, niet zelf haar tot leven brengen, dan zijn
wij in den diepsten grond niet anders geweest dan de
handlangers eener zinsbegoocheling. Het vermogen
tot schoonheid en de bron van kunst ligt uitsluitend in
den dichter zelf en alleen de wijze waarop hij zich de
dingen der wereld eigen kan maken, heeft waarlijk
scheppende kracht.
Daarom is schoonheid voor de Jongeren niet meer de
zinlijke rijkdom der aandoeningen, die zij methetmaj estueuse gebaar van den heerscher kunnen bespelen als
een orgel. Integendeel: wat den jongen dichter van
thans kenmerkt is eer verlangen, gemis en ontgoocheling, met een schichtig, uitlaaiend, moeilijk geluk ertusschen. Zoo is hij kunstenaar en zoo kan hij wellicht
eenmaal groot worden.
Naar die schoonheid, die waarlijk leven is en over
verzen heerscht, moet gereikt worden, altijd en in
eeuwige herhaling, en in bijna eeuwige teleurstelling.
Nooit nadert zij hem. Zij ontstaat eerst wanneer de
dichter om haar werft. Hij zelf moet zijn schoonheid
maken, vormen.
De worsteling in den jongen dichter om zijn gedicht
betreft dan ook minder de ontwikkeling tot concrete
(technische) gestalte, dan wel een veel vroeger en onbewuster proces: dat om de schoonheid zelf. Het is
een smachten en hongeren om het diepste der diepten,
en soms ook groeit een vers uit het ontberen daarvan en is zijn eenige schoonheid juist dat smachten en
hongeren en zijn niet-bereiken.
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Met Tachtig onderschrijven de Jongeren daarom nog,
dat een vers is een plotselinge levensverheviging, een
evocatie van geluk, maar hun hartstocht is geen weelde meer en zeker niet een zelfbedwelming. Zij is ijler,
hooger en wreeder geworden : rechtstandig als een
vlam.
De aandrift moet tot een vorm gered en opgedragen
zijn, wil zij schoonheid worden. Het leven wordt niet
meer gemoduleerd en gerangschikt tot een vers, maar
het wordt binnen in den dichter aan zichzelf onttogen
tot een nieuw en reiner eigendom. De wereld, waaruit
een vers ontstaat, is een geheel andere, • uit een fundamenteele omwenteling ontstane tweede werkelijkheid. Zij wordt gevuld door het in zijn wezen irrationeele levensproces, dat schoonheid heet en. dat in deze
vormende ontroering in geene wereldsche afspiegeling te vinden is. Schoonheid is immanent en, zoo men
wil, van godde lijken oorsprong. Schoonheid is de louteringsberg, waartoe de aandrift zich moet opheffen,
eer zij wordt teruggestort in een rhythme, dat aan
haar wezen geraakt heeft. Maar ontstaanis dit rhythme reeds door zijn opheffing, de ontroering werkt van
den eersten aandrift tot het omgebouwde woord en
door alles heen loopt de vers-conceptie . als een ontzachelijke, ononderbroken crisis, vol mysterieën en
niet of ten deele gekende bepaaldheden.
Nauw verband dus van aanvang en einde : beide kenbaar en wereldsch, maar daartusschen de manifestatie eener hoogere werkelijkheid. Verzen vormen zich
als parabolen door de oneindigheid van het innerlijk : het zijn niet meer groepeeringen naar het rhythme
9
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der dingen, maar zij onttrekken zich aan het leven
om er in weer te keeren, levend geworden door de
volkomen andere en geheel eigenvisie van den bouwenden, waarlijk scheppenden dichter. Dit alles is zelf
en bepaalt den versgroei: vorm. Vorm is essentie, vorm
is vers.
Dit scheidt ons van de epigonen der Tachtigers, die
den vorm verlaagden tot een structuur, een weefgetouw, waarop men de aanschouwde ontroering uitspon tot een lied, een fragment van leven en dus dood.
Want een werkelijk vers leeft opzichzelf, volledig en
sterft met zichzelf.
Dit scheidt ons ook van hen, die, machteloos tot een
leven zonder doel, de oneindigheid der tweede ontroering vervangen door een geestesinhoud, die niet of
niet in de eerste plaats schoonheid is. Schoonheid is
nimmer middel, altijd doel. Handwerk geworden in
den dienst eener overtuiging, welke dan ook, sterft
zij vóór haar manifestatie. In den vorm tot leven gewekt, overtuigt zij zelf.
Maar vóór alles scheidt ons dit van hen, die den vorm
niet als het wezen van een vers erkennen en willoos
blijven in de onstuimigheid van den eersten aandrift.
Want vorm, hoe ook gematerialiseerd, hoe ook telkens hernieuwd naar zijn uitdrukking in woord en
strophenbouw, blijft onafscheidelijk van het vers. Er
is geen andere ontroering, die schoonheid wordt, mogelijk dan door de eerbiediging van het vormingsproces : de strenge en altijd moeilijke lijdensgang van een
vers tot eigen leven.
Vleeschwording der schoonheid ik herhaal het
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is zijn oorstuwing, het tumultueus omhoogstooten tot
zijn immanentie: het is verandering der dingen tot het
rhythme, dat slechts in het innerlijk van den dichter
gegrepen kan worden. Deze schoonheid, even souverein als onvervangbaar, is alleen het volstrekte leven,
de „cibus grandium," de spijze der sterken.
En zoo alleen, door de opgave hoog te zien, de poging
hartstochtelijk en het bereiken schaars maar dan ook
onherroepelijk, lijkt mij de dichtkunst weer hei lig,
groot en kuisch te kunnen worden: waarlijk een roe.
ping.
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J. SLAUERHOFF
DE KRANTENVERKOOPER
Rue Dauphine

ls sterren, welker zon tot mist verging,
Een nauwe en reeds niet meer ronde baan,
A
Tusschen der andren glansrijke onderling
Gesloten schietring blindlings begaan,
Doolde hij nog een tijdlang in de koude
Verlatenheid van oorsprongloos bestaan
Vervallend voort, te moe om op te houden.
Een eendre ronde nam hij steeds in acht:
Een park, drie straten en een boulevard.
Lang strekte de omloopstijd van 's middags naar
De vage uren achter middernacht.
'n Stervende lichtstraal leek zijn roep: „La Presse."
Hij had nooit meer dan enkelen voorradig.
De Heilige Maagd, een draaglijke maitresse
Waren hem even ver en ongenadig.
's Nachts werd zijn „Troisiéme Edition"
Weer iedren keer ontmoedigder volbracht;
De tusschenpoos steeds angstiger afgewacht,
Of hij de volgende verheffen kon;
Zoo zwaar, zoo zwaar, zoo zwaar bonsde zijn klacht
Tegen 't bestaan van warmte, vreugde, zon.
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God, dit zijn dus Uw manlende vermaken,
Daarom zal 'k zonder u mij wel vergeven
De enkele frivole woorden hier geschreven,
Die van mijn dof gedicht de wil verzaken.
God, dUraan hebt Gij dus Uw welgevallen.
Geef mij de zonnen en de sterrebeelden,
Dan zal ik ze te pletter laten vallen,
Volhoudende, dat Gij 't lichtzinnigst speelde.

i
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R. VAN GENDEREN STORT
FRAGMENT
mmanuel Barnouw, die tijdens zijn rechtskundige
I studies in Leiden reeds als een wonder van geleerdheid had gegolden, had na den vroegen dood zijns vaders zijn ambtelijke loopbaan aanstonds prijsgegeven
en zich aan een leven van afzondering en bespiegeling
gewijd. Sedert dertig jaren verzamelde Immanuel Barnouw aanteekeningen en in den loop der jaren had
Maghen den stapel zwarte dictaatschriften, die toch
reeds aanzienlijk was, toen zij hem opmerkte voor de
eerste maal, al hooger zien wassen. De stapel rustte
in een der vakken van het bureau, dat vader altijd afsloot, zoodra hij gereed was met schrijven en waarvan
Maghen den verwarden inboedel altijd met nieuwsgierige en ontmoedigde blikken beschouwde. Soms zag
zij hem schrijven in een dier schriften met geheimzinnige aanteekeningen; soms neusde hij invroegere bladzijden; alle waren bedekt van onder tot boven met zijn
fijn, bijna onleesbaar schrift, zoodat geen regel zoude
kunnen worden toegevoegd. Eens klopte hij met zijn
vlakke hand op de schriften en hief daarna zijn wijsvinger, haar aankijkend met een blik, die vol beteekenis en verstandhouding was, zoodat zij, als tegenover
een vreemde, verlegen glimlachte.
Immanuel Barnouw was van middelbare lengte, zeer
mager en langzaam van gebaar. Zijn houding verried
een zekere nalatige hoovaardij, als van een berooiden
hidalgo. Zijn ascetische wangen gingen bijna geheel
schuil onder een verwaarloosden, grauwen baard en
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de blik zijner vreemde, grijze oo &en was doorgaans
starend en troebel, als verdrongen zich onder zijn verward hoofdhaar alle gedachten, die een menschelijk
brein bevatten kan. Hij zag de menschen nooit rechtstreeks aan, maar over hun hoofden staarde hij in
verten, die hem gemeenzamer waren dan zijn eigen
omgeving? Hij ging zelden uit, alleen in herfst of lente,
wanneer de zon met matige warmte de straten koesterde. Zijn verzorgde dracht was zeer ouderwetsch,
zijn gang een weinig verstrooid en wiegend en ook hier
zochten zijn grijze, troebele oogen boven de hoofden
der voorbijgangers de vreemde verten, waarin zij aldoor staarden. Maar doorgaans sleet hij de dagen,
gehuld in een sjofelen kamerrok met wijde mouwen,
lezend en schrijvend, schrijvend en lezend, peinzend
urenlang, in de achterkamer, waarin de zon des morgens ter nauwernood een enkel uur doordrong en waar
de lamp ontstoken werd, als het avondrood nog bloosde of gloeide aan den voorkant, in de open ruimte
boven den tuin der dokterswoning, die aan het groote Ziekenhuis grensde. A ll een voor het middagmaal
kleedde hij zich in een pandjesjas, die hij uittrok, zoodra de maaltijd was afgeloopen, met blijkbaar welgevallen opnieuw zich hu ll end in zijn tabbaard. Aan
tafel at hij zwijgend, dieper dan ooit, zoo scheen het,
in zichzelf gekeerd. Soms zwollen zijn ingevallen wangen onder den zwaren aandrang van diepe oprispingen, dan overtoog een uitdrukking van pijn zijn vermoeid gezicht.
In den tuin, waartoe een deurraam van het studeervertrek toegang gaf, stond een duiventil en tot laat
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in den avond hoorde Maghen het koeren der bescheiden en sierlijke vogels, terwijl zij, wakker en overwakker in haar bedje, de donkerte verbeidde, waarin
zij einde lijk zou inslapen. Maar ook als de vroege zomermorgen parelde in de volgroene popels, die de rij
der overstaande huizen gelukkig aan haar oog onttrokken, hoorde zij menigmaal met ontroering het plotseling klapwieken der opwaarts strevende vlucht, en
het gelijk een stormvlaag aanzwellend ruischen, wanneer de snelle vogels uit hemelhoogten kwamen neergestreken. De duiven schenen Immanuel Barnouw's
eenige li efde. Hij verscheen in den tuin, wuivend met
zijn wijde mouwen gelijk een priester uit een heel ver
land, die een vreemden ritus begint. En als hij hen
volgde, gelijk zij, heel hoog, cirkelden in de blauwe,
zonnige ruimte, of als zij, klapwiekend gezeten op de
schrale schouders en armenvan dezen modernenwichelaar, met onrustige halzen 'en minnend koeren de hennepkorrels pikten van zijn dorre lippen, dan gleed een
glimlach over zijn gezicht zoo teeder, als nauwelijks
een enkele maal verscheen, wanneer Maghen hem goedennacht kwam zeggen.
Immanuel Barnouw was veertig jaar, toen hij Sytske
Reyckout huwde, nauwelijks enkele jaren jonger, een
onderwijzeres, die later huishoudster en lezeres was
geworden bij Menno baron van Coehoorn, een jichtigen en kribbigen grijsaard, snuffelaar en geleerde,
wonend op een oude stins nabij Dokkum. Sytske zelf
stamde uit deze streek; haar vader was dokter geweest en had met zijn medicijnenkastje op zijn rug te
paard de dorpen en stins en uit den omtrek afgedraafd.
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Immanuel Barrouw was een verre, hollandsche naneef van Menno baron van Coehoorn en zoo had hij
dezen van tijd tot tijd bezocht, toen hij in Dokkum ter
griffie werkzaam was. De schaarsche keeren, dat Immanuel Barvouw op de stins verscheen, waren gebeurtenissen voor Sytske. Immers Sytske had een onbegrensde bewondering voor mannen van groote geleerdheid en geleerd boven alle vergelijking was deze
verstrooide en kwijnende jongeman, gelijk door Menno baron van Coehoorn, ondanks zijn knorrigen aard
bevestigd werd. Sytske had het stelsel van menigen
denker gelezen en gaarne mengde zij zich, alhoewel
steeds ongevraagd, in de geleerde gesprekken der beide
mannen, fabelend over de Substantie en velerlei andere diepzinnige zaken, onder het spottend oog van
Menno baron van Coehoorn, terwijl het gezicht van
Immanuel Barnouw onbewogen, ternauwernood geringschattend bleef.
Na den dood van Menno baron van Coehoorn, werd
Sytske in Amsterdam huishoudster bij Immanuel Barnouw. Zij trouwden spoedig; Immanuel Barnouw verliet de kamers, die hij had bewoond en betrok een benedenhuis in de 1ste Helmersstraat. Aldaar werd
Maghen geboren.
Zoo waren de ouders van Maghen bejaarde menschen,
toen zij een kind was. Sytske Barnouw was een gezet vrouwtje geworden, dat zich op haar korte beenen met groote snelheid door de straten voortbewoog,
terwijl zij, wanneer zij iets verloren had, gelijk een rat
door de kamer heen en weder schoot. Een wakkere,
vriendelijke uitdrukking rustte op haar gezicht, dat
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vroeger stevig, bijna vierkant geweest was, hecht van
bekken e el,ruw van lijn mis s chien,m aar die de ouderdom
straks verslappen zou. Sytske was altoos een praatvaer geweest en vroeger, op de stins, vooral aan tafel,
praatte zij gaarne en druk, beurte lings tot verstrooiing
en ergernis van Menno baron van Coehoorn. Immanuel
Barnouw echter hield niet van spreken; zoo had zij
zich leerenbedwingen en zij glimlachte tij den s den maaltijd, heldhaftig en vermanend, tot Maghen, wanneer
deze, haar kinderlijken zin volgend, op uitbundige wijze
velerlei vertellen wilde. Maar als zij met Maghen uitging, ijlend door de straten, zoodat het kind met moeite
volgde, of onder de lamp des avonds, wanneer zij alleen waren, en zij waren altijd a ll een, dan praatte en
praatte zij totdat Maghen niet meer luisterde, niet
meer luisteren kon. Maar ook Sytske Barnouw had
haar verstrooiïngen en dikwijls zag Maghen haar moede geleund tegen de tafel naar buiten staren. De wakkere, vriendelijke uitdrukking scheen dan geheel verwaaid, straffer waren de verslapte trekken gespannen
en achter den gouden lorgnet vergrootten zich de bijziende oogen, waarvan de starende blik troebeler werd
dan die van haar echtgenoot. Dan beschouwde Maghen met een menge ling van nieuwsgierigheid en weerzin dit verbijsterd en nadenkend gezicht en eens, onverhoeds en heime lijk, stak zij haar tong tegen moeder
uit, waarna zij wegholde naar haar kamertje, zich aldaar opsloot en bitterlijk begon te schreien.
IIMMIIIIMI
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DROOM
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0o mat en zwaar lag nacht nog nimmer op de daken,
en in de perspectie even van de holle straat,
gelijk in deze droom. Verwarde steunsels haken
verwrongen-scheef ineen, alsof hun voegsels braken;
de gevels nad'ren in een sombering van haat.
Een onbekende stap klinkt vreemd op de plavuizen.
Een moede loomte drukt de lage atmosfeer.
De smalle kieren tusschen de mismaakte huizen,
slorpen de voetstap bp tot nauw'lijks-hoorbaar suizen,
en geven dan de klank in doffe stooten weer.
De scheem'ring lokt naar volle koelte van terrassen.
Maar hooge spiegels kaatsen een verwondrend licht
op waaier-varens en de pluim der palmgewassen.
De klamme lucht is zwaar, als overvuld van gassen,
en de benauw'nis dringt, waar men de schreden richt.
Dan eensklaps vallen eindelooze reeksen treden
tusschen beklemming van geboomte naar omlaag:
een avondpark, waar zwanen door de vijvers gleden,
grotesk van gang, en van verdwaasd' onstuimigheden;
maar nu, tot rust verstild, verwijd'ren zij zich traag.
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KADE
De stad loert laag om 't brandpunt van larítaren;
in staande plassen troebelt wrakke schijn.
En kille, trotsche trams, hoog-groen, bestaren
met koud-strak oog het natgevlamde plein.
Dan zwiept een orgel driftig zijn geluiden
uit open, aangeslagen venstervlak,
en kerft een donk're wals vol scheef beduiden
de straffe stilte in,. die wreed al brak
op 't knoersen van de tram.
De botte schepen,
groteske, groen en zwart, ontkennen barsch
het vage perspectief, en zetten dwars
er op hun masten, aangelijnd met gaslichtstrepen.
De schemer weeft de aarz'ling eener wade.
De stad komt nimmer uit de greep der kade.
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BERNARD VERHOEVEN
JACOB ISRAËL DE HAAN
ort voor de Haan's dood kwam van zijn hand uit
K
het boek der „Kwatrijnen". Het is een boek, dat
aan je zenuwen rukt, zoo fel en vaneengereten van
karakter als het is. De kwatrijn, de vierregelige strofe,
rijmend maar zonder metrum en altijd wisselend in
het aantal voeten, blijkt wel een versvorm voor dynamische ontladingen en bijtende, moordende directheid. De moderne versnelling rilt. door den rustigen
vorm van Omar Khayyam.
De kwatrijn-vorm beantwoordt aan de kortademige
drift van de moderne ziel, evenals het vrije vers, dat
in schoone scherven uiteenspat en weer naar de samenvatting worstelt.
De kwatrijnen van Jacob Israël de Haan zijn beangstigend van felheid, de gebroken ademstooten van een
hopeloos-verscheurdeziel. Die koortsige stemwilmaar
niet zwijgen, huivert uit een bodemlooze stilte omhoog
en verstomt plotseling, staat weer op in bevende, razende, snikkende klanken, en ijlt, ijlt onweerstaanbaar
voort. Dat er bloed aan de moderne ziel kleeft : ge
voelt het hier, uw vingers zijn vochtig. Van af zijn uittocht naar Palestina, omspannen deze kwatrijnen de
Haan's Palestijnsche jaren. Ze omvatten een tragiek
en een nederlaag.
Ingenomen door een godsdienstig ideaal, zich tuchtigend met boete en offer, onderneemt de dichter den
pelgrimstocht naar het Heilige Land. Maar iets onafscheide " ks neemt hij mee: een zinnelijke natuur, een
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bezoedelde herinnering, en de onuitroeibare wroeging.
Rusteloos duurt het tweegevecht in de diepte. Met
vaste stem verdoemt hij op zijn heenreis Londen, want
hij vervloekt het vleesch van zijn eigen vleesch. De
bekoring van Napels vind hem zwakker, maar hij
weerstaat. Het witte silhouet van zijn geeste lijk verlangen, de schim van Jeruzalem, staat beheerschend
op den horizon van zijn gedachten. De rosse gloed van
de zinnen kan die zuiverheid niet besmetten. Maar
wat droom en verlangen was, wordt werke lijkheid:
dus een verzwakking, een verontreiniging. Het oogenblik komt, dat de dichter moet zeggen:
Mijn droom van Jeruzalem is voorbij.
Dat is het gunstig keerpunt voor de nooit vernietigde, altijd waakzame zinnen. Hun tegenwicht verkruimelt. De ziel, die in de hoop op de toekomst boven
haar kracht kon stijgen, verliest haar houvast.
Ik ken geen modern dichtwerk, waarin de wankeling,
de ontzettende worsteling tusschen ziel en zinnen, met
zoo'n schokkende oprechtheid zich openbaart. Altijd
door roffelen de verzen hun nerveuzen koortsklop.
Zelden is er de kalmte van de overwinning. Steeds
haast de verbitterde woede, de verbeten wanhoop
van het gevecht. De triomf van de ziel is vaak niet
meer dan de onzekere wapenstilstand, verontrust door
de angst voor het gevaar: de donkere wroegende boete, die de kiem van het bederf als een kanker in zich
voelt smeulen.
En de zinnenmensch in De Haan is gefolterd door een
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allerfelst besef van de eeuwigheid, dat met weerhaken
in de ziel zit vastgeboord. Het is niet af te schudden,
het brandt den zinnelijken genieter in iederen druppel
van het bloed, het vergiftigt hem het argeloos genot
van elk oogenblik. Hij ontvlucht de angst en de martelende bewustheid vergeefs; als een koperen onweerslucht hangt de vervloeking boven zijn hoofd.
Wie zóó gemarteld wordt, siddert de schrik onzegbaar door de ziel. Hij fladdert wanhopig in de ijlte,
klapwiekend maar vallend, kltijd vallend, een lamgeschoten vogel. Duizelend wil hij zich vastklampen,
de oneindige ruimte slokt hem op.
Het gevoel van vergankelijkheid was in de Haan geworden tot een gloeiende pijn, een obsessie.
Zelfs voor de zinnen is er geen vergetelheid meer. De
wroeging vergalt het genot.
Zie: de zon lacht. Gods hartenhemel lacht.
De wolken lachen witte en blauwe pracht.
Wreed, dat ik, een rustloos gedreven Man,
Niet anders dan wroegend genieten kan.
Door het zingenot dreunt de donderslag van de bewustheid altijd na. De zonde heeft misschien ééns een
zweem van onbewustheid, een schijn van zorgeloosheid en eeuwigheid. Maar wie uit die roes van het
vergeten ontwaakt, wie de wrange versmaadheid van
het zinnenleven heeft gesmaakt, proeft altijd asch in
zijn mond. De bekeerling, die zondigt, is de recidivist,
die de bijtende pijn van het geweten, de ondoofbare
stem van de verantwoordelijkheid weerstaat. Hij mag
de narcose, de grofste verdooving zoeken: elke zonde
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is wreed als een vonnis; wat de zinnen nog aan gedachtelooze zoetheid konden bieden, is hem voor altijd ontzegd.
Jacob Israël de Haan onderging de gemoedsgesteldheid, die de andere, weer hervallen, bekeerling, de
„pauvre pécheur" Paul Verlaine doormaakte, toen hij
in angst uitbarstte: „Si la vieille folie était encore en
route". Wie het bederf in de natuur liet woekeren,
kan alleen de natuur met het vuur van den H. Geest
zuiveren, moet de wond tot den laatsten verrotten
vezel uitbranden. Het strengste ascetisme alleen kan
de verleiding van de bezoedelde zinnen afweren. Wie
aan de zinnen toegang geeft, zij 't met beperkte vrijheid, voelt zich bespionneerd door loerende zonden,
die hun beurt afwachten. En dan: hoeveel wroeging
wordt niet gevoed door onbevochten bekoringen, die
met de folterende schimmen van een donker verleden
den weerstand verzwakken? Dat is, wat Jacob Israël
de Haan uitspreekt in „Wanhoop".
Want in den wijn proeft elk Man zijn verleden.
Ik proef in elken wijn slechts bitterheid.
De Haan is de allersmartelijkste dichter van de wroeging. Het is geen glorie, het is een tragiek, een schuldige tragiek misschien. Dichter van de herrijzenis is
beter dan van de altijddurende wroeging. Doordat
de Joodsche dichter de wroeging niet verdelgde maar
aanwakkerde, heeft hij zich zelf zedelijk in doodsgevaar gesteld. Het is niet te verzwijgen: de ontknooping van de „Kwatrijnen" is pijnlijk. Het is een be144
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angstigend schouwspel, of men ziel en zinnen, steeds
omkantelend in een verwoed gevecht van man tegen
man, samen naar den rand van den afgrond ziet rollen. Wat van Eeden, in een donker stadium van zijn
dwaaltocht aanvaardde als een jammerlijke noodoplossing van het probleem van het kwaad : het terugvoeren van deugd én zonde in God, werd ook de slotsom van de „ Kwatrijnen", het boekvan de verscheurdheid.
Dit is zeker: Jacob Israël de Haan, die de Joodsche
orthodoxie verdedigde tegen de Zionisten, heeft in
zijn laatste Joodsche li ed, dat zich zoo graag op de
profeten inspireerde, schrikkelijk verloochend der orthodoxie van Israëls profeten, de boetgezanten van
Jahwe, Die Sodoma en Gomorrha tot den grond verwoestte.
Waar spreken plicht was — is ook zwijgen plicht.
Ook de donkerste gedachten vinden rust in de barmhartigheid van God, die de vermoorde dichter in een
van zijn Kwatrijnen loofde:
En Hij vergeeft, wat geen menschen vergeven.
En vaagt als wolken al uw zonden heen.
De zwerver ruste in vrede.
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ROODE AVOND
e avond zucht zwoel door 't loover der platanen.
D Gewiegd
in lust dien 't nauw in droom genoot
ademt 't gebloemt zijn ziel uit langs de lanen.
En vrouwen bloeien in het donkrend rood.
De laatste purpers van het Westen tanen,
Maar 't bloed der aadren zwelt in telensnood
't Getij van 't leven wast naar vreemde manen:
en vrouwen bloede' in 't donker van haar schoot.
Een groote golf van leven stuwt door de' avond
en eeuwig torst ze én drang én bloed én zaad:
Geen bloemblijftpuur, ge en maagd blijft ongehavend—
Het Leven smacht: geweldige lusten laven 't:
doch 'k zie zijn pijn om bloem en mooi gelaat
waar schoonheid bloeit en, bloeiend nog, vergaatl
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HEIMWEE
'k Zal nooit van zucht naar u genezen,
Zee, die doorlaaide mijn jeugd;
en wat uw rustloon, donker wezen
om de eigen stormen 't diepste heugt:
mijn hart
't wou de' avond dra zien duistren
waar 't de aardsche tochten staakt,
waar niet belet naar u te luistren
't gerucht dat 't hier beneén nog maakt.

I
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FRAGMENTEN UIT:
DANSWIJS (DE BEHAAGZUCHTIGE)

I
^^^^^^^^^^^^^^^

Z

welg 't geluk, uitbundig houri-kind!
Kwel, wie kramp en vreugd' ontzind bemint!
Wals op wals begint en herbegint
Eer de beul 't verderflijk web volspint,
Eer de ramp der val uw roem verslindt,
Eer g' als damp van 't wulpsch gewoel verzwindt —
Eer 't genot, vermoeid, in hoogmoed's doem,
Dort, geknot, gelijk de zomerbloem!

Sar tot worstling om bevrediging
Zonder schutsel noch verdediging
Tegen schennis en beleediging!
Zonder liefde's teed're fluistering
Neigt uw schoonheid naar ontluistering
Met eens hartstochts wreede kluistering,
Met verneedring en verduistering:
Met een wanhoop van verwondering:
Dat het licht uws wezens onderging.
^^^^^^^^^^^^^^.....1
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II
Als de donders weer verdwenen zijn
Dorst opnieuw de barre steenwoestijn;
Als de zon soms 't klaaglijk maangelaat
Nog uit sombre kronkels gadeslaat,
De gordijnen sluit met wolkendons,
Fluit alleen d' orkaan bij 't zeegeplons.
Als opnieuw de harde zomergloed
Rots en zand van vlammen stroomen doet,
Om der beken armlijk flikkerlint,
Voeren koorts en droogte 't schrikbewind,
Zijn de kleinste vensters toegeblind,
Spookt alleen de kranke dwarrelwind.
In de lente, zoo de rozerank
Van verleiding geurt als tooverdrank,
Smacht zij droomend naar de zomerzon,
Drinkt uit jeugd's onzichtbre tooverbron.
Als de zon in hoogste heemlen troont
Ligt ze neer, door worm en stof gehoond.
Voor haar straling wijkt het leeuwrikslied,
In het riet versterft het beekgeluid.
Hoe de dood u lokt, gij weet het niet,
Eer het worgend floers ook u omsluit.
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III
Gij wier koers geen ster of baken duldt,
Gij wier sluimer geen ontwaken duldt,
Gij wier schuld geen englenlach verzacht!
Heersch, waar moord u te beroeren tracht!
Door bekoring, door verzoeking, voort!
Door ontgoochling, door vervloeking, voort!
Valsche dag verguldt uw zwoeltenacht!
Wuif de parelsier'ge sluierdracht
In een raggig-ijdle schittering
Langs een afgrond van verbittering,
Glijdzaam, kleurig, trotsche Lucia!
Noch dit lila van eens avonds pracht
Aan der bergen mist- en ijzelwa,
Noch de weerschijn-roode weeldetint
Die zoo streels om ronde blozing windt,
Noch de vracht van lokken, saamgekruld
Om de halfgeloken blik, verhult
Wat geheimenis uw ziel vervult
Noch naar welk een poel gij dolen zult
In bedwelming's helsche toovermacht —
Noch't gerink eens gongdoorschokten dansrumoers,
Noch des vuurs gedartel tegen 't franjefloers
Redt het offer voor de Goel, die loerend wacht.
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UIT: STERRENWERELDEN
Hitte

Steelwaaiers boven aschmoerassen.... Geelgeharte
Klauwdistels. Flarden. Radelooze, deels verzwarte
Geraamten, hemelvuur-geteisterd. Schubbenstrengen
Verzengen, plengen harslucht, sijpelen, en brengen
Loodkleurig wreedvermengde schaduwen teweeg.
De helling, wemelend naardien de drukking steeg,
Verkreeg een schemerkleed. Schuimstapels overzwellen
De horizonnen, welk' ontladingen voorspellen.
De laatste tochten zinken tot volmaakt verkalmen.
Vochtbekers hangen onbeweeglijk aan de halmen.
De hagen dragen steile, hemelhooge walmen.
Noodweer

De purpren dag wordt blauwe vaalheid. Onder 't schudden
Der weerlichtsvlammen vluchten bontgerugde kudden.
De haavloos uitgeleefde krullen knetteren
En wuiven op, tot hagels hen verpletteren.
De zonnen breken beurtelings de damp. Zij dwingen
De massa's, tot verwoed vergaan, met sidderingen.
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NAAR DE DUISTERNIS
Ongeloo flijk wilde droomen
Uit een dwaze wellustnacht
Kunnen in vervulling komen
Als men 't allerminst verwacht.
Ik zal enkel hem behooren
Die ik altijd heb veracht;
Zijn genot zal niemand storen:
Ik ben eindlijk in zijn macht;
Want mijn redder is verloren,
Snelt mij nimmermeer te hulp,
Noch zal ooit zijn blik weer boren
Door de vensters dezer stulp,
Want zijn vuisten gaan verstarren
In de laatste stervensnood,
En zijn oogen, zij ontwarren
Reeds de raadsels van de dood.
Waar de stroom ter aarde dondert
Staat een enkle kale rots
In vertwijfling afgezonderd
Tusschen 't onverpoosd geklots,
Als een drenkling opgedoken
Die zijn open graf aanschouwt
Waar de stroom komt losgebroken
Uit het ondoordringbaar woud.
Hier heeft hij de poort gevonden
Die de dood van't leven scheidt,
Ligt hij slap met open wonden,
Starend naar d' oneindigheid,
Met een vlijmscherp mes geschonden,
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Onherkenbaar onder 't bloed,
Door geen teed're hand verbonden,
Onbereikbaar in de vloed;
Naar dat land van schrik gezonden
Dat ons all en stellig beidt
Spoedig zal ook ik doorgronden
Waar dit pad ons henenleidt.

i
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VICTL3R E. VAN VRIESLAND
DRIE SAMENSPRAKEN OVER DE AANDOENINGEN DER LIEFDE (WOORDEN
EN ANTWOORDEN)
EERSTE SAMENSPRAAK

V

Verborgen..-- Blijvend. — Zuigend.
erzonken..
Verbonden. — Roerloos. — Eigen, zoo eigen.

— Onvertaalbaar in stroomend leven.

- Geweten stilstand rustend in zich.
— Seinen die wij nimmer ontvangen kunnen.
Nimmer vertolken in deze woorden.
— Verstoord en vervalscht en uiteengeslagen....

— Blauw verwaait vonkengespat in den nacht.
- Gedicht noch gedachte noch staamling van dronken
Vervoering..-. Alle zijn oud en versleten.
— Zij worden onecht uit het kerngebied tredend.
.-, Iets wordt verwrongen. — Geen brug is nu meer.
.-- Berustend onttogen aan platte verwarring.
— Even verhoogd maar voorgoed geborgen.
.- Gered en verzekerd voorbij de menschen.
• Voorb y het ik en de wanhoop gewend.

Rond kern van het zelf deze kluis geklonken.
Eer en zegening, zin en waardigheid
Van dit verloren-zijn..-, Vlak daarneven,

Daaronder, daarachter, daarin is God.
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Duisterder, stiller, dieper geloken dan nachten.

.-r Gesmoord en met doove kracht teruggeweken
Naar binnen..-, Kuisch en beschaamd, wil bet zich weten
Bekend in bet donker en niet bekeken bij licht.

— Geheim, begraven verder beneden dan mijnen.
.--, Niet moeizaam naar boven te delven of uit te boren.
— En toch soms ineens en regelrecht aanwezig.
- Onverwacht. — Goedertieren..-- Eenvoudig en bier.
• Maar wee de gescheidenheid en het dorre wachten
Op een onmogelijk teeken.... — De eindl yke fanalen,
Troostend, zuiver, vernieuwend. — Wee het moedeloos lange
Wijlen.... — En dan keeren, alleen en dom....
— Alleen en bitter, den eigen adem vervloekend.
— Zonder ander geloof dan een onvast herdenken.
Zonder andere wil dan een grondloos vergeten.
— Zonder ander hart dan een eeuwige dorst.
— Zingende stem die ik nu wel niet meer zal hooren,

Klaag niet! Zijn wij niet in elkander herboren?
Uit levende bron welt bet aldaagl yks naar voren;
Als ik daaruit drink dan zytge me niet meer verloren.

TWEEDE SAMENSPRAAK
- Onbeschrijfelijk gebonden. — Onnavolgbaar blijgeestig.
Droefgeestig.
- Groot-oog. — Zuiver-oog. — Zee. - 0 ongerepte
Berustende ziel..-- Scherp overlangs de geduchte bevliegingen
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Gered en ingekapseld tot hier. — Wijs wetende en zelf-gegeve
— Onttrokken aan de macht van woord en beeld.

- Verblij deus : ieder voor zich en wij alleen voor elkander.
Klaar, onvoorbereid en sprakeloos direct als muziek
Uw peillooze glimlach. — Maar het vleesch is zwak.
Nieuwsgierig.. Geteisterd. — Heerschzuchtig. — Ontluisterd.. Plichtmatig.
Smaad en terugval. - Nooit is genade te vinden
Op bet verzekerde bergplateau: ik woon beneden
De hoogvlakte; ach, daar zijn alle verten kleiner.

— Maar toch: ons vanzelfsprekend weten aan elkander,
Meer nog aan wat ons vereenigt, weergaloos verzengd
En onvoorwaardelijk, ver ni etigend
Overgegeven. — Weggeschonken. — Verspild...
• Helaas, niettemin nog onmetelijk ver van oogel ijk heelhuids
Ontmoeten. — Onmoge lijk hopen. — Hier hokt een dwaas
Vruchteloos, traag bevangen talmen. Waarom? Waartoe?
Dien avond ... — 0 lauwe tranen van spijt..- Herinner
jij het je nog?

- Manshoog tarwe ving fletsgroen nog wat zonlicht.
.-, Glycine en waaiervormige takken tegen het muurtje.
Uit onaangeroerd en beschut en zedig gebied
Zongen kinderen meerstemmig over de velden.
Eendere weerkeer van seizoen en wedervaren
In het eendere menschenhart.. Herinner jij het je nog?
— Hoe vredig, (nu weet ik bet), begon't overnieuw,
Kon leven zin..-- Ineens zichtbaar thans te overpeinzen.
De herfst komt.. En de wind heeft het weggevaagd.
— Voorbij... — (Sluit de vensters op 't westen.)
Ik
blo f u gedenken
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Eeuwiglijk.— Eeuwig. • Was alles eenvoudiger niet
Dan wij wisten?— Te laat. — Te laatl !— Te laat voor ons.

DERDE SAMENSPRAAK
Gekreukt door 's werelds open wanbestel
Dat zich herhaalt in duizend aangezichten,
Zie mijn vergeten vervoeringen zwichten
Naar vlakke spijt van een te laat vaarwel.
Gegroet, vennoot van lijden en van schande:
J17 zullen niet meer aan elkander stranden.

Verwoest zijn de verleden dagen. Laat
Uw stem niet meer, boven mijn dolen, juichen.
Voor mij ook vruchteloos de zoete en vuige
Herinnering aan uw verbleekt gelaat.
— Ik zeg adieu, leeg teeken uit een leven
warvan me een naam nog maar is nagebleven.

En toch, ik blijf aan uw vastheid gebonden,
Samenvergaderd tot éénelfde bloed,
Gespitst op uw verwaarloosd en voorgoed
Opgelost beeld, van stilte zat, verzwonden.
— En toch, onze betrekking bl y f t van kracht,
Raadselig seinlicht in den laatsten nacht.

157

VOORWAARDELIJK UITZICHT
Maar ondervangen door een denkgewoonte
Anders dan uit een nog te kennen wezen
U te benadren waar de vlagen licht en
Vergetelheid strijken langs vlakke zeeën.
Ik zou vergeten dat ik zooveel jaren
Vlakbij het ver gezochte samenkomen
Roekeloos overhelde tot het donker
Verliezen van wat geen bezit kon borgen:
Groei en verandren, en het eender wachten
Naar wisseling, wanneer de dagen kortten
En eenzaamheid zich als een nevel spreidde
Op den verlaten tuin achter mijn raam.
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r

i

158

REGISTER

ALBERT P. A. A. BESNARD,geb. 22Juni
1887 te 's Gravenhage. Thans journalist te Arnhem.
SONNETTEN (Palladium; Hijman, Stenfert Kroese
& v. d. Zande, Arnhem 1917).
DE BLOEI EN ANDERE GEDICHTEN (Palladium; Hij man, Stenfert Kroese & v. d. Zande, Arnhem 1923).
OPSTAND EN WROEGING (Boosten & Stols,
Maastricht 1925).
Winnaar van den Amsterdamschen Poezie-prijs 1925.
Zie over hem : Dr. P. N. van Eyck in „de Gids" Jaarg.
1925.

MARTIEN BEVERSLUIS, geb. 28Maart
1894 te Barendrecht. Thans letterkundige te Blaricum.
ZWERVERSWEELDE (De Waelburgh, Blaricum 1920).
VERZEN (C. A. J. van Dishoeck, Bussum 1922).
DE BALLADE VAN DE VLEERMUIS (De Schakel, Eemnes 1925).
DE BEIAARDIER EN ANDERE VERZEN (Ch.
Nypels, Maastricht 1925).
CANZONEN EN EXCLAMAVI(Voorjaar1926).
Bijdragen in „Groot-Nederland"; „De Gids"; „Elsevier's"; „Opwaartsche Wegen"; „De Stem".
Geeft in 1926 uit : De Sikkel, maandschrift voor jongeren. Uitte zich tegen de Vrije Bladen-groep in een artikel in „Onze Eeuw-" (Sept. 1924).

D. A. M. BINNENDIJK, geb. 12 Oct. 1902
te Leiden. Thans letterkundige te Amsterdam.
HERMAN VAN DEN BERGH, inleidend essay
bij de uitgave van „De Spiegel" (S. L. van Looy, Am..
sterdam 1925).
Debuteerde in „De Groene Amsterdammer". Bijdragen in „Het Getij f', „De Vrije Bladen" en „Den Gulden Winckel".
Voornamelijk essayist.
MR. J. C. BLOEM, geb. 1887 te Oudshoorn
afd IJsel. Thans journalist te Rotterdam.
HET VERLANGEN (P. N. van Kampen & Zn.,
Amsterdam 1921).
Bij dragen in„DeBeweging ,,,DeGis en„DeVrije
Bladen". Schreef o.m een inleiding bij den bundel « Opstand en Wroeging" van Albert Besnard (1925).

JAN WILLEM DE BOER, geb. 28 Oct.
1893 te Goor; geh. met Jet van Strien, journa li ste.
Thans journa li st te Rotterdam.
DE GEK (1917).
DE KOLK IN DE KREEK (1920).
SOLAES (1922).
RAS, HET NACHTTIJ DER RUNIA'S (1924).
Allen bij W. L. & J. Brusse's Uitg. Mij. te Rotterdam.
In „Elsevier's” verscheen 1924:
SJEERNARK.
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MENNO TER BRAAK, geb. 26 Jan. 1902
te Eibergen. Thans letterkundige te Amsterdam. „Is
principieel en radicaal anti-amerikanist 1"
Bijdragen in „De Vrije Bladen", o.a. een uitvoerig
essay over den dichter Adwaita (Dr. J. A. dèr Mouw).
GERARD BRUNING, geb. te Nijmegen.
Thans journalist aldaar.
Bijdragen in „Roeping" en „De Gemeenschap". JongKatholiek.
HENRI BRUNING, geb. 1900 te Nijmegen.
Thans letterkundige aldaar.
DE SIRKEL (In Eigen Beheer, Nijmegen 1924).
DE TOCHT (In Eigen Beheer, Nijmegen 1925).
Bijdragen in „Roeping" en „De Vrije Bladen". JongKatholiek.
J. W. F. WERUMEUS BUNING,geb.

4 Mei 1891. Thans journalist te Amsterdam.
IN MEMORIAM, (Palladium; Hijman, Stenfert
Kroese • v. d. Zande, Arnhem 1921).
Tweede druk. (Em. Querido, Amsterdam 1924). Derde
vermeerderde druk. (Em. Querido, Amsterdam 1925).
ENKELE GEDICHTEN (Palladium; Hijman, Stenfert Kroese & v. d. Zande, Arnhem 1924).
VOORBARIG BERIJMDE RUZIE (The Happy
Few, Den Haag 1925).
Voorts:
DE WERELD VAN DEN DANS (Em. Querido,
Amsterdam 1922).
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IN,

DE FRATELLINI, geschiedenis van drie clowns.
Naar het Fransch van P. Marie! (Em. Querido 1924).
TOONEEL EN DANS, kronieken en kritieken.
(Boosten & Stols, Maastricht 1925).
In samenwerking met C. van Wessem en C. J. Kelk:
MARIONETTEN (S. L. van Looy, Amsterdam'25).
Bijdragen in „Groot-Nederland" (dramatische kroniek), „De Groene Amsterdammer" (kroniek van den
dans), „De Gids", „De Stem" en „De Vrije Bladen",
waarvan hij in 1925 als lid van den Redactieraad deel
uitmaakte.

JAN R. TH. CAMPERT, geb. 15 Aug. 1902
te Spijkenisse. Thans journalist te Den Haag.
In samenwerking met Henrik Scholte :
REFEREINEN (P. N. Kampen & Zn., Amsterdam
1922).
Voorts:
VERZEN (Ch. Nypels, Maastricht 1925).
DE BRON (Ch. Nypels, Maastricht 1926).
Bijdragen in „Elsevier s , „De Nieuwe Gids", „De
Gids", „Groot-Nederland", „De Vrije Bladen" e.a.
FREDERIK CHASALLE, „geborenvermoedelijk omstreeks 1917, toen zijn eerste bijdrage
verscheen, is collaborateur met C. J. Kelk. Samen
gaan wij hoeden koopen."
DE CLOWNS EN DE FANTASTEN, met teekeningen van Boris Mestchersky (S. L. van Looy, Amsterdam 1924).
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HEBT U NIETS GEZIEN? (De Driehoek, Ant.
werpen 1925).
In samenwerking met C. J. Kelk:
LAMPIONS IN DEN WIND (v. Munster's Uitg.
Mij., Amsterdam 1921).
DE TERUGKEER VAN DON JUAN.(S. L. van
Looy, Amsterdam 1924).
In samenwerking met J. W. F. Werumeus Buning en
C. J. Kelk:
MARIONETTEN (S. L. v. Looy, Amsterdam '25).
In samenwerking met C. J. Kelk en E. Vergé:
UBU KONING, guignolade naar het Fransch van
Alfred Jarry (J. Emmering, Amsterdam 1'922).
Bijdragen in „De Vrije Bladen", „omdat andere tijdschriften mijn werk weigeren."

DIRK COSTER, geb. 1887 te Delft. Thans letterkundige te Amersfoort.
MARGINALIA (v. Loghum Slaterus & Visser,
Arnhem 1919).
DE NIEUWE EUROPEESCHE GEEST IN
KUNST EN LETTEREN (v. Loghum Slaterus 8zVisser, Arnhem 1920).
DOSTOJEVSKI, een essay (v. Loghum Slaterus &
Visser, Arnhem 1920).
NIEUWE GELUIDEN (Tweede druk, v. Loghum
Slaterus & Visser, Arnhem 1925).
VERZAMELD PROZA (v. Loghum Slaterus &
Visser, Arnhem 1925).
Vertaalde o.a. Flaubert's „Tentation de Saint-An165

toine en Novalis, schreef voorts een aantal essays,
o.a. de belangrijke inleiding op „Nieuwe Geluiden".
Als redacteur van „De Stem" neemt hij intensief deel
aan de ontwikkeling der Jongeren.
Zie over hem : Greshoff—de Vries. Gesch. Ned. Letterkunde.

A. DEFRESNE, geb. 6 Nov. 1893 te Maastricht. Thans letterkundige te Amsterdam.
KONINGEN, drama in 10 tafereelen (verschenen in
„Groot-Nederland", jaarg. 1923).
DE WOONSCHUIT(verschenenin„Groot-Nederland,” Jaarg. 1923; afzonderlijk bij Boosten & Stols,
Maastricht 1924).
DE PSYCHOLOGIE VAN DEN VOS REIJNAERDE (niet in den handel, 1922).
HET EXPRESSIONISME IN DE HUIDIGE
DUITSCHE TOONEELSCHRIJFKUNST, verschenen in „Groot-Nederland", Jaarg. 1925).
Van hem werden opgevoerd de drama's: MOORDROMANCE (Rooyaards1923), SPROTJE (Schouwtoonee11923), DE WOEKERAARSTER (Jubileum
Esther de Boer---van Rijk 1924), DE WOONSCHUIT (Vereenigd Tooneel 1925), LORD LISTER LEGENDE (Vereenigd Tooneel 1925).
Bijdragen (kritische en taalkundige artikelen) in „De
Beweging f" en „Groot-Nederland".
ANTHONIE DONKER, geb. 1902 te Rotterdam. Thans letterkundige aldaar.
Bijdragen in „De Vrije Bladen" en „De Gids",
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A. DEN DOOLAARD, geb. 1901. Thans
letterkundige te Den Haag.
Bijdragen in „De Vrije Bladen" en „Elsevier's".
ANTON VAN DUINKERKEN,

geb. 2
Jan. 1903. Thans seminarist te Hoeven (N.-B.)
„Schreef 'n vijftien verzen en wat proza en trok zich
toen terug uit de letterkunde om hogere belangen te
dienen. Zijn leven is voor de buitenwereld bepaald
onbelangrijk, vindt ie".
Bijdragen in „Roeping"; „Jong-Katholiek".

H. VAN ELRO, geb. 17 Jan. 1899. Thans letterkundige te Zeist.
HESPERIDEN (Em. Querido, Amsterdam, 1925).
MADONNA IN TENEBRIS (Palladium; Hijman,
Stenfert Kroese & v. d. Zande, Arnhem, 1925).
Debuteerde in„ Orpheus -". Bijdragen in „ De Nieuwe
Gids"; ,,De Gids"; „Elsevier's"; „De Stem" en „De
Vrije Bladen".
JAN ENGELMAN, geb. 7 Juni 1900. Thans
letterkundige te Utrecht.
Bijdragen (verzen en essay's) in „De Gemeenschap",
waarvan hij oprichter en redacteur is, „Roeping", „De
Nieuwe Eeuw" en „De Vrije Bladen". Een der JongKatholieke leiders.
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DR. P. N. VAN EYCK, geb. 1887 te Breukekelen. Thans correspondent van de N. R. C. te Londen.
DE GETOOIDE DOOLHOF.
GETIJ DEN.
DE STERREN.
UITZICHTEN.
Deze verzenbundels geschreventusschen 1907 en 1912.
HET RONDE PERK.
LICHTENDE GOLVEN.
INKEER.
VOORBEREIDING.
Dezeverzenbundels geschreventusschen 1915 en 1925.
OPGANG, proza geschreven tusschen de jaren 1914
en 1916.
UREN MET PLATOON, (19181923).
Bijdragen in „De Beweging t" en „De Gids", waarin
hij gedurende 1924 en '25 uitvoerige en zeer opvallende poezie-kronieken schreef.

BEN VAN EYSSELSTEIJN, geb. 22
Jan. 1898 te Groningen. Thans journalist te Den Haag.
OM 'T HOOGE LICHT, verzen (W. L. & J. Brusse's Uitg. Mij., Rotterdam 1923).
VAN DE BEVRIJDING DER ZIEL, drie novellen (M. Mallon, Gouda 1924).
Zoo juist voltooid:
DE MAN OP DEN HEUVEL, een maskerspel.
Bijdragen in „Onze Eeuw t". Medewerker aan „De
Vrije Bladen".
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MARNIX GIJSEN, geb. 1899 te Antwerpen.
Thans letterkundige aldaar.
LOFLITANIE VAN ST. FRANCISCUS VAN
ASSISI (De Sikkel, Antwerpen 1921).
HET HUIS, verzen. (De Gemeenschap en De Sikkel,
Utrecht/Antwerpen 1925).
Voorts :
DE XII SONNETTEN VAN DE SCHOONHEYT VAN G. A. BREDERO, met inleiding (De
Sikkel, Antwerpen 1920).
KAREL VAN DE WOESTIJNE, critische studie.
(De Sikkel, Antwerpen 1921).
BREEROO'S LYRIEK, eene bloemlezing uit Breeroo's gedichten, met inleiding (Mercurius, Antwerpen
1922).
INLEIDING TOT DE GODVRUCHTIGE
MAANRIJMEN VAN KAREL VAN DEN
OEVER.
Bijdragen in „Roeping", „De Gemeenschap" en „De
Stem".
Winnaar van den Amsterdamschen Poezie-prijs 1925.
GEERTEN GOSSAERT, geb.l884teRotterdam, thans letterkundige te Utrecht.
EXPERIMENTEN, zesde druk (C. A. J. van Dis-.
hoeck, Bussum 1925).
Studies en verzen in „De Beweging t" en „Europa t".
Van hem verscheen een interessant interview in „Den
Gulden Winckel" (Jan. 1925).
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JAN GRESHOFF, geb. 15 December 1888 te
Nieuw-Helvoet, „reisde en schreef, reist en schrijft.
Tot nader aankondiging gehuwd en vrij van sterke
drank. Van goede getuigen voorzien; ook aan huis te
ontbieden. Woont in den trein. Telegram-adres : Mierwinkel Arnhem."
Redacteur van „Den Gulden Winckel" (met Gerard
van Eckeren) en van „De Witte Mier"; literair adviseur van de N.V. Ver. Rotterd.-Hofstadtooneel.
DE CEDER (Palladium; Hijman, Stenfert Kroese
& v. d. Zande, Arnhem 1924).
SPARSA (Boosten & Stols, Maastricht 1925).
VONKEN VAN HET VUUR (Hijman, Stenfert
Kroese & v. d. Zande, Arnhem 1925).
Voorts:
LATIJNSCHE LENTE (1924).
MENGELSTOFFEN OP HET GEBIED DER
FRANSCHE LETTERKUNDE (1924).
LIONEL DES RIEUX (1924).
UREN (1925).
In samenwerking met Dr. Jan de Vries:
GESCHIEDENIS DER NEDERLANDSCHE
LETTERKUNDE (Hijman, Stenfert Kroese & v. d.
Zande, 1925).
FRITS HOPMAN, geb. 14 Juli 1877. Thans
leeraar te Leiden.
IN HET VOORBIJGAAN (1913).
DE PROEFTIJD (1916).
VAN DE LIEFDE DIEVRIJ WOU ZIJN (1918).
NACHTWAKEN (1919).
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Bijdragen in „De Gids", „Elsevier's" en „De Telegraaf" (novellen en kritieken).

A. ROLAND HOLST,

geb. 17 Mei 1888 te
Amsterdam. Thans letterkundige te Bergen (N.H.)
VERZEN (C. A. J. van Dishoeck, Bussum 1911).
DE BELIJDENIS VAN DE STILTE (C. A. J. van
Dishoeck, Bussum 1913).
VOORBIJ DE WEGEN (C. A. J. van Dishoeck,
Bussum 1920). Tweede druk 1925.
DEIRDRE EN DEZONENVAN USNACH,proza. (Palladium; Hijman, Stenfert Kroes &v. d. Zande,
A rnhem 1920).
DE AFSPRAAK, proza. (Boosten & Stols, Maastricht 1925).
DE WILDE KIM (C. A. J. van Dishoeck, Bussum
1925).
Voorts :
SHAKESPEARE'S KING LEAR (Wereldbibliotheek, Amsterdam 1917).
Bijdragen in „De Gids", waarvan hij tevens redacteur is, en „De Vrije Bladen."

ROEL HOUWINK, geb. 17 Jan. 1899. Thans
letterkundige te Zeist.
NOVELLEN (In eigen Beheer, Zeist 1924).
MARIA (Boosten en Stols, Maastricht 1925).
DOODSKLOK (The Happy Few, den Haag '25).
OM DEN DOOD (De Driehoek, Antwerpen '26).
Bijdragen (proza en kritieken) in „De Nieuwe Kroniekt", „Elseviers", „Groot-Nederland", „De Nieu171

we Gids", „Den Gulden Windier, ,, De Witte Mier",
„De Stem", „De Nieuwe Rotterdamsche Courant",
„De Driehoek" en „De Vrije Bladen", waarvan hij
in 1925 redacteur was.
Onvermoeid propagandist van de „Vrije Bladen"groep.
C. J. KELK, geb. 28 Aug. 1901 te Amsterdam.
Thans in den boekhandel aldaar.
DE ZONDE VAN PIERROT, arlequinade in 3 bedrijven (pseudo Thomas Beker), (van Munster's Uitg.
Mij., Amsterdam 1920).
In samenwerking met Frederik Chasalle :
LAMPIONS IN DEN WIND (van Munster's Uitgevers Mij., Amsterdam 1921).
DE TERUGKEER VAN DON JUAN OF DE
ALCALA'SCHE MOORDVERWARRING spel
in 3 bedrijven (S. L. van Looy, Amsterdam 1924).
In samenwerking met J. W. F. Werumeus Buning en
C. van Wessem:
MARIONETTEN (S. L. van Looy, Amsterdam '25).
In samenwerking met Fred. Chasalle en E. V ergé :
UBU KONING van Alfred Jarry, guignolade in 5
bedrijven (J. Emmering, Amsterdam 1922).
Bijdragen in „Het Getij i-" en „De Vrije Bladen",
waarvan hij in 1925 als lid van den Redactie-raad
deel uitmaakte.

PIERRE KEMP, geb. 1 Dec. 1886 te Maastricht. Thans letterkundige aldaar.
HET WONDERE LIED (1914).
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DE BRUID DER ONBEKENDE ZEE (1916).
ZUSTER BEATRIJS (1920).
LIMBURGS SAGENBOEK (1925).
Bijdragen in „Het Getij t" en „Roeping".

MATHIAS KEMP, geb. 31 Dec. 1890, te

Maastricht. Thans journalist aldaar.
HET WIJNROODE UUR (1916).
NAAR DE OCHTEND (1917).
DE VREEMDE VOGEL (1919).
Allen tesamen herdrukt onder den titel: RAVIJNEN
(Van Munster's Uitg. Mij. Amsterdam 1922).
DE ZEVEN BROEDERS, luxe-editie verlucht met
houtsneden van Henri Jonas (Ch. Nypels, Maastricht
1923).
STROOMVERSNELLINGEN (Ch. Nypels,
Maastricht 1924).
ZEVEN BOOMEN OPGEZET, journalistiek proza (1918).
EEN VERWARDE LIEFDE (1921).
In voorbereiding:
DE GROOTE DRIJVER, groot modern drama in 8
tafereelen en 9 perspectieven.
Bijdragen in „Het Getij t" en „Roeping".

MR . H. W. J. M. KEULS,geb.l9Mei 1883.
Thans letterkundige en advocaat te Amsterdam.
IN DEN STROOM, (Palladium; Hijman, Stenfert
Kroese & v. d. Zande, Arnhem, 1923).
OM DE STILTE (Boosten & Stols, Maastricht,
1924).
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Voorts :
KAÏN, eenmythischgedichtvan Dr. Anton Wildgans,
in Nederlandsche verzen vertaald(Calff & Meischke,
Amsterdam 1923).
Bijdragen in „De Gids".
Zie over hem : Henrik Scholte in „Nederland" (Nov.
1925).

G. A. VAN KLINKENBERG, geb. 1900.
Thans letterkundige te Zeist.
Bijdragen in „De Vrije Bladen", „De Gids", „De
Stem", „Elsevier's", „Den Gulden Winckel", waarin hij den laatsten tijd eenige opmerkelijke essays over
de jongere literatuur schreef.
HALBO C. KOOL, geb. 25 Januari 1908 te
Groningen.
Bijdragen in „De Vrije Bladen".
GABRIELLE VAN LOENEN (JEANNE GABRIELLE VAN SCHAIK—WILLING),
geb. 8 O ct.1895 te Amsterdam. Thans letterkundige
te Ede.
DE DRAMATISCHE KUNST EN ONS TOONEEL (Elsevier's Algemeene Bibliotheek, Amsterdam 1923).
Dramatische kronieken in „De Nieuwe Amsterdammer-" (1917.-•' 19) en „De Telegraaf" (1919). Novellen
en essays voornamelijk in „De Stem". Medewerkster
aan „De Vrije Bladen".
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H. MARSMAN, geb. 30 Sept. 1899 te Zeist.
Thans letterkundige aldaar. „Asceet en querulant".
VERZEN (J. Ploegsma, Zeist 1923).
PENTHESILEIA (Palladium; Hijman, Stenfert
Kroese en v. d. Zande, Arnhem 1925).
Bijdragen in „De Beweging-", „De Nieuwe Amsterdammer-", „De Nieuwe Kroniekt", „De Gids",
„Groot-Nederland", „De Witte Mier", „Den Gulden Winckel" en „De Vrije Bladen" waarvan hij in
1925 redacteur was. Leider der Vrije Bladen-groep.
Zie over hem: Dr. P. N. van Eyck in „De Gids",
Jaarg. '24.
RICHARD MINNE, geb. 1891 te Gent.
Thans landbouwer te Waerschoot (0. V1.).
Bijdragen in „Het Fonteintje", waarvan hij tevens tot
de opheffing redacteur was.
MR. M. NIJHOFF, geb. 20 April 1894 te
's-Gravenhage. Thans letterkundige aldaar.
DE WANDELAAR (W. Versluys, Amsterdam'16).
PIERROT AAN DEN LANTAREN (Pa lladium;
Hijman, Stenfert Kroese & v. d. Zande, Arnhem '19).
VORMEN (C. A. J. van Dishoeck, Bussum 1924).
Tweede druk 1925.
Bijdragen in „ De Beweging-", ,,Het Getij t",,,De Vrije
Bladen", „Nieuwe Rotterdamsche Courant" en „De
Gids", waarvan hij tevens tot redacteur benoemd is.
Winnaar van den Amsterdamschen Poëzie-prijs 1925.
Zijn wekelijksche critieken in het Lett. Bijvoegsel van
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de „Nwe Roft. Crt." geven voor een belangrijk deel
richting aan de moderne letterkundige stroomingen.
Zie over hem: H. Marsman in „Groot-Nederland"
Jaarg. '25 en D. A. M. Binnendijk in „Propria Cures"
Jaarg. '24.

ALBERT C. A. PLASSCHAERT, geb.
20 April 1874 te Sas van Gent. Thans letterkundige
te Rijswijk (Z.-H.)
BESCHOUWINGEN, een tijdschrift (Serie 1,-5).
Van hem verschenen voorts twee bundels: Studies en
gegevens over Schilderkunst; Korte enkortste Besprekingen; Jacob Maris; Jozef Israëls; Over het zien
van Schilderijen; 1 iet van Wijngaert; Johannes Vermeer en Pieter de Hoogh; Nederlandsche Schilderkunst (2e druk) en een paar zeer kleine bundels verzen.
Bijdragen in „De Gids" en „De Stem", kritische beschouwingen in „De Amsterdammer" en tal van kunsttijdschriften.
JAN PRINS (C. L. SCHEPP), geb. 1876. Oudzeeofficier, thans te Den Haag.
TOCHTEN (W. Versluys, Amsterdam 1911).
GETIJDEN (W. Versluys, Amsterdam 1917).
VERSCHIJNINGEN (W. Versluys, Amsterdam
1924).
Bijdragen in „De Stem", „Elsevier's" en „De Gids".
Zie over hem: Mr. Herman van den Bergh in „Het
Getij" Jaarg. 1919.
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NINE VAN DER SCHAAF, geb. 1882.
Thans letterkundige te Santpoort.
SANTOS EN LYPRA (1906).
AMONIE EN BRODA (1908).
POEZIE (1918).
FRIESCH DORPSLEVEN (1921).
Voorts verschenen van haar in „De Bewegingf",
DE OVERZIJ VAN DEN ZANDZOOM,
novelle.
DE WIJN VAN HET GELUK, novelle.
DE DICHTER, novelle.
SOCIALISTEN, drama in verzen.
In „Groot Nederland",
HANS BART, tooneelstuk in proza.
In „Onze Eeuw f",
SPEL VAN DE RING; tooneelstuk in proza.
In „De Stem",
GEMEENSCHAP, tooneelstuk in proza.
Bijdragen (verzen en verhalen) o.m. in „De Gids",
„De Stem" en „Elsevier's".
HENRIK SCHOLTE, geb. 25 Jan. 1903 te
Groningen. Thans letterkundige te Amsterdam.
In samenwerking met Jan R. Th. Campert:
REFEREINEN (P. N. van Kampen & Zn., Amsterdam 1922).
Voorts :
CHRYSANTHEEM (J.Clausen, Amsterdam 1923).
Bijdragen in : „Het Getij -J-", „De Groene Amster12
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dammer", „De Nieuwe Gids", „Groot-Nederland".
Thans meestal in „De Gids" en „De Vrije Bladen".
Poezie-kronieken in „Nederland".

J. SLAUERHOFF, geb. aan 't eind van de
vorige eeuw te Leeuwarden. Thans arts in China.
ARCHIPEL (P. N. van Kampen & Zn., Amsterdam
1923).
In voorbereiding:
CLAIR-OBSCUR (1926).
Bijdragen in „Het Getij-", „De Stem", „Elsevier s",
„Den Gulden Winckel", „De Witte Mier" en „De
Vrije Bladen".
Zie over hem D. A. M. Binnendijk in „Den Gulden
Winckel" (Sept. '25).
R. VAN GENDEREN STORT, geb. 1
Mei 1886. Thans letterkundige te 's-Gravenhage.
IDEALEN EN IRONIËN (W. L. & J. Brusse's
Uitg. Mij., Rotterdam 1912).
PAUL HOOSZ EN LAMBERT BRODECK (W.
L. & J. Brusse's Uitg. Mij., Rotterdam 1913).
HELENE MERVEIL (Em. Querido, A'dam '17).
DE GRIJSAARD EN DE JONGELING (Em.
Querido, Amsterdam 1919).
KLEINE INEZ (v. Loghum Slaterus & Visser, Arnhem 1925).
Bijdragen in „De Nieuwe Gids" en „De Stem".
'Winnaar van den Letterkunde-prijs voor Proza 1925.
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JOHAN THEUNISZ, geb. 1900 te Stadskanaal. Thans letterkundige te Soestdijk.
HET KLARE DAGEN, een sonate in verzen (De
Gulden Ster, Amsterdam 1923).
VLOED, roman (De Gulden Ster, Amsterdam 1925).
OP EEN PUNT VAN MUZIEK, dans-essays (De
Gulden Ster, Amsterdam 1925).
Bijdragen in „De Stem"; „Elsevier's" ; „De Vrije
Bladen".
BERNARD VERHOEVEN, journalist
te Arnhem.
VAN SCHIJN EN SCHEMER.
DE VOORHOF.
VERZEN.
DE PELGRIM, met een inleiding van Ir. L. J. M.
Feber. (Boosten & Stols, Maastricht '24).
DE ZIELEGANG VAN HENRIETTE ROLAND HOLST (Boosten • Stols, Maastricht '24).
Bijdragen in „Het Centrum", „De Gemeenschap",
„De Nieuwe Eeuw".
Vertegenwoordigde in zijn onlangs gestaakte kronieken in laatstgenoemd weekblad de principieel-Katholieke beschouwingswijze.
URBAIN VAN DE VOORDE, geb. 27
Oct. 1893 te Blankenberge. Thans letterkundige te
Brussel.
DE HAARD DER ZIEL (Excelsior, Brugge 1921).
Tweede druk Excelsior, Brugge en v. Loghum Slaterus
& Visser, Arnhem 1923.
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DIEPERE KRACHTEN (Excelsior, Brugge '24).
Bijdragen in „De Stem", „Groot-Nederland", „Elsevier's" en „De Nieuwe Rotterdamsche Courant".

HENDRIK DE VRIES, geb. 17 Aug. 1896
te Groningen. Thans letterkundige aldaar.
DE NACHT (Dixon & Co., Apeldoorn 1920).
VLAMROOD (van Munster's Uitg. Mij., Amsterdam 1922).
LOFZANGEN (De Gulden Ster, Amsterdam 1924).
Bijdragen in „Het Getij t", „De Gids", „De Vrije
Bladen" en „De Driehoek".
Zie over hem: Dr. P. N. van Eyck in „De Gids", Jaarg.
1925.
VICTOR E. VAN VRIESLAND, geb.
1892te'sGravenhage.Thansletterkundigete Blaricum.
DER VERLORENE SOHN, Drama in drei Akten. (Schauspielverlag, Frankfurt 1925). Voorts:
DE CULTUREELE NOODTOESTAND VAN
HET JOODSCHE VOLK (De Waelburgh, Blaricum 1915).
HERMAN HANA GESCHETST IN ZIJN BETEEKENIS ALS SCHAKEL NAAR EEN NIEUWEN TIJD (De Waelburgh, Blaricum '20).
Bijdragen in „De Bewegingt", „De Nieuwe Gids",
„Elsevier's", „Groot-Nederland", „De Gids", „De
Nieuwe Amsterdammer „De Nieuwe Kroniekt"
en „De Vrije Bladen".
Zijn drama „De verloren Zoon" werd in 1925 onder
toezicht van Georg Kaiser vertaald en met succes opgevoerd te Frankfort a. M.
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TIJDSCHRIFTEN
Behalve het werk, dat in de grootere periodieken verspreid ligt, vindt men de laatste jaren de bijdragen der
Jongeren, hoofdzakelijk in de volgende tijdschriften
verzameld:
DE STEM, trok onder leiding van Dirk Coster (mederedacteur Just Havelaar) vooral de humanistische en
vrij-religieuze Jongeren tot zich. Ook eenige „Vrije
Bladen"-medewerkers vindt men hier terug.
ROEPING. Sedert het verdwijnen van kleinere tijdschriften, o. a. „De Valbijl", vooral het orgaan der
Nijmeegsche Katholieken, die in .1924 de groep „De
Ploeg" hebben gesticht.
DE VRIJE BLADEN. Dit tijdschrift, in 1924 opgericht hoofdzakelijk uit medewerkers van het ten
ondergegane „Getij" (1915-1924), werd in 1925 gereorganiseerd, waarbij de redactie in handen kwam
van H. Marsman en Roel Houwink en het aantal
medewerkers aanzienlijkwerd uitgebreid. Deze medewerkers vereenigden zich in 1925 in den kring „De
Distelvinck".
DE GEMEENSCHAP, Orgaan tot katholieke reconstructie, opgericht in 1925. Vereenigde de meeste
Jong-Katholieken.
DE DRIEHOEK, hoewel een periodiek van Belgische Jongeren, bevatte in 1925 ook bijdragen van
Noord-Nederlanders.
DE SIKKEL, verschijnt in het voorjaar 1926 onder
leiding van Martien Beversluis.
DEN GULDEN WINCKEL, gereorganiseerd in
1925 onder leiding van Gerard van Eckeren en Jan
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Greshoff, bevat uitsluitend critische artikelen en essays •

DE WITTE MIER, Maandschrift voor de vrienden van boek en prent. In 1924 herleefd onder leiding
van Jan Greshoff. Bevat sedert ook vele essayistische
bijdragen van Jongeren.
PROPRIA CURES, het orgaan der Amsterdamsche Studenten, heeft door de geregelde medewerking
van eenige Jongeren eveneens belang verworven.
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WAARZEGGENDE KALENDER

JANUARI
1 Vrijdag
2 Zaterdag
3 ZONDAG
4 Maandag
5 Dinsdag
6 Woensdag
7 Donderdag
8 Vrijdag
9 Zaterdag
10 ZONDAG
11 Maandag
12 Dinsdag
13 Woensdag
14 Donderdag
15 Vrijdag
16 Zaterdag
17 ZONDAG
18 Maandag
19 Dinsdag
20 Woensdag
21 Donderdag
22 Vrijdag
23 Zaterdag
24 ZONDAG
25 Maandag
26 Dinsdag
27 Woensdag
28 Donderdag
29 Vrijdag
30 Zaterdag
31 ZONDAG

Nieuwjaar.

Jac. v. Looy: De wonderlijke avonturen van
Zebedeus f 9.75, geb. f 13.50.
Drie Koningen.

Roppermaandag.

Albert Hahn Sr.: Honderd Prenten f 5.50,
geb. f 6.75.

Herman Heijermans : Het zevende gebod.
6e druk f 1.50.

Nellie Bodenheim: Twaalf sprookjes en
rijmpjes f 1.25.

Dr. J. F. M. Sterck: Hoofdstukken over
Vondel en zijn kring f 4.50, geb. f 6..--.
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FEBRUARI.
1 Maandag
2 Dinsdag
3 Woensdag
4 Donderdag
5 Vrijdag
6 Zaterdag
7 ZONDAG
8 Maandag
9 Dinsdag
10 Woensdag
11 Donderdag
12 Vrijdag
13 Zaterdag
14 ZONDAG
15 Maandag
16 Dinsdag
17 Woensdag
18 Donderdag
19 Vrijdag
20 Zaterdag
21 ZONDAG
22 Maandag
23 Dinsdag
24 Woensdag
25 Donderdag
26 Vrijdag
27 Zaterdag
28 ZONDAG
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Maria Lichtmis.

Sexagesima.

Jac. van Looy: Jaapje, 6e druk, f 2.90
geb. f 3.90.

Quinquagesima.
Ilaslenavond.
.flacbdag.
Jac. van Looy : Jaap, 3e druk, f3.90,

geb. f 4.90.
Quadragesima.
René de Clercq : Toortsen f l .50, geb. f 2.50.
Quatertemper.
Quatertemper.
Quatertemper.
Reminiscere. Purimfeest.

MAART
1 Maandag
2 Dinsdag
3 Woensdag
4 Donderdag
5 Vrijdag
6 Zaterdag
7 ZONDAG
8 Maandag
9 Dinsdag
10 Woensdag
11 Donderdag
12 Vrijdag
13 Zaterdag
14 ZONDAG
15 Maandag
16 Dinsdag
17 Woensdag
18 Donderdag
19 Vrijdag
20 Zaterdag
21 ZONDAG
22 Maandag
23 Dinsdag
24 Woensdag
25 Donderdag
26 Vrijdag
27 Zaterdag
28 ZON DAG
29 Maandag
30 Dinsdag
31 Woensdag

Purimfeeet.
Nellie Bodenheim : Luilekkerland f 1.25.

Oculi.
Houtsneden van K. P. C. de Basel. De oplage
blijft beperkt tot 500 ex. á f 18.50 en 50
genummerde luxe-ex. op Chineesch
papier á f75.--.

Laetare.

Nellie Bodenheim : In Holland staat een huis
£1.25.

Paeeiezonáag. Judica.
Jac. van Looy : Gekken, 2e druk £2.90,

geb. £4.15.
Maria Boodecbap.

G. A. Brederode's dramatische werken. Twee
deden á f10.---, geb. £12.50.
Palmzondag.
Ier. Paecben.
Ier. Paecben.
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APRIL
1 Donderdag
2 Vrijdag
3 Zaterdag
4 ZONDAG
5 Maandag
6 Dinsdag
7 Woensdag
8 Donderdag
9 Vrijdag
10 Zaterdag
11 ZONDAG
12 Maandag
13 Dinsdag
14 Woensdag
15 Donderdag
16 Vrijdag
17 Zaterdag
18 ZONDAG
19 Maandag
20 Dinsdag
21 Woensdag
22 Donderdag
23 Vrijdag
24 Zaterdag
25 ZONDAG
26 Maandag
27 Dinsdag
28 Woensdag
29 Donderdag
30 Vrijdag
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Witte Donderdag.
Goede Vrijdag.
Pascben.
2e Paascbdag. lar. Padcben.
Ier. Paacben.
Aurelius Augustinus : Belijdenissen vert. door
Mr. Fr. Erens 4e druk f 2.50, geb. f 3.50.
W. L. Penning Jr.: Levensavond, bezorgd door
Albert Verwey en J. van Krimpen f 4.25,
geb. f 5.75.
Quasimodo.
Herman Heijermans: Ghetto, 6e druk, f 1.50.

René de Clercq : Maria Magdalena gee. f 3.75.
1/l idericord la.
Verjaardag van Z. K. H. Prow Hendrik.
Nelly Bodenheim : Handjeplak, 4e dr., f 1.25.

Jubilate.
Raden Mas Noto Soeroto: De geur van Moeders haarwrong, 2e druk, f 2.25, geb. f 3.75.
Verjaardag van H.K. H. Primed Juliana.

MEI
1 Zaterdag
2 ZONDAG
3 Maandag
4 Dinsdag
5 Woensdag
6 Donderdag
7 Vrijdag
8 Zaterdag
9 ZONDAG
10 Maandag
11 Dinsdag
12 Woensdag
13 Donderdag
14 Vrijdag
15 Zaterdag
16 ZONDAG
17 Maandag
,18 Dinsdag
19 Woensdag
20 Donderdag
21 Vrijdag
22 Zaterdag
23 ZONDAG
24 Maandag
25 Dinsdag
26 Woensdag
27 Donderdag
28 Vrijdag
29 Zaterdag
30 ZONDAG
31 Maandag

Cantate.
Rinke Tolman: Vogelkens van all erlei vleugel
f 1.25, geb. f 1.90.

Royale.

René de Clerq : Gedichten, 3e verm. druk
f 2.75, geb. £3.75.
Hemelvaartoday.
Dr. C. Catharina van de Graft: Marialegenden, 2e dr. f 2.75.

Exaudi.
Raden Mas Noto Soeroto: Bloemenketenen
£2.25, geb. f 3.75.
Ier. Pinksteren.
Ier. Pinksteren.
lfaetendag.
Pinksteren.
2e Pinksterdag.
Quatertemper.
Quatertemper.
Quatertemper.
H. Drievuldigheid.
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JUNI
1 Dinsdag
2 Woensdag
3 Donderdag
4 Vrijdag
5 Zaterdag
6 ZONDAG
7 Maandag
8 Dinsdag
9 Woensdag
10 Donderdag
11 Vrijdag
12 Zaterdag
13 ZONDAG
14 Maandag
15 Dinsdag
16 Woensdag
17 Donderdag
18 Vrijdag
19 Zaterdag
20 ZONDAG
21 Maandag
22 Dinsdag
23 Woensdag
24 Donderdag
25 Vrijdag
26 Zaterdag
27 ZONDAG
28 Maandag
29 Dinsdag
30 Woensdag
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René de Clercq: Uit de diepten f 1.50,
f 2.50 geb.
H. Sacramente9ag.

Jac. Perk: Gedichten. Tekst-uitgave. 16e dr.
f 1.50, geb. f 2.25. Uitgave, bezorgd door
Willem Kloos, 15e vermeerderde druk
f1.90, geb. f 2.90.
Luxe-editie in peau-de-suéde band f5.50.

J. K. Rensburg: Sonnetten van Piet Lut. Een
satire f 1.25.
W. L. Penning Jr.: Benjamin's vertellingen,
2e dr., f 3.75, geb. f 5.25.
Thomas 1 Kempis : De navolging Christi,
vertaling van Mr. Fr. Erens, 2e dr. f3.25,
geb. f4.25.
Shakespeare : Romeo en Julia. Metrische vertaling van Jac. v. Looy f 1.25, geb. f 2.25.

St. Janeda9.

Francois Mauriac: De kus aan den melaatsche,
vert. door Martin J. Premsela f 1.65, geb. f 2.15
H.H. Petrue en Paulue.

JULI
1 Donderdag
2 Vrijdag
3 Zaterdag
4 ZONDAG
5 Maandag
6 Dinsdag
7 Woensdag
8 Donderdag
9 Vrijdag
10 Zaterdag
11 ZONDAG
12 Maandag
13 Dinsdag
14 Woensdag
15 Donderdag
16 Vrijdag
17 Zaterdag
18 ZONDAG
19 Maandag
20 Dinsdag
21 Woensdag
22 Donderdag
23 Vrijdag
24 Zaterdag
25 ZONDAG
26 Maandag
27 Dinsdag
28 Woensdag
29 Donderdag
30 Vrijdag
31 Zaterdag

W. van Doorn: 'n Tuin op 't Noorden f 1.50,
geb. f 2.25.

Frederik Chasalle en C. J. Kelk : De terugkeer
van Don Juan of de Alcalá'sche Moordverwarring f 1.25.

Herman Heijermans : Kinderen, 2e dr. f 1.50.
Verwoesting van Jeruzalem.

Herman van den Bergh: De Spiegel. Gedich•
ten f 1.50. Ingel. door D. A. M. Binnendijk.
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AUGUSTUS
1 ZONDAG
2 Maandag
3 Dinsdag
4 Woensdag
5 Donderdag
6 Vrijdag
7 Zaterdag
8 ZONDAG
9 Maandag
10 Dinsdag
11 Woensdag
12 Donderdag
13 Vrijdag
14 Zaterdag
15 ZONDAG
16 Maandag
17 Dinsdag
18 Woensdag
19 Donderdag
20 Vrijdag
21 Zaterdag
22 ZONDAG
23 Maandag
24 Dinsdag
25 Woensdag
26 Donderdag
27 Vrijdag
28 Zaterdag
29 ZONDAG
30 Maandag
31 Dinsdag
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Jan Wiegman : De gelaarsde kat f 1.25.
Verjaardag van H. M. Kon.-Moeder Emma.

Ivans : De vlammende pyramide. Geul. door
Alb. Hahn Jr., f 1.25, geb. f 1.90.

Vastendag.
Maria Hemelvaart.
René de Clercq : De Vlasgaard, 2e druk,
f 1.75, geb. f 2.75.

Jac. van Looy: Proza, 5e druk f 3.50,
geb. f 4.75.

Ivans : Het Bosch der Gestorvenen, Detective
roman, geill. d. Alb. Hahn Jr. f1.25, geb. f1.90

Verjaardag van H. M. Koningin IVilbelmena.

SEPTEMBER
1 Woensdag
2 Donderdag
3 Vrijdag
4 Zaterdag
5 ZONDAG
6 Maandag
7 Dinsdag
8 Woensdag
9 Donderdag
10 Vrijdag
11 Zaterdag
12 ZONDAG
13 Maandag
14 Dinsdag
15 Woensdag
16 Donderdag
17 Vrijdag
18 Zaterdag
19 ZONDAG
20 Maandag
21 Dinsdag
22 Woensdag
23 Donderdag
24 Vrijdag
25 Zaterdag
26 ZONDAG
27 Maandag
28 Dinsdag
29 Woensdag
30 Donderdag

René de Clercq : Harmen Riels. Roman f 3.90,
geb. f 4.90.
Maria Geboorte.
Ior. Nieuwjaar.
Ier. Nieuwjaar.
Jan Wiegman : A.B.C. Een vrooliik alphabet
f 1.65.
Kruieverbefing.

Quatertemper.
Quatertemper.
Quatertemper. Groote Verzoendag.
Sir Arthur Conan Doyle : De verloren wereld
£1.90, geb. f 2.50.

Loofbuttenfeeot.
Loofbuttenfeetrt.
René de Clercq: Terwe, 2e druk f 1.75.

Loofbuttenfeeot.
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OCTOBER.
1 Vrijdag
2 Zaterdag
3 ZONDAG
4 Maandag
5 Dinsdag
6 Woensdag
7 Donderdag
8 Vrijdag
9 Zaterdag
10 ZONDAG
11 Maandag
12 Dinsdag
13 Woensdag
14 Donderdag
15 Vrijdag
16 Zaterdag
17 ZONDAG
18 Maandag
19 Dinsdag
20 Woensdag
21 Donderdag
22 Vrijdag
23 Zaterdag
24 ZONDAG
25 Maandag
26 Dinsdag
27 Woensdag
28 Donderdag
29 Vrijdag
30 Zaterdag
31 ZONDAG
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Vreugde der Wel.

Raden Mas Noto Soeroto : Fluisteringen van
den avondwind, 3e druk, f 2.25 geb. f 3.75.

H. C. Joesken : Het Zonnefluitje, geïll. door
Alb. Hahn Jr. f 3.25, geb. f 4.25.

Jac. van Looy :'Feesten, 3e druk f 4.25,
geb. f 5.50.

Tony (Anton Bergmann) : Ernest Staas
Advocaat, Illustraties van Walter Vaes
f7.50, geb. f10.---.
Charles de Coster :
De legende en de heldhaftige, vroolijke en
roemrijke daden van Uilenspiegel en
Lamme Goedzak in Vlaanderenland
en elders, met 22 platen van Jules
Gondry f 4.25, geb. f 5.50.

NOVEMBER
1 Maandag
2 Dinsdag
3 Woensdag
4 Donderdag
5 Vrijdag
6 Zaterdag
7 ZONDAG
8 Maandag
9 Dinsdag
10 Woensdag
11 Donderdag
12 Vrijdag
13 Zaterdag
14 ZONDAG
15 Maandag
16 Dinsdag
17 Woensdag
18 Donderdag
19 Vrijdag
20 Zaterdag
21 ZONDAG
22 Maandag
23 Dinsdag
24 Woensdag
25 Donderdag
26 Vrijdag
27 Zaterdag
28 ZONDAG
29 Maandag
30 Dinsdag

flllerbeelcgen.
Allerzielen.

H. WillebrorJue.

Anker Kirkeby, Indrukken uit het Rusland
van heden f 2.25, geb. f 2.90.

Jhr. Jan Feith : Tooneel. Drie tooneelstukken:
Het Wonderkind Levend speelgoed De
tweelingen geb. f 4.90. Losse stukken f 1.50.

Oeuvres complbtes de Moliére.
Tome I. La Jalousie du Barboui1l6. Le médecin
volant. l'Etourdi f 2.50, geb. f 3.75.
Tome II. Le d6pit amoureux. Les précieuses
ridicules f 2.50, geb. f 3.75.

1 e Advent.

Fred. Chasalle : De clowns en de fantasten
f 3.60.
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DECEMBER
1 Woensdag
2 Donderdag
3 Vrijdag
4 Zaterdag
5 ZONDAG
6 Maandag
7 Dinsdag
8 Woensdag
9 Donderdag
10 Vrijdag
11 Zaterdag
12 ZONDAG
13 Maandag
14 Dinsdag
15 Woensdag
16 Donderdag
17 Vrijdag
18 Zaterdag
19 ZONDAG
20 Maandag
21 Dinsdag
22 Woensdag
23 Donderdag
24 Vrijdag
25 Zaterdag
26 ZONDAG
27 Maandag
28 Dinsdag
29 Woensdag
30 Donderdag
31 Vrijdag
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Inwild ingefeeel.

2e Advent.

Ned. Volksliederenboek. Eerste Bundel f 2.25,
geb. £3.50. Tweede Bundel f 3.40, geb. f 4.65.
J. H. van Tichelen : Van een kleine wereld,
gec. f1.75.

3e Advent.

Friedrich Nietzsche : Aldus sprak Zarathustra
3e druk f 2.90, geb. f 3.90.
Quatertemper.
Quatertemper.
Quatertemper.
9e Advent.
J. W. F. Werumeus Buning, C. J. Kelk en
Constant van Wessem: Marionetten in
Nederland f 1.50.
Yaetendag.
Keretmie.
2e Kereldag.
De Bijbel, Oude Testament. Opnieuw uit den
grondtekst overgezet door Prof. Dr. H. Th.
Obbink, compl. in 2 dln., geb. in linnen f20. ,-In 14 a$. á £ 1.25, .... £ 17..—. De Bijbel, N.
Testament. Vertaling van Prof. Dr. A. M.
Brouwer. Compl. in 8 afl, á f 1.25, f10.--.
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