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B1J HET EERSTE NUMMER
Bij een dagliladpers van beperkte omvang is aI vrij spoedig na heeindiging van de oorlogshandelingen een vloed van weekbladen de markt
komen overstromen. Sedert enige tijd heeft zich hierbij een aantal tijdschriften gevoegd, die zich meer in het bizonder met de Iiteratuur bezighouden.
En nu deze nieuwe periodiek. Wat wil ze, van wie gaat ze uit en
waarop grondt ze haar bestaansrecht?
Ze wil zich in hoofdzaak bezighouden met de Nederlandse hedendaagse Iiteratuur, zowel door proeven daarvan te geven in poezie en
proza, als door bespreking van werken, personen en stromingen, die voor
de Nederiandse letterkunde van vandaag, gisteren of morgen belangrijk
kunnen worden geacht.
Om deze grote kern heen zullen zich artikelen kunnen bewegen over
muziek, schilderkunst en architectuur, alsook over cultuurvragen van
algemene aard.
Van wie gaat ons tijdschrift uit?
De redactie is als zodanig onafhankelijk van enige kerk, partij of groep,
maar zij onderhoudt uit eigen beweging en welbewust goede betrekkingen met het z.g. „Contact- van Protestants-Christelijke auteurs, dat
op geregelde tijden in los verband samenkomt en een groot deel van
Nederland overspant.
Waarop grondt het tijdschrift zijn bestaansrecht?
Of bet tijdschrift recht van bestaan heeft, zal de toekomst moeten leren.
Het heeft geen zin den Iezer hieromtrent bij de aanvang reeds verwachtingen op te dringen. Iedere periodiek dient haar bestaansrecht te bewijzen door goed werk te leveren. Jets anders is bet zedelijk recht van
verschijnen. Daarover valt reeds nu iets te zeggen. We kunnen beginnen
met op te merken, dat er in tamelijk brede kring aan een periodiek als de
onze behoefte bestaat. Dit feit zou op zichzelf reeds een poging tot oprichting van een eigen tijdschrift kunnen rechtvaardigen. Dieper bezien wordt
ons streven bepaald door een eigen houding ten aanzien van het cultuurvraagstuk, weike houding om nadere bewustwording vraagt, bier niet in
de vorm van theoretisch-wijsgerig onderzoek, maar door ons te werpen
in de stroom van het literair-cultureIe Ieven van onze tijd. Wij hebben
geen tot in bizonderheden uitgesponnen theorie, waaruit wij een kasplantje van theoretisch-zuivere kunst proberen op te kweken; veel blijft
„welbewust onbewust", want kunst is nu eenmaal geen politiek, die volgens een vastomIijnd program kan worden beoefend.
Toch zou men zich vergissen, indien men meende, dat wij „zweven-.
Wij zijn er ons zeer goed van bewust, dat het geloof in Jezus Christus
als Gods Zoon en Zoon des Mensen van allesbeheersende betekenis is
voor leven en kunst. Wij willen proberen te werken onder de geweldige
indruk van de mogelijkheid ener Christelijk-Reformatorische cultuur, ook
aI weten wij dat een waarlijk Christelijke cultuur op de oude aarde nooit
volledig kan doorbreken en doorgaans in de aanvangen steken blijft.
Maar in hem, die de mogelijkheid van zulk een Reformatorisch-Chris
telijke cultuur eenmaaI heeft gezien, is iets gaan branden, dat niet meer
te cloven is.
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Dit alles wiI niet zeggen, dat wij uit zijn op theologisch sectarisme.
Iedere bijdrage, die zich met de opzet van ons tijdschrift verdraagt en
ook overigens aanvaardbaar is, is welkom: wie niet tegen ons is, is voor
ons. Wij gevoelen ons door taal en cultuur en door het gemeenschappelijk
lijden gedurende vijf bezettingsjaren, innig verbonden aan het Nederlandse voIk. Mede daarom zijn wij ook tegen eIke vorm van literair
sectarisme. Wij willen niet een „hoog-literair - tijdschrift, dat zich enkel
tot de naaste vrienden richt en zich voortdurend tegen den burger, d.i.
den Nederlander zoals u en wij, afzet. Voor een zodanige, al te zeer
verbizonderde kunst, hoe belangrijk haar specimina ook kunnen wezen,
voelt ons tijdschrift niets. Wij hopen in proza en poezie verstaanbaar
Nederlands te spreken, niet uit burgerlijkheid of uit een of ander socialistisch sentiment, maar omdat naar onze mening kunst zo helder mogelijk
moet zijn.
Zo helder mogelijk, zeggen we. Want goed werk kan ook weI zo uitvallen, dat het niet onmiddellijk aanspreekt. Maar het is heel jets anders
of die duisterheid met zeker welbehagen ten toon gespreid wordt, of dat
zij samenhangt met 's dichters diepste aard.
Met onze behoefte aan verstaanbaarheid houdt ook verband, dat wij
waarde hechten aan het geven van goede inlichtingen en waarom ook
niet voorlichting op ons gebied. Wij willen ook een tijdschrift voor
de jongeren wezen, niet alleen voor de jongeren, die zelf schrijven, maar
evenzeer voor hen, die in Iiteratuur belangstellen.
Ook over buitenlandse letterkunde hopen wij vrij geregeld bijdragen
te kunnen plaatsen.
Het bovenstaande zal de naam van ons tijdschrift, „Ontmoeting'',
reeds in vele opzichten kunnen verkIaren. Ontmoeting van kunstenaar en
burger, schrijver en lezer, kenner en belangstellende, oudere en jongere.
Dit alIes betekent natuurlijk niet, dat wij de vraag naar „pe g- onbelangrijk achten. Integendeel. Maar „wie zich aangordt, beroeme zich niet als
wie zich losmaakt". Misschien groeit er jets goeds uit deze ontmoeting,
als 't God belief t.
De Redactie.
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Hans Turken

BIJ PIETER BREUGHELS
BLINDEN
Er mompelde een doffe mond
opnieuw hetzelfde brakke woord,
dat eeuwenlang van mond tot mond
de kreup'Ie rij van blinden rond
gegaan is en nooit is gehoord,
omdat hun beeldvlak ledig bleef
van 't Teken dat Gods hand beschreef:
„Verzaak het Teken van de Vis
„dat zonder zin geworden is
„in 't lege duister van ons oog.
„Verzaak de Hand die ons geraakt
„heeft en tot blinden heeft gemaakt.
„Verzaak den God die ions bedroog.
„teen onzer die Zijn Licht ooit vindt,
„en eens aanschouwen mag het Kind,
„dat glimlachend te turen Iigt
„in een verloren droomgezicht:
„de wereld die voor ons verging
„in nachtelijke schemering.
„Wij tasten verder, droef en blind
„totdat de goede dood ons vindt
„en iogen opent die God sloot ......
Zij gingen in hun grote nood
en vIoekten luid Zijn lieve Naam ......
En kwamen bij het water aan
waar 't Kind op hen te wachten stond.
Toen men de dode blinden vond
was er een slanke kinderhand
naast hun gelaat, gedrukt in 't zand,
en op hun open ogen stond
de ronding van een kindermond.
3

Lilly van Eijsselsteijn

KLEINE TRILOGIE
VAN LEVEN EN DOOD
I
Ongeborene

(Dies prees ik de dooden, die aireeds gestorven waren, boven de levenclen, die tot
nog toe levend zijn .
Ja, hij is beter clan die beiden, die nog niet
geweest is, die niet gezien heeft het booze
werk, dat onder de zon geschiedt.
Pred. 4 : 2.3.)
Ik weet het: nog weinige dagen
en ik moet uit mijn duister gaan
en afscheid nemen: voIdragen
mijn ongeboren bestaan —
Uit mijn smalle bedding treden
en gaan door de bloedende poort,
en duizeIend worden gesneden
van waar ik mij klem: dit koord —
En aan de diepten ontstoten
waarin ik mijn oorsprong weet,
mijn ogen onwillig gesloten
waak ik op, en ik schreeuw van Ieed ......
En mijn blik, de weerloze, trage,
wordt opengerukt naar het Iicht .
En ik hef naar het rode dagen
verblind, mijn afkerig gezicht.
Waartoe dit andere IevenT
Vaak riep het mijn naam aan de wand,
maar ik voelde het teller beven
van de smalle, geIiefde hand,
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of zij haar broosheid wou schuiven
tussen mij en een nieuwe nacht —
Of na dit dragende duister
een diepere duisternis wacht.
Ik weet van het bloed het bonzen
van angst aan de diepe weI
en krom mij getroost naar de donzen
wand van mijn enge cel ......
De doden, zij hebben vergeten
van het Ieven de felle beet,
zij kennen de diepe vrede
waar de Ievende niet van weet,
en beter is mij dan die beiden
in mijn ongeboren bestaan.
Helaas. Reeds rijst het getijde.
Ik moet uit mijn duister gaan.

II
De Levende
Soms sluit ik siddrend de ogen
en ik denk: ik leef, ik ieef —

Of mijn hart is uitgetogen
naar diepten, waarvoor het beeft —
Of een hand de steen heeft genomen
van de bron, die het Ieven heet,

en ik sta hijgend gebogen
en mijn mond is droog en heet —
Maar ik wacht nog, en aarzel to drinken,
een adem - benemend moment:
ZaI de ziel niet stromend verzinken
die de dronk van het Ieven kent?
Die Bens de lippen doopte
aan de geheimvolle wel
en in zich samenhoopte
haar diepten, teller en feI,
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haar bodemloze silken
donker en nimmer doorgrond,
of de willige warme weelde
van een mond aan een andere mond,
de zoete apotheose
van aI wat ademt en Ieeft,
of de bittere hypnose
die leed en verlangen geeft •--‘
Het vele niet-te-benamen
en dit alles dooreengemengd ......
Hoe zaI de ziel ontkomen
die aan deze bron zich drenkt?
1k hoor het glinsterend glijden
dat murmelt en nuanceert,
terugwijkt, als met het getijde,
Iokt en fascineert,
de voIheid van gans te leven
waarvan ik elke trilling begeer,
dat mijn kleine wezen doet beven
en breekt mijn Iaatst verweer ,--.
Tot ik op de knieen gezegen
mij eindelijk overgeef,
en de golf komt naar mij gestegen
en ik drink, en ik weet: ik leef,
ik leef . o te mOgen beleven
hoe dronken een hart kan slaani
Mijn donkere bron, mijn eigen,
ik wiI tot Uw diepten gaan,
knielende wiI ik drinken
mag het zoet of bitter zijn,
in den blinde in U verzinken
volkomen, in lust of pijn —
Tot een kleine teug van Lethe
mij Uw Iaatste geheim beduidt,
en ik eindelijk U vergete,
als Gods hand weer de steen voor U schuift.
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III
Dit graf
A° 1616 De 6 Feb. is im Hem gerust de
R.,
erbar
Hopende en sal opstandinge dor Christum
Hiob 19: 26.
(Oude grafinscriptie)
In Jut smalle graf besloten
lig ik oud en zeer hereid,
de voeten getroost ten Oosten
gestrekt, en ter Eeuwigheid Verzadigd van zien en horen,
van het proeven van Just en leed ......
Hoe heeft het de zin verloren
sinds ik deze stilten weetT.
En is Jut gelaat nog het mijne?
Hoe ligt het daar ongekwetst,
vervaagd en vertederd van Iijnen
door het felle leven geast?
1k weet nog: ik lag als zinkend
in een diepte zonder grond,
de bittere beker drinkend
die de Dood dwong aan mijn mond,
en wist mij weerloos genomen
gerukt van de Iaatste hand
Dan was er vrede. Volkomen.
Mijn hart ontgleed aan zijn hand.
Verbaasd in de witte state
sloeg het aarzlend zijn Iaatste Idop —
Maar hoe ontsteeg het zijn kilte
aIs de vlinder aan de pop?
Hoe is zij gIanzend ontgleden
aan de as, de sierlijke vonk?
Ik weet slechts, dat ik de vrede
uit dezelfde beker dronk
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Want de Hand was warm en zeker
die de witte Dood verwon
en zijn kristallijnen beker
de ahem nemen kon ......

Kleinzoon, built niet Uw brede
schouders in leed naar mijn graf.
Prod een weinig van mijn vrede,
wis Uw warme tranen af,
in dit smalle graf bevestigd
Iigt slechts veler dagen som
Hoor, de houtduif koert en nestelt
in de hoge heuken rondom —
Laat getroost, in de aarde besloten,
de grauwe, verlaten cocon.
Wend Uw Jong gelaat ten Oosten
naar &tar, waar het•Licht begon ......

Uit cle bunclei: „Gebiect zonder Grens " , die

bij H. P. Leopolds Uitgevers-Mii. N.V. le
's-Gravenhage vat verschijnen.
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C. Rijnsdorp

TERUG NAAR DE KWALITEIT
Wie zegt: „ik weet in Wien ik geloof", of ook maar: „ik weet waarin
ik geloof", heeft de grondslag gelegd voor een verering in grote stijl. De
tachtigers en hun geesteskinderen geloofden in de Schoonheid en zij
wisten het; hun verering van de Schoonheid heeft dan ook tot werk
geleid dat in hoge mate stijl vertoont.
De bezwaren (ook de theologische) tegen het „kunst om de kunst-beginsel zijn bekend, maar tegen de kwatiteit van proza als van Van
Deyssel -uit zijn beste jaren, of van poezie als van den na-tachtiger
Leopold, kan Loch moeilijk bezwaar worden gemaakt. Integendeel, men
heeft de stellige indruk, dat met de flood van het tachtiger schoonheidsideaal als zodanig niet betreurd en van welk ideaal in het midden kan
worden gelaten of het aan natuurlijke oorzaken of aan een „demasque overieden is -4 lets zeer kostbaars verloren is gegaan.
Hoe dit verlies te omschrijven? De tachtiger stijlen en manieren verIangt niemand terug, maar er was een zekere distinctie, verzorgdheid,
stijl enkelvoud, ook een breedheid en rijkdom, die men in de Iatere
producten van onze Nederlandse Iiteratuur pijnlijk blijft missen, in weerwil van „keurige - prozalsten als Van Genderen Stort en Van Schendel,
en van dichters als Nijhoff en den Marsman van „Tempel en Kruis".
Is het dan niet voldoende te pleiten voor een algemene terugkeer naar
de verzorgde Stijl, de artistieke precisie van de besten der „Fart pour
I'art"-artisten; moet hier noodzakelijk over kwaliteit gesproken worden?
Ja, want achter die „on-eindige zorg" (Van Deyssel) zat een kunstopvatting, die het primaat der kwaIiteit beleed. Het onderwerp was 134komstig, de omvang deed er niet toe (romancyclus of prozafragment, een
scheutje poezie in enkele regels of een boek sonnetten, het was op zichzelf al om het even), er was maar een voorschrift: het werk moest goed
zijn, en goed betekende: goed van kwaliteit. Ook de literaire critiek
ontleende haar waarde en betekenis niet aan bezonkenheid van oordeel
en juiste karakteristiek, maar aan de graad van voortreffelijkheid, die zij
als proza had weten te bereiken. Men werd verzocht niet belangrijk, loch
literair te wezen.1)
De eerlijkheid van, en de trouw aan zijn grondhouding is bq Thijm
bewonderenswaardig; zijn volstrekte toewijding aan de kwaliteit een
prikkel voor het literaire geweten. Hij was het tegendeel van een „Streber-,
evenals Leopold. Maar het leven heeft zich aan de grondhouding der
tachtigers gewroken.
Critiek mag niet dom wezen. Ze is het vaak. Ik bedoel dit: Van
Deyssels latere oeuvre Iijkt mager, Over-precieus, mandarijnenwerk. Een
klein kunstje zich daarover Iaatdunkend uit te laten, zoals naar ik meen
indertijd predikant deed, die sprak over een „emeritus op vacantiereisjes". Maar nu is het domme dit, dat men de tragiek niet ziet van een
man die zichzelf blijft, roerend en standvastig trouw aan z'n grondhouding en die opkomt voor de gevolgen.
1) L. v. Deyssel, Verz. Opst. 2e Bunder, pag. 177.
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Van Deyssel kan geen „overvvonnen standpunt" betekenen, omdat hij
niet actueel is. Zelfs z'n ontwikkelingsgang, z'n historie is historisch
geworden. En toch biijft hij Ieven. Hij heeft levende normen van schrijfkunst geschapen, die niet straffeloos kunnen worden veronachtzaamd.
WeI moet men niet te lang met hem blijven verkeren, omdat hij zich
voortdurend richt op de essentie van Iiteratuur, van kunst en van Ieven.
lets dergelijks heeft men ook met Nietzsche. Van Deyssel en Nietzsche
hebben iets ijls, iets scherps, dat 't literaire ingewand aantast als je er
te veel van neemt. Het is te mager en tegelijk te sterk.
1k sta zo lang stil bij Van Deyssel, omdat hij de leer van het primaat
der kwaliteit het duidelijkst heeft uitgesproken en er het Iangst naar
heeft geleefd. En eigenlijk ben ik nog niet met hem klaar, omdat we ons
nog even willen afvragen, hoe deze leer en practijk kon ontstaan en
waarop ze is gestrand.
Ze is geboren uit rust en in de onrust is ze onhoudbaar gebleken. Met
rust bedoel ik hier in de eerste plaats maatschappetijhe rust. Het Europa
van na 187 1: een energiek omhoogworstelend Frankrijk, een Nederland
dat geen heugenis had van een . aan den Iijve ondervonden oorlog, een
Victoriaans Engeland dat rijp werd voor de empire-gedachte, een Bismarck-Duitsland van grote industriele energie, kon weI niet volkomen
politiek en sociaal rustig genoemd worden, maar er was een zekere stabiliteit en (voor de betere standen) Ievenszekerheid, die ons, terugblikkend
over twee wereldoorlogen, vooral als rust aandoet. De tachtigers wareri
meest jongens van goeden huize met veel vrije tijd, zonder sociale plichten
en die van huis uit een zekere cultuur hadden meegekregen. Van Deyssel
met name kon op een vergevorderd punt beginners en de Ietterkundige
arena binnenstappen met een grote kennis der Ievende literatuur en persoonlijke bekendheid met literatoren. Hij behoefde niet iets te worden, hij
was iemand en die zekerheid gaf rust. Rust niet begrepen als werkeloosheid, maar als het ongehinderd paraat staan van de scheppende gees teskrachten.
Laat u niet in de war brengen door de schijnbaar grenzenloze geestdrift
van zijn eerste periode. Die was alleen maar mogelijk doordat niets het
overschuimen der krachten verhinderde. Toen dit bedaarde, werd de
spiegel klaar. Van Deyssel is het voorbeeld van een statisch kunstenaar.
Ook Ary Prins was een zuivere tachtiger in zijn dienen van de Schoonheid; voor hem bestond eveneens alleen maar de vraag naar kwaliteit.
Leopold, die zijn afgewende Ieven stil voor zich heen voerde, die heti' en
troost zocht in zijn verzen en geen ogenblik aan roem en eer dacht, erkende
in 'even en werk dit primaat der kwaliteit.
Groot is hun invloed geweest, een invloed, die verder gereikt heeft dan
erkenning. Tot ongeveer 1 930 toe, lang na de eerste wereldoorlog, is het
nog de schoonheid, die bij scheppend werk wordt gezocht en waarnaar
de critiek boort en bij al haar discipelen vindt men het verzorgde, het
precieze zo niet precieuze, kortom het primaat van de kwaliteit, sta.zwijgend of openlijk beleden. Alle „keurige- prozaisten, Verwey, al ging
hij andere wegen dan de Tachtigers, Scharten, Van Genderen Stort, Aart
van der Leeuw, Van Schendel, schreven min of meer bewust onder de
ban van het tachtiger schoonheidsideaal, dat vooral in de kwaliteit van
het proza benaderd werd. Trouwens wie spreekt van „proza - zonder verdere aanduiding en dat voldoende vindt, verraadt zich reeds daardoor
als geesteskind van Tachtig.
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Dat deze cultus de eerste wereldoorlog nog zo lang heeft kunnen overis aan de wet der traagheid te danken en aan het feit, dat Nederland in die oorlog neutraal had kunnen blijven. Maar de achtergrond van
rust was weggenomen en het tachtiger schoonheidsicleaal stierf allengs
zijn natuurlijke dood.
En met die dood verdween uit onze Iiteratuur, vooral in critiek en
poIemiek, een zekere niet nader te omschrijven distinctie, stijl, breedheid
en rijkdom. Een verschraling was ingetreden, een versmalling en verkorting, en op den duur een verzuring en vergisting, die vooral het proza
heeft aangetast.
Toch was het goed en nodig dat het tachtiger schoonheidsideaal stierf.
Het was onhoudbaar gebieken in een wereld van wereldoorlogen, en dat
in de eeuw van de snelheid in een ander tempo gedacht, gelezen en dus
geschreven wordt dan in de 1 9e, spreekt vanzelf.
En nu, anno 1 946, lijkt de achtergrond van rust, onmisbaar voor de
ochtendstemming van de scheppende mensengeest, wel geheel en voorgoed
stukgereten. Reusachtige schaduwen hangen over onze cultuur; niet maar
vage, doch zeer concrete angsten verlammen de scheppende fantasie.
Juist nu terug naar de kwaliteit. Redding, wederopleving, voortzetting
van de Iiteratuur is alleen mogelijk door toegewijde dienst van een ideaal,
dat naar het voortreffelijkste streeft, niet maar naar goede kwaliteiten,
maar naar kwaliteit; niet maar naar nieuwe en betere stijlen, maar naar
Ieven,

s tilt.

Er is geen kunstwerk geboren of het is uit rust geboren, die ook aan de
grootste geestdrift voorafging; en er is geen waarachtige actief-parate rust
geweest, of zij heeft tot kunstwerken geleid. Terug naar de kwaliteit
betekent terug naar de rust en zo die rust niet om ons gevonden wordt,
dan moet zij in ons zijn.
Rust die ons de toewijding geeft werk te scheppen, waarvan we niet
weten of het tijd van leven hebben zaI en dat toch te doers alsof we van
de eeuwen zeker waren.
Dit is het cultuurideaal van hen op wie de einden der eeuwen gekomen
schijnen te zijn, ook het ideaal van de kleine talenten, die geen vergissingen Gods zijn. Want het brengt risico mee op te roepen tot een
terugkeer tot de kwaliteit, omdat zulk een oproep zich op zeer ongelegen
ogenblikken keren kan tegen streven en werk uit eigen onmiddellijke
somgeving of van eigen hand. Maar er is geen keus en niet om de bekoring van het gevaarlijke hanteren we dit tweesnijdend zwaard.
WiI onze Iiteratuur en cultuur nog toekomst hebben, dan moet zij uit
de innerlijke rust van door de Iiefde vrijgemaakte mensen geboren worden
en het karakter hebben van dienst, die naar het voortreffelijkste streeft.
Ook bier is een primaat van de kwaliteit, maar niet een uitsluitend
aesthetische, doch een hoedanigheid die zich niet delen Iaat en zeker
niet toestaat dat het ethische moment uit Naar wordt verwijderd. Het
woord vloeide ons reeds uit de pen; noem het Iiefde. En bespaar ons
preek en peroratie, want deze gedachten denken zichzelf ten einde toe
door en dat is ook nodig en goed, maar de pen voelt zich als Bileams
ezel tussen twee wanden ingeklemd.
Met een Engel voor zich.
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Anna Mertens

VALSE TRISTE
Er is geen plaats voor rouw,
Geen tijd tot klagen.
Hoe zullen wij elkanders trouw
Verdragen?
Hoe zulIen wij het grote woord
Tussen ons beiden
Zien vlammen en ons hoeden voor
Het Iijden?

Aan Uw vermoeien mocht
Mijn hand niet bieden
Haar schuchtre krans van bloemen noch
Haar liedren;
U voegt slechts de eindelijke rust,
Mij voegt de stiIte.
Uw mond doemt de onontloken kus
Tot kilte.

Wat is der dingen zin,
De gang der jaren,
Wat is het, dat ik in U min,
Gevaren,
Ontbering, eenzaamheid, woestijn,
Of de onverstane
Begeerte van verlost to zijn
Uit wanen?

0, mond, die leugen spreekt,
0, hart, dat Ioochent,
Engel, die godlijk in ons smeekt.
Ontgoocheld
Verstand, dat zoo gelaten zegt
Zijn grieven,
Ziel, die zich zoo uitzinnig hecht
Aan Iiefde.
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1k zal U morgen weer
Opnieuw ontmoeten.
Hoe zal na schuchtre wederkeer
'k U groeten?
Over mijn onbewust geIaat
De schaduw glijend
Van dood en harts geheim verraad
Beschreiend ......

Er is geen plaats voor klacht,
Geen tijd tot rouwen,
1k zal U na een Iange nacht
Aanschouwen.
Mijn woorden brandend in Uw hart,
Uw moede handen
Aanvaardend nieuwe last van smart
En banden.
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Anna Mertens

GEDROOMD AFSCHEID
Zullen wij elkander niet vergeven,
Nu het einde toch gekomen is,
0, gij drager van 't geleende jeven
Dat U was ter kroon en droefenis?
Zie, ik schenk mijn glimlach U voor 't Ieste,
Achter mij sluit straks de middag dicht,
Is van iedre Iiefde niet het beste
Ogenblik zo zonder elk gewicht,
Zo onmerkbaar, dat het ons voorbijzweeft
AIs een engel, hemeIs, ongezien,
't Schoonst geIuk, 't Been ons zozeer nabijIeeft
Dat wij het niet achten noch ontzien?
Welke woorden zal ik U nog zeggen?
Dat U de avond koel en vredig zij,
Dat ge in arbeid weer Uw ziel moogt leggen,
Dat de schoonheid U opnieuw bevrij',
Dat ge niet moogt vrezen noch moogt zorgen,
Want ook ik vind de eindelijke lach,
Die mil God in duister heeft verborgen,
Maar die eenmaal uit mij stralen mag.
0, de zegen van ons beider noden,
Geen, die rijk den ander achterlaat,
Uit onze armoe hebben wij geboden.
Aan elkander schamele overdaad.
Doch wij zijn ontIedigd nu; vergeven
Voor wat we eens misdeden aan ons hart,
Blijft sIechts over; reik Uw hand. Elks Ieven
Heeft zich uit zijn aarzeling ontward.
En adieu nu. Zie het licht hewegen
Van een wolkenschaduw over 't Iand.
Zon opnieuw. Twee onbetreden wegen.
Gaan wij dan een ieder de eigen kant.
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Anna Mertens

GIJ LEEFT, IK DRINK 'T AZUUR....*)
Gij leeft, ik drink 't azuur, dat schemert om Uw wezen,
Uw lachen spijzigt mij als met een edel graan.
'k \Veet niet de dag wanneer, onzeker en verwezen,
Mijn hart van honger moet vergaan.
Eenzaam en zwervende, doch altijd door verwonderd,
Heb ik geen toekomst meer, ken ik geen veilig dak,
Ik vrees het jaar, het uur, het huffs, waarin ik onder
Het Iijden buig, dat velen brak.
Zelfs als ik U aanschouw in de Aether mij omgevend,
En als gij schoner schijnt, dan ooit mijn hart ook meen,
GIijcIt onophoudelijk Uw bijzijn uit mijn Leven,
Door to bestaan reeds gaat gij been.
Heen gaat gij en ik ben gelijk de schuwe honden
Die met de bIik naar 't zand door felle zon bestraald
Een vlinderschaduw met hun grage en weifle monden
Najagen, nimmer achterhaald.
Gij gaat, lief schip, gij gaat, de zeeen, die U dragen,
Vervoering ver en vreemd zingen ze U Iokkend toe,
Toch, alle ladingen der ganse wereld lagen
Stil in mijn haven, dolensmoe.
Blijf roerloos nu, Uw aem, Uw duldeloos bewegen,
Der bron gelijken zij, die iedre riethalm kust.
/Mies is dor en naakt buiten mij, maar verzwegen
Orkanen bruisen in mijn rust.
Welk reizen schonk U ooit, wat U mijn oog doet kennen,
Als mijn verrukte bIik in de Uwe overgiet
De avond in Galata, de wouden der Ardennen,
De lotos tussen 't Indisch Het.

*) Vertaling van Madame de Noailies' Tu,
nit: Les vivants et Les morts.

vis,

je Bois razur . . • •
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Helaas, wanneer Uw drang, Uw afscheid mij bedrukken
A's ik U niet bezit en gij zo verre schijnt,
Gedenk ik aan de slag, waaronder gij zuIt bukken,
Aan 't kwaad, dat snel U ondermijnt.
Zo vrolijk gij, zo blij, zo dapper, zo vol gaven,
Die over hoop regeert als een verov'rend held,
Voegt U bij 't grote yolk van hoor'gen dan en slaven,
Duldend en stom terneer geveld.
1k zie het als een punt, dat zich omlijnd komt bieden,
Achter de wateren, de horizont, de dag,
Eenzaam, betoverend gelijk de pyramiden,
Uw smal en onontkoombaar graf.
En met een droefenis, zo groot en ongemeten
Aan 't einde van een tijd, die 'k niet aanschouwen zal,
Zie ik de muur, die weert, de Iaatste van Uw schreden,
't Bed waar Uw leven enden zal.
Want eenmaal sterft ook gij, als David, Alexander,
Als de Thebaanse held, die nog zijn pijlen schoot,
En, 'k woog zijn resten eens, geIiik de Griekse danser,
Wiens as een simpele urn omsloot.
Waar, hitte duldend aIs des hemels godlijk plagen
Onder een witte zon een oeroude oever Iigt,
Zag ik skeletten dor in diepe sarkophagen,
En woog der scheedlen klein gewicht,
En ik ervoer, dat ik, die deze resten schouwde,
Zelf reeds de dode was, hoe vol van 'even nog,
Want van mijn teller Iijf tot dezer beendren koude,
Scheidt mij een Iuttel jaren toch.

Voor mij aanvaard ik het, dit lot, het donkre en wrede.
1k wil deze ogen zijn, Behold door de eeuwigheid,
Maar palmboom van mijn vreugd en van mijn eenzaamheden,
Met wien ik zweeg, eens in de tijd,
Aan wien 'k geschonken heb, zeIfs zonder 't uit to spreken,
Gelijk een vorst zijn zwaard den overwinnaar schenkt,
De kalme heerschappij van mijn mysterierijken,
Door 't hart als met een. Nig gedrenkt,
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In wien, bewogen vloed, ik alles heb verzonken,
'k Wierp er mijn leed, mijn Broom, mijn blijdschap gam in neer,
Gelijk een trots paleis, dat siddrend Iigt verdronken,
In 't spiegelen van een rimplig meer.
Moet U, ook U, het lot aanwerven voor die schare,
Het leger, dat ten prooi valt aan Doods grauwe schrik,
Zodat gebogen, klein en met gerezen haren
Gij angst hebt voor dat ogenblik?
Dat kouder zelfs dan koud, dat zonder zien en Koren,
Kiem, die in 't wereId-ei opnieuw insluimren moet,
Gij 't ranzig was zult zijn, voor iedre bij verloren,
En dat zijn vlucht U mijden doet,
Is 't niet genoeg, dat reeds ik zelve moet verreizen,
Dat bij der schimmen tal 'k de mijne voegen ga,
Die meerdre bIikken zag haar jeugd en schoonheid prijzen,
Dan Andromache en Helena?
Mijn kind, ik haat mijzelf en ik veracht mijn wezen,
Die redeloze trots der koningsdochtren nu,
Waar ik, een vlammenmuur, niet Iaaiend hen verrezen
Tussen de harde flood en U.
,--, Maar wijl toch alles blijft en niets van ons zal sterven,
Peins onder hemelen, die reeds de nacht verdiept,
'k Aan deze oneindigheid van ruimte en tijd, onze erve,
Waaruit gij nimmermeer ontliept ......
0, Ienteheerlijkheid, o sneeuw in vluchtig zweven,
0, veilge wanden, die 't onmeetlijk vat omringt,
Waar in een rusteloos en bIij en stadig beven
Alles omhoogstijgt, alles zingtT
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Koos van Doorne

DE GEVANGENEN
Ja, dat zeg jij daar nou zo, dat we allemaal voor ons eigen kwaad
moeten opdraaien, maar is dat nou wel waar? 't Zit allemaal door elkaar
heen, dacht ik. Je kunt maar niet zeggen: daar heb ik niks mee te maken.
Ik heb leren begrijpen, dat we allemaal samen schuld hebben als 't er
op aan komt...... Heb jij Hein nog gekend? Nee? Nou, die heeft et me
geleerd; die heeft et me uitgelegd nadat ie het zelf had leren inzien. Dat
jij nou juist vanavond over hem beginnen moeti Kijk, als je zo met een
kameraad zit en je hebt et over geestelijke Bingen, dan komt er van Ales
in je hoo-fd. En als je dan zo samen om een gloeiende kachel zit terwijI
het buiten stormt en de sneeuw een paar voet hoog Iigt, dan wiI je wel
es onrustig worden, dan veil je wel es praten. Vooral als je zoals ik meestal
alleen ben. Hier in het veerhuis is heel wat gebeurd ...... in deze kamer
ook . . .... ik moest er de hele dag al aan denken. Ik dacht: ik hoop maar
dat er iemand komt, want dat hou ik vandaag niet uit. Ik wil me mond
wel es open doen; en in je eentje praten, dat is niks gedaan ...... Hoor je
de wind in het bos? Als je nou op zolder was, kon je de binten horen
kraken ......
1k zal de kachel nog es opporren, dan hebben we nog Licht ook. Of
wil je de lamp al op? Niet? Nou, mij best, ik praat wel graag in 't donker.
Je zal wel zeggen: wat ben je druk vanavond; zo praterig ben je anders
niet. Maar er is iets gebeurd op net zo'n avond als nou en dat zit me dwars
en ik moet je zeggen, dat ik het er, soms benauwd van heb.
Het is alweer een hele tijd geleden, dat Hein veerman geworden was.
Laat es kijken, het was vlak na vaders flood...... dat zal clan nou met
Maart acht jaar geieden zijn. Vader was hier ook aan 't veer geweest.
We vonden het fijn, dat Hein het baantje gekregen had, want we konden
bIljven zitten waar we zaten. We waren aan het huis gehecht en moeder
hoefde op d'r ouwe dag niet aan een ander huis te gaan wennen; ze had
hier zowat d'r hele !even gewoond.
Veel veranderd is hier niet in die acht jaren. Tenminste buiten niet.
De bossen zijn er nog en het veer en de rivier, maar Loch...... Moeder is
dood en Hein zit verweg, ik weet niet eens zo net waar die zit. Hit zwerft
maar wat, hij kan Been rust vinden. Maar de laatste keer dat ie me
schreef, zei die toch, dat ie zijn leven begon te begrijpen. En toen heeft
ie me zo het een en ander uitgelegd. Maar ja, vreemd blijft ie. Dat was tie
vroeger al en dat is er in de jaren niet beter op geworden...... Nee, getrouwd is tie niet. Ik voor mij: de vrouw trekt, ik zou wel willen, maar wie
gaat er in de eenzaamheid zitten? En van het veer wil ik niet weg. Ik
wacht hier op Hein. Dat mag ie nou gek vinden, maar toch is het zo.......
Maar laan ik verder gaan. 't Was dan in de zomer; vader was al een
paar maanden dood en ik werkte bij een boer. 1k weet nog goed, dat het
ontzettend heet was. De rogge zag al geeI voor ze gestoven had. De rivier
was heel smal geworden. Urn deze tijd van 't jaar is tie wel honderd meter
breed, en staat het water aan beide kanten haast tegen de bossen aan, maar
toen was 't maar een smal slootje; ik geloof niet dat ik hem ooit daarna zo
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Iaag heb gezien. Je had aan beide kanten een hehoorlijk strand. De brug
was toen al gebouwd en het was hier aI stil geworden. Je moet begrijpett
dat de brug hier wel een reuze end vandaan Iigt, maar dat je er van de stall
of schuin naar toe kunt gaan, dus dan is het niet veel om, en veel makkelijker. Aileen de mensen die hier in de omtrek wonen, hebben het veer
nodig en dan komen er ook nog wel eens Iui die voor hun plezier op
pad zijn.
In die zomer dan was er een nieuwe burgemeester in 't dorp gekomen.
Op een keen zaten we met z'n drieen op de bank voor 't huis. 't Was aI
Iaat, al bijna helemaal donker. Toen zei moeder: d'r is hier vanmiddag
nog iemand geweest voor de overkant. Een meid. Ze zei dat ze de dochter
van de nieuwe burgemeester was. Je moet dan weten dat Hein 's middags
naar 't dorp was geweest. Moeder kon net zo goed als wij overzetten, met
de pont nog weI als 't moest en zeker 's zomers met zo'n beetje water.
Hein zei niks, hij had geen belangstelling voor meisjes, hij had, dacht ik
altijd, geen ons vrouwevlees aan z'n Iijf. Maar ik merkte iets aan moeder.
Aileen maar om d'r een beetje te plagen, zei ik: Niks voor mijn? Hoe zag
ze d'r uit? En toen kwam moeder los. Ze wou d'r gemoed zeker es
Iuchten. Hoe ze d'r uit zag? Als een dell Is dat nou een burgemeestersdochter? Dat was in mijn tijd antlers...... Ze was zo mager als een lat en
d'r rok was zo kort, dat je d'r knieen kon zien. 't Was me nogal een fraaie.
En ze was geverfd en ze was zo bruin als een negerin. Hein en ik hebben
er samen om gelachen. Later hoorden we dat ze Ruth heette.
De volgende dag was ze d'r weer. Toen zette Hein d'r over, hij vertelde
het me. Ze was heel aardig geweest, helemaal niet groos en ze had hem
van alles gevraagd over het veer. Die zomer kwam ze dikwijls om overgezet te worden. Ze tekende en schilderde zowat. A's er lets maar oud
uitzag, von ze 't mooi. Ze heeft dit huis ook een paar maal getekend.
Ze was werkelijk reuze vriendelijk, ook voor moeder. Toch had die et niet
op d'r. Nou, het was werkelijk een mooie meid. Een beetje erg mager. Ze
was zo zwart als een raaf, maar glad Naar, geen krullen zoals de meesten.
Ze had grijze ogen en een paar lange benen. Je Icon echt zien, dat ze
van de deftigheid was al had ze nog zo ' n gewone jurk aan. En je kunt
et geloven of niet, maar als ze soms naast je liep naar 't veer toe en d'r
was een beetje wind, dan Icon je d'r figuur zo duidelijk zien, dat je zou
zweren dat ze alleen maar d'r jurk aan had.
Hein was die zomer erg stil. We Ietten daar zo niet op. Ach, wader
was pas flood en Hein was altijd een beetje vreemd geweest, een zoeker
zogezegd. Hij las veel godsdienstige boeken en hij was erg bang voor
God. Maar dat was het enige dat ik van hem wist; de rest heeft ie me
later in brieven verteld. 't Was een doodgoeie knul. JO hebt hem niet
gekend, jammer... 't Was een ruige kerel om te zien. Veel groter dan ik
en erg harig. Hij was sterk als een paard. 't Was m'n bloedeigen broer,
maar ik kon hem toen net zo min als jij nou. Je moet niet denken dat
we niet goed met mekaar waren, maar hij was veel ouwer en hij was mil
te ernstig, te vroom zal ik maar zeggen. We praatten ook wei es, maar ja,
ik was toen nog maar een snotneus. Wie had er nou erg in die meid?
Zo eentje valt helemaal buiten je wereld. Maar op een nacht wordt ie uit
bed gebeld: hij moest de dokter overzetten. We sliepen samen op zolder,
ieder in z'n eigen hoek. 1k werd wakker en ik dacht: ik moest er ook maar
uit: 't is me hier warm zat. D'r zat onweer in de Iucht, het weerlichtte
trouwens aI toen we naar kooi gingen. ' t Was lekker koel aan 't water.
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We hadden clan de dokter overgezet en omdat le dicht bij 't veer moest
wezen, zouwen we maar op hem wachten, hij zei binnen een half uurtje
terug te zijn. We bleven samen zo wat zitten kijken; d'r was geen maan,
maar bet was toch tamelijk Iicht, dat heb je zo in de zomer. Na een poosje
zeg ik: Hein, wat is et hier toch mooi.
Hein zei niks. En hoe dat nou zo kwam weet ik niet, maar ik zei jets
dat zomaar in me opkwam, zeker door die broeierige nacht. 1k zei: ik
verlang nog niks naar de hemel, je ben hier toch maar thuis. Ik niet,
zei Hein.
Later zei die nog, dat die Ruth 'm dwars zat. Kijk, als ik het achteraf
goed begrijp, was Hein voor die tijd zo'n beetje met zichzelf in et reine;
hij dacht eindelijk zo'n beetje zonder zonden te zijn geworden. 1k zei al,
dat ie bang voor God was. En toen was die Ruth gekomen en die was
een beetje met hem aan spelen gegaan. Begrijpen doe ik het nog niet.
Zeker weer es wat anders ...... In ieder geval had ze in Hein een dankbaar
sIachtoffer. 't Zai een tijdverdrijf voor d'r zijn geweest. Je weet, hoe dat
gaat, ik heb later zelf wel bij de hand gehad. Die meiden hebben nooit
veel an en ze bukken es en onwillekeurig kijk ie dan. En dan doen ze net of
't jou schuld is...... Om kort te gaan, Hein scheen de pest an d'r
gekregen te hebben en van z'n heiligheid was natuurlijk niet veel over
gebleven ......
Maar wat er eigenlijk presies aan de hand was, had ik nog niet door.
Na die nacht had ik m'n ogen niet meer in m'n zak. Iedere keer dat ie
er niet was vroeg ze naar Hein. Achteraf begrijp ik best dat ze d'r op
rekende, dat Hein z'n eigen aan d'r vergrijpen zou; niet om hem dan tegen
de lamp te laten lopen, maar om er d'r plezier van te hebben...... Maar
dat gebeurde niet. Hein vocht voor z'n leven, moet je denken. Het gekke
was, dat Hein toch niet hebben kon dat je wat van d'r zei. Moeder en
ik zeien altijd: die rotmeid, maar daar had ie dan wat over te zeggen, dat
kon die beslist niet hebben.
Na een tijdje gebeurde er iets beroerds. Toen die Ruth doorkreeg dat
Hein d'r niet inliep, nam ze wraak. Ze kwam es aan het veer met een stel
jongelui. Je kent dat goed: half nakend en een massa Ief. Toen ze midden
op de rivier waren, moet een van die knapen zoiets gezegd hebben als: Zeg
Ruth, is dat nou de veerman, die je z'n gemoedsrust heb of gekomen?
't Was zo'n knulletje met blote armen en een uilebril en een snorretje, een
misselijk mannetje. Nou is ter niks zo rot als dat ze over je praten waar je
bij ben alsof je d'r niet bij ben. Je voelt je dan zo'n beetje als een dagloner
bij de baron. Maar dat moet volgens Hein niet geweest zijn. Nee, dat
die Ruth een gemeen spelletje met hem had gespeeld, was het ook niet.
Maar dat ze 't anderen had verteld, dat was et hem. Hein dee of tie niks
gehoord had, maar toen ze aan de leant waren, heeft Hein dat ventje met
z'n linkerhand beet gepakt en hem met z'n rechter een pats in z'n gezicht
gegeven. Daarna heeft ie hem als een vod in 't hakhout gegooid. 't Hele
stel sloeg achterover van schrik, behalve Ruth, die op een afstandje stond
te Iachen. En toen heeft ie die meid ook een Map wilIen geven. Maar ze
ging niet opzij, en hij kon niet. Maar lachen dee ze niet meer.
Hein z'n woede was natuurlijk ineens weg. Je heb altijd spijt van die
dingen. En Hein helemaal. Die was zo zacht als een lam. Hij zat zo in
z'n rats, dat ie me 't hele gevaI vertelde. II( zeg nog: jo, daar moet je je niks
van antrekken, 't is juist weI goed. Maar de volgende dag had je 't
geduvel. Hein moest bij de burgemeester komen. Gert, zei die, ga met me
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mee, ik durf niet. Ik zeg:
zal best meevallen, de burgemeester zal best
weten wat voor vlees tie in z'n kuip heeft.
's Avonds kom ik thuis en ik zie Hein aan 't veer zitten. Hoe is 't
gegaan? vraag ik. Goed, zei Hein met een ,ongeiukkig gezicht. Heb je
boete? Nee. Waarom niet? D'r vader kon best begrijpen. Maar ik mocht
toch niet slaan. En 't was het zoontje van een rechter geweest en z'n bra
was in gruzelementen en die knul stond er op, dat ik ekskuus zou aanbieden. Dus dat moest ik doen ...... Dat heb ie toch zeker niet gedaan?
vroeg ik. Ja, zei Hein, want 't moest, dus heb ik et maar gedaan.
Ik stond perpleks. Naderhand, toen alles achter de rug was, heb ik die
burgemeester nog gesproken. Hij heeft me toen verteld, dat ie die knul
op staande voet uit z'n huffs genet had, want 't was een logee van hem.
En tegen z'n dochter heeft ie vreselijk tekeer gegaan. Je broer, zei die
toen, is een goed mens. Ik neem m'n hoed voor hem af. Dat moet ie ook
nog tegen Hein gezegd hebben, maar dat had Hein me niet verteld.
Hein Ieefde na dat gevalletje hoe langer hoe meer op z'n eentje. Hij
las alsmaar in de Bijbel maar hij vertelde nooit niks meer. Dat was een
heroerde tijd, want we sliepen samen op zolder en als hij niet slapen kon,
Icon ik ook niet. Veel heeft le niet aan me gehad. Je weet niet wat je
zeggen moet soms.
Ruth kwam haast nooit meer aan het veer.
In de herfst scheen Hein er zo'n beetje overheen. 1k dacht al: we hebben
het gewonnen. Maar in de winter begon spelletje opnieuw, maar nou
een beetje anders. Werd een strenge winter. Die Ruth ging dikwijis
in bos aan de overkant wandelen. Wat ze daar zocht, mag Joost weten.
En of et nou vroor of dat et een sneeuwjacht was, die meid ging met een
bontjas aan maar zonder kousen en in d'r blote kop naar de overkant.
En daardoor heeft Hein 't weer te pakken gekregen. Je weet soms niet
vat je in een vrouw mooi vindt, is 't waar of niet. Ze dee anders netjes
genoeg. Van treiteren geen spoor meer. Ze probeerde zelfs wel es over
geestelijke dingen te praten met Hein. Ze kreeg het weI es over de Bijbel.
Maar wat ze nou zei, Hein ging er niet op in. AIs ze hem nog vergeving
had gevraagd, was et misschien nog wel goed geworden. Maar dat dee
ze niet en Hein zei niks. Daar heeft ie naderhand verschrikkelijk spijt van
gehad.
Nou, je mot weten, dat we 's winters na zonsondergang niet hoeven
over te zetten. 's Zomers is het na negenen dubbel tarief tot ellef uur.
Maar ja, we namen het niet zo nauw. AIs er iemand kwam en die moest
over, dan zette je over. Die Ruth had ook al een paar maal gevraagd:
als ik wat later kom, zet je me dan toch over? Hein had 't gedaan, hij kon
moeiIijk weigeren en tegen Naar kon die toch niet op.
De rivier had een hele tijd dicht gezeten en toen was ze over 't ijs
gegaan. Maar toen het was gaan dooien en de rivier was Iosgekomen,
begon het weer. Nou wil het ongeluk, dat ze zich 's middags op een bar
slechte dag wou laten overzetten. Sneeuw en nog es sneeuw. Veel drijfijs.
Was Hein d'r nou maar geweest, maar Hein was naar dorp toe. Hij
verwachtte niemand op zo'n rauwe dag of misschien verwachtte die
hdar wel. Moeder was alleen thuis. Mooi, die moest dus overzetten. Eerst
weigerde ze, maar toen die meid op Hein wou gaan zitten wachten, dee
ze 't. 't Moest met de pont, dat vie! heus nog niet mee. Maar moeder kreeg
het voor mekaar. Toen Ruth over was, vroeg ze, of ze Iaat kon terugkomen. Moeder zei nee. Na zonsondergang hoeven we niet te halen en
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met drijfijs ook niet. Moeder kon d'r niet Iuchten of zien. Die had
natuurlijk veel meer begrepen clan ze liet merken. Nou en toen zei Ruth,
dat ze toch maar kwam omdat Hein d'r toch niet kon laten hellen.
's Avonds krijgt Hein het hele verhaal te horen. Hij werd zo wit als
een doek. Je doet et niet hoor! Nee moeder, zei Hein. 1k dee er ook nog
een schepje op en Hein zag er zo lamlendig uit dat ik er beroerd van
werd. 1k dacht toen ik hem zo zag zitten: ik wou dat die meid verrekte
in de sneeuw vanavond. Ach, wat wist ik van het leven, hoe oud was ik
heIemaal? En die Ruth was voor mijn een vrouw van de wereld, in mijn
ogen was ze net zoiets als een hoer. Net zo min als Hein had ik iets van
't geloof begrepen, we waren nog heidenen zogezegd.
Die avond waren we toch alledrie in de war. De haat zaI ik maar
zeggen zat an tale!. Hein was anders dan ik. Hij had er geen vrede mee.
Nee, die avond hadden we 't heel niet naar ons zin. Het weer was nog
slechter geworden en toen Hein en ik naar boven gingen, dachten we allebei : ze komt niet. 't Is te beroerd weer. We lagen een hele tijd wakker.
De wind ging bar te keer. De binten kraakten en de sneeuw stool op
sommige plekken onder de pannen door. 't Was noodweer. Toen, 't zal
negen uur zijn geweest, hoorden we heIlen. 1k schrok geweldig. We zaten
allebei rechtop in bed. 't Zal de dokter wezen, zei Hein. Nee, zei ik, 't is
die rotmeid, 't is aan de overkant. We gingen allebei weer liggen, maar
we waren er beroerd aan toe. Nog twee keer hoorden we de beI. We
Iagen te wachten op de vierde keer, maar we hoorden niks meer. We
deden voor elkaar of we sliepen. Ik lag te luisteren en ik werd hoe !anger
hoe beroerder. Je moet het bos door en door kennen om er nachts door
te komen. En dan met zulk weer. 1k dacht: ze komt er vast nooit uit. Of
ze komt in 't veen terecht ver achter de stuifduinen. Met zulk hondeweer
een nachtlang lopen houdt geen mens vol. Vroeg of laat ga je zitten. En
heel veel zal ze wei weer niet aanhebben. Misschien zit ze wei in 't
wachthuisje ...... Dat is wel aan een kant open, maar je ben toch een
beetle beschut.

We hoorden plotseling een harde windstoot door 't bos gaan. Je
ken zo'n wind horen aankomen. Effe later Hoot ie om het dak. Toen
hoorde ik Hein. Slaap je? 1k zeg nee en ik stond meteen op. We kleedden
ons aan. We moeten de pont nemen, zei Hein. Toen we beneden kwamen,
was moeder op: ze had ons gehoord. Ze huilde van de zenuwen. We zijn
allemaal zondaars, zei ze, maar wij konden niks terugzeggen. Moeder
maakte melk warm voor ons en dee wat brandewijn in een doktersfIesje.
Toen we op 't punt stonden om de deur uit te gaan, zei Hein: Ze heeft
met me willen praten ...... Als d'r wat overkomt, heb ik het gedaan ......
Wat ik dacht, weet ik niet meer. Maar ik wist geen raad, dat weet ik
wel. Buiten was 't haast niet om te harden. Je kon geen hand voor je
ogen zien. Hein had een lantaren voor op z'n borst hangen, maar die
woei weer uit. Toen moesten we terug om hem weer aan te steken, want
zonder Iicht was 't geen doen. We gingen weer opnieuw naar 't veer.
De sneeuw dee pijn aan je ogen, in het Iicht van de Iantaren zag ie et
stuiven. Het was zwaar lopen door de dikke Iaag heen. We moesten eerst
de ketting spannen. Dat was een heidens werk want je handen waren
AO en je kon haast niet kijken. Maar we kregen het klaar. We trokken
samen de pont over. 1k verzeker je, dat we 't benauwd hadden, want er
zat nogal gang in et water; je hoorde de schotsen kraken, de pont Iag
soms helemaal scheef. En je stond zo'n beetje blind te werken. Maar we
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zouwen voor geen geld van de wereld teruggegaan zijn.
Toen we over waren, liepen we naar het wachthuisje. Hein lichtte bij
op de grond: ze was er wel geweest maar je kon toch zien, dat ze weggegaan was. De wind en de jachtsneeuw hadden d'r spoor anders al
aardig weggewerkt. Maar we vonden et toch. Hein had de lamp, hij
ging voorop. Ze was dwars door een stobbeveldje gegaan en toen et bos
in. 1k zweette d'r van, maar we kwamen toch maar weinig vooruit.
't Was geen doen. 1k was van binnen helemaal in de war. 1k kon maar
niet begrijpen, dat we d'r hadden Iaten bellen. Hoe Iang we gelopen
hebben, weet ik niet. Ze kon toch niet ver weg wezen. Zo nu en dan
riepen we, maar dat doe je alleen voor jezell. Ze moet nog gelopen
hebben toen wij begonnen.
We vonden d'r eindelijk. Ze Iag. We hadden aI begrepen, dat we vlak
bij d'r waren, want d'r spoor werd hoe !anger hoe duidelijker. We knielden neer en Hein veegde de sneeuw van d'r gezicht. Toen zagen we het
bloed. Ze was erg ongelukkig terecht gekomen, ze was zeker gestruikeld
en toen was een scherpe punt van een knoest in haar slaap gedrongen.
We hadden moeite om d'r hoofd los te kriigen ...... Het was afschuwelijk. We droegen d'r naar de pont. Hein Iiep vooraan: hij had immers
het licht. Maar na een tijdje kon ik niet meer en toen nam ik de lantaren
en Hein droeg d'r alleen. Hein was oersterk, maar toch moest ie ieder
ogenblik stilstaan. Eindelijk kwamen we bij het water. We dekten d'r
met onze jassen toe en trokken d'r over.
Roeder was natuurlijk opgebleven. Ze hield zich goed. We Iegden
Ruth voor de kachel op de grond en moeder verbond d'r. We wisten
alledrie dat ze dood was. Toch legde moeder warme kruiken om d'r
heen. Die had ze al gemaakt. Je wilt er niet an. 1k ging naar de deur
om de dokter te gaan waarschuwen; moeder liep achter me an naar de
bijkeuken. Je laat 'm niet alleen, zei ze, ik ga wel, hij ken zich wel wat
andoen. 1k wist toen, dat ik graag had weggegaan, want ik durfde bijna
niet naar binnen terug. 1k stond daar, bij die deur. We hadden Ruth in
dekens gerold. Ze Iag in het licht van de lamp, we hadden toen nog een
olielamp. Daar was et, waar nou dat matje ligt ...... Ze zag er vreemd
uit. Je leest altijd, dat het gezicht van een dooie er vredig uit gaat zien,
maar Naar gezicht was een beetje verwrongen, zeker nog van de kou. Het
verband was nog helemaal wit en ik zag d'r zwarte Karen glanzen. Hein
liep alsmaar heen en weer. Ik zit bier vaak alleen en dan zie ik het iedere
keer weer voor me. Vooral op een avond als nou, 't is nou net zulk weer
als toen. Nee, zoiets vergeet je niet meer. We zeien een hele tijd niks,
maar het was net, of we het er toch met elkaar over hadden en op het
Iaatst kon ik m'n mond niet meer houwen. Het was aIsof ik ons tegen
Ruth verdedigen moest. 1k zei: maar zij heeft toch de meeste schuld. Hein
keek me an, nee, zoals die jongen er uit zag. Hij was net zo radeloos als
ik. Hij zei: ik had het kunnen weten, waar ga je anders voor naar de
kerk? Nou weet ik de weg, nou ken ik zalig worden en zij niet. Nog nooit
heb ik zo'n ellende bij iemand gezien. 1k zei: we kenne toch voor d'r
bidden. Nee, zei Hein, ze is dood.
Toen kwam er jets geks in me op. Wat denk je aI niet als je radeloos
ben. Ik zei: misschien verhoort God je gebed web es vooruit. Als Hij nou
weet, dat je het doen zaI ......
Maar ik geloofde 't zelf niet.
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Toch ging Hein op z'n knieen linen. Misschien is ze toch nog niet
flood. Misschien is ze schijndood. Hein huilde verschrikkelijk. Z'n heIe
gezicht was nat. 1k stond bij die deur. Ik durfde niet te bidden. 1k was
bang, dat God me vervloeken zou als ik te dicht bij Hem kwam. 1k
hoorde de storm buiten. En ik dacht aan de pont, die we niet vastgelegd
hadden. 1k durfde me niet te bewegen. En Iangzamerhand werd ik bang.
1k werd hoe langer hoe banger. Die nacht begreep ik, dat ik minstens
even ver van de hemel af was geweest als die Ruth. En ineens begon
Hein te jammeren en iedere keer zei die: A's ik de Iiefde maar had
gehad, als ik de Iiefde maar had gehad, als ik de Iiefde maar had gehad...

Amides Dongera

REBEL
God! Onze strijd is nog niet uitgestreden,
aI noem ik mij dan ook Uw frontsoldaat,
aI ben ik dan ook eens p-, vervloekt verledenT •-,
geronseld voor Uw dienst. Nog voed ik haat!

1k haat Uw krijgstucht en de kameraden
en bovenal Uw barse marsbevel.
En telkens als ik mijn geweer moet laden,
vraag ik mij af: A's dienaar of rebel?

Er wachten tanks om ingezet te worden
op ieder door mij aan te wijzen punt.
Er hunkeren hartstochtelijke horden,
die Gij niet zonder strijd ontwaap'nen kunt!

En nochtans weet ik dat mijn macht zal breken,
zodat ik vluchten moet van huis tot huis,
dat ik daarna bij U zal komen smeken:
Heer, geef mijn witte vlag Uw rode kruis I
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Andries Dongera

POSTLUDIUM (IN MINEUR)
Mijn blonde meisje in je smalle kist,
ik stapel verzen op jouw graf als zoden,
misschien drijft een op deze middagmist
terug: 'n retourbiljet uit 't rijk der doden.
Toch leef je nog. in 't zelfde Ideine land,
nog blijf je door de winkelstraten lopen,
om sokjes, tandpasta en maandverband
en misschien ook eens mijn roman te kopen.
En 'k weet je zittend naast mijn jeugdportret,
soms bladerend in vaak gestreelde brieven
en vragend aan het kille, strakke bed:
Waarom dat smal ravijn tussen gelieven?
Soms in de stall —, projectie van mijn hart ,--,
zaI ik jou in de hoofdstraat tegenkomen,
het ogenblik, waarop 't heeIal verstart,
betoverd door de kus der oude dromen,
die zeker van de machten van hun kring
met ons gaan staan te lachen en te praten
in 't milde licht van de herinnering.
Maar na de handdruk donkren alle straten.
En ieder huffs begroet ons met zijn Lamp:
Het licht zou graag de zieke harten drenken.
Maar feller tourmenteert door ons de kramp
van het besef zich niet te kunnen schenken.
En daarom loop jij eenzaam naar je huffs,
verrast straks je vriendin met habykIeren
en poetst je hart zo blinkend als 't fornuis,
zegt: All O.K. en gaat in Freud studeren.
En ik strijd voort als vaardig Calvinist
p--, de oogst dient voor den groten Heer geborgen
Maar 't hart verliest in grauwe middagmist
de laatste hoop op liefde's zomermorgen.
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HET SPOOR
VAN DEN SCARABAEUS
(Uit een dagboele) *)
5 Sept. 1940
Het spoor van den scarabaeus loopt in het zand; het vervloeit, het is
niets, daargelaten nog dat het plotseling zichtbaar wordt en even verder
plotseling ophoudt, omdat het beestje een stuk steen beklommen heeft, of
om een andere reden. ZuIk een spoor trekt ook dit boek door het beetje
tijd, dat zijn maker ervoor gegeven is en dat hij eraan gegeven heeft. Het
begint ergens, indien ge 't weten wilt op de derde September negentiende datums doen er niet toe, maar zijn als toegift erbij
honderd veertig
genet het zal ook ergens ophouden, op een datum veraf of dichtbij,
waarover ik me geen zorgen maak en waarop ik een steen zal beklimmen
of waarop een steen op mij gelegd zal worden.
6 Sept. 1940
Essays van Emerson geIezen, met hun zachte, maar losse weefsel, een
vroeg impressionisme op het gebied van de als kunst beoefende gedachte
en waarin men het 1 9e-eeuwse braafheidsideaal in verse toestand aantreft. Wie ze, zoals ik nu, honderd jaar na dato leest, ziet de demonische
consequenties als dik onkruid tussen de gezonde planten zitten.
Vanavond onder het kijken naar de nieuwe maan geluisterd naar de
Jupitersymphonie van Mozart. Zonder dergeIijke cultuur-rijkdommen in
de rug zou het voeren van grote, moderne oorlogen menselijk, en dus
letterlijk, onmogelijk zijn. Welk een toekomst voor de cultuur, bij Welk
een toekomst voor oorlogen. Tot God een einde maakt aan de recreatie
en aan de uitputting, die daardoor mogelijk gemaakt werd en er op volgde.
1k moest de balcondeuren sluiten voor het voorbijrazen van een colonne
militaire auto's met rupsbanden, misschien verband houdend met de
iedere dag verwachte grote aanval op Engeland. Mozart overleefde Napoleon en de wereldoorlog van 1914— 18; op hoeveel oorlogen is deze
kemelse recreatie nog berekend?
Augustinus Belijdenissen heb ik nooit geheel kunnen uitlezen. De
aanspraakvorm geeft er een exclusief karakter aan, zodat men het eigenlijk
niet met andere naar opzet verwante boeken kan vergelijken. De brandencle ijver van den bekeerIing, hoe „erschiitternd ook, ontneemt veel
aan het naief-menselijke.
Ik wil niet meer uit het Ieven vluchten. AIs ik muziek van een Russisch
kerkkoor hoor en een vrouwestem met een rijk, mals geluid treedt naar
voren om tegen die achtergrond „met ziel en zinnen" want hoe lichame-

*) Het dagboek, waaruit in dit en volgende nummers fragmenten worden afgedrukt, is geen ooriogsdagboek in de gebruikelijke zin van het
woord, al is het voor een deel tijdens de oorlog geschreven. Het draagt
een overwegend meditatief karakter; de auteur wendt zich tot de brijvende
en onverstoorbare dingen in Leven en kunst en houdt aantekening van
indrukken, oordefen en meningen, die zich, naar aanleiding van tectuur
of gehoorde' muziek of ook zo maar in hem hebben gevormd.
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lijk is deze stem zich tot God te richten, dan duw ik dat niet meer
als vroeger van me weg als iets betrekkelijks, dat alleen maar in de verte
aan het absolute herinnert, maar ik zie in dit alles nu iets volmaakts en
definitiefs; de hemel is dichterbij, vatbaarder, op aarde in vrouw en
gedacht: het ware Iigt ver;
kunst voorafgebeeld. Mijn 'even lang heb
het dichtbije heeft Been waarde. Van nu of zal dat anders zijn. 'k Heb dus
minder afstand nodig, ben „bijziende geworden, een omgekeerde ontwikkeling als bij de lichamelijke ogen.
T

Uit vele dergelijke, naast elkaar geplaatste toetsen moet vanzelf de
optische werking uitgaan, die aan geschrevene een bepaalde kleur, en
daaruit opdoemend een bepaalde vorm verleent. Ook het zich bewust
makers van die werking speelt bij die werking zelf een rol. Nooit zal het
bewuste het onbewuste kunnen doden. De ware intellectueel bevindt
zich dichter bij de primitieve staat en het instinct dan de onscherpe
geest, die uit het gevoel meent te !even.
Is het werkelijk zulk een absolute noodzakelijkheid voor iemand na
Nietzsche, om te proberen dezen na te doen in zijn springen van top tot
top? Het is zeer veel, gedachten toe te spitsen tot een scherpe top; het

is ook jets ze in het voorbijgaan op te nemen en weer vrij te laten.
Nietzsche wil zijn gedachten aan zich onderwerpen en er zijn monopoIistisch geestesmerk op zetten; er zit jets eigenzinnigs en...... fabriekmatigs in. Anderen (zo ook ik) willen een gedachte liefdevol opnemen,
aandachtig en met genegenheid bekijken en weer vrijlaten op haar bruidsvlucht. „Wat is mij aan mijn fabrieksmerk gelegen", zou zo'n „ander - in
Nietzsche's stijI kunnen zeggen.
8 Sept. 1940
De ideale omstandigheden, waaronder ik zou willen schrijven, die mij

dus als een maximum voorkomen, zijn, vanuit de eisen van goede schrijikunst gezien, een minimum. Ze zijn: een zo juist door slaap of rust
verfrist Iichaam, een schoongewassen en bij de kin geschoren huid, een
Iichaam zonder afleidende of onrustig makende behoeften, schone kleren,
een opgeruimde kamer met frisse Iucht, een heldere geest zonder vertroebelende berinnering, een stemming zonder bitterheid, onrustigheid of
zo jets en dan een betrekkelijke suite in de omgeving.
Dit alles als ik ga beginnen. Ben ik er eenmaal „in", dan komt er niets
meer op aan.
De Iectuur van Ortega is me niet meegevallen. Leest men een poos van
die cultuurbeschouwingen achter elkaar, zoals van Nietzsche, Huizinga,
Ter Braak of Ortega y Gasset, dan krijgt men een gevoeI van tegenzin.
Men zou de tijd als een nieuwe, bezettende macht kunnen zien; de
cultuurhistorisch belezen intellectueel als iemand, die voor de bezetting
een rol speelde in het politieke of publieke leven en die nu probeert zich
tegen de tijd te handhaven, ja er boven te blijven. In aI die beschouwingen
voelt men de pogingen van het door wetenschap gescherpt en gevoed
verstand zich tegen ' t leven te verweren en 't de baas te blijven. Cultuurhistorische beschouwers zijn Ieerling-zweefvliegers, die vergeten dat ze
Ianden moeten of hoe ze landen moeten. Op nog meer afstand gezien zijn
hun beschouwingen dorre blaeren, die door de grondwinden opgeworpen
worden en er korter of langer tijd op blijven ronddrijven. Zelfs de Christendenkers, zoals Augustinus en Pascal, zijn van dat element, dat zo men-
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selijk is, niet helemaal vrij. Maar zij hebben het aIthans over „uitkomsten
tegen de dood". De anderen Ioven het leven en verzwijgen de dood,
treden die althans nooit met open vizier tegemoet.
Wanneer een wijsgeer al te glad en vloeiend wil gaan schrijven, ziet
men pas goed hoe naakt en armelijk de grond van zijn geesteshouding is.
Waarom worden die Socratische of Platonische gesprekken altijd in een
idyllische omgeving gevoerd en niet b.v. bij een mijnschacht na een
ramp, op het slagveId of tijdens een bombardement? Al was het maar
tijdens een bevalling. Vervalst de gedekte tafel of de mooie entourage
niet onmerkbaar het denken en spreken?
De in dit aantekenboek gevolgde methode, de gedachten niet tot hun
Iaatste mogelijkheid aan te scherpen, dock ze min of meer onbekommerd
op te schrijven, heeft z n nadeIen, maar brengt ook winst met zich mee.
Overigens is een element van teleurstelling aan elk opschrijven verbonden.
10 Sept. 1940
Vanmorgen kwam de oude gedachte weer eens bij me op, hoezeer van
invloed op de wereldgeschiedenis het feit van de kortheid van ons leven
is. 1k heb nog nooit in mijn Iectuur een beschouwing aangetroffen, die
hieraan voile aandacht wijdt. Een paar bIadzijden terug had ik het over
die wijsgeren, die met hun rug naar dat grote zwarte gat, de dood, staan.
114 hen lijkt de kortheid van het 'even geen punt van overweging uit te
maken. Toch is de zekerheid van ons levenseinde ,, van grote invloed,
ongetwijfeld ook bij hen. Is het „apres nous le deluge" en b.v. de starheid
van Poincare in de jaren na de eerste wereldoorlog niet mee verkIaarbaar
door de geheime wens: „Als 't mijn tijd maar uitduurt - ? En die tijd is
Vandaar kortzichtigheid, en haar gevolgen.
„voorts
VeeI oude gedachten, die zich nog nergens aan hebben kunnen vasthechten, vinden nu uiting als ze weer eens duidelijk komen bovendrijven.
Vanavond door de radio pianomuziek van Debussy gehoord. 1k probeerde
ze te horen zoals ze in de tijd van het ontstaan moet hebben geklonken,
in de Frans-burgerlijke muzikale sfeer: revolutionnair, gewaagd, decadent.
En wonderlijk: later hood men de tijd erin. Wij zien een vroegere tijd
met de ogen van de representatieve kunstenaars van die tijd: Luthers tijd
via Holbein, Cranach, Darer; de tijd van Napoleon door de ogen van die
stijve academici, de tachtiger jaren met de pseudo-bijziende ogen van
Breitner en andere impressionisten. Is dit vervaIsing van het tijdsbeeld?
Of moet men zeggen dat dit de enige mogelijkheid is om een tijd later te
kunnen „onderscheiden"?
Men zou dus de uitspraak durven wagen, dat de representatieve kunstenaar zijn tijd hierin vooruit is, dat hij in staat is hem af te beelden in
zijn kunst. De anderen zitten er met hun neus boven op en zijn niet in
staat afstand te nemen.
Er zou nog veel te zeggen zijn over karakteristieke verschillen tussen
grote kunstenaarsfiguren uit dezeIfde tijd, hun vertegenwoordiging van
bepaalde aspecten daarvan en een min of meer vage synthese, die in ons
ontstaat. Ook over 't geheimzinnig contact tussen de tijd en den kunstenaar, die meent zijn eigen ideaal na te jagen en eindigt met in zichzelf
zijn tijd af te beelden. Maar hierin treden is 't Joel van dit dagboek niet,
tenzij zich spontaan ,00rdelen hierover in mij blijken te hebben gevormd.
Wat ik nu heb „ervaren - is dit: de echte „moderne - kunst van elke
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tijd blijkt later de beste, althans meest beklijvencie verbeelding van die
tijd te zijn. De kunstenaar is vaak zijn tijd vooruit; zijn weaken zijn dit,
strikt genomen, niet. Bij zulke overwegingen moet men overigens niet te
lang stilstaan. Ze hebben iets dodends, zodra ze niet meer vanzelf in ons
oprijzen.
17 Sept. 1940
De dichter J. H. Leopold spreekt van zichzelf als van „dezen. - . („AI
't antwoord en aI het verweer van dezen" bij voorbeeld.) Hij wijst zichzeIf
aIs het ware met de vinger aan. De andere mensen zijn „zij met wie hij
eeuwig in strijd is. „Nakomelingen Iaat u raden, geloof hen noch ten
goede, noch ten kwade."
In deze vacantieweek in Amsterdam schilderijen gezien van Jelgerhuis,
Koekkoek, Kruseman en Schelfhout. „Brave" kunst.
Op mijn Ieeftijd (46 jaar) is men oud genoeg om op verschilIende punten tot resignatie te komen, maar te jong om veel over resignatie te willen
spreken.
Als men pas op een zeker punt tot resignatie gekomen is, wordt deze
„verworvenheid" verzoet door de kennismaking met iets nieuws. Het is
eerst iets verrassends, als het feestelijk verkleuren van het bos in de herfst.
Pas later ziet men de dood erin. Resignatie, ontzegeling. Telkens een
levenszegel los.
Van de week zag ik hoe de resignatie zelfs oucl kan worden, aIs een
plant, b.v. als een dertig jaar oud klimopgroeisel langs een muur, met oude
en nieuwe bladen, vuil en zwart van stam, en waarin muizen huizen.
Resignatie is „zoet in de mond, maar bitter in de buik" (vgl. Openbaring).
God brengt sommigen ter wereld met cultured verantwoordelijkheidsgevoel en met het idee van een levenstaak, terwijl Hij toelaat, dat daarvan slechts een zekere fractie wordt verwezenlijkt. Zijn wil geschiede.
18 Sept. 1940
Tussen sommige gedachten varen we been en weer; andere laten we
achter ons aIs huizen bij een aanlegsteiger, die we eerst nu in hun samenhang overzien. Meen niet dat ik alleen vervuld ben van wat in dit boek
wordt opgetekend: onder het opschrijven had ik het al achter mij gelaten,
weer eens, voor lang of voor goed.
De poezie is het geweten van het proza.
De houding van het proza ten opzichte van de poezie is: schaamte; de
houding van de poezie tegenover het proza is geen „houding - , zij ziet
geen proza. Zij bedient zich van de spraakmiddelen en woordenschat van
de gewone taal, souverein en vorstelijk. Door Naar doen maakt zij het
proza zonder strijd tot onderdaan en discipel. Een prozaist leest poezie
met bekoorde zinnen en een beschuldigd aesthetisch geweten.
Rilke's rijm is een wonder. Het komt Iangzaam, verrassend en op tijd en
houdt de gang van het vers even in, om in die kleine stilstand den lezer
gelegenheid te geven de nieuwe sterrenstand van het vers te bewonderen.
20 Sept. 1940
Buiten regent het bij zonneschijn. 1k schrijf even, een pacer zinnen, om
samen te zijn met het witte van een onbeschreven bladzijde, een aan-
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tekening als een Iiefkozing, om een uur stilte, waarin ik overging als in
een ander vertrek, met gedichten, zachte kinderlijk-wijze muziek aan de
rand van het gehoor en een Iichte slaap als in een blauwe schaduw van
een kamer aan een berg bij zon en water. Arm en eerzuchtig is het verstand dat alleen maar op verrijking van het gewetene uit is. Midden in
natuur blijft het vreemd aan het natuurIijke. Een minuut zonneschijn is
een archief aan schoonheid. Aan mijn rechterhand vaIt op het vloeipapie:
Iicht door een goudvissenkom; daar trilt het Iicht als water en zwemt de
versmalde schaduw en de gespreide staart van een bewegelijke kleine
vis met wisselende duidelijkheid over de roze grond. Wie hiernaar wil
kijken moet niets anders in zijn gedachten hebben, of dat andere moet
zich daarmee willen verbinden, zoals mijn schrijvende hand en mijn boven
het water vaag verdubbeld beekl dat doet, die ik nu op de naar mij toegekeerde bolte van het visgJas ontdek en waardoor gebroken vissen varen.
Men kan rijpen door veel denken en studeren, een Meek rijpen, dat
met een bijna verstorven menselijkheid kan samengaan; men kan ook
rijpen als ooft in de zon, een vergaren van alle uren waarin men lets van
het aandachtige en zorgeloze kind in zich had. Oud worden zonder dat
men het merkt en een soort onbestudeerde wijsheid in zich verzamelen
als zonnewarmte in Bingen van de natuur. „Zijn als de kinderen" op deze
wereld, tegenover alles wat God daarin nog geest en Iaat. Zorg in de zin
van wat Christus afkeurt is ziekte en gif. Het wonderbare, soepeIe organisme van 's mensen Iichaam en geest kan veel gif verdragen, maar verwelkt en sterft er ten slotte aan. Christus' woorden bewaren, maar in
het hart.
Wat onder onze ogen in de wereld gebeurt (b.v. nu de strijd om Engeland) nemen wij waar, maar het heeft ons eigenfijk nog niet bereikt. Het
geluid, het Iicht, heeft tijd nodig ons te bereiken. De oorlog kan in het
tegenwoordige ons verdoven, ja doden, maar niet op datzelfde ogenblik
ons „plastisch" (zou ik bijna zeggen) „bereiken". Noem ons niet ongevoelig of dom als deze bladzijden niet weergalmen van die schrikkelijke
actualiteit en begrijp dat de schaduw van deze goudvissenstaart, die mij
vvê1 „bereikt" en voor mij wuift met al de vanzelfse pracht van het geschapen kleine leven, evenzeer actualiteit is. Hoe zouden wij bommen
kunnen verdragen zonder goudvissenstaarten. Hoe zouden de soldaten
de oorlog kunnen verdragen zonder de kleine ervaringen van een geslaagd
vrij uur, die tegen een veldslag opwegen. Bloemen en andere kleine
geschenken aan zieken of gewonden erkennen dat ook zit medicijn zijn.
Hoezeer dan voor ons die nog gezond mogen zijn.
21 Sept. 1940.
In mijn Ieven zit geen kopij voor een biografie, tenzij zulk een, die
weet te vinden.
„De wereld heeft het hare lief." Zij vraagt talentvolle concepties in
'even en werk van een aards gericht en geIeefd Ieven, want ook het aardsgerichte leven is moellijk, ondanks de „hreedte" van de weg.
Wie veel over gezondheid en Ievenskracht schrijven, zijn meestal
ziekelijk. Korte 'evens hebben vaak een snel en meeslepend tempo. Als
men een type als ...... hoort, wordt men bijna bang dat hij geen Iang
'even voor zich heeft. Wat is tenslotte „vaart" in het Ieven? Een dahlia
groeit snel en een elk Iangzaam, maar elke plant groeit met het tempo,
dat erbij past. „Vaart" is een betrekkeIijk begrip. Zijn de sterren minder
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levend, omdat ze „Iangzaam - gaan? In een zeer grote ruimte verIiest zich
de snelste „vaart- . De levensruimte om ons been bepaalt het subjectieve
beeld van de „vaart- . Laat niemand „achterblijven - (in de Bijbelse zin
van Paulus' en Petrus' vermaningen in de brieven) bij de vaart, die bij
zijn ruimte past en waarnaar hij geoordeeld zal worden.
Dweperij is o.a. een hardnekkig en ook in de „gesIoten uren" willen
verblijven in een van Iucht en Iucht afgesloten, oververhit „heilige der
heiligen". Zeus het heilig Avondmaal is op een betrekkelijk korte tijdsduur berekend. Het is berekend op zijn nawerking, 't verteren en in het
bloed opnemen van brood en wijn. Leven is niet enkel eten, maar eten om
te gaan „in de kracht derzelver spijs" en in dat Iicht bezien is het nog
een bizondere genade, dat aan het eten en drinken zelf een aparte glans.
als het ware om zijns zelfs wil, wordt verleend.
Het ontstaan van goed proza is gebonden aan een constellatie, waarin
goed verstaan in enigszins brede kring regel geacht kan worden. Het
bespeeIt de door Iectuur gevoede verbeelding van den lezer. Hoe speelser
en met hoe minder krachtsinspanning, met hoe minimaler middelen dus,
dit gebeurt, des te doeltref fender is zijn werking. Het tekort aan begrip bij
het grote, christelijke lezerspubliek dringt elke literaire uiting in de richting van de preek. Het dole snijdt niet alleen bestaand Ieven af, maar
verhindert ook mogelijk 'even tot leven te komen. Die dubbele functie
van de dood (het doden van het levende en het verhinderen van het
bijna-Ievende tot leven te komen) is door Christus in Zijn ontzettende
toespraak tot de Farize&I scherp aangegeven. Maar aI kunnen we honderdmaal zeggen: „ik had de omstandigheden tegen mij", we voelen ons
toch schuldig voor het ontbreken van die bloei, die bij de meest gunstige
constellatie mogelijk zou zijn geweest. De mens is begrepen in het verbond, dat het op zijn leven begrepen heeft.
Lenig, licht, verfijnd proza Icon de i8e-eeuwse Fransman schrijven,
omdat hij voor een dergelijk speels intellect bij zijn lezers schreef. Het is
vergeefs in Holland lenig en speels te schrijven. Het „Iichte - moet er
reeds zijn, voor het in proza is. De tekortkomingen van onze schrijvers
zijn onze tekortkomingen; hun deugden klagen ons aan. Ze hadden
zoveel schitterender kunnen zijn.
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Nei V Berman

BIJ EEN DODE
Toen, als eenmaal, groeiden in mij

'k Zag hem als een vreemde liggen
in zijn schemer onder 't glas,
dit met schaduwen bedekte
wezen, dat Been mens meer was.

angst en weerzin beide groot.
Ja, nog eenmaal brak hij los, de
wanhoop, wanhoop om de dood.

't Grauw der ogen toegezonken
over niets dan zijn geheim .
en ik zocht: zou daarvan aan hem
niet een enkel teken zijn?

En als bij het doodsontdekken
zocht ik, tastte ik naar een,
die mij tot de dood vertroostte ip.. . !
maar ik was, als toen, alleen.

Maar hij bleef een stille vreemde;
niet slechts dagen heen gegaan,
maar of hij ver weg geleefd had,
verre eeuwen hier vandaan.

Toen heb ik tot U geroepen,
die dit Ieven en het niet
achter 't grenzen van de broze
Ievenswanden bei doorziet,

En of daar sinds lange eeuwen
alles dood was, alles zweeg p---,
en of om hem heen weI alles
groot was, maar zo Loud en leeg.

Gij, die boven het gekende
en dat ander leven, dat
wij niet kennen, maar soms vrezen,
't Ales wetende omvat.

En ik vroeg: ,,Maak mij ten zegen
wat eens Kain werd tot straf;
ken mij Heer, tot mijner wegen
eenzaamste: de weg in 't graf.-
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Dieuw Schepel

PROZA-GEDICHTEN
I
Kom liefste, kom.
Laat mij niet Langer wachten.
Er zijn reeds zoveel schaduwen langs mijn raam gegaan. Er zijn reeds
zoveel stappen in de straat veridonken en zoveel stemmen die mijn naam
niet spraken
II
Een koe Ioeit kid Naar droefenis de avond in en een kind breekt met
krijtend geschrei de nacht open.
Maar ik lig, als een stomme, met brandend gelaat en in het niets tastende handen to wachten op de morgen.
God, Iaat mij eenmaal zijn als een Bier en een kind.
Laat mij eenmaal mijn Ieed uitkrijsen in de duisternis, Iuid en lang.
Maar Iaat geen mensen mij horen, alleen Gij.
Want ik haat hun medelijden omdat zij mijn 'Oen paten.
Laat niemand mij horen dan Gij...... en die ene die mij verliet ......
III
leg nog eenmaal die twee woorden, die als zachte Witte vlokken vielen
uit een zware grijze morgen.
Die als eerste voorzichtige orgeltonen de stilte trillen doen voor het
geluid begint ......
Ach zeg nog eenmaal die twee woorden, waaronder mijn hoofd zich
tot een vrede buigt ......
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Koos van Doorne

AVONDGEBED
Ik dank U voor de vrouw die Gij mij hebt gegeven
en voor mijn kinderen, die gaaf zijn en gezond;
ik dank U voor het moeitevolle, Hike Ieven
en bovenal voor dit: dat ik mijn Heiland vond.
Ik dank U voor de diepe, kostbare gedachten
die door geschrift en boek de mijne kunnen zijn,
en voor mijn vrienden, die to veel van mij verwachten:
ik ben een kleine kruik, daarin is weinig wijn.
Heb dank, omdat ik dit kan zonder hoogmoed zeggen,
en ook, omdat ik groot hen, want ik ben Uw kind:
wat niemand in de tijd zijn naasten uit kan leggen,
is wat elk in de hemel vanzelfsprekend vindt.
Ik blijf ook in dit uur van ramp en wanhoop weten:
een stroom van vreselijk Ieed golft aan mijn huffs voorbij;
hoe zou ik ooit de oorIog en de haat vergeten?
Maar alle.reerst ben ik van U, zijt Gij van mij.
Daarom zijn in dit uur de hemelpoorten open;
ik zie U, Here Jezus, staande als gesIacht.
Hoe blij is thans mijn hart! Niets hoef ik meer to hopen,
want Ales is vervuld en Ales is volbracht.
Vergeef mijn zonden. 1k heb veel en vaak misdreven;
met doen en denken schond ik menigmaal Uw wet.
1k weet: Gij hebt ze mij om Christus ' wii vergeven,
al had mijn lief de nooit ontbloeid in dit gebed.
Geef, dat ik een goed Iidmaat van Uw Kerk mag weten.
Geef mij het eerlijke, begrijpelijke woord,
zodat mijn naaste die een vers van mij mocht Iezen,
niet
maar 't eigen, stomme hart getuigen hoort.
Ook bid ik voor de veIen die thans sterven moeten,
en voor de kinderen die ziek zijn of verminkt;
indien de wereld voor het kinderleed moet boeten,
dan is het zeker, dat zij in de heI verzinkt.
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Er zijn veel kinderen die in het vuur verbranden;
o God, dat zül een feed op aarde moet bestaan.
Hoe vaak dringt hun gekerm door deze kamerwandenI
Dan is het tevergeefs, dat ik wil slapen gaan.
Leg daarom voor vannacht om mijn gezicht Uw handen,
Gij, die mijn angst en wanhoop kent, mijn Iijden ziet.
AI branden steden, ook Uw liefdevuur blijft branden:
de wereld is trots alle Ieed, Uw rijksgebied.
Veel heb ik nog te zeggen dat ik ben vergeten;
Gij, die mij beter kent dan ik mijzelve ken,
bidt Gij, wat ik dit ogenblik had moeten weten.
Spreekt niet in elk die hidt tot U, Uw eigen Stem?

Uit de bundel „Waan en weten", die binnenkort bij
Bosch & Keuning N.V. te Baarn verschijnen zat.

Koos van Doorne

SOLITUDE
De band gaf Solitude. 1k zat op het terras.
Een park; een vijver; zoele avondwind. Het was
als hoorde ik mijn schuwste, diepst verborgen klacht
in klanken klagen tot de luisterende nacht.
Later, veel later, ben ik traag naar huis gegaan.
1k hoorde torenklokken weinig slagen slaan
en de voidragen maan schreide haar strelend licht
dat van de schaduwen de duisternis verdicht.
1k hoorde aldoor Solitude: een bloei van pijn.
Ach, broeder Ellington, gij moet zeer eenzaam zijn.
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VLUCHTIGE NOTITIEN
De spijker en het boe.
Wanneer men het mij toestaat wil ik er
gaarne op wijzen, dat men zichzelf niet
al te ernstig nemen moet. Het leven zelf
is al serieus genoeg en het wordt onnoemelijk zwaar te dragen, wanneer men
ook nog de last van zichzelf heeft mee
te zeulen. Laat men eindelijk eens de
zegening en de reiniging ervan ondergaan, dat het toegestaan is zichzelf met
een korreltje zout te nemen.
Natuurlijk is het een gewichtige bezigheid om een gedicht of een essay of een
verhaal te schrijven. Ik loop als 't ware
steeds op mijn tenen door uw dichtersen schrijvers-zolderkamerwereld heen, de
vinger op de lippen en sst roepend tegen
alle bonkende voetstappen, dichtslaande
deuren en toeterende kostjuffrouw-kinderen, die de inspiratie verderven, waarop
gij al zuigende op uw penhouder en uw
cigaretten-rantsoen bovenmate aansprekende zit te wachten. Maar dan heb ik
ook het recht, na al de stilte en eerbied,
die ik om u heen verzamel, eens een
enkele maal hardop boe te roepen aan
uw oor of een spijker te steken door de
zitting van uw gaatjesstoel. Niemand
kan steeds op zijn tenen blijven lopen
noch eeuwig en altijd de vinger op de
lippen houden. Dat geldt echter niet alleen
van de een tegenover de ander, het geldt
evengoed van een ieder tegenover zichzelf. Waarom zoudt u niet eens boe
roepen aan uw eigen oor of een spijker
steken door uw eigen stoel, terwijl gij er,
zo diep verzonken in nadenken over uw
taak en roeping ten opzichte van Kunst
en Cultuur, op zit. Dit lijkt op een zin uit
het maandblad Succes, dat de mensen
dwingt geslaagde verkopers te worden.
Als iemand mij de vraag stelt (maar
natuurlijk is het een ongepaste vraag):
Hoe wordt ik een geslaagd dichter, dan
verwijs ik hem, als het een hem is, naar
de spijker en de gaatjesstoel en haar, als
het 'n haar is, naar de boe, omdat ik altijd netjes blijf. En dan mag, wat mij betreft 'n ieder verder zo gewichtig en zo
ernstig zijn als hij wil, want dan heb ik
de garantie, dat hijzelf noch zijn werk ooit
in eigen ernst of gewichtigheid stikken
zal. Een soortgelijke taak als de spijker,
heeft deze bladzijde in dit tijdschrift. Wij
moeten met elkaar voorkomen, dat wij
ondergaan aan ademnood tengevolge van
geestelijke zwaarlijvigheid. Daarom
wordt in ieder nummer van dit tijdschrift
een bladzijde voor de dienstverrichting
van de spijker en het boe gereserveerd
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en iedereen wordt uitgenodigd deze instrumenten ter hand te nemen en ze op
deze bladzijde tot heil en bevrijding van
zichzelf en zijn naaste aan te wenden.
Wrevel, verveling, somberheid.
Intussen ben ik bij het bovenstaande misschien ten onrechte uitgegaan van de
eerbied, die naar ik meende een ieder
verplicht is voor dichters en schrijvers
op te brengen. Anderen, vaklieden, denken daar anders over.
Niet alleen doet Niek Verhaagen in
„Het Woord" de sinistere voorspelling,
dat, wanneer Antoon Coolen, Anne de
Vries e.a. op de oude voet voortgaan,
hun dagen zijn geteld, zodat het er voor
onze romanschrijvers niet zo rooskleurig
behoeft uit te zien, maar bovendien en
vooral is 't met het Nederlandse dichterschap weinig zaaks. Jan G. Elburg weet
niet of het aan hem ligt of aan de kwaliteit van de na-oorlogse poezie, zo bekent
hij in hetzelfde tijdschrift, maar hij verveelt zich er mee, terwijl Hans Redeker
een paar bladzijden eerder de verzuchting slaakt, dat er in de verhouding tussen hem en de tegenwoordige dichtkunst,
de Nederlandse wel te verstaan, een
wrevel groeit. Het resultaat van de
lezing der in het eerste vrije seizoen verschenen dichtbundels was, dat hij het
eerste dozijn ten einde las, het tweede
half en het derde nauwelijks. En tenslotte
komt iemand in „De Stem van Nederland" verklaren, dat in de Nederlandse
letteren de sfeer duf is. Volgens hem
hebben wij in de literatuur een oorlogsmuseum en een panopticum, in welke
laatste inrichtig het publiek door ijverige
cursusleiders getest wordt op zijn belangstelling voor Menno ter Braak en Du
Perron. Maar daar buiten in de frisse
lucht dus, waar de belangstellende in de
literatuur van zijn tijd naar bloemen
zoekt, die hij bewonderen kan, daar vindt
hij weinig anders dan uitgelezen bouquetten, soms met veel goede smaak vervaardigd, maar alles minder dan hartveroverend.
Zo staan de zaken dus. Het is een
droeve geschiedenis. Als de heren het
zelf zeg gen. Ik vrees, dat zij van meping zullen zijn, dat spijker noch boe
bier helpen kunnen, hoewel zij gaarne ten
gebruike worden aangeboden. Wie weet?
Soms ben ik zo overmoedig te denken,
dat bij een juiste dosering bier sprake is
van een panacde tegen alle kwalen. Er
zijn reeds duizenden attesten.
v. d. S.

KRITIEKEN
Tom Bouws „Vergeersche Vlucht." Het
Spectrum, Utrecht (1946).
Wanneer Het Spectrum een enkele keer
met een roman op de boekenmarkt komt,
geldt het doorgaans een lezenswaardig
boek.
Dat is ook nu weer het geval.
Wij zijn arm aan jongere prozaschrijvers.
Wel is waar treft men in diverse letterkundige tijdschriften verschillende voorproeven aan, welke echter doorgaans
vlees noch vis blijken te zijn.
Aileen een auteur als Ab Visser doet
geen krampachtige pogingen om iets
nieuws te geven en schrijft blijkbaar (gelukkig!) uit pure schrijverslust. Ook van
Tom Bouws kan men, na lezing van zijn
omvangrijke roman „Vergeefsche Vlucht",
gerust zeggen dat het schrijven hem in
het bloed zit. Ook hij bedankt er voor
zich in een keurslijf te wringen dat zijn
natuur geweld aan zou doen. Hij beschikt
over een goede stijl, heeft veel gevoel
voor sfeer en schrijft spelenderwijs zijn
dialogen. De plaats van handeling is
een Noordhollands stadje, dat een patriciershuis met een verleden heeft. Hendrika Kuyper-Van Oordt zou zich zeker
hebben verlustigd in de minitieuze beschrijving van het „Huffs" en zijn bewoners.
Een zoon van een beroemd, doch „losbandie acteur ontvlucht zijn vader (op
wien hij niet wil gelijken) om in de veilige beslotenheid van het „Huffs" zijn
eindexamen te halen en daarna naar zee
te gaan. Het veelbewogen puberteitsjaar
in het stille stadje blijkt tenslotte een
„vergeefse vlucht" te zijn, want de jongen heeft het talent van zijn vader in het
bloed en een leraar brengt hem tenslotte
aan het verstand dat het leven aan het
toneel per slot van rekening geen zwijnenleven behoeft te zijn.
Jammer genoeg verliest het verhaal zich
telkens in nevenfiguren waardoor het dan
ook vermoeiend uitvoerig is geworden.
Behoudens het feit dat een boek als dit
een dankbaar object is voor paedagogische artikelen (reis naar de volwassenheid) vragen wij ons, niet zonder een
tikje weemoed af: heeft het nog zin, na
vijf jaren oorlog, een dergelijk werk te
publiceren? Wanneer dit de aanloop zal
zijn naar dieper werk, welnu!
Tot de diepste oorzaken der menselijke
ellende daalt de auteur nog niet af. Zelfs
aan de ergernis van het Kruis komen
deze mensen niet toe.

Het is te hopen dat Tom Bouws er in
een volgend werk niet voor zal terugschrikken Ineêr te geven dan een „verhaal-.
Het is toch nog altijd zo, dat niet alleen
het artistieke peil, doch evenzeer de
levensbeschouwing van een auteur de
waarde van zijn werk bepaalt.
P. J. R.
H. Barendregt, De Zeven Penningen.
S. J. P. Bakker, Amsterdam.
Het is een eigenaardig verhaal, dit door
den uitgever als roman aangekondigde
nieuwe boek van H. Barendrecht, dat
waarschijnlijk novelle zal moeten heten,
maar het is in ieder geval een verhaal.
Dat wil zeggen, dat er in verteld wordt,
boeiend verteld zelfs. En dat wordt gedaan in zinnen, die altijd dienstbaar blij\Ten aan het onderwerp, dat ze onder
woorden brengen, en niet de bedoeling
hebben zelf op te vallen en te imponeren.
Het gegeven vertoont overeenkomst met
dat van verschillende Middeleeuwse vertellingen. Zoals vaak in die oude verhalen — en al te vaak in het leven
zelf treedt als tegenspeler van de
hoof dfiguur (Doleman) een duivelse
macht op, hier Maledict, de advocaat
van den Satan. Deze biedt Doleman
zeven penningen aan welke hem de
macht van het geld — d.i. de oorzaak
van het werken en bewegen dezer wereld zullen verlenen; over zes penningen zal hij de vrije beschikking hebben,
maar niet over de laatste. Doleman neemt
de penningen aan; hij gaat ermee aan
het werk en doet zijn best ze zoveel
mogelijk te besteden aan de bestrijding
van Maledicts bone macht. Maar als hij
aan het einde van zijn leven Maledict
weerziet, houdt de advocaat requisitoir
en dan blijkt het, dat Doleman met al
zijn penningen den Boze in de hand gewerkt heeft. Doleman hoort, welke bestemming Maledict aan de laatste penning geeft: een opzienbarende begrafenis
als „onbekende soldaat" voor Doleman.
Als Maledict de penning komt halen,
blijkt het echter, dat een Ander erover
beschikt heeft: het bloed van den Verlosser kleeft eraan, het bloed dat den
aan Satan verkochten zondaar vrijkoopt.
Hier rijst voor den aandachtigen lezer
een vraag: Hoe komt het bloed op de
penning?
Natuurlijk kan hij zich het antwoord wel
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eenigszins vormen uit wat de schrijver
met zijn verhaal bedoeld moet hebben,
maar van het verhaal zelf krijgt hij het
niet. Dat is jammer. Een verhaal, ook
een symbolisch verhaal, behoort op zich
zelf volledig te zijn en moet iedere aanvulling uit de bedoeling, welke er achter
ligt, kunnen ontberen.
In het tekort schieten van het verhaal op
dit punt demonstreert zich een andere,
belangrijker, tekortkoming van de novelle. De schrijver heeft in een mondelinge toelichting God als den groten
Medespeler genoemd, Die door Doleman
heen Zijn spel speelt met Maledict.
Deze Medespeler heeft echter in het verhaal geen rol, en dat terwijl de Boze
Macht er wel in is gepersonifieerd. Vandaar dat het verhaal met Zijn ingrijpen
geen raad weet.
Ook het gebrek aan doorzichtigheid van
de ten grondslag liggende
het verhaal
bedoeling komt onvoldoende uit zal
wel in deze onvolledigheid zijn oorzaak
hebben: het dekt de bedoeling van den
schrijver niet geheel.
Wanneer we ons herinneren hoe
Goethe de moeilijkheid van Satans Godzijn Faustdelijken tegenspeler oplost
verhaal bevredigt volkomen gaan we
ons realiseren, welke buitengewoon
grote bezwaren aan de door Barendregt gekozen stof voor een consekwente
doorwerking als verhaal verbonden zijn.
Intussen zal het hiermede wel duidelijk
zijn, dat De Zeven Penningen, vooral
door zijn ongewone stof en de durf,
waarmee die is aangevat, een boek is,
dat veel aandacht waard geacht moet
J. M. Vr.
worden.

Muus Jacobse „Vuur en Wind-, gedichten (1941--1945). Uitg.: D. A. Daamen's Uitgeversmij, 's-Gravenhage.
Een dozijn jaar geleden alweer verscheen
„Het derde reveil" dat zoveel stof deed
opwaaien random 's dichters hoofd: in 't
bizonder denk ik aan de felle aanval van
Harm v. d. Leek op den man, die den
dichter zag als een medium tussen God
en mens, op de wijze der romantiek en
der idealistische wijsbegeerte van Fichte,
Schelling enz.; d.w.z. volgens 't oordeel
van Van der Leek. Heeroma heeft zich
toen verdedigd en de beschuldiging niet
aanvaard. 't Was een hevig maar spoedig uitgedoofd debat. „Bilde, Kiinstler,
rede nicht". Daar komt het op aan, en
daar is 't dan nu op neergekomen: het
reveil, de nummering doet er niet toe, is
gebleken niet denkbeeldig te zijn; om het
heel voorzichtig te zeggen: er is lets
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gaande onder ons. Daar kwam Hein de
Bruin met zijn sterke „Job", Fedde Schurer met zijn „Simson", daar is „Vuur en
Wind" van Muus Jacobse; daar waren de
nieuwe geluiden van Van Randwijk en
Jan de Groot.
Nijhoff heeft van het dichten gesproken
als van een geeleveerd praten; waarbij de
nadruk gelijkelijk valt op adjectief en
substantief. De bezettingsmisere heeft den,
dichter weer dat geeleveerd praten geleerd: hij staat midden tussen het yolk.
Dat is m.i. de betekenis van „Vuur en
Wind". Niet elk vers maakt er melding
van: „Het Grafboek" zijn we geneigd tot
de allerbeste poezie van dit boekje te
rekenen; maar ons theologisch yolk zal
wel geen weg weten met dat op de oordeelsdag uitvaren van het geslacht-Muus
Jacobse, alien dan vissers als hun voor.
vaderen. Toch is het een sterk vers, en
visionnair niet alleen, maar ook als belijdenis, als getuigenis schoon van stem. Ik
denk aan deze regels:
Die in een vast gebouw van schone
[woorden
mocht neerknielen en bidden om Gods
[Geest,
maar die geen vlammen zag, geen wind
[meer hoorde
en zou verschrikken van een Pinksterfeest ......
Leer mij weer God verwachten, leer mij
[bidden,
ik heb de aardse vastheid zeer bemind,
maar als Gods Geest komt in ons midden
schrijft Hij geschiedenis met vuur en
[wind.
„Vuur en Wind" is het motief dat telkens
in andere melodieen terugkeert, met name
ook in de opdracht aan zijn kinderen:
Alleen vergeet nooit dat voortaan de
jaren
tellen van Pinksterfeest tot Pinksterfeest.
Met deze voor 't merendeel ondergronds
verschenen verzen heeft Muus Jacobse
die zijn eerste verzen „Programma"
doopte, getoond zijn program getrouw
gebleven te zijn: hij heeft mogen dichten
voor „de gemeente"; om 't anders te zeggen: bier is het begin van een opheffing
der scheiding tussen dichter en yolk, in
dit geval: het christelijk-belijdend yolk.
In 't bizonder troffen me in dit verband:
Bij de geboorte van Weintjes Klaas en
een vers uit de hongersnood: Het wonder
van Elia.
Muus Jacobse deed zijn „Bijbelse gedichten" uitgeven, waaronder er zijn die al

te individualistisch de Bijbelse figuren
interpreteren. Hij heeft in dat honger-vers
getoond „een ver en schoon verhaal naar zijn diepste zin te kunnen vertalen,
omdat hij het waarachtig heeft doorleefd.
Zal de dichter zich op de duur kunnen
handhaven als dichter voor de ,,gemeente?" Dat hangt af van de tijd, die komt,
d.w.z. of we wakker zullen blijven op de
hoogte waarnaar we door de diepte been
opstegen; 't hangt allermeest af van:
vuur en wind des Heiligen Geestes ......
A. W.
Andre Gide: Vrouwenschool, waarin op-,
genomen Robert en Genevieve. Vertaling Jef last. Uitgeverij „De Driehoek-, 's-Graveland 1945.
Jef Last vertaalde Andre Gide's bekende
drieluik: Ecole des Femmes, Robert, Genevieve en hij heeft dit voortreffelijk
gedaan, zoals men dat ook van een bekend prozaist mag verwachten. Er zijn
wel enkele opmerkingen te maken, bijv.
waar men vindt „rode vissen" in plaats
van „goudvissen- en andere kleinigheden, maar dit ontneemt natuurlijk niets
aan de waarde van deze verhollandsing.
„Vrouwenschool - schetst de ontgoocheling van Eveline in haar huwelijk, als de
man, waar ze eens zo tegen op heeft
gezien, niets blijkt te zijn dan een zwakkeling met een soort van aangeboren
pose. In „Robert - laat Gide ons de wijze
zien, waarop Eveline's echtgenoot de
schipbreuk van zijn huwelijk ondergaat,
en Genevieve tekent ons het beeld van
de dochter, sterk gelijkend op Eveline
in de oprechtheid en eigenlijke zuiverheid van haar nog ongebreideld karakter.
Zoals men weet, is Gide gewoon zijn
figuren voor zichzelf te laten spreken.
Hij tekent een karakter en een situatie,
doch trekt geen conclusie. Maar het is
doorgaans niet moeilijk te raden, aan
welke kant de schrijver met zijn sympathie staat. Ook bier gaat zijn genegenheid uit naar het wezen, dat zich vrij
weet te maken van vooroordeel, dat
strijdt tegen alles, wat onwaar is en geen
troost en steun zoekt bij de illusie van
het geloof maar zichzelf een wet is.
Eveline is het sterke karakter, dat leert
alleen eigen inttlitie en doorzicht te raadplegen en tenslotte eigen weg vindt en
gaat. (van een „liefde des ontfermens tegenover een zwakke, die haar nog liefheeft, vindt men bij deze vrouw na haar
ontgoocheling niet veel, wat aain haar
als romanfiguur een zekere starheid
geeft). Tegenover Eveline staat Robert
de „gelovige, - geen eigenlijke huichelaar, maar zichzelf niet kennend en meer
aan de schijn van een goede eigenschap

hechtend, dan aan de eigenschap zelf,"
zoals Genevieve het uitdrukt. Verward
van geest, niet geheel en al verachtelijk,
omdat hij lijdt onder zijn onmacht, maar
als mens toch onvolwaardig. Tenslotte
is er Genevieve, die door het voorbeeld
van Eveline en van den man, dien Eveline liefheeft, komt tot dieper begrip van
de wezenlijke levenswaarden. Het prachtige slot van „Genevieve - laat m.i. Gide
wel van een diep-menselijke kant zien,
die indrukwekkender werkt dan zijn
theorieen over l'acte gratuit en la vie
dangereuse.
Evenals in La Symphonic Pastorale en.
La Porte Etroite is het ook bier de „gelovige-, die het slachtoffer wordt van
zelfbedrog. In haar gangbare vormen
schijnt religie Gide onverenigbaar te zijn
met innerlijke waarachtigheid. Hier kan
men slechts constateren en geen conclusie
trekken. Gide citeert graag het Evangelic. Misschien is bier de associatie aan
een der zaligsprekingen niet misplaatst:
Zalig zij, die hongeren en dorsten naar
de gerechtigheid, want zij zullen verzadig d worden. En schreef Mauriac
niet: „Le jour oft Gide cessera d'être inquiet, que ferons-nous de ce cadavre?"
ANNA MERTENS.
C. Rijnsdorp, Emmailsgangers 1945. J. N.
Voorhoeve, Den Haag (1946).
Tekeningen van H. Berserik.
Rijnsdorp, die vroeger meer muziek cornponeerde en verzen schreef dan proza,
heeft daarna in essay en roman zijn
uitingsvorm gezocht en komt thans ook
weer in de poezie terug. Het vers Emmatisgangers is poezie, door een Christelijk geloof gedragen. Er is helaas jets
in van het opzettelijke, het aangeleerd
dogmatische:
„Hij heeft het zelf op school en thuis
[geleerd:
de mens is van nature gans verkeerd."
En van het willens evangeliserende b.v.
als zich over de Bijbel het volgende gesprek ontwikkelt:
„O,
heb het wel eens ingekeken, maar
de druk stoot af, die plaatjes vind
[ik naar.„Er zijn wel nieuwe en zuiverder
[vertaald.Bovendien voelt men in deze regels die
poging tot het wat al te zeer benaderen
van de doordendagse realiteit, die dit vers
als poezie schade doet op verscheidene
plaatsen. Gelukkig overheerst hier en
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daar het diepere sentiment, waardoor ook
het vers wint: „ ...... Maar het kost je
moed nu nog te zeggen: God, ik ben
bankroet." Doch het vers blijft populair
en dit is wel de grote verdienste van dit
gedicht, dat het vlot en in voor ieder
begrijpelijke taal de wrede werkelijkheid
van de hongerwinter 1945 weet te verhef fen tot een strijd om hoger waarden
dan nooddruft, dat het Emmaus situeert
aan de weg Den Haag—Rotterdam. De
idee van dit vers is aan de Bijbel ontsproten. Deze moderne Emmausgangers,
op weg niet van Jeruzalem maar naar
Rotterdam, hebben het niet over de Bingen, te Jeruzalem geschied, maar over de
oorlog en zijn ellende, ook over eigen
ellende. En de Jezusfiguur is hier een
zwerver, die hun de Schrift opent. Dit
vooral is de bekoring van dit gedicht,
dat het temidden van de zwaarste nood
den levenden Heer toont. Hoger zou ik
het schatten, als de toon niet, naar mijn
gevoel opzettelijk, zo „populair- was gehouden, als het uit diepere ontroering
was geweld en dus tot hoger niveau was
gestegen, tot de hoogte der waarachtige
poezie. Rijnsdorp heeft in vroeger werk
getoond, die te kunnen bereiken. Maar
het is, of hij zich al te willig laat remmen in deze opvlucht. De tekeningetjes
kunnen mij niet bekoren.
PIET KORTHUYS
Jo Kalmijn—Spierenburg „BevrijdingGedichten. Bosch 6 Keuning N.V.,
Baarn.
Twintig jaren geleden debuteerde Jo
Kalmijn-Spierenburg. Onlangs kwam haar
6de bundel „Bevrijding - uit. Een aanleiding om ook de voorgaande weer eens
na elkaar door te nemen. Dan ziet men
dat haar talent en persoonlijkheid, hoe
ook gerijpt, de jaren door zich gelijk blijyen. Verscheidene verzen blijken in
elkanders verlengde te liggen en kunnen
het boven beweerde staven. Hoezeer zij
lokken tot vergelijkingen, de ruimte, helaas, ontbreekt.
Eindindruk is, dat „Bevrijding" matter,
vermoeider van toon is dan vroegere
bundels; hier klinkt het zingen van een
„gehavend hart"; te meer echter moet
men van dit werk houden. En het besef
breekt door: dit is geen kunst om van
een afstand te bewonderen, het werk is
ook helemaal niet groots, maar men moet
het liefhebben, het is weldadig en doet
goed. Omdat deze kunst zo dicht bij de
bron van het leven murmelt, als 't borrelen van die bron zelf is. (Dit bleek door
de dichteres reeds onderkend in „Ik ben
een bron- , 1 ste bundel). En zoals het
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ondoorgrondelijke, rijke leven in zijn
blankste momenten, is deze kunst ook in
sommige heel zuivere verzen van een
grootsheid toch weer, die een andere is
dan bovenbedoeld.
Anders dan in de vroegste bundels zijn
de verzen in „Bevrijding" overwegend
religieus. Dit illustreert de richting waarin haar ontwikkeling gaat. Ook in details
is dit op te merken: het „nest -, typerend
woord, eerst b.v. een woon in iemands
hart, werd: een nest hoog boven alle nood
en zonden.
Is er geen critiek? Jawel: de bundel kon
dunner zijn; sommige rijmen ook werken
eer storend dan stuwend en dragend.
Maar heel gemakkelijk is de critiek tot
zwijgen te brengen en bladert men al
weer naar die enkele heel gave verzen,
die zich als vanzelf bemind wisten te
maken.
INGE LIEVAART
M. Mok „Salvis Titulis". Bayard Reeks.
F. G. Kroonder, Bussum, 1946.
De dichter Mok is tot nu toe altijd het
beste geslaagd in het gedicht van lange
adem, het epische dichtstuk, waarmee hij
terecht een reputatie verwierf, hoewel er,
wat de beeldspraak betreft, zeker een en
ander op dit werk is aan te merken.
Zijn lyriek van beknopte omvang is niet
overtuigend, met name niet in deze nieuwe bundel, waar de geringe macht, zo
niet onmacht, om het juiste woord te
grijpen en het dan nog op de juiste plants
te zetten, helaas al te opvallend blijkt.
Reeds de eerste repel van het openingsvers:
De dingen hebben sterfelijke namen
roept tegenspraak op. Immers juist in de
naam leven de dingen voort, worden ze
vooral door den dichter altijd weer tot
leven gewekt. Indien in de titel van de
bundel en in het verschijnsel, dat herhaaldelijk in de gedichten het woord „nameloos- trouwens bovendien dikwijls
een andere samenstelling met „loos - -voorkomt, het karakter van deze verzen
min of meer is aangegeven, dan is dit in
zover, helaas, juist, dat daarmee in het
algemeen het ongrijpbare is aangeduid,
waarbij men zich telkens afvraagt, waarover de dichter het eigenlijk heeft. Deze
lyriek is bizonder vaag en nu net niet
van die droomsfeer vervuld, die Mok
waarschijnlijk bedoelde te scheppen, om
de erin verschijnende gestalten die diepere werkelijkheid te verlenen waardoor ze
eerst recht waarneembaar worden. De
beeldspraak is al te vaak onnauwkeurig,
meer gezocht dan organisch uit de verbeelding gegroeid.
H. d. B.

Rie van Rossum, „De Tinnen Soldaat",
Bosch & Keuning N.V., Baarn (z.j.).
Welk een wonderlijk boek! Neen, het is
zeker niet een geslaagd boek: het vraagstuk, dat er in aan de orde wordt gesteld,
is er verkeerd in gesteld en dus is er zo
het een en ander bij de oplossing niet in
de haak. Ook is er iets vreemds aan de
hand met het innerlijk der hoofdpersonen:
we kunnen bijna niet geloven, dat ze zijn
zoals ze beschreven warden. Het zijn er
twee; de man doet dingen waartoe hij
niet in staat geacht moet worden en de
vrouw is de schrijfster zo vreemd gebleyen, dat ze vergeten heeft zelfs maar een
pOging te wagen, haar heldin een innerlijk aan te meten.
Maar laat ik ddrst trachten de inhoud,
het „verhaal - in enkele woorden saam
te vatten. Een jonge christelijke onderwijzer, een beetje eenzelvig, terecht vol
gevoelens van minderwaardigheid, enig
kind van eenvoudige burgermensen,
wordt hopeloos verliefd op een brutaalmooi winkelmeisje, zo'n meisje waarvan
je zegt, dat ze toch eigenlijk ordinair is.
Hij volgt haar een tijdlang zonder haar
aan te durven spreken, ziet zijn kans
schoon als hij haar wanhopig in een
park aantreft, hoort, dat ze in verwachting is, belooft de schuld van het vaderschap op zich te nemen en haar te trouwen, trouwt haar dan ook, trotseert de
ganse wereld terwille van dit meisje-vande-wereld, dat van God en Zijn gebod
niets weet en niets weten wil, en bemerkt tenslotte dat zijn vrouw door niets
te veranderen is. Zij blijft een op mindervvaardig vermaak beluste, een haar man
voor niets dankbare vrouw, een vreemde,
die hem diep in haar hart veracht. Haar
kind wordt dood geboren. Spoedig daarna verlaat de moeder voor goed het huis
van haar man, omdat ze de een of anderen rijken, ouden zot gevonden heeft, die
haar beter betaalt dan haar onderwijzertje. Maar deze blijft op haar wachten:
zijn liefde is gelouterd, het is een grote,
diepe liefde geworden, zuiver en zonder
zelfzucht.
Nu moet hier ogenblikkelijk iets bij verteld worden: De Tinnen Soldaat, dat is
eigenlijk een sprookje. De tinnen soldaat,
dat was immers dat eenbenige soldaatje,
dat heel, heel erg verliefd werd op een
danseresje, en, gelouterd door het vuur,
tot een gouden hartje werd? Welnu, ziehier Rie van Rossums tinnen soldaatje.
De schrijfster voelt zelf wel, dat het van
haar held teveel gevergd is: al die heldhaftigheid. Maar, zegt ze, het is een
sprookje. In een sprookje gebeuren wel
meer vreemde dingen. Dat mag. Dat moet
zelfs. Want het sprookje wil helemaal

geen werkelijkheid zijn, tenminste, het wil
een nieuwe werkelijkheid zijn, een werkelijkheid zoals je zou willen dat ze was.
Natuurlijk is er nog heel wat meer van
sprookjes te vertellen, maar daar hebben
we bier niet mee te maken. Rie van Rossum zegt: „Ik zou willen, dat we allemaal zo waren, zo heldhaftig, zo overgegeven in de liefde." Dat ze de geslachtelijke en de alles omvattende liefde
lichtelijk door elkaar haalt, doet er hier
niet toe, want in het leven liggen ze ook
niet zo ver van elkaar. Zie, daarom is
haar boek als het ware op het sprookje
btlawd. Wie Andersen niet begrijpt, vat
Rie van Rossum niet.
Dat zou nu allemaal heel mooi en heel
aardig zijn, als de gelijkenis aanwezig
was. Maar dat is zij nu juist niet. Want
de hoofdpersoon is helemaal niet een
dwaas, dapper soldaatje, maar een sluw,
koppig mannetje, dat, door begeerte aangeraakt, het mooie wijfje door list tracht
te verkrijgen. En dit gelukt aanvankelijk.
Hij koopt haar, vangt haar eigenlijk: ze
kan immers niet anders? Zij levert hem
haar weelderig schoon uit en hij aanvaardt dat ten koste van een geschonden
eer. Hij dwingt een vrouw tot een huwelijk, waarvan hij weet, dat er de wederzijdse liefde niet aan ten grondslag ligt.
Dat is de grote fout van Karel Huiskens
en de grote fout van Rie van Rossum.
Daardoor gaat de gelijkenis met Andersens tinnen soldaatje verloren en daardoor heeft heel dat verhaal aan het slot
over de liefde, die alles bedekt en hoopt
en gelooft, er maar weinig mee te maken.
Want de liefde verbiedt het huwelijk
zonder wederzijdse liefde en de liefde verbiedt eveneens het huwelijk van een gelovige met een ongelovige.
Maar wie alleen het bovenstaande over
dit wat de taal betreft zo uitstekend geschreven boek zou zeggen, zou dat boek
schromelijk onrecht aandoen. Want in de
loop van het verhaal wordt het sluwe,
vasthoudende mannetje tot een held zonder vrezen: bij het verliezen van zijn
schone droom wordt hij niet verbitterd,
hij gaat de vrouw niet haten, die zó zijn
grootmoedigheid beloont, neen, hij gaat
haar hoe langer hoe meer liefhebben op
de enig juiste manier. Ten leste vraagt hij
welk recht hij op deze vrouw heeft en
hij erkent: geen enkel.
Prachtig zijn de hoofdstukken, die zijn
inkeer beschrijven. En ook al past dan
de Goddelijke uiteenzetting over _de liefde
niet op het begin van Huiskens' huwelijksleven, eenmaal in de door hem zelf
aangehaalde strik geraakt, doet de held,
ja, de held van het boek, niet anders dan
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wat hij moet doen: verdragen, bedekken,
hopen en geloven. En daarom is dit boek
toch een geslaagd boek, een boek, dat
diep ontroert, een bock, dat je gelukkig
maakt en angstig tevens.
Wellicht heeft de schrijfster ons willen
zeggen, dat we eindelijk moeten ophouden met geloof en burgerlijke levensstijl
als een onverbrekelijke eenheid te zien:
de wereld met al haar begeerlijkheden is
ook onze wereld en de Militia Christi zou
wat meer overwinningen boeken indien
er meer van die eenbenige tinnen soldaten in de gelederen meevochten dan nu
het geval is. Want inderdaad: wat doen
wij met ons prachtig, radicaal geloof,
dat geschenk des hemels, in de wereld,
die in het satanische ligt?
De schrijfster is ongetwijfeld slechts ten
dele geslaagd in de vervulling van de
zichzelf gestelde opdracht. Maar moeten
we toch niet blij zijn met dit: „ten dele"?
Ik tenminste, ik ben er haar dankbaar
voor.
K. v. D.
Hein de Bruin: „Job. Bosch 6 Keuning
N.V., Baarn.
Dit voornaam-royaal uitgevoerde gedicht
presenteert zich als een herdichting van
het gelijknamige Bijbelboek.
Een herdichting, want ook het oorspron
kelijke is een gedicht. Niet het gehele
boek heeft daar echter de dichtvorm:
het is omlijst door proza; de hoofdstukken 1 en 2 zouden we de proloog kunnen
noemen, en hoofdstuk 42 : 7 v.v. de epiloog. De gegevens van het verhaal zijn
in hoofdzaak te vinden in die prozagedeelten; het daar tussen liggende dichtwerk geeft de gesprekken.
Heel de boerderij van Job wordt door
den herdichter voor de proloog in scene
gezet. Dit gedeelte noemt hij Opspraak.
Sprekend worden de spelers ingevoerd:
de knechten (o.a. een „Dromer"), de
boodschappers, de Opziener, en, am de
verhaalgegevens te kunnen completeren,
een Ooggetuige, Jobs buurman. De Dromer is een ware vondst; de dichter vindt
zo gelegenheid, bekend te maken wat
tussen God en Satan voorviel.
Het waarschijnlijk in de kring der „Wijzen van Salomo" ontstane gedicht, hoe
evenwichtig van bouw ook, geeft een
echt-oosterse weelde van beelden, wat
wij, anders geaard als wij zijn, in een
hedendaags gedicht N,vellicht overdaad
zouden noemen. We zien dan ook in De
Bruins „Job" een verantwoorde -versobering, hoe beeldrijk het overigens
nog is. Het gebruik van de taal van nu
en het aanwenden van het beeld ontleend aan deze tijd, brengt alles dichter
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bij ons, als stonden de boerderijen van
Job en zijn buurman erg ens in Holland:
De delling naast de meent ligt
[volgestrooid
met puin en keukendiggels, as op slik,
mijn haag te boven steekt een grauwe belt
waar elk zijn vuilnis kruit en lost zijn
[worp.
Ook de suggestie van de tekeningen van
Henk Kruger gaat in deze richting.
Deze herdichting van „Job", resultaat
van enige maanden studie, inleving, en ingekeerd werken, wekt in de eerste plaats
onze eerbied, maar kan toch niet dadelijk
een reserve overwinnen, opgeroepen door
het primair ervaren van het vakmanschap.
In De Bruin zien we voor alles den man
van het „Heerlijk Ambacht". Bij hen die
't accent liefst verlegd zien, die in den
dichter zoeken te groeten den gegrepene,
den gedrevene, wil men: den profeet,
leidt dit allereerst ervaren van het vakmanschap licht tot een ietwat achterdochtig speuren naar de achtergrond van het
werk. Ter verduidelijking van mijn bedoeling hier een woord van De Bruin
zelf (uit: „De Brief", Schildpadreeks, J.
Romijn):
Het woord is maar een duistere retort
als er de hartsvlam niet in zichtbaar
[wordt.
Hieruit mag echter vooral niet worden
geconcludeerd, dat deze hartsvlam in
,,job " niet gevonden wordt.
Vragen wij ons of waarom De Bruin
deze stof koos, dan zien we eerst de mogelijkheden die hier lagen voor zijn ongewoon beeldend vermogen, uitbeeldend
zowel als verbeeldend. Zeer verrassend
is al dadelijk Job 1 : 1-6 verbeeld in de
volgende woorden van den Dromer:
Onzeker door de jaarling naast het juk,
zag ik een driespan waar de landweg
[rees:
de Vroomheid liep gekoppeld met de
[Vrees,
terzijde danste spelend het Geluk.
Hoe dicht nadert deze woord-kunst soms
die van beeldhouwer en schilder.
kens zijn er regels of groepen regels die,
tengevolge van hun prachtige plastiek,
hun weg naar het onderbewuste niet dadelijk vinden en lang blijven zwerven op
de rand.
Het typeert De Bruin dat wij kunnen
zeggen: zijn rijpend kunstenaarschap
zocht emplooi. Het zoeken daarvan

wordt wel speciaal bewezen door het
telkens werken met andere rijmschema's,
met veelal waardeerbaar resultaat. Dat
emplooi is wel gevonden! De figuren
staan voor ons ten voeten uit; zelfs de
knechten, na een kort gesprek, hebben
lijn. Verschil in temperament en schema
wordt door het vers trouw weerspiegeld
in een grote rijkdom van vormen en een
steeds wisselende maatgang.
Men zou denken: De Bruin bespeelt zijn
met een groat aantal registers toegerust
taalinstrument haast moeiteloos en vanzelf. Het gewone, alledaagse woord en
het zeer aparte, dat de speciale toets aanbrengt, vinden gewillig hun plaats
in 't bed van rijm en maat. Slechts
is er soms een enkel woord, dat niet geheel in de gevoelsstroom opgenomen is,
dat zich niet geheel schikken kon, bij •
voorbeeld:
Mijn lijf is uitgeput en lens
maar we vergeten dat o zo gemakkelijk,
en zelfs een gezochte, onaesthetische
regel als:
en niemand wierp zijn oogmerk er noch
[vracht
is den dichter weer dadelijk vergeven
om wat volgt:
alleen de hand besnoof zijn zere baard.
Blijven wij niet staan bij deze verwezenlijkte mogelijkheden, maar vragen wij
verder naar het „waarom - en naar de
„hartsvlam-. Wie niet bij de eerste indruk blijft staan, ontdekt die laatste wel
degelijk. En „Job - wordt doorzichtig, als
men den dichter tevens zoekt te kennen
uit zijn ander werk. Eerst schimmig, langzaam vollediger, ziet men hem er achter
staan, den man, die wat te zeggen heeft:
„zijn" waarheid. Dan eerst kleuren zijn
woorden zich met „waarachtigheir.
In een deel der Elihu-rede komt de stem
van De Bruin wel heel dichtbij:
De kennis der historie die ik draag
is niet een ledig weten, maar de trots
-waarmee een man zijn burgerschap
[gevoelt.
Het recht des yolks is dierbaar, wis en
[waar,
al gaat het somtijds onder in tumult,
in twisten van een godvergeten tijd.
Dat een oprechte door verdrukking lijdt
is waarlijk pijniging van Gods geduld,
en eenmaal wordt Zijn oordeel openbaar.
De dagen evenwel van hechtenis,
verbanning, hongersnood, vereenzaming,
zijn niet een donker noodlot zonder meer.

Het zijn de diepten van de wederkeer
waarheen het yolk zich, zondigend,
[verging.
Althans, wanneer het opmerkt hoe
[omhoog
nog 66n plek blauw en licht bleef in 't
[gewelf
waar alles rondom duister werd en
[grauw:
Het onveranderd blijk van 's Heren
[Trouw,
De stralende presentie van God-Zelf
het eeuwig wakend Toezicht van Zijn
[Oog.
Wat leeft hier het vers; bloedwarme
woorden van nu, waarvan de aanleiding
wel ligt in het gegeven, daarbij echter geinspireerd op het oorlogslijden van heel
een yolk. De Bruin schreef geen actuele
verzen, wij kennen die tenminste niet van
hem, maar de oorlog liet hem niet onberoerd; hij heeft er onder geleden, hij is er
onderuit geworsteld in 't „opmerken hoe
omhoog...... Maar op deze lijdensanalogie moet m.i. nog niet het zwaarste
accent vallen. Er is meer. Hoor Job feI
rebelleren tegen de leer van zijn „vrienden-:
Gij drieen nevens God met uw gefemel,
met uw verbeelding dat de vierschaar
[sluit
Wie Het rad der geboorte" kent, denkt
ineens aan de „Ouden - , daarin genoemd.
En hij begrijpt dat De Bruin in „Job"
met hedendaagse „femelaars - en hun
„beproefde leer" afrekent. Dat doet hij
niet verbitterd, er onder gebogen, nee,
er bovenuit rijzend met superieur klinkende ironie:
De mondhoek die gekrenkt was van het
[klagen
begint zowaar te kruiven, hart en huig
verspringen schoksgewijs, mijn traanoog
[lacht —
bemerk toch hoe ik schud, ik rijs en built
van eerbetuiging voor zo'n wijs geslacht
en de verstarde glorie van zijn dagen.
Het afscheid van de vriendschap wil ik
[vieren
met de verwerping van een oude leer
waarin uw denken wortelt en verdort
Hun kennis Gods mag hem afgenomen
worden. Het afbreken van gevestigde
meningen en heilige huisjes, waarin wij
bouwers (wie niet?) zo heerlijk plegen
weg te schuilen, wordt bier niet met
zachte hand gedaan. Dat het dit is uit
de Jobsfiguur, wat het diepst weerklank
vond bij De Bruin, lijkt mij bewezen
door het slot, dat daarmee in een lijn
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ligt, waar hij in zijn abrupt afsluiten nogal afwijkt van het Bijbelboek. Vooral is
het bewezen door deze woorden van den
„Nakomeling'':
Zie niet op mij, mijn hoorders;
[onvermogen
dat word een diep besef in mijn geslacht
zodra het om de vraag ging naar Gods
[raad.
Dit slot verraadt den bewogen kunstenaar, die niet in zijn gegeven blijft steken, dat zelfs loslaat voor het diepst
eigene, voor dat, wat voor hem innerlijk
„waar" is geworden. De zoeker naar de
„hartsvlam" is bevredigd. Dit „zo-moeten-zijn", wat de kracht uitmaakt van
een kunstwerk, is hier echter tevens de
zwakheid van het werk; van de compositie, preciseer ik haastig. Want dat, voor
mij, het diepste van het boek „Job" ligt
in de Christologische zin daarvan, met
als centraal punt Jobs woorden: „Mijn
Verlosser leeft" een inzicht, dat naar ik
meen een geheel ander slot ten gevolge
zou hebben gehad, moet ik hier onbesproken laten.
Men zou kunnen zeggen, dat het door
De Bruin opgetrokken gebouw niet geheel onder de kap gekomen is. De bandeling in het Bijbelboek begint met Satans verdachtmaken van Jobs dienen van
God. Ook De Bruin geeft die in „Dreamers Visioen":
Job dient U om het rijke loon
van kudden in zijn stallen
Van daaruit ontwikkelt zich het gebeuren. Job, onkundig van die strijd tussen
God en Satan om hem, moet het bewijs
leveren van zijn onbaatzuchtigheid en
oprechtheid, van zijn dienst uit liefde,
terwijl zijn „vrienden" hem juist op dat
punt aanvallen, (want zij lezen uit zijn
lot zijn schuld). Job houdt zijn oprechtheid vol tegenover God en de vrienden;
Satan wordt beschaamd, God valt job
bij en rechtvaardigt hem en ten laatste,
overtuigende uiting van liefdedienst, bidt
Job voor zijn „vrienden" om Gods toorn
van hen of te wenden.
De Bruin is wel begonnen met de opzet
van dit gebeuren, maar heeft dat niet geheel ontwikkeld en heeft tenslotte de afsluiting gegeven die organisch groeide uit
zijn inhoudsinterpretatie. Wat, nog eens
gezegd, ver te verkiezen is boven het
„ambachtelijke" als zodanig, hoe volmaakt ook; maar gerekend naar opzet
en gegeven gaat zijn compositie mank.
Men kan nu vragen of De Bruin, na
voorgaande worstelingen ermee, tenslotte definitief ontkomen is aan de „leer der
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Ouden". Zijn in Job daar bovenuit stijgen doet het bijna verwachten en maakt
ons benieuwd naar het positief resultaat
daarvan in volgende werken.
Een begin van dit „bouwen" na breken
is bier al te zien. En een begin op dit
gebied, hoe klein ook voor 't oog, is al
veel, is soms al alles. Want immers de
Nakomeling zegt:
Maar, zeg ik u, als Job niet heeft gebeden,
dan is hij ook de Godsvriend niet geweest
die op zijn hoeve schreef: Nooit Zonder
[Hoop!
INGE LIEVAART
W. A. P. Smit, Stede-troost. Uitgeverij
W. van Hoeve, Deventer 1945 (aanvankelijk illegaal, onder pseudoniem
W. van de Maze).
Deze Stede-troost aan de Hagenaren is
poezie, door een christelijk geloof gewijd.
Want zij vindt haar grondslag in de
overtuiging, dat de aardse stad slechts
beeld is van het hemelse Jeruzalem, „zoals de mensen ons vertonen gelijkenis en
beeld van Hem."
Evenals Constantijn Huygens zijn beminde „Sterre" moest verliezen, deze
heerlijke bloesem, om wier lieflijkheid hij
vergat waar de linden stonden, opdat hij
hoger liefde zou bereiken, heeft God den
Hagenaren, ,,blind van bloesem", de wanhoop gebracht, opdat zij hun ogen zouden
heffen naar het hemels Jeruzalem.
Deze gedachte en haar poetische vormgeving is fragiel, maar de toon van dit
vers kan die fragiliteit behouden, ook als
het luidt:
„Dan zult gij in de paarlen poorten
herkennen wat gij, vaag en dof,
liefhadt in de Gevangenpoort en
de poorten van het Binnenhof."
Maar een woord als evacueren doet het
voor mijn gevoel niet in deze sfeer, in
den mond van Huygens, wien de engel
eerst de heerlijkheid en dan de geschondenheid en verwoesting van Den Haag
laat zien. Het woord is bovendien, evenals andere fraaiigheden uit de laatste
jaren, wel een bedroevend bewijs van
onze onmacht tot taalvorming, tot uitdrukking in een goed Nederlands woord,
van een eenvoudige handeling. Jammer
van dit „evacueerde", want juist de direct
volgende strofen zijn zo prachtig van
beeld.
Merkwaardig is het, dat in dit gedicht
de ellende alleen wordt gezien in de uitwendige vernieling van de stad. Over de
nood der bewoners
behalve dan hun

leed om de ontluistering van hun stad —
wordt niet gerept. Dit is wellicht de
reden, dat hoe voortreffelijk in vele opwat al
zichten en hoe goed zangerig
te zangerig! deze Stede-troost is, het
gedicht toch te weinig diepgang heeft en
wel wat al te gelijkrnatig voortkabbelt,
waartoe de eenvormigheid van het rijmschema natuurlijk bijdraagt, evenals de in
overeenstemming met Huygens wat zoetelijke hemelsfeer in bepaalde strofen.
Maar het is een verheugend blijk van
Smits herleving als dichter. Ook als
dichterlijke historiebeschrijving van zwarte dagen uit Den Haags geschiedenis,
heeft dit poeem waarde, met name voor
de Hagenaren; de burgemeester heeft het
dan ook reeds in de raadsvergadering
PIET KORTHUYS.
geciteerd.
Jan H. de Groot, „Moederkoree.
De Arbeiderspers, Amsterdam.
Deze bundel wordt ons aangediend als
„een geselecteerde verzameling van de
verzetspoezie van den dichter Jan H. de
Groot - en daarmee is den criticus bijna
de wind uit de zeilen genomen. Want
voor verzetspoezie heeft hij een gevoelige
plek in zijn poetisch geweten r maar een
selectie komt met een pretentie. En deze
laat onbevredigd.
Wel herkennen we steeds de explosieve
zeg Bing en markante beeldspraak, waarmee de dichter zich van vroeger af aan
ons heeft verplicht. Maar nergens rijst
een geluid omhoog, dat ons bezweert.
Ongetwijfeld hebben deze verzen hun
dienst volbracht — en welk groter getuigenis kan aan gedichten worden meegegeven. Ze zijn ons in een zware tijd tot
sterking geweest en hebben daarmee werkelijk als een giftige woekering de Duitse
rogge aangevreten. Maar hun waarde
ontlenen ze louter aan de tijd waarvoor
ze bestemd waren.
H. BARENDREGT
Fedde Schurer. Simson. De Bezige Bij,
Amsterdam.
Fedde Schurer heeft de oorspronkelijk
Friese tekst van „Simson' 'in 1942 voltooid. De Nederlandse bewerking kwam
in 1943 gereed. Het boekje, dat door
„De Bezige Bij" vrij flodderig werd uitgegeven, verscheen in September 1945.
Wanneer men deze jaartallen in de
colophon leest, krijgt men een gevoel van.
spijt. Dit werk had dus een jaar of misschien wel twee jaar eerder kunnen verschijnen en dan was het geen bezwaar
geweest als het er nog flodderiger had
uitgezien en op nog gemener papier

was gedrukt. Dan had het een van de
schoonste ondergrondse pamfletten van
deze oorlog kunnen zijn.
,,Simson - immers, hoewel geen verzetspoezie in de engere betekenis van het
woord, is geschreven door een man, die
duidelijk onder de indruk was van de
dagelijkse gang der gebeurtenissen waaronder hij leefde en die de figuur van
Simson zag geplaatst in het raam van
een tijd, die allerlei merkwaardige overeenkomsten vertoonde met deze zijn eigen
tijd. Fedde Schurer volstond niet met de
overeenkomsten aan te wijzen, maar het
brandend hart, dat in hem was, vond ook
het woord om de profetische toepassing
te maken. Simson is in Schurers werk de
man van de maquis, de partisaan. Zijn
eigen yolk begrijpt hem niet. Het vindt
hetgeen hij doet te gevaarlijk. Het houdt
zich liever koest.
Men doet er zelf ook veel aan af of toe.
Als wij niet treiteren of provoceren
Wij zijn nu, 't is ons lot, eenmaal de
[mind'ren ,—
Ach kom, dan laten ze ons ook wel met
[rust.
Dwars tegen deze miserabele geest in,
predikt Simson het verzet en stelt hij de
daad van de sabotage.
Ik zeg u, dat ik alles oproep
Wat deze vale schande scheurt.
Riep tot de goede geesten en
De zatte lijven ruim genoeg;
Daarom roep ik nu hemel, aarde,
Dier, plant, zee, berg en lucht
En water en vuur, vuur, vuur!!!
Tot hulp en wraak.
Nog tijdens zijn leven komt de georga
niseerde verzetsbeweging tot stand in de
vereniging „Jong-Israel", maar toch, eerst
als Simson gestorven is en omdat hij gestorven is, laait de brand van het verzet
hoog op. Simson sterft voor zijn yolk
opdat dit leven zou. Hij is een zaad, dat
in de aarde gelegd wordt en honderdvoud vruchten draagt, zoals uit het laatste bedrijf blijkt.
Is dit niet het Heiland-motief? Inderdaad
en Fedde Schurer werkt dit motief, dat
met dat andere, het verzetsmotief, wonderlijk dooreengestrengeld ligt, consequent uit. In het tweede bedrijf komen de
oudsten van Israel om den Nazireer
Gods te vragen zijn leven te geven voor
het yolk. Hier horen we dezelfde woorden, die later Kajafas zou spreken.
De tijd is vol dat den zijn ziel bereide
Om als een offerdier de dood te sterven
Dat niet het ganse yolk verloren ga.
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In dat tweede bedrijf laat Simson zich
als een offerdier uitleveren aan de Filistijnen, maar als hij midden in de gewapende troep is die hem uit de handen
van Israels oudsten moet aanvaarden,
breekt hij de touwen waarmede men hem
bond en verslaat zijn duizenden met een
ezelskinnebakken. Zijn tijd is nog niet
gekomen. Die tijd komt nadat hij in het
ontroerende derde bedrijf met zijn prachtige verzen, door Delila verraden is met
een kus. Ook Delila als judasfiguur
wordt tot het eind toe volgehouden. Zij
breekt uit in hartstochtelijk berouw.
Vloek Dagon, vloek den Visgod en zijn
[dienst!
Vloek mijn triomf en vloek mijn bloed'ge
[winst
Mijn wereld valt in vlam en rook en roet
De goden drijven heen op rode vloed...
Simson: wat was je god'lijk, groot en
[goed!
(Zij smijt Abimelech de goudbeurs na.)
1k heb verraden, ik, onschuldig bloed!!
In het vierde bedrijf pleegt zij zelfmoord.
Door deze twee motieven dus wordt het
drama „Simson" gedragen. Zij lagen allebei verleidelijk voor de hand. Maar de
schrijver heeft zichzelf er voor behoed ze
al te krampachtig te hanteren. Hij heeft
niets geforceerd. Ze werden met een
grote vanzelfsprekendheid uitgewerkt,
zodat men ze zonder bedenkingen aanvaardt, ook al omdat ze zuiver artistiek
van aard zijn. En toch geven zij tegelijkertijd aan dit drama het karakter van
een profetisch getuigenis, waarvan wij
het betreuren, dat het niet een paar jaar
eerder komen kon, omdat het toen dezelfde kracht zou kunnen hebben gehad als
de schrijver suggereert, dat de verzen
van Simson hadden voor de verzetsbeweging van Jong Israel.
Hiermede is niet gezegd dat het boekje
te laat gekomen is. Dit monumentale
werk met zijn stoere taal is niet aan een
bepaalde tijd gebonden. Het zou alleen
in een bepaalde tijd dieper doorgeslagen
zijn in het gehele yolk, dat zich nu al
weer van de stem zijner dichters begint
af te wenden. Maar laat men het op de
planken brengen. Het is misschien wat
te statisch van aard wat de handeling
betreft. Maar het vergoedt veel, zo niet
alles, door de prachtige plastiek van de
taal en de mogelijkheden die het daardoor voor de declamatie biedt.
En dan, nog Bens: dit werk moet in een
waardiger kleed gestoken worden. Over
een jaar hangt het als een vergeeld vodje
in de kast, terwijl het toch met „Job"
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van Hein de Bruin het beste is, wat op
het gebied van de poezie, in de protestantse kring, in de na-oorlogse tijd verschenen is.
v. d. S.
Fragmenten uit brieven van Rainer Maria Rilke, gekozen en vertaald door J.
W. Kuiper. Uitgeverij „De Driehoek",
's-Graveland.
Rilke heeft er altijd over geklaagd, dat
hij maar niet komen kon tot „geregeld
werken" in zijn kunst en hoe benijdde
hij mensen als Rodin of Cezanne, die
iedere dag naar beitel of penseel grepen.
Wellicht heeft hij in zijn zeer omvangrijke briefwisseling hiervoor vergoeding
gezocht. Rilke is ongetwijfeld een van de
belangrijkste briefschrijvers uit de wereldliteratuur. Dat ons in dit boek fragmenten
en wel in vertaling worden aangeboden,
heeft natuurlijk zijn bezwaren; een brief,
vooral bij een dichter van Rilkes geaardheid, is een levend geheel en het vertalen
ontneemt glans, zo niet medr. Men vraagt
zich trouwens af, voor welk soort lezers
zulke vertalingen bestemd zijn. Wie Been
Duits verstaat, dringt tot den dichter Rilke niet door. Maar de uitgever, die zijn
publiek kent, zal dit wel beter weten.
Het is in ieder geval ook zo belangwekkende lectuur, in de eerste plaats om de
belangrijke proeve van beleefd dichterschap, die Rilke gedurende het eerste
kwart onzer eeuw aan de wereld gegeven
heeft, maar ook om de briefvorm zelf, die
altijd nieuw blijft, zelfs in onze nog
stormachtiger tijd, indien er maar een
belangrijk mens gevonden wordt, die
schrijven kan en dit met even volstrekte
toewijding en zelfverloochening doet als
destijds Rilke.
C. R.
Johan Fabricius, „Nacht over Java".
Uitgeversmy. A. Manteau N.V., Brussel, N.V. H. P. Leopold's Uitgeversmaatschappij, Den Haag (z.j.).
Van Jan Fabricius, den vader, zijn er
Indische toneelspelen; Johan, de zoon,
hoewel op Java geboren, schreef romans,
maar niet over Indie. Eerst in de oorlog
wijdde hij een boek aan Java; hij schreef
het in Londen, 1942—'43, het kwam
eerst in New York uit bij Querido, later
in Belgie en tenslotte dit jaar ook in
Nederland.
Een groepje mannen op Java, Nederlanders, Indo-Europeanen en Oostindiers,
die zich na de overgave van Indie nog
hebben weten te onttrekken aan den jap,
waagt een aanval op de bezetting van
een kleine plaats, voor het verstand een

dwaze daad, want hij verwekt slechts
gruwelijke vergelding en terreur, maar
voor de hartstocht der wraak, die in alien
brandt, vooral in den aanvoerder, een
Indo-kapitein, aannemelijk. „Wij moeten
den vijand opwekken, nog meer onrecht
te begaan. Want uit onrecht wordt verzet geboren, zoals je hebt kunnen zien,"
zegt hij na de gelukte overval, wanneer
zijn metgezellen, die van de gevolgen
horen, van Java weg willen trekken, om
op een ander eiland waar de kansen
beter staan, door te vechten.
De romanticus en knappe verteller is bier
in zijn kracht. In het bijzonder de nacht
van de strijd, die hij prachtig doet samenvallen met een inheems bruiloftsfeest, is
met sterke toets geschilderd, een dramatisch verloop met zeer goede hoogtepunten, zoals de confrontatie tussen den
jappencommandant, nu in de macht der
anderen, en den controleur, tot die nacht
zijn gevangene.
Sfeer en milieu zijn gevoelig en met kennis van Indie weergegeven, slechts zijn
de gedachten en mijmeringen der personen soms wat uitgesponnen. De roman is
goed gecomponeerd, vol spanning en
psychologisch verantwoord, ook in de
typering der Indische en Indo-psyche. Als
verbeelding van een periode uit het verzet tegen den Jap in Indie is hij ook van
enige historische waarde, al is hij geheel
uit de fantasie geschreven. Immers dergelijke feiten als bier beschreven zijn gelukkig ook voorgekomen in een strijd,
waarin het Indische leger nu niet bepaald
verheffende daden heeft gedaan. En dit
is de grote verdienste als kunst van deze
roman, dat wij hem als directe gebeurtenis beleven. Hij bewijst daarmee zijn
kracht en waarde.
PI.ET KORTHUYS
Arthur van Schendel, „De Nederlanden".
J. M. Meulenhoff, Amsterdam.
„De Nederlanden" beet een gedicht;
is een dichterlijk-epische vertelling in
rijmloze vijf-voetige versregels. 't Begint
bij de oer-geschiedenis van ons land, en
vertelt al mediterend-beeldend van de
vaderlandse historie; soms heel fijn van
sfeer en kleur en geur, dan weer heel
nuchter-gewoon voort-kabbelend, ook
wel eens: voortbabbelend. Maar Van
Schendel blijft tot in zijn babbelen altoos nog wel de moeite van het luisteren waard Hij kent onze geschiedenis
door en door; dat wisten we uit zijn romans. Het is een typisch experiment,
deze uitvoerig schilderende land- en
volkshistorie; je blijft bier en daar heel
geboeid staan luisteren als hij b.v. Ruus-

broec noemt: die glorie van het Brabants
firmament. En je vreest alleen even de
overspanning als hij dicht:
Een schooner taal dan in de Nederlanden
Van klanken zwaar en rijk en licht en
[zacht,
Wordt in de wereld door geen mensch
[gesproken..
Dat zegt onze buurman ook op zijn manier. Walcheren krijgt bier een prachtige
beurt:
Men zegt dat eeuwen voor er menschen
[waren
Een god het ambacht koos van juwelier
En voor een zeegodin toen Walcheren
[maakte
Tot schoonste sieraad voor het bruilofts[ feest.
't Is den auteur te doen om de „bezetting te geselen, op deze wijze b.v. de N.S.B.pest:
Onnoozel was men dat men ook de
[Schimmel
Van het bederf in eigen huis niet zag.
De luis kan in de reinste kleeren kruipen
Het schoonste aangezicht wordt wel
[melaatsch
En dan:
Er staat in het geschiedboek van de
[wereld
Vermeld dat op Europa viel een slag
Zoo groot en zwaar uit zwarte nacht
[vergaderd
Dat de echo tot in verre eeuwen galmt.
Het mooist in dit lang-ademig vertelsel
blijft: het oproepen van 't Hollands
landschap, het beschrijvend element,
waardoor van Schendel die bier ook didactisch optreedt, een rasechte Hollander
blijkt gebleven te zijn, en echt-patriottisch
besluit hij met een ode aan de Koningin:
Geen yolk verging, waar zulk een moeder
[stond
Met zulk een reinen moed als een vorstin
Wier naam staat in het hart der Neder[landen ......
A. W.
Cola Debrot en Gerard Knuvelder, Ars
et Vita. N.V. Boekdrukkerij „Helmond''.
Deze uitgave is het derde deel van de
Nieuwe Eeuw-reeks; het bevat het verslag van een polemiek, gevoerd door
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Debrot en Knuvelder over de rol, die de
metaphysica speelt en behoort te spelen
in de literatuur. Ongetwijfeld een verhelderende polemiek!
Knuvelder heeft er de „leiding" in: hij
voert Debrot op hoffelijke wijze waar hij
hem hebben wil. De laatste verrast door
een aantal schcrpzinnige opmerkingen
over de poezie van de laatste decennia.
De beide auteurs zijn het echter reeds
bij de aanvang van de gedachtenwisseling eens: zonder geloof geen waarlijk
grote kunst. Debrot began met in „Criterium" zich te verzetten tegen de hegemonie van de „metaphysische" literatuur. Knuvelder antwoordde in de Maas
bode. Dit enigszins verwarde, nogal
slappe debat groeide uit tot een polemiek over waarde en plaats der metaphysica in de letterkunde. Deze polemiek nu vindt men in „Ars et Vita".
De artikelen zijn ook voor hen, die met
het literair jargon niet op de hoogte zijn,
zeer wel te lezen. De toon is beheerst, in
't geheel niet geforceerd. De gehele polemiek is niet anders dan een gelukte paging om een bepaalde spraakverwarring
uit de weg te ruimen; de beide auteurs
zijn na hun strijd om de formulering het
erover eens, dat de literatuur slechts gered kan warden door het geloof. Knuvelder zegt het zo: „Vanuit het geloof alleen
is het mogelijk, waarlijk te leven met alle
faculteiten zijner persoonlijkheid."
Toch zijn er bezwaren. De eerste is wel,
dat metaphysica en geloof allerminst dezelfde dingen zijn; de tweede is, .dat de
inhoud van dat geloof beslissend is voor
het leven en dus voor de kunst. De mens
kan zich een tijdlang verbeelden geen
pistische functie te bezitten; erger is
echter in wijsgerige zin „volledig" te
leven, doch de werkzaamheid van zijn
geloof niet te stellen onder de tucht der
goddelijke openbaring. Al te graag schept
de mens zichzelf een geloof. Dit alles
echter viel min of meer buiten de opzet
van het door Debrot en Knuvelder gevoerde gesprek. Het doet van de waarde
dezer verhelderende betogen weinig af.
K. v. D.
Mr. S. Davids, Journaal Juni-December
1945, Wereldpolitiek van week tot
week, Republiek der Letteren, Amsterdam 1946.
Het werk van Mr. Davids behoeft niet
te warden gelntroduceerd. De politieke
beschouwingen van zijn hand in „de
Groene", van welk weekblad hij hoofdredacteur is, zijn altijd het lezen waard.
Zij zijn orienterend en geven uitmuntende
journalistiek. Natuurlijk komt de politieke geaardheid van den schrijver telkens
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duidelijk uit. Dit kan niet anders, daar de
charme van zijn beschouwingen juist
legen is in de persoonlijke toon.
De schrijver merkt terecht op, dat ons
yolk door de oorlog uit het isolement is
getrokken, waarin het zich voordien
schuil hield, in de mening dat de grate
politieke gebeurtenissen wel langs ons
heen zouden gaan. De oorlog heeft ons
uit de waan van rustige afzijdigheid --meer nog dan uit de fictie van onzijdigheid opschrikken. Ons „hulkje
van staat" drijft thans midden in de politieke branding. Wij zijn partij geworden,
of wij willen of niet.
De uitgifte van dit boekje houdt volgens
den schrijver verband met deze overwegingen. Er is volgens hem een „waarneembaar-gegroeide en vooral oak anders
dan vroeger gerichte belangstelling in
hetgeen er in politiek opzicht in de wereld gebeurt." Of dit werkelijk zo is, menen wij, althans voor wat het grote deel
van ons yolk betreft, te moeten betwijfelen. De wenselijkheid der meerdere
belangstelling wordt daar echter niet door
verminderd! Hier ligt zeer zeker een uitgebreid terrein voor onze volksopvoeding
nog braak.
Men kan de vraag stellen, of het waarde
heeft, de beschouwingen over de Internationale politiek, zoals die in de weekbladen warden geschreven, ongewijzigd
bijeen te brengen en uit te geven, zoals
bier is geschied. Het bezonken oordeel
van den geschied-beschouwer moet bier
immers noodzakelijk ontbreken.
De geschiedkundige waarde van een
boekje als dit, moet dan oak hoofdzakelijk lig gen in de reactie op hetgeen in de
politiek plaats heeft. In dit Journaal
over de maanden die onmiddellijk na het
einde van de tweede wereldoorlog kwamen, zal het dan oak voornamelijk interessant zijn, te weten hoe men hoopte en
wat men verwachtte van de vrede. Reeds
voor ons zelf is het interessant. Hoewel
de wapenstilstand nog slechts iets meer
dan een jaar oud is, zijn veel problemen
waarmee wij destijds bezig waren, al
weer ver in onze herinnering weggezonken, zodat wij onder het lezen telkens
verwonderd constateerden: o ja, die dingen zijn er toen oak nog geweest.
Als zodanig kan het boekje een histo-.
risch document zijn. Het heeft echter oak
de te grate uitvoerigheid en daardoor de
onoverzichtelijkheid van zo'n document.
Ons lijkt dan oak een beknopter gehouden jaaroverzicht beter. De overvloed
van stof werkt vermoeiend en een systematischer indeling zou de leesbaarheid
bevorderen. Wat van week tot week interessant is, is dit nog niet van jaar tot
jaar.
C. V..

Inge Lievaart

GEDACHTEN VAN EEN ZIEKE
I
1k hoor de winden woelen om mijn tent,
ik zie ze wild door alle bomen Jansen;
'k ben 't lopen in zo'n wind sinds Lang ontwend,
ook kregen ze in mijn draaibaar huffs geen kansen;
dat wiI de dokter niet, die nog ontkent
en waarheid meer clan leugen schijnt te vrezen
de waarheid dat mijn hart de dood toerent —
en vrolijk spreekt van mij weer te genezen.
De winden hoor ik en de mensen gaan;
zo doelbewust heb ik ook eens gelopen,
met fier geheven hoofd, de ogen open.
Nu lig ik nog alleen maar dood te gaan;
mijn jas zal nooit meer om mijn benen stropen;
nog hoor ik en nog zijn mijn ogen open.
II
Komt hij daar waarlijk weer met zijn gepreek?
Hij ziet mij blijkbaar eer bij Hein belanden
dan die hier bij mij zaten, deze week,
en dokter met zijn altijd koele handeni
Maakt mij de waarheid dan toch meer van streek,
die deze dominee mij in kwam branden,
zovaak, terwijl ik uit het venster keek?
1k wou toch dapper op de waarheid stranden?
1k krijg hem zonder leugen hier niet weg,
dus moet ik hem wel ongehinderd laten,
hij zal dan weer wat in zijn eentje praten,
terwijl tel ik de mensen op de weg —
en hoor toch alles wat hij tot mij zegt —
en wil dit ook, ontkennen zou niet oaten.
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III
II( moet Loch eerbied hebben voor zijn moed,
die alles naakt en bondig durft te zeggen.
Hij kerft al dieper naar het kloppend bloed —
Een doekje voor het bloeden aan te Ieggen,
komt hem niet in de zin. . 't Schijnt, hij weet goed
hoe diep te ploegen voor hij kan gaan eggen. •--d
Of speelt hij als een kat met butt wel doet?
Ben ik verdronken, als hij straks gaat dreggen?
Nee, stil, dat is gemeen, zo is hij niet;
boor, hoe vermoeid gaan soms zijn woorden open;
ik gaf hem ook niet eenmaal lets te hopen.
Zijn stem verwekt in mij een vreemd v.!_rdriet;
o, ging hij nu, — dit mag ik hem niet tonen,
dan zou mijn hart niet langer eenzaam wonen.

Iv
Wat blijit hij nog, 'k li L niets met hem gemeen ?I
Wil hij wat „Iaatste woorden" uit mij trekken,
een houvast voor familie, ben ik heen,
te noemen als zij mij met grond gaan dekken
en daarna te doen beitelen in een steen?
Hij krijgt geen touw om mij aan op te trekken!
Toen ik gezond was stond ik ook alleen,
ik ging mijn weg spijt rasterwerk en hekken;
zou ik dan nu voor 't weinige dat rest
wat Iang versmade zielerust gaan kopen,
omdat hij zegt: „Nog zijn Gods armen open."?
— Men keel mij vaker in de zak van 't vest;
laat ze voor 't Iaatst mij voor hun braafheid dagen,
zij zullen 't Moeder niet te zeggen wagen.
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V

Maar zal zij toch niet weten wat men denkt?
En schond haar hiervan misschien geen vermoeden,
zal niet haar hart, wanneer zij aan mij denkt
en zêlfs niet meer kan bidden, stil verbloeden? .

0, deze dwang, die zegt dat God nog wenkt
en mij uit Liefde tuchtigt met zijn roede ......
En dan die angst, die mij al maanden krenkt,
die mij bespringt, al hen ik op mijn hoedel
rk wil niet laf zijn om mijn loon t' ontgaan,
ik heb geweten, wat mij stond te wachten.

Nu zegt men: „God laat nooit een bidder smachten,
Hij nam de moordenaar aan 't kruis zelfs aan."
1k ben nog minder, want ik wil niet vragen?
....4
p■ol$

p....01

p■II

.....il
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1k hoop: Hij neernt de roof, om weg te dragen.

24 Juni 1942
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HET SPOOR
VAN DEN SCARABAEUS
een Jag boek)
27 Sept. 1940. Ricarda Huch's „Die Romantik" heeft nog niets van
z'n frisheid verloren, na veertig jaar. Boven de strevingen van de romantiek
zag ik telkens het woord uit de Spreuken: „Wie op zijn hart vertrouwt,
is een zot".
29 Sept. 1940. Nog steeds bezig in Ricarda Huch's boek over de romantiek (deel I). Op mijn 15e jaar schijn ik een tamelijk zuivere romanticus
te zijn geweest. Wat ik lees over gedroomde verbindingen van kunst en
wetenschap, over streven naar universaliteit enz., herinnert me aan kinderNice, maar verwante gevoelens en wensen uit mijn jonge tijd. Ik stelde me
b.v. toen als ideaal voor een verbinding van Duitse en Italiaanse muziek en
op een vereniging verdedigde ik eens de stelling dat de kunst „kind van de
smart" is, wat natuurlijk heftige tegenspraak uitlokte, maar wat me nu
herinnert aan de plaats, die de romantici aan het Teed toekennen.

Een impressionisme, waarbij de gehoorsindrukken overwegen, is in de
Iiteratuur nooit aan het woord gekomen. Voor ons, die even sterk acoustisch als visueel zijn aangelegd, behoudt daardoor bet lezen van impressionistische literatuur jets als van 't zien van schilderijen uit die school,
stomme dingen dus.
Impressionistische regel bij Poot in de bedoelde acoustische zin:
de weg houdt roepen in en praat."
Deze regel lijkt overigens fout, omdat het roepen en de praat gesuggereerd wordt, nu het voorbij is. Maar bij is goed, omdat bij het inhouden
men de zo juist verstorven geluiden 't zuiverst in de geest tegen de nu
ingetreden stilte hoort, transparant, gelouterd, als jets schoons in het
schone rondom. Ook uit Poots gedicht op de morgen blijkt zijn fijn gehoor. In de woorden
„en scheurt in koele cooed met hare zilvre horens
de duisternis vaneen."
h66rt men de stilte. Het breken van 't maanlicht door de woIken suggereert een gebeuren, waarbij het oor als het ware op een daarbij behorende
geluidenreeks wacht. Dat geluid Ithmt niet en maakt ons de stilte of het
zachte geluid van de nachtwind des te meer bewust. Met dat woord
„scheurt" heeft Poot 't gehele geheim gevangen. Wij zien dit „scheuren'',
maar horen 't niet.
Een studie zou mogelijk zijn, die b.v. in de poezie dergelijke dingen
naging. In het proza zou o.a. ook te letten zijn op vergissingen. Voorbeeld
tat een eigen novelle van twintig jaar geleden: „Hijgde daar een bond?
Neen, het was het zeer lichte schuifelen van klompen over de kleine steentjes." „Vergissingen", die suggestieve vergelijkingen worden. Ik heb de
indruk, dat de literaire kunst overwegend visueel is. Misschien heb ik
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ciaarom vroeger zoveel van Querido gehouden, omdat hij dat acoustische
element wel bezit. In hoeverre mij nu nog zou voldoen, weet ik niet.
De gedachte aan een vergissing ontstaat doordat de spontane indruk
niet klopt met de volgens de conventie verwachte indruk.
2 October '40. Er is al wat Mad gevallen en het is daardoor Iichter.
Ook de koude wind doet je de zon zoeken. Aan een kant beschenen, ben
je half rillerig, half warm. De mildheid van de zonneplekken ...... Je kijkt
naar de gevallen blaren: kastanje, wade wingerd, half verkleurd; je denkt
aan vruchten en wijn en aan een lange retraite. Al dat gestrooide blad
geeft je de illusie, dat het waarde heeft en als je pas een dag in een bankgebouw hebt doorgebracht, denk je vaag aan geld, dat de natuur uitgeeft.
Tegen die achtergrond leeft de tekst: „Kunt ge niet een uur met Mij
waken?" Wij willen wegdromen, „rustig sterven", aan de tijd ontkomen,
niet zozeer eeuwig leven als „in eeuwigheid" 'even. In mijn natuur Iigt
bet zoeken van de volkomen bewegingloosheid, het opgaan in geheel stil
geworden aandacht, een zien dat luisteren tot achtergrond heeft. De tijd
overwinnen door hem eenvoudig als... tijdelijk te ondergaan.
Andere naturen, of andere Ieeftijden, voelen ook het „tijdelijke" in de
tijd als een hinder. Maar zij zoeken een andere uitweg: door hun eigen
levensvaart niet te verstillen, maar aanzienlijk te versnellen, zó te versnellen, dat ze als het ware zelf even snel gaan als de tijd, zodat door de .,gelijke - snelheid het verschil in snelheid illusoir wegvalt, zoeken ze ontkoming aan de onvermijdelijke dualiteit van ons aards bestaan.
De rust is niet hier, we moeten ertoe ingaan. Eeuwige rust: niet zozeer
een rust zonder einde, als een rust, die een eeuwigheid diep is. Hier is ze
een half uur diep, maar dat halve uur is dan ook een geschenk van de
Octoberzon. De einden van Gods barmhartigheid. Als een later geborene
deze regels leest en nog kan nagaan hoe mijn hand zich daarbij heeft hewogen, zal ik reeds zalig zijn.
Het Christus tegemoet gevoerd worden van de Iaatste overlevenden, die
Hem beleden, is, „slechts" een exponent van de snelheid, waarmce de tijd
ons Hem tegemoet voert. Ons een kleine verdrukking met de dood; bun
een grote verdrukking zonder de dood.
Men moet niet hang zijn dergelijke stille, hoge ogenblikken rustig te genieten nit vrees voor terugval, dreigende druk enz. Achter de reacties komt
God.
4 October '40. Over opvoeding. AIs men gestorven en dus geheel weerloos is, is onze invloed als opvoeder het grootst. Ook in de natuurlijke ver-

houdingen schijnt Paulus' woord: „als ik zwak ben, dan ben ik machtig"
te gelden. Misschien verklaart dit ook wel het in vele gevallen „pas beroemd kunnen worden na zijn dood"; de noodzakelijkheid dat de mens
sterft wil zijn naam 'even.
Na bet begrijpen treedt onmiddellijk de verveling in.
De wereld, het leven, de tijd is een wild paard; het verstand is een man,
die begonnen is het paard aan de toom mee te voeren (jeugd), maar allengs
moeite heeft bij te blijven en op den duur wordt meegesleurd. Het denken
over het 'even is een poging de ademhaling te regelen om het paard zo
goed en zo kwaad als het gaat bij te houden. Wie niet denkt, raakt buiten
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adem, verliest de controle over zijn bewegingen en wordt onder de voet
gelopen. Het denken van den jeugdige lijkt Iris en moedig door zijn......
onnadenkendheid; dat van den volwassene draagt een geheel ander karakter: het is achtereenvolgens voorzichtig, defensief, ingespannen, angstig,
vertwijfeld. Het einde is de val.
De opeenvolgende wijsgerige stelsels zou men het hijgend in- en uitademen van den door de tijd meegesleurde mens kunnen noemen.
6 October 1940. De macht van de domheid in het 'even moet men niet
overschatten. Aileen een persoonlijk getroffene, een verbitterde, zal een
stuk over „domheidsmacht - kunnen schrijven. Maar een bestendige factor
in het maatschappelijk leven, en daardoor een machtige factor, is de menselijke domheid zeker.
Wie overigens zichzelf kept, zal niet verbitterd kunnen worden. Verbittering en zelfkennis kunnen niet samengaan.
De verbittering is het eindstadium van de eigenwijsheid.
Wil een gegeven aanleg in het leven slagen, dan moet die aanleg duideNice grenzen hebben. De min of meer universeel aangelegde, die bovendien
zichzelf niet trots alles wil doorzetten, loopt gevaar bij een voor hem ongunstige constellatie in de aanvangen te blijven steken.
(Gisteravond bombardement, vanmorgen H. Avondmaal). Horen lezen
de onherijmde Psalm 22.
Bij zulk een klacht kan men alleen maar verstommen.
8 October 1940. AIs een kind geschreid heeft en het is getroost, of afgeleid
het ziet zijn eigen gezichtje niet, dat nog de sporen van tranen
draagt
dan komt op een bepaald ogenblik, geheel onwillekeurig, met
een diepe, laatste snik de algehele ontspanning.
Ik weet niet, waarmee ik beter zou kunnen vergelijken, wat ik al een
poos geleden ondervond bij het zien van een reportage-filmpje. Het was
in de tijd, dat Schusnigg nog Bondskanselier van Oostenrijk was. Men
had in Oostenrijk een stemming uitgeschreven; er waren vergaderingen
gehouden, optochten, betogingen enz. Het filmpje had van al die geheurtenissen een montage gemaakt, terwijI op de achtergrond de begeleidende
muziek de melodie van het Oostenrijkse volkslied speelde. Nagenoeg
zonder politieke intersse, eenvoudig als bij een kijkspel, zag ik het aan, vermoeid en neergedrukt van de eentonige gang van de dagelijkse tredmolen,
en aan ontspanning toe. Aanvankelijk tette ik niet op de melodie, maar
volgde de wisselende beelden, tot ongeveer tegen het einde een eigenaardige sensatie zich van me meester maakte, vermoedelijk door de combinatie
van snel veranderende visuele beelden en de zich rustig-zingend ontwikkelende melodie.
1k haalde diep en een beetje bevend adem naar binnen en bij het uitademen ontspanden zich onwillekeurig al mijn zenuwen. Het was of ik
Iosraakte en wegvoer, van het drukke bewegen op de wal, een stil meer
op. Met die diepe zucht Bleed alle spanning van mij af. Had ik door mijn
secundaire aandacht voor de muziek juist de goede instelling tot de oorspronkelijke muzikale waarde en schoonheid van de melodie genomen?
Of was deze begeleiding van film-montage de ideate manier om de muziek
visueel te contrapunteren? Hoe het zij, dat „Iosraken- was een zeldzame
weldaad en een ervaring, die ik mij nog meermalen zal. herinneren.
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Als ik in de practijk van de film-montage werkte, zou ik voor mezelf tot
klaarheid willen komen over de „wetten - van het contrapunt van beeld en
klank. In het onderhavige geval speelt een „homoeopathisch - trekje mee:
uit het drukke geroezemoes van jachterig routinewerk was ik gekomen;
toen hielp een tamelijk drukke film-montage mij de spanning te verdrijven,
maar door een „verdunning als filmbeeld, van een afstand gezien, op een
(aardrijkskundige) afstand spelend en „vermengd- met de rustige schoonheid van een goed geharmoniseerde en geinstrumenteerde melodie.
Vermoedelijk troffen bier een aantal zeer verschillende factoren toevallig
belangrijk door zijn zeldzaamheid
samen en blijft het verschijnsel
behalve gebrekkig en onvolledig beschreven, bovendien ook onverklaard
Erin berusten een culturele „muurbloem - te zijn.
Sores zie je een bloem tot ontwikkeling gekomen tussen de straatstenen
voor de pui van een huis. Dat is ook een „muurbloem - . lk moet er altijd
even naar kijken en me er over vervvonderen dat zo n plantje de duizend
gevaren heeft doorstaan, die het ieder ogenblik bedreigen. In de vergelijking uit de balzaal overweegt het pessimisme; in die van de straat een
hlijde verwondering.
12 October 19 4 0. Vanmorgen zag ik een ouden typograaf bij een kleine
zetmachine een uitlegging geven en ik heb met bewondering naar de zuivere en doeltreffende gebaren gekeken, die hij daarbij met het brilletje in
zijn rechterhand maakte. Het was bijna Frans van sierlijkheid, maar helemaal onbestudeerd en ongeweten en zelfs de andere toeschouwers letten
er niet op, want die waren rechtstreeks bij de uitlegging betrokken. lets
van de economie en doelmatigheid van de machine was onbewust in die,
de werking verklarende, gebaren gevaren, maar ook een heel mensenleven
van omgang met en bediening van zulke toestellen lag hierin.
Prachtig was ook het turen van de vrij gezette, kale oudemannen-kop
met de scherpe oogjes door de bril been naar de nauwkeurig ingelegde
papierstrook en zijn schikkende hand daarbij.
Welk een voortreffelijkheid van Stijl kan een gewone vakman in zijn
stiel bereiken. En wij?

13 October 1940. In Goethes „Werther- is het de grote liefde, de eerste,
allesbeheersende passie, die helderziend maakt en alle Bingen van het
'even in een hepaald licht doet aanschouwen. Is eenmaal niet het leven,
maar het sterven in zijn duizend betekenissen de alles beheersende, grote
overweging in ons geworden (eveneens uit levensnood geboren), dan
maakt ons ook Bat „helderziencr. Nu heb ik oog voor dien drukker en
mijn gevoel daarbij is op een zekere manier verwant aan dat van Werther.
1k zie dien drukker als menselijk symbool.
Dat wij de friskeid en onbevangenheid van de jeugd verloren hebben,
Iigt aan de herhaling in het leven. Tegenover het volstrekt nieuwe staan
wij met precies dezelide onbevangenheid als het kind of de puber. Zoals
de jongeling staat tegenover de Iiefde, staan wij tegenover de dood; het is
in beide gevallen de grote ervaring, waar we aan toe zijn en waar we doorheed moeten. En de verwachting daarvan, de schaduw die over ons been
valt, maakt ons „ziende-.
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1 4 October 1940. Habakuk 3 : 17—' 18, en ook vs 1 9 1, geeft wel het
grootstmogelijke geloof te zien.
Ik kom maar niet los van de gevalIen blaren, die ik op straat zie. Door
het droge, zonnige weer zijn het bijna stuk voor stuk coloristische meesterstukken. Wat een mens niet kan maken strooit God achteloos in de herfst
voor je voeten. Bij honderden. In de meest „Ievend" geheten, menselijke
kunst zit een element van flood (de figuren op een schilderij bewegen niet
en zijn stom; het Iicht schijnt niet, de bomen bewegen niet en de bloemen
geuren niet. Maar ook: het doek en de verf is aan bederf, aan vernietiging
onderhevig). In de natuur overweegt het Ievende, zelfs in het stervende of
z.g. „dode". De Parklaan met z'n grote tegels, overstrooid met iepeblaren
en Mad van wilde wingerd, is goed beschouwd een zeer milde bespotting
van alle menselijke kunst.
18 October 1940. Ook het schrijven van een dagboek is, evenaIs bet
Ieven zelf, een kwestie van vallen en opstaan, of liever, een zweven op
ongelijke hoogte. Diet altijd is er de nodige zuiverheid van binnen en
de rust van buiten. Ook is bet verleidelijk toe te geven aan het genoegen
van het schrijven om te schrijven, want het bijhouden van dit dagboek
is een veraangenaming van het leven.
Men kan zich niet helemaal instellen. op een mogelijken toekomstigen
lezer, maar ook niet alleen denken aan 't eigen plezier van het ogenblik.
Schrijver en eventuele toekomstige lezer zullen moeten delen.

Koos

van Doorne

KWATRIJN
Gij zijt mijn angst. Gij, Varier, zijt

de oorzaak van mijn bitterheid.
Hoe zouden woorden dit bevatten?
Mijn stomme mond wacht eeuwigheid.
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D. 1. Bouman-Eringa

BEVRUDING
Het nieuwe 'even springt uit mij,
ik stijg in 't morgenuur;
ik hen de Ieeuwerik, die klimt
in 't smettetoos azuur.
11( ben

de fonkelende nacht,
ik ben de wind, de ster,
ik, geheimzinnig sprookverhaal,
kom aangewaaid van ver.
Het ionge, nieuwe !even brandt,
zo ben ik, wit en puur;
rank mij niet aan, terug Uw hand,
'k ben schitterlicht, 'k ben vuur.

D. 1. Bouman-Eringa

DE STERKE
1k word door elk veracht,
door iedereen gemeden;
wie spot en om mij Iacht,
ik hoon zijn wet en zede.
Al wordt mijn recht verkracht,
hoe fel ik word bestreden,
ik heb, dat is mijn macht,
nooit om respijt gemeden.
Naar buiten toon ik kracht,
nooit wens 'k terug to treden,
maar, gunt mij niemand vrede,
van binnen ben ik zacht.
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M. 't Hoof I

MARIA MAGDALENA
1k haastte mij, toen ik bet kloppen hoorde
En schoof de grendel voor mijn deur vandaan.
Een lauwe nachtwind blies; de sterren gloorden;
In 't zuiden hing de zilvren lamp der maan.
De rabbi stond daar en zijn lippen zeiden:
„Ik moet, Maria, in uw woning zijn:
1k zag vandaag uw al to ros verblijden
Met uw vriendinnen op het tempelplein."
1k ging hem voor en zoet als van seringen
Docht mij de geur, die met hem binnenschreed;
Zijn stem was als de klank van gouden dingen
En vonkend glansde Iijnwaad van zijn kleed.
Zat aan zijn voeten en mijn rode kamer
Was nooit zo zuiver als in deze nacht.
Mijn bloed sloeg in mijn polsen als een hamer:
1k was als een, die op haar vonnis wacht.
0 loutrend uur, wanneer met schuldig beven
Aan de acme ziel het wild bestaan ontwelt!
Verzweeg geen dag van 't maatloos minneleven:
Mijn zeven liefdes heb ik neergeteld.
Een zacht salaam lan.g voor bet morgenkrieken;
Hi; bet mij met mijn wenend heil alleen ......
Nu zwindt de nacht alom; op trage wieken
Rijst rozerood de morgen om mij been.
1k boor aldoor zijn gouden stem nog zingen
En stil aan doft de donkre gong der smart.
Voor eeuwig hangt de geur van zijn seringen
In 't kamerkijn van mijn bloedrode hart.
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M. 't llooft

BATHSEBA
Er hung een geur van nardus in 't salet,
Waar konings knecht mij hoflijk binnenleidde.
Glom in zijn oog, toen ik mij nedervlijde
Aan de avonddis, niet wat galante pret?

Op 't wit damast wierp de topazen schijn
Der kandelaars zijn flonkerende glansen;
Het gouden vaatwerk blonk en 't kristallijn
Was eindeloos gespeel van kaarslichtdansen.

Mijn hart sloeg snel, toen 's konings forse tred
Steeds nader klonk op marmer van de gangen,
Maar toen hij binnenschreed, ach! geen palet
Zag feller rood clan blozen mijner wangen.

Hij neeg voor mij, de roem van Isrels scharen,
De slanke man in purperen gewaad;
Een gouden wrong omsloot zijn rosse haren,
Een donkerblonde baard zijn blank gelaat.

Hij greep mijn rechterhand met bet zijn handen;
Er klonk een rninzaam welkom uit zijn mond;
Zag in zijn oog het raadselachtig branden,
Waarin mijn hart slechts heil te lezen vond.

Vorstinnendis, wie zou uw praal vergeten?
Mij sneed een koning zeIf het vlees, het brood;
Moest vijg en druif uit koningsvingers eten;
Een koning was 't, die mui de beker bood.

De vreugde wies bij 't schrijden van de sterren.
De nacht was kort door kozen en door min.
Niets zal een schone vrouw de weg versperren:
Aan Davids zij ...... Bathseba koningin.
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Vreugclenhil

AHASVEROS
Die oude Joodse klokkenmaker, die, toen wij allemaal de straat oprenden, samen met Willy van Asselt in de werkplaats zat, is toch niet bij het
bombardement omgehomen, zoals wij eerst dachten. Hij is bij de ouders
van Willy op bezoek geweest om hun te vertellen wat hij wist van de
Iaatste ogenblikken van hun kind en hij heeft tegen hen gezegd, dat hij
niet meer naar de zaak terug ging, niet eens als wij die noodwinkel krijgen;
hij is trouvvens ook nooit zijn loon wezen halen. Ze hebben hem nog gevraagd, waar hij dan heen ging, maar daar gaf hij geen antwoord op. lien
heel eigenaardigen man vonden ze hem en ze vroegen of het waar was, dat
hij uit Duitsland was komen vluchten.
Ja, dat konden wij ook haast niet geloven, toen hij een paar jaar geleden
bij ons aangenomen werd. Het land werd toen overstroomd met Duitse
Joden; daarom dachten we natuurlijk, dat hij er ook een moest wezen. Als
we hem vroegen of hij uit Duitsland kwam, zei hij „ja- , maar het vreemde
was, dat je het helemaal niet aan zijn spraak merken. hon. En antlers hoor
je dat toch altijd aan een Duitser, als hij hier twintig jaar gevvoond heeft
nog weI, en helemaa! aan die Duitse Joden, die hier pas een jaar of twee
zitten. Zijn naam vertelde ook al niet veel; een Jood, die zo heet als hij,
kan je waarschijnlijk wel overal op de wereld tegenkomen en het is ook
nog best mogelijk, dat het niet eens een naam alleen voor Joden is. DoIf
Rengers beweerde, dat hij wel een PooIse of een Russische Jood zou
wezen; die Joden uit Oosten zijn altijd veel eigenaardiger dan de Duitse
Joden meer JOOds zeker. Misschien was hij hier al na de vorige oorlog
gekomen; toen zou je in Polen of in Rusland of zo ook wel Jodenvervolgingen gehad hebben. Maar als we hem vroegen of hij, vroeger aI, uit
Polen gevlucht was, of ergens uit de Balkan, of uit Rusland, zei hij ook
„ja- en toen kreeg DoIf Rengers er genoeg van.
Maar eerst hebt u dan
toch zeker in Palestina gewoond? vroeg
Ja, eeuwen geleden, antwoordde de klokkenmaker.
Na die tijd hebben we eigenlijk nooit meer geprobeerd met hem te praten; je schoot er toch niets mee op.
Voor zijn werk was hij verbazend goed en hij had er •-, op zijn manier
dan •-, nogal zin in ook. Klokkenmaken is nog het beste beroep, dat ik
ooit gehad heb, vertelde hij op een keer. Als je zo de hele dag met de
tijd hunt zitten spelen, is er voor je er erg in hebt een eeuwigheid voorbij.
Hoewel hij er uit zag of 1)4 half zo oud als de wereld was, deed hij eigenlijk in niets voor de jongeren onder. Hij had bijvoorbeeld even beste ogen
als een jongen van twintig; voor een klokkenmaker is dat natuarlijk erg
belangrijk. En verder scheen hij alle soorten klokken en horloges uit alle
Ianden en van alle tijden te kennen. Met wat voor gekke antieke knol de
menschen ook in de winkel kwamen aandragen, wij schreven een bonnetje
en zeiden: „'t Komt in orde, Mevrouw. Komt u over een week of twee
maar eens terug. En dam brachten we zo'n cavalie naar hem en dan prutste hij het binnen een paar dagen weer heel. Aileen moesten wij het dan
nog een week of zo bij ons houden om het te reguleren, want daar bemoeide
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hij zich niet mee. In zijn werkplaats liep geen enkele klok op de juiste tijd;
hij zei doodkalm, dat hij met de juiste tijd niets te maken had. De klokken,
die hij om zich heen had staan en hangen, waren meest van die rare oude
dingen, die hij zelf meebracht waar hij ze vandaan haalde wist niemand.
Avonds na zessen zat hij er zo'n beetje voor zijn plezier aan te knoeien;
Iiij zei, dat hij ook na zessen de tijd doden moest. Hij kreeg ze allemaal
aan het 'open, maar ze liepen geen van alle goed. AIs het u teveel moeite
is, onze regulatieklok zo nu en dan eens op te winden of een van uw eigen
klokken op de juiste tijd te laten lopen, kan u toch op de torenklok kijken,
zei Doll Rengers op een keer tegen hem. Dat k6n hij ook: de binnenplaats,
waarop de ramen van de werkplaats uitzagen, was wel aan alle kanten
afgesloten, aan de voorkant door de winkel en het kantoor, aan de ene
zijkant door het magazijn in de uitbouw, en aan de andere zijkant door
de hoge muur van het pakhuis van Cohen, maar door dat ene hoge raam
kon je toch, fangs het pakhuis van Cohen heen, de torenklok zien. En
juist voor dat raam had hij een gordijn gehangen. Niets mee te maken,
zei hij. L., hoe ouder de menschen worden, hoe eigenwijzerl
Pas de Iaatste wehen voor het bombardement was hij zover, dat hij een
Mot< gelijk bet 'open, maar dat kwam door Willy van Asselt.
Waarorn zo'n oude isegrim zich juist voor Willy van Asselt zo geweldig
uitsloofde voor zijn doen dan hebben we nooit goed begrepen.
Die Willy van Asselt was een heel gewoon kind, een beetje zielig zelfs:
zo sill en verlegen. Ook om te zien was er niet yeel aan. Omdat ze niet
alleen voor het kantoor maar ook voor de winkel aangenomen was, moest
ze zwarte jurken dragen en die flatteerden haar natuurlijk allesbehalve,
peen klein mager meisje van vijftien en dan in het zwart.
Ze zal het bij ons wel niet erg naar haar zin gehad hebben, de stakker.
Haar moeder vertelde, dat ze thuis nooit veel zei over de zaak; alleen over
die mooie binnenplaats had ze het nogal dikwijls. Het was zo raar als je
die binnenplaats op kwam, zei ze; zo'n mooi stil plekje, met een vijver
met lissen en al, zou je toch helemaal niet verwachten, als je uit zo'n drukke winkel kwam, waar honderden klokken om het hardst tikten en sloegen.
En tegen den klokkenmaker rnoet ze verkondigd hebben een van de
eerste keren al, dat Doll Rengers haar met een kapot horloge naar hem
toestuurde dat bet net leek of dit kleine afgesloten plekje middenin de
grote drake stad, met overal klokken er omheen en zelfs aan de leant van
Cohen nog de torenklok, door de tijd vergeten was.
Doll Rengers merkte al gauw, dat ze graag naar de werkplaats ging
en daarom stuurde hij haar wel eens een keertje meer dan bepaald nodig
was; of misschien kwam dat ook wel doordat wij zelf nu niet zo erg graag
naar den klokkenmaker toegingen; die man zat maar te zwijgen en iedereen,
tot den bags toe, die over jets anders dan klokken praten Wilde, keek hij zijn
werkplaats uit.
Maar Willy, zo schuw als ze was, waagde het op een keer, toen ze
zich tussen de middag een poosje op het kantoor had zitten vervelen, de
binnenplaats over te steken en zo maar zonder boodschap bij hem binnen
te stappen. Om half twee, toen het voor haar tijd was weer te beginnen,
kwam ze terug.
Waar kom jij vandaan? vroegen wij.
Van de werkplaats, zei Willy.
Dat wisten we al: we hadden haar nagekeken.
\Vat moest je daar? vroeg Doff Rengers.
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Eerst schrok ze een beetje, maar ze kende Rengers nu wel genoeg om
te begrijpen, dat hij het zo kwaad niet bedoelde.
Dat vroeg de klokkenmaker ook, deelde ze mede.
En toen zei ik,
dat ik hem vragen wilde, hoe Iaat het was.
Aan lien raren ouden Jood vragen hoe laat het was! Zo'n goeie mop
hadden wij in geen tijden gehoord
Het kind snapte er natuurlijk niet veel van, waarom wij zo lachten. Het
schijnt, dat de klokkenmaker expres voor haar opgestaan is om dat gordijn
weg te schuiven en haar te vertellen hoe Iaat het was — vijf voor half
twee
zelf was ze te klein om door dat hoge raam te kunnen kijken.
Dan mag ik wel opschieten, moet Willy toen gezegd hebben. Maar
evengoed bleef ze hem nog viif minuten met haar gepraat verveIen, tot ze
de torenklok half twee hoorde slaan.
Wij zaten nog steeds te lachen, maar dat kind zei: Wat gelukkig
voor hem, dat hij hier dit plekje achter de binnenplaats gevonden heeft,
als hij uit Duitsland of ergens anders vandaan heeft moeten vluchten. Hij
zit daar zo veilig
helemaal voor de mensen weggestopt.
Kijk, zo hadden wij er nog nooit over nagedacht.
Behalve voor jou dan, spotte Doll Rengers.
Ja, behalve voor haar.
Willy had van een uur tot half twee vrij om te eten. Iedere keer, dat ze
zich verveelde nadat ze haar brood op had, en dat gebeurde nogal eens:
niemand van ons bemoeide zich ved met haar ging ze naar den klokkenmaker toe. Tegen ons zei ze, dat het daar zo n heerlijk rustig plekje was, en
hem vertelde ze, dat ze hem vragen kwam hoe laat het was.
Na een paar weken gaf hij het op. Wat hij voor den Baas zelf vertikte,
dat deed hij voor dat kleine kind: hij het een van zijn klokken op de juiste
tijd !open, op een paar minuten na dan. Het was zo'n oude Friese hangklok, een heel ordinair ding, niet antiek, alleen maar ouderwets. Hij liep
regelmatig vijf minuten voor, nooit meer en nooit minder.
Vijf voor half twee, zei Willy, als ze die klok hoorde slaan, ik
mag wel opschieten. Maar evengoed bleef ze hem dan nog vijf hele minuten met haar aanwezigheid vervelen: tot de halfuurslag van de torenklok.
Dat kleine magere kind was tenslotte een echte vrouw. Toen de klokkenmaker haar met die Friese hangklok de vinger gegeven had, nam ze al
heel gauw de hele hand door hem een half uur achter elkaar haar gezelschap op te dringen. Omdat daar meer zon was dan in het kantoor, ging ze
in de werkplaats haar brood opeten. Dat hadden wij eens moeten proberen!
Het moeten merkwaardige gesprekken geweest zijn, die daar in de werkplaats werden gevoerd. Doordat Doll Rengers na Willy's flood nogal
tamelijk dikwijis bij Willy's ouders op bezoek geweest is hij gaat naar
dezelfde kerk als zij; daarom dacht hij, dat hij hen troosten moest hebben
wij er nu een en ander over gehoord.
Als de welopgevoede dochter van haar vrome ouders kon Willy niet
beginnen zonder te bidden, toen ze ongetwijfeld onuitgenodigd voor
het eerst bij den klokkenmaker te eten was.
Willy: Doet u dat niet, bidden?
De klokkenmaker: Als je met bidden bedoelt spreken tegen God ik
doe nooit anders. God is al eeuwenlang de enige, tegen wie ik wat te
zeggen heb.
Toen Doll Rengers hem een tijdje daarvoor ongeveer dezelfde vraag
stelde, gal de klokkenmaker een heel ander antwoord. Hij zei, dat hij wet
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even van tevoren waarschuwen mocht, dat evangelisatie onder de Joden
voor hem verspilde moeite was; dat hij van God en Christus meer afwist
dan alle Christenen bij elkaar; en dat hij meer reden had om te vloeken
dan om te bidden. Doff Rengers zegt nu, dat het in de grond van de zaak
misschien toch hetzelfde betekende als zijn zoveel vriendelijker klinkend
antwoord aan Willy, maar toen wist hij geen woord terug te zeggen, en
dat wist Willy wel. Ze vroeg den klokkenmaker, wat hij dan tegen God
te zeggen had. Hoe ik over Hem denk, zei de klokkenmaker, en dat is lets,
waar alleen Hij en ik mee te maken hebben.
Wat Willy daarop terug zei is niet bekend geworden; misschien 66k
wel niets. Maar op de dag na Goede Vrijdag begon ze weer.
Willy: Gisteravond ben ik naar de kerk geweest. En wat hebt u gisteren
gedaan?
De klokkenmaker: Gisteren heb ik mijn oude beroep weer eens opgevat:
ik heb mijn schoenen gemaakt. Vind je dat geen nette bezigheid voor de
Goede Vrijdag? Ja, dat vinden er meer. 1k heb eens iemand meegemaakt, die het me tot in alle eeuwigheid niet vergeven wil, dat ik op Goede
Vrijdag nergens anders tijd voor had dan voor mijn schoenen. En dat was
clan iemand, die voor barmhartig door wil gaan.
Op Tweede Paasdag was Willy wezen fietsen. Wat de klokkenmaker
gedaan had?
Ja, wat moet iemand doen, die op Goede Vrijdag zijn schoenen heeft
gemaakt? Die wordt voor zijn straf uit wandelen gestuurd als de andere
menschen het feest van de Opstanding vieren.
Op Hemelvaartsdag heeft het ook dit jaar weer de hele dag geregend.
Willy had binnen gezeten naar de bioscoop mocht ze natuurlijk niet
voor haar vader en moeder en alles was even akelig geweest.
De klokkenmaker had op Hemelvaartsclag gewerkt waarom zou hij
niet? Hij had er aan gedacht, hoe akelig alles voor Willy moest zijn en
uit medelijden met haar had hij toen een horloge voor haar gemaakt; dan
had ze toch lets, waarmee ze blij kon zijn, als God het op Pinksteren weer
de hele dag liet regenen.
Eerst durfde ze zo'n mooi cadeau amper aan te nemen, het kind, maar
later was ze er aandoenlijk gelukkig mee. Het was ook werkelijk een heel
mooi ding; misschien dat hij het net als zijn oude klokken voor een koopje
ergens opgeduikeld had, maar dan had hij er toch zeker dagen werkloon
aan zitten. Het resultaat was een uurwerk, zoals je er niet elke dag een
in je handen krijgen zult. Aileen liep het natuurlijk weer niet goed. Je
moet hem vragen, of hij het voor je reguleren wil, adviseerden wij haar. Een
klok of een horloge reguleren had die wonderlijke Jood zo Iang als hij bij
ons werkte nog niet willen doen, maar je kon nooit weten, wat hij voor
dit kind over had.
We keken Willy na, toen ze de werkplaats binnenging en we vonden
het grappig te proberen in het kantoor na te doen — of liever: voor te
doen wat de klokkenmaker en Willy aan de overkant van de binnenplaats met elkaar aan het verhandelen waren. \Vaarschijnlijk is het ons
wel ongeveer gelukt ook.
Willy: Die klokken van u 'open allemaal verkeerd. Ik zou het zo prettig
vinden, als mijn horloge altijd precies de juiste tijd aanwees.
De klokkenmaker: De juiste tijd...... wat is de juiste tijd?
Willy: U kan immers op de torenklok kijken. En dat doet u ook,
zegt
it, dat u met de torenklok niets te maken Debt-, want u hebt die Friese
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hangklok naar de torenklok gereguleerd. Die Ioopt wel vijf minuten voor,
maar hij loopt toch goed. Als u Wilde zou u naar de Friese klok andere
klokken kunnen reguleren.
De klokkenmaker: En andere horloges zeker?
Willy: Het mijne bijvoorbeeld.
De klokkenmaker: Vooruit clan maar. Omdat jij het bent. Als je iedere
dag met je horloge bij me komt, heb ik het binnen een week in orde.
Binnen een week...... Binnen die week viel Pinksteren, Pinksteren 1940.
We beleefden dagen, die ons alle besef van tijd deden verliezen en wie
zou er toen nog aan het reguleren van een horloge denken, zelfs als dat
door een Jood gebeuren moest, die zich in zijn eigenzinnigheid boven de
tijd verheven achtte?
Toen de torenklok op die Dinsdag na Pinksteren een uur sloeg, Leek
Willy op haar horloge, zoals ze dat, in die eerste dagen van blijde trots
om haar nieuwe bezit ongeveer bij iedere klokslag gedaan had. Het liep
op de seconde gelijk, al viii dagen achter elkaar, en dat had ze nog niet
eerder gemerkt. Verleden week Donderdag had de klokkenmaker het voor
het laatst met de Friese klok gelijk gezet, zodat het toen op de juiste tijd
vijf minuten voor was, en nu, vijf dagen later, stond het nog op vijf minuten over enen.
Wij toonden niet veel belangstelling, toen ze ons dit vertelde. Ze zei,
dat ze maar weer bij den klokkenmaker eten ging; dan zat die man op een
dag als vandaag niet zo erg alleen. Geen van alien hebben we er aan
gedacht, dat we haar eigenlijk naar huffs moesten sturen, of haar toch op
zijn minst bij ons houden.
Waar ze toen, voor de Iaatste Leer, met den klokkenmaker over gesproken
heeft?
Het was de dag na Pinksteren; ze begon dus met hem te vertellen, dat
ze zo bang geweest was, en hem te vragen, wat hii op Pinksteren gedaan
had.
Ik heb gedaan, wat jij op Pinksteren ook hoort te doen inplaats van
bang te zijn, zei de klokkenmaker. Ik heb de Schrift gelezen. Wie op
Goede Vrijdag zijn schoenen maakt en op Pasen wandelt, maar op Hemelvaartsdag medelijden heeft met zijn medemensen, als God het de hele dag
Iaat regenen, die is er op Pinksteren aan toe, te lezen over de dag, die een
einde zal inaken aan zijn rondwandeling over de aarde, de grote en vreselijke dag des Heren, waarover Joel schrijft.
Ik ben niet enkel bang geweest, zei het kind. Ik ben ook een beetje
blij geweest, blij om dat mooie horloge, dat u uit medelijden met mij, omdat
het de hele dag regende, op Hemelvaartsdag gemaakt hebt. Het is zo
klein, dat ik het altijd bij me dragen Lan; dat geeft zo'n veilig gevoel. En
het gaat nu ook precies gelijk; in al die vijf dagen heeft het geen seconde
meer voor of achter gelopen. Het hoeft dus ook niet !anger naar de Friese
klok gereguleerd te worden. IL moet het toch opwinden, dan Lan ik het
tegelijk vijf minuten achter zetten. Er Lan nu gebeuren wat er wil, voor mij
komt het in ieder geval op de juiste tijd.
Zo ongeveer moet ze geeindigd zijn. Het waren deze woorden, door den
klokkenmaker hun overgebracht, die voor de bedroefde ouders zo'n grote
troost werden een rijke troost noemen ze het zelf. Toen zij ze uitsprak,
waren de vliegmachines al boven de stall; ze moet ze ook vanuit de werkplaats gezien hebben, maar ze heeft den klokkenmaker niet in de steek
gelaten.
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Vijf voor half twee, zei ze, toen ze tegelijk met de halfuursiag van de
Friese klok haar horloge opwond en met de torenklok gelijkzette.
Dat was het ogenblik waarop ze hun bommen begonnen of te gooien.
Een van de eerste moet vlak naast de linkeretalage van Cohen terecht
gekomen zijn; onze winkel ging er tegelijk met de zijne aan, maar we
waren allemaal nog net op tijd de straat opgerend. Ook de werkplaats moet
al dadelijk gedeeltelijk in puin gevallen zijn.
Zij werden allebei geraakt. De klokkenmaker kreeg een vallend stuk
steen op zijn hoofd, waardoor hij het bewustzijn verloor; het meisje liep
door een vallend stuk muur of door een van die zware staande klokken,
wie zal dat weten? een gebroken been op en een paar bloedende, maar
niet ernstige wonden aan haar arm; zij moet veel pijn geleden hebben.
Toen de klokkenmaker weer tot zichzelf kwam, was het avond. De stad
brandde al. Zijn klokken lagen overal om hem been; bij het Licht van de
viammen zag hij, dat ze allemaal stil stonden. Hij stapelde er een paar op
elkaar en Mom daarop om over de puinhoop van het pakhuis van Cohen
been op de torenklok te kunnen kijken. Ook die stond stil op vijf minuten voor half twee. Daar was ik zo ontzettend blij om, vertelde de
klokkenmaker. Die ene klok, die boven mij was, die zonder dat ik er lets
aan doen kon onverbiddelijk de juiste tijd bleef aanwijzen, die klok stolid
eindelijk stil. 1k moest het tegen iemand zeggen en tegen wie kon ik het
antlers zeggen dan tegen God?
Gezegd, geschreeuwd heeft hij het tegen God, dat hij, een mens, zo'n
kleine nietige sterveling, die voor een tekortkoming van een enkel ogenblik
met het eeuwige Leven gestraft was, zich bevrijden zou van de dwang van
de tijd, zoals een niet te temmen paard tenslotte den hem voortzwependen
berijder afwerpt. De tijd stond std. De vlammen van de eeuwige dood hadden hun kring om hem been reeds gesloten. Om hem te bereiken hadden
zij nog maar een paar minuten nodig. Minuten? Wat heeft de eeuwige
dood met minuten te maken? De tijd staat still De tijd staat still 0 God,
waar zijt Gij? Zie mij aan, den mens, die zich van Uw banden bevrijden
gaat. Nog een enkel ogenblik en de viammen zullen mij omgeven. Wat
zegt Gij nu?
Maar er kwam geen antwoord, toen de klokkenmaker uitgeput zweeg,
alleen maar het kreunen van het meisje.
Het meisje. Hij was haar vergeven. Zij was voor hem naar die werkplaats
toegekomen; een stuk van het dak of misschien een van zijn vervloekte
klokken dat op hem neer had moeten komen, had haar getroffen. Zij
was in haar angst en pijn alleen geweest en hij had haar vergeefs om water
hem
of een moeder
Iaten roepen. Ja, hij begreep het, dat een vader
dit tot in der eeuwigheid niet zou kunnen vergeven; hij kon bet bevrijden.
Zij hebben bet hem wel vergeven, die vrome ouders van Willy. En hij
heeft hun de rest van zijn verhaal verteld.
Het kind bleef gedurig om water vragen. Ze verstond hem niet, toen
hij haar zei, dat hij geen tijd meer had om water voor haar te gaan halen,
omdat binnen enkele ogenblikken de vlammen van de eeuwige dood hem
en dat voor haar water er toch niet meer op aan
zouden omsluiten,
Water,
kwam, omdat zij hinnen enkele ogenblikken bij God zou zijn.
water, smeekte zij.
Water! Water!
De tijd stond stil. Hoe lang was het geleden, dat hij die vraag voor het
eerst gehoord had, enkele minuten of duizenden jaren?
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Water! Water!
De tijd stond stil. Was het een enkel ogenblik geweest, of duizenden
jaren tang, dat hij aan die roep geen gehoor had willen geven?
Water! Water!
De tijd stond still De tijd stond still
En weer had de klokkenmaker het uitgeroepen, uitgeschreeutvd tot God.
•-.4 0 God, waar zijt Gij? Zie mij niet aan. Vader in de hemel, om het
lijden van Uw onschuldig kind vraag ik het U. Almachtige Schepper en
Beheerser van tijd en eeuwigheid, ik heb nog maar enkele ogenblikken,
maar Iaat de tijd stil staan tot ik water voor haar heb kunnen halen.
En de tijd stond stil, in die enkele ogenblikken van helse angst en pijn,
die misschien wel een mensenleven duurden, maar hij kon het niet. Er was
tussen al die gloeiende puinhopen, waaraan hij zijn handen en voeten
verschroeide, niets te vinden, waarin hij haar water brengen kon. Toen
droeg hij haar naar het water toe; naar de vijver op de binnenplaats.
Terwijl hij haar liet drinken en het bloed van haar wonden afwiste,
zag hij, dat er voor haar nog een mogelijkheid tot redding was, een Wins:
wanneer hij haar voorover in de vijver neerlegde, met haar hoofd en haar
armen op de oever. Ze was toen echter al te zwak om zich vast te kunnen
houden; wanneer hij haar niet ondersteunde, moest ze verdrinken. Op zijn
knieen tussen het riet op de oever liggend, hield hij haar schouders vast.
De vlammen, die zijn voeten bereikten, beschouwde hij voor zichzelf nog
steeds als de verlossing; over zijn brandend Iichaam heen zou het verderf
echter ook haar bereiken. Toen hij dat begrepen had, liet hij zich naast
haar in het water zinken.
Het kind heeft geen woord meer gesproken nadat hij haar heeft laten
drinken. Hij heeft haar alleen zo nu en dan nog horen kreunen. Hoe tang
het geduurd heeft, dat de vlammen zo om hen heen en over hen heen
loeiden, kon hij niet zeggen, want hij is opnieuw bewusteloos geraakt,
waarschijnlijk bedwelmd door de rook dit keer.
Dat hij niet door die rook gestikt is, valt trouwens voor een nuchter
mensenverstand ook niet te begrijoen. Je had daar die waterplanten; misschien dat het daardoor te verklaren is en anders moet het een
wonder zijn.
Toen hij weer hi; kwam, was het dag, maar de zon 6n in de binnenstad niet door het rookgordijn heendringen. Niets anders was er te zien
dan puinhopen en rook, waar zo nu en dan de figuur van een zoekende
man of vrouw uit opdook. Het water in de vijver was nagenoeg verdampt.
maar het had het leven van den klokkenmaker . gered en het ticitaam van
het meisje. Een op haar rug neergevallen stuk steen had haar gedood.
Toen de klokkenmaker haar omdraaide en haar handen samenvouwde,
merkte hij, dat het horloge aan haar pols nog liep; ze had het met haar
leven beschermd; bet was een uur.
Tegelok hoorde 114 een stem, de stem van Cohen, lien Jood Cohen uit de
galanterieenzaak naast ons. Voor den klokkenmaker was het de eerste
menselijke stem na een hellenacht, maar tegelijk de stem van den laatsten
Nelsen verzoeker.
–4 AIles kwiit? sprak die stem; dat vroegen wij elkaar op die dag immers
allemaal.
Ja, zei de klokkenmaker,
ik hen al mijn klokken kwijt.
Behalve die daar dan toch, zei Cohen en wees op de bos lissen
middenin de vijver. Daar lag die bewuste Friese hangklok middenin; hoe
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het ding daar ge6men was, begreep de klokkenmaker niet en begreep
Cohen niet en begrijpt niemand.
- Kijk eens aan, zei Cohen. Dan hebben we allebei toch wat. Toen
ilc vanmorgen in Blijdorp de Duitsers zag aan6men, bedacht ik, dat ik
dit dingetje hier had laten liggen. En ziedaar, nu heb ik het in de ruine
nog teruggevonden ook. Wij zijn wel alles kwijt, maar wij hebben toch nog
precies wat we voor onze toekomst nodig hebben, is 't niet waar? Jij een
klok en ik een revolver. AIs ze nu ook maar allebei hun plicht willen doen.
Daarna hield hij eventjes zijn mond; hij moest proberen of zijn revolver
geladen was.
Die klok is heel, al staat hij stil, zei de klokkenmaker, toen Cohen
zich weer omdraaide. Hij hoeft alleen maar even gelijk gezet te worden.
- Ja, aan de juiste tijd zal ik je tot mijn spijt niet kunnen helpen, zei
In heel de stad staan alle klokken stil.
Cohen
1k ben al aan de juiste tijd geholpen, zei de klokkenmaker, terwiji hij
tie Friese Idol< op gang bracht en gelijk zette met het horloge van Willy.
Het is vijf voor half twee.
Dan mag ik wel opschieten, zei Cohen. Maar evengoed Meet' hij den
klokkenmaker nog vijf minuten met zijn gepraat en zijn aanwezigheid
vervelen. Wat mij betreft, ik ben er altijd voor geweest mezelf te helpen
en dat zal ik ook nu doen. Twee kogels heb ik en een zal voldoende zijn.
De andere mag jij. Dan heb je de toekomstmogelijkheden voor het uitzoeken, een klok of een revolver, maar als ik jou was, zou ik de revolver
kiezen. Vandaag aan de dag moet een mens het zekere voor het onzekere
weten te nemen.
Zijn schot ging tegelijk met de halfuurslag af.
De klokkenmaker le de zijn lijk naast dat van Willy neer en vouwde zijn
hanclen samen. De revolver met de ene kogel heeft hij nog wel even in
zijn hand gehouden, rnaar daarna toch neergeslingerd. Toen hij van die
rampzalige plek wegging welke nieuwe ellende tegen? --, had hij de
klok onder zijn arm, de klok, die temidden van een volkomen chaos de
juiste tijd aanwees.
Nu trekt hij dus ergens door het land.
Waarheen? Hoe Iang nog? Dat weten we niet. Toen de ouders van
Willy hem vroegen, wat hij nu verder doen ging, kon hij hun geen antwoord geven.
Alles wat mijn kind doorstaan heeft, heeft hij met haar mede-geleden,
zei de moeder van Willy. Wat zo'n oude Jood nog meer mee te maken
krijgt, nu de Duitsers hier zijn, dat kunnen wij ons misschien nog niet
eens goed voorstellen. En hij is Ales kwijt, alleen maar een klok, die de
juiste tijd aanwees. had hij overgehouden. De juiste tijd...... de Duitsers
hebben immers de klokken verzet; wat is de juiste tijd?
De juiste tijd is de tijd der genade, zei de vader van Willy.
Juli 1946.
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A. Miedema

DE ZONDEBOK 1946
Er stonden boven het ravijn
twee sterren in de maneschijn.
Ze za gen je bewogen aan
want op je wangen Monk een traan.
De sparren ruisten in de nacht,
die hadden troost voor je bedacht:
Een seinlicht op een witte paal
gaf een verheven, groen signaal.
Daar reed een troosteloze trein
de monding binnen van 't ravijn
en wagens gleden of en aan;
het was een lange karavaan
van dieren met gekromde rug
als slaven zwart en stom en stug
en ieder torste zijne vracht
van zware zonden door de nacht.
Zij droegen naar een paars verschiet,
met doffe dreun, een zwaar verdriet.
Toen werd het stil. Een leeg ravijn
lag zalig in de maneschijn
en zalig lag je wit gezicht
naar sterren, maan en God gericht.

68

Ian E. Niemeyer

PUNTDICHTEN
Het blijft, o God, te veel een al maar leren,
Uw yolk wordt Iangzaamaan al te geleerd.
Men gaat zich wetenschappelijk bekeren;
wij sterven, vrees ik, eens gediplomeerd.

Wij baden: „Wader, Iaat Uw rijk thans komen",
en dachten: „Stel eens dat het heden kwam ...... "
Daarna ontrustte 't ons in onze dromen
omdat een and're onze zielen nam.

Jan E. Niemeyer

MORGEN
.--, Morgen, zei ik --, ja, morgen zal het wezen,
want heden voel ik nog die weee pijn;
ze zal voorbijgaan als mijn twijfel en mijn vrezen
straks in het zonlicht weggesmolten zijn.

Toen werd het morgen, dock de zon wilde niet schijnen.
Het was een druilerige regendag; verdriet
en zorg beslopen mij, de bloemen kwijnden
en er lag slechts een beter morgen in 't verschiet.

. Morgen, riep ik — o, was het eerst maar morgen,
want de ellende van het heden is zo groot.
. Heden, sprak God, — en 1k zal voor u zorgen;
morgen Mijn eeuwigheid, morgen uw dood.
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Elisabeth Cheixaou

BALL1NGSCHAP
,,Wij Leven als ballingen binnen de lust van
een vreemd schilderii."
Leonardo da Vinci.
Hij staart vanuit de brede lijst
De kleine kamer in;
Een oude klok tikt, slaat de tijd:
Der uren pril begin;
Vervaald behang, verdroogde plant,
Een schrille prent aan de overkant,
Verkleurde kleden, en het bout
Der meubels grof en slecht gebouwd.
Boven het schuim der kanten kraag
De ogee als een sombre vraag,
De smalle mond een kerf, tot spot,
Cynisme, boon om 't eigen lot;
Het here lijf in feest en gloed
Van diep fluweel, als wijn, als bloed;
Aan de gebalde, tengere hand
de vonk, de flits van diamant.
Soms glijdt herkenning, hunkering, Iicht
Als snelle vlam langs 't strak gezicht:
Een Hard muziek, gekarteld blad,
Een kelk in goudbrokaat gevat,
Usveren waaierend langs de ruit,
Wiekslag, wegkreunend windgeluid. —
Maar als in 't kort, doorruist moment
Een hoofd zich draait, een blik zich wendt,
Dan staat hij in zijn glanzend raam
Door niets bewogen, bleek, voornaam.
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Elisabeth Cheixaou

FOETUS
Voor I. G. H. H.

Het heimwee schrijnt, groeit hunkerend groat
Naar de geborgenheid
Der diepe, moederlijke schoot,
Der vruchtbre eenzaamheid.

lic ben het mij to zeer bewust,
Dat iedere rust, dat elke lust
Mij vaag en onvolkomen brengt,
Wat slechts het ongeborene schenkt.

lk sluimerde en deinde mee
Diep in de donkere kom der zee
Waar, in de vocht-doordrenkte grand,
De fijnste vezel voedsel vond.

Een schaduw vormde zich tot vlek,
Tot kruis recht boven deze plek:
God rangschikte, wat in de tijd
Aanwezig was aan erfelijkheid.

O schelp, geworpen op het strand,
Omsloten door een tedere hand,
Die, aan het luisterend oor gelegd,
Slechts monotoon haar herkomst zegt1

Beide gedichten zijn uit de bundel „Witte Donclerdag",
verschenen bij D. A. Daamen's Uitg. Mij.
's-Gravenhage. MCMXLVI.
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VLUCHTIGE NOTITIEN
De kleine burgerman.
Waar is de kleine burgerman gebleven?
Men hoort hem niet meer noemen. Na al
het rumoer, dat er in de laatste jaren
voor de oorlog rondom hem ontketend is,
schijnt men hem thans uit het oog verloren te hebben. Geen tijdschrift houdt
zich nog met hem bezig. Hij schijnt uit
de circulatie verdwenen en in de vergetelheid ondergegaan.
De kleine burgerman is echter bij lange
na niet dood en wij kunnen dit zeggen
omdat wij van zijn bestaan nog altijd op
de hoogte zijn en hem schier iedere dag
ontmoeten. Wij zeggen dit met maar
weinig schaamte en zelfs enige hoovaardij, omdat wij de ervaring hebben opgedaan dat alleen een bijna dagelijkse en
min of meer vriendschappelijke omgang
met hem de mogelijkheid biedt hem in de
gaten te houden en zijn bewegingen en
gedragingen zodanig te controleren, dat
de schade, die hij aanricht, tot een minimum wordt beperkt.
Het feit, dat wij hem ontmoeten kunnen,
houdt de waarborg voor onze bevrijding
in. Dit klinkt vreemd maar het is het
niet. Wij hebben de indruk, dat iedereen,
die de kleine burgerman in vroeger jaren
te vuur en te zwaard bestreden heeft en
hem thans in zijn naaste omgeving denkt
uitgeroeid te hebben, de vergissing begaat, dat hij vergeet in zijn eigen hart
te kijken, want daar zit hij nog. Er gebeuren in dit opzicht in de laatste tijd
frappante dingen. U weet wel, dat de
kleine burgerman op-en-top een farizeer
is. Het klassieke farizeer-beeld is dat van
de man, die zich op de borst slaat en
zegt: 1k dank u, dat ik niet ben als die
andere menscn. Het beeld van de kleine
burgerman was iets anders, iets afschuwelijker nog. Het beleed dat al zijn werk
met zonde bevlekt was, maar inmiddels
sloeg ook hij zich op de borst en was
van mening, dat hij het aardig ver gebracht had in de wereld. Maar wat nu te
derrken van de man die zich hoe langer
hoe duidelijker naast deze twee gaat aftekenen en die, zich al maar op de borst
slaande, zegt: Ik dank u, dat ik mij tenminste niet op de borst sla. Dit is waarachtig geen grapje. De kerel bestaat.
Laat men de hedendaagse pers er maar
eens op nalezen. Hij stapt ons uit allerlei
kolommen tegemoet. Er is bij een deel
dergenen, die menen, dat zij zich van
't kwaad der klein-burgerlijkheid hebben
afgewend een zelfgenoegzaamheid aan
't ontstaan, die alleen maar uit een nieuw
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soort klein-burgerlijkheid verklaard kan
worden.
Hebben wij na een periode waarin eigengereidheid en eigengerechtigheid allerlei
verwoestingen in het christendom hebben aangericht, behoefte aan een geperfectionneerde liberale verdraagzaamheid,
die alles aan haar hart sluit wat met
haar gaat en doet als zij, die zelfs voor
het extreemste communisme een glimlach
van begrijpen en een bemoedigend knikje
over heeft, maar met laatdunkendheid
neerziet op het hardnekkig yolk, dat -terecht of ten onrechte; dat laten wij in
't midden — de lijnen van Gods welbehagen scherp getrokken ziet en zijn
„leven der dankbaarheid" wenst in te
richten met die lijnen voor ogen.
Deze laatdunkendheid moeten wij signaleren. Het gaat hier niet om beginselen.
Het gaat om het kwaad der klein-burgerlijkheid, dat opnieuw, maar nu in een
andere vorm en in een ander kamp, in
een kamp dat men van haar smetten
volkomen vrij achtte, de kop opsteekt en
dat alleen maar tot gevolg kan hebben
dat er in het christendom weer een
nieuwe controverse ontstaat; een controverse met de verfoeilijke inhoud: voor
of tegen ons, waarbij dat „ons - dan ditmaal gelegen is aan de overzijde van de
nu wel degelijk eigenwillig getrokken
antithese-lijn.
Daarom moeten wij er op wijzen, dat de
kleine burgerman, die woont in ieders
hart, even taai is als de kat met de zeven
levens, die men telkens weer denkt vermoord te hebben, maar die tech iedere
avond weer zijn liedje komt kermen aan
het slaapkamerraam. Het is gebleken, dat
het niet helpt of men al gramstorig op
hem wordt. Het helpt niet of men hem
ontkent. Het helpt niet of men hem de
nek omdraait. Men verjaagt hem ook niet
met fluwelen jasjes en bakkebaarden,
omdat de would-be bohemien het geheidste burgermannetje is. Men doet er
verstandig aan zijn bestaan -- in het
eigen hart -- maar te erkennen, hem
buiten zich te plaatsen, tegenover zich,
hem bij zich aan de haard te nodigen
en gearmd met hem over de straat te
gaan. Eerst dan heeft men zich waarlijk
van hem losgemaakt en kan men hem in
de gaten houden, in welke vermomming
hij ook verschijnt. Eerst dan heeft men
ook het recht hem met enige welgekozen
woorden aan zijn buurman voor te stellen,
waarmede een wortel der bitterheid, die
aan 't opwaarts spruiten is, wordt weggenomen.
v. d. S.

KRITIEKEN
Dr D. Loenen, Thucydides. De rede van

Pericles en de ondergang der Meliers.
2e druk. W. B., Amsterdam.
Dr. A. Rutgers, Platoon, Socrates' Verdediging. 4e druk. W. B., Amsterdam.
Het Athene van Pericles en Socrates
kenmerkt zich door een eigen en oorspronkelijke gcest. Het had een eigen
bouw- en beeldhouwkunst. Een eigen
lichaamscultuur. Een eigen proza, geschreven in een eigen taal, het klasgieke
Attisch, gebezigd in redevoering, redenering, geschiedenis. Een eigen toneelkunst is hier zelfs een pleonasms: de
Atheners hebben samen het drama uitgevonden. Spreken en horen spreken,
monologen en nog liever dialogen maken,
uitvoeren en verwerken, was hun lust
en hun leven. Maar het democratische
Athene was niet alleen drager van de
hoogste cultuur in die tijd — de godsdienst buiten beschouwing gelaten. Het
was ook een van de vele stad-staten:
een polis. Stadsbestuur en staatsbestuur,
vaderland en vaderstad waren in elke
polis nog identiek. Als Helleense polis
was Athene een van de velen en voerde
het door middel van zijn staatslieden
een eigen politick. Athene wilde zichzelf
als polis zijn en blijven. Zijn staatslieden
en priesters gingen, evenals zijn militairen, over lijken, zodra het Zelf van de
Atheense polis bedreigd geacht werd.
Ook al was de Atheense polis democratisch in tegenstelling tot het aristocratische Sparta, toch doet beider polis-idee
kinderlijk aan vergeleken met de MedischPerzische, de Aziatische rijksidee. Ofschoon het Spartaanse leger te land en
de Atheense marine ter zee als onoverwinnelijk gold en de polisidee bij beiden
tot grote militaire prestaties leidde, in
historische zin ook een vorm van culttuur. In Athene leidde deze idee, anders
dan in Sparta, bovendien tot kapitaalvorming, drie eeuwen te voren in Phrygie uitgevonden.
Pericles was en als staatsman en als
velciheer de ziel van de voorbereiding tot
een oorlog, die vanuit de polisidee gezien
onvermijdelijk was en bekend staat als de
Peloponnesische. Toen deze reeds uitgebroken was, hield Pericles in het eerste
oorlogsjaar een rede aan het graf van
hen, die vie/en, welke niet identiek is
met de woorden die de eminente geschied-schrijver Thucydides hem in de
mond heeft gelegd. Thucydides niet
zoals de Ionische Herodotus de vader
van de geschiedenis, maar wel van de

historische critiek liet zijn hoofdpersonen redevoeringen houden voor de variatie, om hun karakter te tekenen, hun
betekenis te schetsen en de politieke
situatie en beweegredenen te illustreren.
Het zijn de monologen, die van het geschiedverhaal een soort drama maken.
Dit geldt nog meer van de dialoog tussen de Atheners en de Meliers. Pericles
was reeds lang overleden aan de „pest-,
uitgebroken na de evacuatie van Attica
naar Athene. Maar de polisidee leefde
nog steeds. Niet alleen bij de Atheners,
maar ook bij de aristocratisch geregeerde,
met de aristocratische Spartanen verwante en sympathiserende inwonei s van
het eilandje Melos, dat door Athenes
oppermacht ter zee bedreigd werd en
daarom neutraal wilde blijven. De
Atheners eigen de onderwerping van de
Meliers op grond van de Atheense polis
idee. De Atheners beroepen zich op hun
macht, de Meliers op hun recht: beide
partijen op de godheid.
Athene verloor (jaren na de vernietiging
van Melos) de oorlog tegen Sparta en
Corinthe. De zielkundige reactie is duidelijk: een collectief inferioriteistcomplex. De Atheners waren prikkelbaar. Zij
wisten, dat zij hun gezicht verloren hadden, maar wilden het niet weten
Wanneer tegenwoordig een Nederlander
zou beweren, dat Nederland eigenlijk en
door eigen toedoen of nalatigheid de oorlog verloren had, en aan u bovendien
zou bewijzen, dat u persoonlijk een nul
was, ja minder dan een nul, dat u meende iets te zijn en te weten, maar eigenlijk niets wist, dan zou u zo iemand wel
willen 11 Socrates achtte zichzelf in
naam van de godheid wijzer dan ieder,
met wie hij den van zijn vele persoonlijke
dialogen voerde. Waarom? Omdat hij,
anders dan de andere Atheners, wel wist,
dat hij nets wist en niet meende iets te
weten zonder het te weten. Socrates
schiep en beoefende het abstracte, intellectualistische, persoonlijke zelfonderzoek
in de vorm van vraag en antwoord
Arme Atheners! in letterlijke en figuurlijke zin. Op vernuf tige, maar voor die
tijd ernstige en overtuigende wijze bewees de zelfbewuste Socrates de onwetendheid van elke Atheense burger en
maakte alles tot een onopgelost vraagstuk. Geen wonder, dat de ambtenaren,
die het uiterlijke Zelf van hun polis, en
de priesters, die het innerlijke Zelf van
hun polis uit zijn vernedering omhoog
wilden heffen, over Socrates' lijk gingen
Ofschoon Socrates een goede vaderlan-

73

der was: rechtvaardig en dapper had hij
zijn plichten als polites, ook in de oorlog, gedaan, en trouw was hij de godsdienstige voorschriften nagekomen, terwijl hij juist naar een typisch Atheense,
geen gemporteerde, snobbistische wijsheld gestreefd had. Socrates moest de
gifbeker ledigen. En hij ledigde hem:
liever wilde deze onverzettelijke wijsgeer,
die zijn leven aan de opvoeding van
Athenes jeugd gegeven had en een persoonlijk mysticus was, op wettige wijze
vermoord worden, dan zijn beginselen
verloochenen en buiten zijn polis (en
buiten zijn polis om) leven.
Hoewel Socrates zonder de wijsgerige
dialoog ondenkbaar is, laat Plato hem
(in een van zijn eerste jeugdwerken) een
monoloog houden. Trouwens Plato zelf
laat Socrates zeggen, dat hij in werkelijkheid geen redenaar in de gewone zin
van spreker tot de massa was. Maar
ondanks de monoloogvorm, die doet denken aan redenaarskunst, de geschiedenis
en het drama, geeft deze verdedigingsrede een goed -beeld van Socrates' invloed op zijn knapste en kunstzinnigste
leerling, waarin een toneeldichter verloren ging, maar ook van Socrates self,
en diens indruk op de aristocratische
Plato, die hem zich toen nog goed herinnerde en vereerde, en diep geschokt
was door de behandeling van zijn wijze,
loyale en geestige leermeester door het
democratische Athene.
Wij kunnen deze ding en nu zoveel beter
begrijpen, ook al is het Nederlands al
weer verder van het Grieks komen of
te staan: het Attische Platoon is den van
de vier naamvallen, het Nederlandse
Plato is geen naamval. Hoewel genoemde vertalingen en inleidingen respect.
nog ve5r 1938, 1941 en 1935 geschreven
zijn, dus vd•Or onze eigen oorlogservaring, bevelen wij ze van harte aan. Aan
hen, die nog geen Grieks kennen. Aan
hen, die geen Grieks meer kennen. En
aan hen, die goed Grieks kennen, maar
voor wie het goed is te zien, hoe andere
Graeci de Pericles van Thucydides en
de Socrates van Plato Nederlands laten
spreken ruim twintig eeuwen na hun
lichamelijke dood.
P. ERINGA.
Dr. G. Stuiveling, ,,Het Nieutve Geuzenlied". „De Vrije Bladen", Jan. 1946.
In „De Vrije Bladen" van Januari 1946
geeft Dr. Garmt Stuiveling een samenspraak over „Het nieuwe Geuzenlied";
het is geen studie, maar — in de vorm
van een symposion een beschouwing
over het Geuzenlied als fenomeen; hij
beschouwt het van verschillende standpunten, die hij niet verzoent en werpt
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daardoor vragen op, die hij niet beantwoordt. Ten dele is de inkleding dezer
beschouwing — 9 verschillende personen
uiten achtereenvolgens hun „eigenopinie hier een verklaring voor, maar
de vraag dringt zich toch op of de schrijver, die in de persoon van de negende
gast een poging tot synthese doet die
mislukt, er niet de moeite voor over had
er uit te komen. De negen gasten doen
meer dan eens uitspraken die elkander
tegenspreken; dat kan, daar zijn het verschillende persoonlijkheden voor; de
schrijver erkent het trouwens self; maar
achter de negen gasten staat toch zijn
figuur op de achtergrond.
De eerste gast betoogt, dat bet nieuwe
Geuzenlied de getrouwe weerspiegeling
is van de gebeurtenissen, waardoor het
ontstellend verwant is met het oude
Geuzenlied. Daar zal ieder het mee eens
zijn; ook met de conclusie, dat het qua
verschijnsel een cultuur-historisch symbool van ongebroken volkskracht is en
een onweerlegbaar bewijs voor de adeldom van de Nederlandse geeft in tijd
van nood.
De tweede gast vindt de betekenis van
het Geuzenlied juist niet in het onderwerp liggen („het gaat in de poezic
nooit om het onderwerp - ), maar in de
gevoelens die het tot uitdrukking brengt;
het mag niet ontdaan worden van zijn
algemeen-menselijk karakter. Ook dit is
juist — de menselijkheid van bet Geuzenlied is de eerste eigenschap die de lezer
overweldigt — en met het voorgaande
seer wel te verenigen, zoals de schrijver
ook self aangeeft.
De derde gast wijst op de kentering, die
zich in de verzetsliteratuur voltrok, dat
n.l. het individualisme prijsgegeven werd
voor een vernieuwd contact tussen dichter en yolk. De schrijver noemt dit voor
de komende cultuur een levensvoorwaarde en acht de hoop erdoor gewettigd op een principiele vernieuwing van
onze literatuur. Deze kentering valt niet
te loochenen en heeft zich trouwens niet
alleen in de literatuur gemanifesteerd: de
kerk heeft haar isolement verbroken, de
moderne staat heeft een tendenz tot
socialisatie, in de maatschappij worden
kleine groepen opgenomen in groter verband. Er is zeker plaats voor een gewettigde hoop, maar slechts ten aanzien
van de kunstenaar, niet van het geestelijk
altijd trage yolk. Hoewel de mode van
het surrealisme de verstaanbaarheid van
de kunstenaar opnieuw bedreigt, schijnt
hij van de oorlogstijd geleerd te hebben.
De cultuur is evenwel te ver voortgeschreden dan dat ooit voorgoed een verbintenis tot stand kan komen tussen kunst
en yolk: de kunst is meegegaan, het yolk

heeft zich bij vroeger vergeleken slechts
politiek ontwikkeld, niet geestelijk. De
verzoening tussen kunstenaar en yolk geschiedde in de oorlog onder de druk der
omstandigheden; de schrijver zegt zelf:
„Zij beleefden dezelfde grondgevoelens,
die zich pas in sterke oerkracht doen
Belden als ze worden bedreigd". M.i.
schuilt hieronder juist de kloof die zich
in de toekomst zal openbaren, wanneer
deze bedreiging is opgeheven.
De vierde gast geeft tamelijk opzichtig
over zijn werk als verzetspoeet op.
De vijfde gast vertelt een kostelijke
parabel over nagemaakte diamanten, die
bovendien een zoete smaak hadden als
men er aan likte.
De zesde gast trekt in aansluiting daaraan van leer tegen het poetisch gehalte
van het Geuzenlied, dat o.a. wemelt van
wanbeelden. 1k kan de schrijver niet anders dan bijvallen en nog wel krasser
staaltjes aanhalen. Een strofe als
Vecht tot het einde toe, vecht onvervaard,
dat is wat elk te doen staat, zwijgend
[vechten;
de muren slopen en de bruggen slechten,
totdat de luchten eindlijk zijn geklaard.
is op het oog poetisch en naar de klank
verantwoord, maar bij nadere beschouwing blijkt de derde regel met zichzelf
in tegenspraak te zijn en houdt de vierde
generlei verband met de derde: het beeld
is niet gezien en door en door vals. Maar
dat neemt niet weg, dat er in het nieuwe
Geuzenlied werkelijk poezie voorkomt, en
meer dan in het oude.
De achtste gast (de zevende laat even
verstek gaan) kraakt het Geuzenlied
finaal af, daar het een uiting is van conservatisme, de bezieling is ontleend aan
God, Nederland en Oranje; de wereldwijde geest, het Europese cultuurgevoel
is nergens aanwezig. De schrijver wijst
in dit verband op „Tempel en Kruis" en
het lied van Roland Hoist „Voor WestEuropa" (in de Geuzenbundel opgenomen, maar van voorjaar '39). In het oorspronkelijke Geuzenlied staat tenminste
nog het Wilhelmus, zegt de schrijver, dat
vervuld is van strijdbaar geloof en radicale gerechtigheid; het oude Geuzenlied
is eveneens overschat volgens hem.
Ik tref in het oude Geuzenlied ook nog
een gedicht van Coornhert aan, en een
van Reael, die aan een dergelijke hope
moraal voldoen als het Wilhelmus; dat
zijn er samen reeds drie; voor een bundel van 250 volksgedichten lijkt me dat
een hoog percentage.
Ik geef toe, dat de Europese verantwoordelijkheid zich in de bezettingsjaren
tot een angstwekkend chauvinisme vernauwd heeft, hoewel mij dat in de gege-

ven omstandigheden zeer begrijpelijk
voorkomt en een feit om ook wel dankbaar voor te zijn. Maar inderdaad: een
Europees cultuurbesef komt in het
nieuwe Geuzenlied niet voor; zelfs niet
in de gedichten over Frankrijk, Engeland,
Polen enz. Over het gebrek aan een
grote en sterke geest in het nieuwe Geuzenlied moet ik echter met de schrijver
van mening verschillen zonder dat ik
argumenteren kan, daar ik omtrent het
begrip geest een principieel andere opvatting huldig. Als ik in het nieuwe
Geuzenlied een strofe tegenkom als
Want geen onzer heeft sets gedaan
om met zijn bestaan te bezweren,
dat er bloed aan de handen klit
en het tuig uit de onderwereld
de vulkanische tronen bezit.
dan vind ik die woorden visionnair genoeg om daar geest achter te vermoeden; wie in een gedicht als „De Wuivende" de lief de zo kosmisch ervaren kan
als een immanente, intrinsieke goedheid
Gods en in ztilke omstandigheden kan
komen tot de uitspraak „het leven is
goed", dunkt mij een overwinning van
de geest behaald te hebben. De schrijver
ontdekt in het nieuwe Geuzenlied geen
geestelijke grootheid tegenover het floodlot; de gehele groep celgedichten, die de
geest in zijn reinste adeldom vertoont,
wordt hiermee miskend, wat geen wonder is, als de schrijver beweert: „Ik heb
niets tegen God, behalve dat ik niet geloof in Zijn bestaan" — of is die uitspraak voor rekening van de gast?
Een fijne verdienste is het van de schrijver, als hij de aandacht vestigt op het
feit, dat tenminste tien jaren van incidentele politieke poezie de verzetskunst
hebben voorbereid. Inderdaad is er teveel
gedaan alsof het Geuzenlied uit de lucht
is komen vallen.
De zevende gast, nu zijn beurt nemende,
keurt het Geuzenlied af op psychologische gronden; wie zijn haat in een veil;
uitgiet, haat niet meer, „omdat elk goed
gedicht de emoties die het zelf oproept
zelf ook weer verzoent, al was het slechts
door de beheerste schoonheid van de
vorm". Hij komt hierdoor tot de conclusie, dat het Geuzenlied het verzet niet
gediend heeft, maar vervangen. Schrijven
is zich bevrijden.
Natuurlijk. Maar dit geldt toch alleen
voor de dichter? niet voor de lezer. Het
woord reageert niet uitsluitend af, het
stimuleert evenzeer; ik denk aan de aanleiding tot de Belgische Opstand. Trouwens — en bier is een van de tegenspraken waarop ik in het begin zinspeelde — de schrijver heeft de eerste
gast reeds laten zeggen: „Toen zoals nu,
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nu zoals toen, is het dichterlijke woord
een scherp wapen geweest in de ongelijke strijd".
De negende gast tenslotte wordt verzocht tot een verzoenende samenvatting
te komen; hij maakt er zich echter of
door te zeggen, dat wij nog niet kunnen
oordelen, aangezien wij betrokkenen zijn.
Hij is overigens van mening, dat het
Geuzenlied nog geschreven moet worden.
Heeft Dr. Stuiveling een scherts bedoeld
met deze brochure? Waarbij hij zich bij
voorba a t dekte met tegenspraken en
negen stropopperi? Wanneer hij werkelijk
met dit symposion een bal heeft willen
opgooien om hem straks weer zelf op te
vangen deze bedoeling zou kunnen
worden afgeleid uit de slotwoorden van
de gastheer welnu, dan heb ik een
slag in de lucht geslagen, waarbij ik het
genoegen mocht smaken van het slijpen
van mijn zwaard. H. BARENDREGT.
Mr. Barend de Goede, „Willem Paap,
Het Paard van Troje". A. W. Bruna
6 Zn. Utrecht.
In het proefschrift over Arij Prins,
waarop in 1935 te Leiden de heer S. P.
Uri tot doctor in de Letteren promoveerde, deelt deze mede, dat na een hooglopende ruzie tussen Paap en Netscher
eerst-genoemde in een brief aan Prins,
wie . hij om medewerking vroeg aan een
op te richten weekblad, niet alleen onaangenaam zich uitliet over N., die zeer
en lang-jarig met Prins bevriend was,
maar ook bij zijn schrijven een copie
voegde van een brief door Netscher aan
Paap gezonden en waarin onprettige
dingen stonden over Prins. Zo misbruikte Paap dus een particuliere voor
hem alleen bestemde correspondentie met
het doel verwijdering teweeg te brengen
tussen Netscher en Prins.
Hetgeen werd bereikt. De verwijdering
tussen beide mannen heeft 30 jaren
geduurd.
Wie tot dergelijk bedrijf in staat is, diens
zaak staat zo zwak, dat hij bij elk heeft
afgedaan. Een dergelijke onzuivere
figuur is in elke en zeker in een literaire
werkgemeenschap uitermate onwenselijk.
Lieden als Paap maken zichzelf onmogelijk, ook al beschikken zij over zekere
kwaliteiten (waarover verder-op) waardoor zij nut kunnen stichten. Paap is
zichzelf steeds gelijk gebleven.
Zoals hij, eenmaal „vijand" geworden
met Netscher, met deze afrekende, zo
heeft hij ook via Vincent Haman met de
„vijand" geworden N. Gids-groep willen
afrekenen. Deze had hem op zijde geschoven omdat hij, literair gesproken,
onzuiver en vulgair was. Dat had Paap
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te wreken, vond hij, maar ook nog lets
meer. De N. Gidsers (het behoort tot

bun onvergankelijke glorie!) waren, in
tegenstelling tot Paap, geen Multatulianen, en met name Thijm heeft, na M. ails
gevaarlijk voor zwakke geesten te hebben gesignaleerd, geweldig losgeranseld
op zeker slag van Multatuli-volgelingen.
Het is dan ook geen toeval dat de naam,
waaronder Thijm in Paaps roman-a-clef
beet te verschijnen tot titel tevens dient!
In dit alles domineert dezelfde wraakzuchtige, vulgaire geest die Netscher
aan Prins verried.
Fen levens- en kenschets van zulk een
phenomeen te schrijven zonder onbillijk
te worden, is een niet gemakkelijke tank
alleen reeds om hetgeen ik hiervOeir
releveerde. Maar bovendien heeft de beer
De Goede een stroeve materie te verwerken gekregen omdat de figuur van
Paap, zoals hij terecht zegt, in nevelen
bleef gehuld, zulks in tegenstelling met
die der andere Tachtigers. Op uitnemende wijze is in deze studie aangetoond
het practische aandeel dat Paap in de
oprichting van de Nieuwe Gids heeft
gehad. En ook hoe hij, doordat hij geestelijk buiten de beweging stond, met
recht „het Paard van Troje" kan worden genoemd. Een kostelijke vondst van
de schrijver deter studie! Men heeft echter dat Paard niet de gelegenheid gegeven om zijn vijandelijke inhoud binnen
de N.G.-veste actief te maken en zo
bleef Troje behouden. Toch was een
figuur als Paap in een milieu als dat
van de N.G. aanvankelijk onmisbaar.
Paap behoorde tot de practici, van alle
markten thuis, die zich door geen uitgevende zakenman liet „nemen-.
Hij wist een reeel contract op te stellen.
Hem zou niet overkomen wat Netscher
later geviel, toen hij de door hem tot
naam gebrachte Holl. Revue onder zich
zag weg verkopen en zich zelf als oud
vuil aan de dijk gezet. Waarlijk, Paap,
voor hij Paard-van-Troje bleek, had bewezen een nuttig trekdier te kunnen zijn!
Hetgeen Mr. De Goede niet verzuimt
aan te tonen. Hij heeft met deze studie
de steeds en snel uitdijende literatuur
over de Mannen-van-Tachtig met een
interessante en zeer lezenswaardige bijdrage vermeerderd. Ik moet bier nog
even releveren de passage betreffende
een „vergissing" van Van Deyssel,
tijdens een bezoek dat de heer De Goede
bij hem bracht. Thijm noemde toen als
titel van een boek van Paap „De Beursbenger, dat, zoals men weet, ten rechte
doodsklok van het Damrak" heed
Een uitermate vulgaire titel, welke in
deze „vergissing- zijn subliexne correctie
vond!

Paaps vulgariteit wordt overigens ten
overvloede treffend getekend in het
stuk dat van zijn hand verscheen in de
N. Winschoter Cour. van 28-8-'92.
daarom reeds een waardevolle bijdrage, voor welker opdieping men de
schrijver van deze studie mag dankbaar
zijn. Hoe vulgair van toon (groc van
Multatuli) en hoe slecht gestyleerd is dat
Winschoter ingezonden stuk! Paap heeft
het daarin over het „oog van een christen dat reeds hier op aarde engelen ziet
zingen", in plaats van het 6Or dat hen
h6Ort zingen! En dan b.v. deze zin:
„Maar als de schooljongen, in plaats van
aandachtig te luisteren, zijn meester met
propjes gooit, wordt hij niet gevraagd
of hij lust heeft in de gevolgen".
„Wordt hij niet gevraage ...... en Paap
was nog wel een gewezen onderwijzer!
Mijn lof over 's heren De Goedes studie
zou zonder voorbehoud zijn, als niet op
pag. 30 het volgende te lezen stond:
„De werkelijkheid is echter geweest, dat
delicate artisten a's Kloos en Van Eeden
moeilijk een kwader en a fvalliger bondgenoot hadden kunnen kiezen.Afvallig heeft ten eerste geen vergrotende en overtreffende trap en ten
tweede bedoelt de schrijver te zeggen:
„een reder tot afval geneigd bondgenoot - . In een volgende druk kan dit
vlekje gemakkelijk worden verwijderd.
A. A.
Gerard Knuvelder, Inleiding tot de Nederlandse Letterkunde, 1 e en 2e deel,
4e druk.
Gerard Knuvelder, Schets van de Geschiedenis der Nederl. Letterkunde,
4e druk.
Beide L. C. G. Malmberg, 's-Hertogenbosch.
Het aantal bloemlezingen is met deze
„Inleiding- weer met e'en vermeerderd.
Verdienstelijk is deze bloemlezing, doch
afgezien van de principiele critiek op de
a-christelijke levensbeschouwing der tachtigers, geeft deze R.-Kathol. leraar ons
door deze bloemlezing en zijn „schets
van de geschiedenis" niet de indruk: dat
dit werk „in een behoefte voorziet", tenzij
dan dat hij zijn R.-Katholieke geestverwanten een heel ruime plaats inruimt,
waardoor de vierde druk mij duidelijk
wordt: er is bij het R.-Kathol. onderwijs
veel vraag naar dit werk. Zijn verantwoording vindt ge in het voorwoord van
de schets; daar kunnen we mee accoord
gaan; we krijgen daar de indruk met een
leraar te doen te hebben, die goed onderscheidt, dus goed doceren kan. Hij haalt
daarin Geerten Gossaert's raad aan, die
hij gaf op een vergadering van het ver-

bond voor Christelijke letterk. kringen,
op 2e Kerstdag '34 te Den Haag, een
gegronde raad, n.l. om inplaats van onze
jongens met Borers „Jongetje - te voeden, hun de meer vast in de maag staande kost te geven van o.a. het Wilhelmus
en de Statenbijbel, van Hooft's Historian
en Fruin's Beleg van Leiden, ook Thorbecke's sterk-gespierd proza, 't scherpgewette van Groen onthoude men hun
niet, ook Beets' preek en Bolland's rede
sta op 't menu......
je kunt het den heer Knuvelder niet
kwalijk nemen dat hij R.-Katholieke
auteurs een ruime plaats toebedeelt in
de bloemlezing, maar 't lijkt me wel al
te veel op „preken voor eigen parochie",
dat hij een auteur als J. A. Veraart over
Frank Leens zo naar voren haalt, een
journalistiek vlot geschreven proza, dat
bier „uit de toon terwijl hij de
raad van Gerretson vergat am zo niet
Groen of Beets dan b.v. Dr. A. Kuyper
te citeren. Maar — de schrijver heeft zich
erg moeten beperken, zal hij antwoorden.
Waarom dan niet de schijn vermeden
om te veel 't eigen „standje - te bevoorrechten?
Zijn „schets - is het bewijs van zijn goed
leraarschap; zijn kijk op Renaissance en
Romantiek, alsmede zijn beschouwing
van de nieuwere, na-tachtiger poezie,
kan er wezen, is allesbehalve na-praterig.
Alleen: tegen een karakteristiek hebben
we niet alleen groot bezwaar, maar we
durven ervan te zeggen: helemaal er
naast. En we kunnen 't niet begrijpen,
dat Gerard Knuvelder, heel anders dan
Anton v. Duinkerken, de poezie van
Willem de Merode zo disqualificeert.
„Willern de Mdrode (1887-1939) acht
men gewoonlijk de belangrijkste dichter
van zijn generatie; zijn verzameld werk
geeft echter niet de indruk dat men met
een groot dichter te doen heeft. De Merode's werk is knap, maar van een koele
gladheid, die wel even boeit am haar
technische vaardigheid, maar zeker niet
de innerlijke spanning, indien deze aanwezig is, regelrecht vertolkt. Zijn verzen
blijven te abstract, te koel, te prozaisch,
zij ademen geen bepaalde geest, verraden
Been persoonlijk gevoelsleven.Wij onderstreepten deze laatste zin, die
voor elk kenner van De Merode's werk
woord voor woord onzin is. Allereerst
V erodit: met iemand, die zdo over De M
de's verzen schrijft, valt eigenlijk niet te
praten. an van beide: hij kent De Merode oppervlakkig en dan schreef hij
onverantwoordelijk dam; of hij kent hem
door serieuze lezing der verschillende
bundels en dan mag hij wel zeggen: er
zijn telkens verzen, die te gemakkelijk,
te glad, te knap geschreven zijn. Maar:
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dwaasheid is het, de indruk te vestigen
als zou al De Merode's poezie maakwerk zijn, zonder innerlijke spanning te
„verraden-, om 't nu maar zacht te zeggen voor iemand die al deze verzen verraad vindt aan waarachtige kunst. Neen,
Knuvelder, ze• mag 't niet.
Daar tegenover stelt K. het werk van
Jan H. Eekhout: hij vindt bij dezen meer
„voile zinnelijk-geestelijke menslijkheid-.
Eekhout, zo heet het, weet zijn geestelijke en godsdienstige gevoelens vorm te
geven; De Merode schijnt dat, volgens
dezen leraar, niet gekund te hebben.
Door van een dichter te zeggen, wat de
heer Knuvelder beweert, is zijn dichterschap ontkend. Ik meen dat in deze
karakteristiek de abstract-gerichte geest
van den intellectueel, die geen dichter is,
zich verraden heeft. En dat hij den zuiderling J. H. Eekhout prijst boven den
noorderling De Merode bewijst mij, dat
het bloed hier meer spreekt dan de geest.
Ik zei zoeven dat Knuvelder zijn eigen
yolk sterk en „en masse" naar voren
brengt. Hij had zeker in de rij der Protestantse auteurs de knapste en sterkste
romancier niet mogen vergeten: J. K. v.
Eerbeek. Overigens begrijpen we heel
goed dat de voornaamsten van elke groep
of richting slechts genoemd kunnen
worden.
A. W.
Walter Schubart, GeestelOke Omwenteling. Vertaald naar de Zwitserse uitgave door Ley Hana—Lussenburg.
Uitgeverij „De Librije", Haarlem.
In deze donkere tijd, nu de wereld in
wanhoop dreigt ten onder te gaan, is het
lezen van een boekje als dit een verademing. De Rigase hoogleraar Schubart
is of was van zijn lot is, voor zover
ik weet, nog niets naders bekend, sedert
hij in 1939 de Russische grens overging,
— de onvervaarde strijder tegen het cultuur-pessimisme, dat ons beklemt. Op het
terrein der wetenschap, dat hij hier overschouwt, rijst weer het besef, dat niet
het rationalisme en het positivisme het
laatste woord hebben gesproken, maar
dat er eeuwige waarden zijn, die weer
binnen de gezichtskring komen, nu wij
weer leren denken uit het geheel en niet
langer uit het deel, nu de ver doorgevoerde specialisatie plaats gaat maken
voor het universele-zien, nu wij van de
analyse weer komen tot de synthese en
nu blijkt, dat in diepste wezen niet het
denken, maar het voelen primair is. De
weg gaat niet 'anger afwaarts van het
religieuze naar het materiele, maar opwaarts van de materie naar de religie.
De natuurwetten, waarbij de 19e-eeuwse
wetenschap zwoer, brachten ons niet de
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onomstotelijke laatste waarheid; zij bleken zelfs geen wetten te zijn, maar
slechts hypothesen en theorieen. De
zekerheid der wetenschap maakte plaats
voor twijfel, maar dit is geen reden tor
pessimisme, want de twijfel is het eerste
voorzichtige tasten der religieuze ervaring in de ziel van den verzadigden wens
der afgesloten periode.
In een belangwekkend overzicht van de
veranderingen in het hedendaagse wetenschappelijk denken in tegenstelling
met dat van de 19e eeuw tracht Schubart deze stelling waar te maken. Na een
inieidend algemeen gehouden hoofdstuk,
passeren achtereenvolgens de biologic,
de psychologie, de medische wetenschap,
de physica, de theologie en de philosofie
de revue. Ik moet het aan de vakgeleerden overlaten, of zijn beschouwingen in
alien dele juist zijn. De beknoptheid, die
de schr. zich heeft opgelegd, doet voor
de niet-deskundige op dit uitgebreide
veld soms schade aan de duidelijkhdd.
Aan het Protestantisme doet Schubart,
de Grieks-Katholiek, niet voldoende recht
wedervaren. Hij kent het daarvoor klaarblijkelijk te weinig. Aileen de dialectische theologie blijkt binnen zijn gezichtskring gekomen. Maar ondanks deze
bezwaren bevelen wij dit boekje van
harte ter lezing en overweging aan. Men
bestudere echter daarnaast het moose
beheerste opstel van Prof. Boeke: „Het
religieus besef in Natuurwetenschap en
Biologie", dat, hoewel voorzichtiger in
ziln conclusies, een gelijke strekking
heeft. Het is te vinden in het Juni-nummer van „Wending-.
J. C. H. DE PATER.
Rainer Maria Rilke, Brieven over
Cezanne, vertaald en ingeleid door
C. W. Sangster—Warnaars, met een
woord vooraf door Dr. J. G. van Gelder. 's-Gravenhage, A. A. M. Sto ls,
1945.
Bloem-lezen, boeketten maken, is een
werk van oordeel en smaak. Het boeket
ontstaat pas, wanneer de bloemen met
zorg zijn uitgekozen en bijeengedaan,
maar dan is er ook een boeket, d.w.z.
iets anders dan alleen maar de som van
de bloemen; jets nieuws. Bloemlezen is
kunstenaarswerk. Ook wie het mes durft
zetten in een geheel van onderling ongelijke waarde, een roman of een lang
gedicht b.v. en dan de sterkste stukken
„unvermittelt- naast elkaar plaatst, ziet
soms tot zijn verbazing iets nieuws ontstaan. Datgene wat van een zeker niveau
is, herkent het gelijke en verwante; het
is er familie van en verdraagt zich ermee,
krachtens zijn kwaliteit.

Zo brengt de lectuur van Rilkes brieven
weer tot filosoferen over aesthetische
wetten, maar ditmaal gebeurt het naar
aanleiding van de keus, de greep, die
hier gedaan, resp. toegepast is. De
Franse Rilke-vertaler Maurice Betz
kwam, zo lezen we in de colophon, in
1944 op het denkbeeld meesters brieven, of iuister brieffragmenten over
Cezanne afzonderlijk te bundelen en het
bier besproken boekje geeft diezelfde
fragmenten, met een vermeerderd, in een
verzorgde Nederlandse vertaling, voorafgegaan door een inleiding na een woord
vooraf. Men staat verbaasd over het
organische geheel, dat op deze wijze, min
of mee; ondanks de bloemlezer, ontstaan
is. Want deze kon geen „artistieke"
keuze doen: hij was gebonden aan de
naam Cezanne. Zijn verdienste is wellicht dat hij die sterke samenhang heeft
gezien en dit resultaat vermoed. 1k kocht
het boekje in April en las het vele malen;
van tijd tot tijd keert men er toe terug
en dit zal wel niet ophouden tot men het
in een niet te verre toekomst van buiten
kent. Is het om Cezanne, die men slechts
uit reproducties kent, is het om Rilke? Of
bevatten deze brieven een aesthetische
vitamine, zonder welke men niet leven
kan? Rilke heeft geen „verhandeling over Cezanne geschreven of willen
schrijven; hier was iets veel belangrijkers
en zeldzamers aan de hand dan een journalist die op een geschikte stof afvliegt:
na Rodin, Rilkes grote artistieke liefde,
is Cezanne 's dichters voorbeeld en
kunstbroeder, zijn ouder, ervaren ik geworden, wiens voorbeeld hij zich innrent
met onvergelijkelijk discipelschap. Want
Rilke werd een groot meester, omdat hij
zulk een groot discipel kon zi,n.
Dr. Van Gelder zegt in zijn woord
vooraf terecht, en Rilke erkent dit zelf
ergens met zoveel woorden, dat de
dicher nog niet zo ver was om scherp
tussen het vroegere en het latere werk
van Cezanne te kunnen onderscheiden.
Rilke benadert Cezanne niet kunsthistorisch of zo, hij voelt zich zelfs in 't geheel geen schrijver over schilderkunst;
hij schrijft over Cezanne, omdat die een
wending in zijn leven betekent of zo men
wil, Socratisch vroedvrouwenwerk verricht om den dichter aan nieuw leven te
helpen. Cezanne is voor Rilke een „Erlebnis" van de tweede rang. En
zo benadert Rilke den tragisch-gelukkigen, ouden zonderling van Aix van het
hart uit.
Dat wij op die manier vele en belangrijke dingen over Cezanne te weten
komen, spreekt vanzelf. Dat wij, door
deze geestelijke „ontmoeting - van een
ouden schilder met een jongen dichter,

Rilke beter leren verstaan, kunnen we in
het woord vooraf lezen en in het boekje
bevestigd vinden. En we zouden over
deze eerste en tweede laag van belangrijkheid nog veel kunnen zeggen. Dat
hier ook literatuur van stand en gehalte,
zelfs in de vertaling, gegeven wordt,
moet eveneens terloops met innig genoegen worden vastgesteld. Maar ergens
moet een punt zijn, waar voor de lezer
van 1946 de figuren van Cezanne en
Rilke, samenvallende, de eigen artistieke
idealen en intenties vruchtbaar overschaduwen. Dit is tenslotte het belangrijkste van alles, want evenmin als in de
natuur bestaat er in de kunst iets op
zichzelf en voor zichzelf.
Wanneer men echter in dit boekje leest
als in een brevier, is dat niet omdat men
de absolutistisch-aesthetische levenshouding van Cezanne en Rilke als de eigene
aanvaardt. Hierover zou een afzonderlijk
artikel, zo niet een studie, te schrijven
zijn. In deze korte bespreking hebben we
alleen maar willen vaststellen, dat voor
kunstgevoeligen met een scheppend verbeeldingsleven hier een aan vitaminen
rijk geestesvoedsel voorhanden is en dat
de keuze der fragmenten tot een zelfstandig literair meesterwerkje geleid heeft.
C. R.
Het huis met de elf kamers. Bekroonde

verhalen uit „De Nieuwe Eeuw"-prijsvraag. N.V. Boekdrukkerij „Helmond-,
Helmond.
Theodor Storm, Van wolkengrauw en
hemelsblauw. Een keur uit zijn novellen, verzameld door Reinold Kuipers
en vertaald door D. van der Linden,
G. W. Breughel, Amsterdam 1945.
Er is in onze dagen een verlangen, de
dingen, en onszelf uit te hef fen boven de
sleur van het dagelijks bestaan. Dit kunnen wij ook constateren in onze na-oorlogse literatuur. In „Het huis met de elf
kamers" worden ons elf korte verhalen
van elf jonge auteurs voorgelegd, die alle
dit gemeen hebben, dat zij ons buitenissige gebeurtenissen vertellen. Het is
een selectie uit de 300 korte verhalen
die bij het uitschrijven van een prijsvraag
bij de redactie van „De Nieuwe Eeuw binnenkwamen. Vijf ervan werden bekroond. Met zes eervol vermelde werden
zij tesamen in dit bock uitgegeven.
Dit Huis met de elf kamers is een waar
spookhuis. Elke kamer heeft zijn eigen
griezeligheid. Schimmen waren rond,
doodsgerochel stijgt op; er is angst, verraad, obsessie. Het meest gewone, is een
oorlogsverhaal. Het werd met de vijfde
prijs bekroond maar is naar onze
smaak het beste uit de bundel. Een ge-
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wonde Duitser weet dat hij alleen nog
maar door het ingrijpen van een dokter
van de dood gered kan worden. Op ziin
vraag naar die dokter brengt men hem
naar een galg, waar zes lijxen hangers.
an daarvan is dat van de dorpsdokter,
die hij tevoren zelf met zijn kameraden
heeft opgehangen.
Het vijfde verhaal werd geschreven door
Louis Olav Leroi, die tevens aan de
bundel een beschouwing laat voorafgaan
over de techniek van het korte verhaal.
Hij verklaart daarin de voorkeur die dit
verhaal thans geniet, uit de moderne
geest, die nuchter en sober is. „Wij hebben echter nog voldoende verbeelding om
ons het onwezenlijke te kunnen indenken
voor een korte spanne tijds". De roman
en de novelle, die van langer adem zijn,
kunnen hedendaagse gejaagde lezers niet
meer in hun greep houden; zij kunnen niet
in den leesbeurt worden gelezen. Het
afbreken der lectuur werkt fnuikend op
de verbeelding, want uit de illusionaire
wereld wordt men telkens weer in de
nuchtere wereld der werkelijkheid overgeplaatst.
Wij geloven dat deze verklaring niet
juist, althans niet de enig juiste is. 0.i.
komt het verschijnsel van de voorkeur
voor het korte verhaal meer voort uit
een verlangen, bij schrijvers zowel als
lezers, naar het buitenissige, zoals wij
dat in de aanvang van deze recensie
reeds noemden. Maar het buitenissige
en griezelige verdraagt niet te lang te
worden volgehouden; dan wordt het belachelijk als bij een co/portage-roman. En
voor dat belachelijke schrikken wij terug.
Er is bij ons een verlangen naar romantiek, dat echter doorkruist wordt door
een bijna cynische nuchterheid en zelfspot, welke ons verhindert lang toe te
geven aan dat verlangen en tevens onze
romantische verbeelding dwingt de weg
van het lugubere en afschrikwekkende in
te slaan, een wrange zelfkwelling. Het
resultant daarvan is het korte griezelverhaal, zoals wij dat niet alleen in de
hier besproken bundel aantreffen, maar
in allerlei literaire en niet-literaire tijdschriften herhaaldelijk tegenkomen. Wij
behoeven dit tijdsverschijnsel niet tragisch
te nemen. Shakespeare liet zijn publiek
ook graag griezelen en onze kerngezonde
voorvaderen gingen liever naar een buitenissige drank van Jan Vosz dan naar
een stuk van Vondel kijken. Maar wat
we misschien wel tragisch moeten nemen,
is het feit dat al dat griezelige van ons
zo zinloos en hol, zo kermistent-achtig
aandoet en zo weinig obsederend is. Het
grijpt ons niet bij de keel. Het is maakwerk en niet dat van een door ellende
en angst bezetene; en de wereld van
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vandaag is er toch niet naar, dat zij zulke
auteurs niet zou kunnen opleveren! Het
is een vlucht uit de werkelijkheid van de
ellende in het spel met de ellende. Met
de hand op het hart moeten wij verklaren,
dat het bezoek aan het Huis met de elf
kamers ons is tegengevallen, het had in
de grond van de zaak maar weinig beklemmends. Als kunstwerkjes achten wij
het merendeel van deze verhalen mislukt.
Een vergelijking met het volgende bier te
bespreken boek dringt zich vanzelf op.
Hadden de novellen van Storm ook gevoeglijk begraven kunnen blijven onder
het stof van de hele of de driekwart
eeuw die hen bedekt en hadden wij desnoods enkele kunnen laten voortleven
als schoollectuur voor de Duitse lessen
op onze middelbare scholen, zoals tot
nu toe? Het buitenissige, dat ook sommige van deze novellen beschrijven, is
in vergelijking met dat van de bovengenoemde korte verhalen maar tam. Hun
romantiek is toch eigenlijk uit de tijd;
ze zijn wat sentimenteel ...... En toch,
ze bezitten wat de bovenbedoelde verhalen missen: het doorleefde. Men voelt
er een hart in kloppen, dat van de schrijver tezamen met dat van zijn figuren.
Men voelt bij het lezen met welk een
sympathie en aandacht en mededogen
Storm zich over het leven van zijn mensen heeft heengebogen en uit hun versombering naar een verheldering heeft
gezocht. Hij schept een sfeer, zoals
avondzon een sfeer van milde stilte om
de dingen legt. Zijn woorden glanzen
als oud goud en hij heeft ze zuiver op
hun sfeer en spankracht afgewog en,
evenals zijn gaaf gestileerde zinnen. Het
was Gottfried Keller, die hem de „stillen
Goldschmied and silbernen Filigranarbeiter" noemde. En ik ken geen beter portret van Storm, dan Rembrandts ets „Het
Goudsmidje", waar ook zo'n in zijn stille
weemoed en in zijn werk verdiepte mens
ons getoond wordt, vol liefdevolle aandacht voor het werk zijner handen. Het
is de kunst van Aart van der Leeuw en
Van Schendel ten onzent, die wij in het
werk van Storm — hoe beinvloed het
dan ook nog mag zijn door de geest van
zijn sentimenteel-romantische tijd ontmoeten.
Storms novellen kunnen de confrontatie
met „Het huis met de elf kamers" nog
glansrijk doorstaan. De keus der zes
novellen is uitstekend; verschillende zijden van Storms werk zijn er in vertegenwoordigd. De vertaling geeft de dikwijls
'broze sfeer van het oorspronkelijke ong eschonden weer; ze is tevens nauwkeurig. Ook deze arbeid getuigt van
liefdevolle aandacht.
C. VERMEER.

H. Barendregt

ENGELENSTEM
1k toog binnen uw grenzen
een wonclervolle tocht;
ik koesterde twee mensen
in mijner vleuglen bocht.
Langs witte wegen reisden
zij voetlings naar hun stall;
twee klaarten, die vergrijsden
noch krompen voor de nacht.
Hij, met zijn bruid verbonden
door 't hart en in de droom,
wist haar in zoeter wonder
haast moeder van Gods Zoon.
Over hun hoog ervaren
neeg ik ontroerd mijn hoofcl,
dat 't schuimen van mijn Karen
hioeide' om haar eeuwge schoot.
Zo ben 1 hen blijven hoeden
in 't brengen van hun kind;
de donkre duivlen woelden;
de stall was nors gezind.
Ze rnoesten arm vertoeven,
zo had het kind gewild.
Die stond begon haar zwoegen;
bij ons viel grote stilt'.
Miiiioenen ogen keken,
de wereld trok zich saam,
eeuwen en eeuwigheden
braken zich dringend baan.
Een kind! een kind gehoren!
hemel tilt aardes wond,
ster, uit de nacht ontloken,
bloesem uit zwarte grond.
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WWI spande ik mijn vleuglen
over een ijI geschrei;
hoog zongen eeuwge vreugden
hun branding in de tijd:
Een kind! een kind geboren!
Iiefde' over aardes wond,
glorie aan God omhoge,
vrede voor 't wereldrond.

H. Barendregt

CHRISTOFOOR
Neem mijn staf
Hebt Gij geroepen?
en treed van d'oever af;
tangs schiftende en weke paden
kom ik door 't water waden.
Maar nu ik U aan d'andre oever vind:
zijt Gij een kind?
'k Hield in 't betrachten van mijn plicht
slechts 't hart op U gericht;
zijt Gij de Sterke die 'k wou zien en
als slaaf wenste to dienen?
dees' wereld in zijn nood en ongeval
regeert Gij 't Al?
Bij Uw gestalte' en handen teer
buk ik behoedzaam neer:
ik kan de hemels van Uw ogen
in mijne niet gedogen;
ik vat U aan, dat zonder leed of scheur
'k U overbeur.
Zie, met mijn staf peil ik de baan
die 'k grOOt met U zal gaan.
Maar 'k zie natuur rondom zo zwijgend
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nooit was cle Iucht zo dreigend
hoe voel m'opeens Bering en onbehoed .. •
Hoe stijgt de vloecITI
Daar werpt de storm zich op ons neer!
En bliksemen in speer bij speer
hitsen de stroom, de waatren woeden.
0 kind, ik tuimel door de vloeden;
o loden kind, nu ik kamp om behoud
wie zijt Gij die mij houdt?
'k Beklim vermoeid de overkant,

U aan mijn hand.
1k droeg bij storm en vuur de wereld.
Nog zie Uw schoon gelaat bepereld,
nog jaagt mijn bloed.
Wie zijt Gij, die mij !even doet?
Steen van Christus
1k ben het die uw drif ten tern,
1k ben het kind
n- van Bethlehem.

H. Barendregt

IK HEB EENS
1k heb eens de englen zien verschijnen,
vroeger, ills kind;
over de daken en de pleinen
woei de wind.
Vader en moeder waren ziek, zij lagen
te steunen in d' alkool;
de dood was reeds velen in die Jager'
genaderd ten roof.
1k had gebeden en stond, nog vrezig,
op zolder voor raam;
ik wist de dood in huis aanwezig,
met mij te zaam.
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De zon gloeide als een rode hol
Iaag in de lucht;
de boomtop ve•Or mij Ieefde zacht, vol
windgerucht.
De wolken, zij gleden of naar 't licht mijn ogen
schoven mee;
toen voer ik op de wind omhoge,
een prauw in zee,
op de eb van het zonlicht heengezogen,
vecierlicht,
met zijn vierken wijd op de wind gebogen
toen rezen de englen in 't gezicht:
cloorschijnend suisden zij tangs en wenkten
wick over wiek;
ik kon hen niet verstaan, maar zij drenkten
m' in hun muziek.
En de wind stale op tot een oneindig juichen
en hief mij voort;
't was een zwerven, spreiden en grensloos buigen,
zingen van 't ene woord.

Droef stond ik op zolder in 't avondwazen;
mijn ouders beneden mij;
en ik wist: of zij al of niet genazen
was enerlei.
Maar het grote waaien is weggebleven,
het woord is verloren gegaan.
Hoe vaak heb ik niet mijn gezicht geheven
en zocht 'k Hem aanI:

O geef mij de wind om in te leven,
geef mij cle storm om in te staan.

De bier van H. Barendregt gepubliceerde verzen zijn genomen uit een
verzencyclus „Pinkstertij '4(1—'45".
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D. v. d. Stoep

DE HEER STRIJDT AAN JOHANNES' ZIJ
AIs Arjanna die avond de tale! heeft afgeruimd draai ik de lamp uit en
ga zitten in mijn stoel bij de haard am op mijn bezoeker te wachten.
Arjanna is nog even in de keuken bezig. Daarna vertrekt zije 1k ben alleen.
De geel-rode venstertjes in de haard maken dat de kamer niet helemaal
donker is. Het licht wordt tot in de verste hoeken door de glimmende
meubels gierig opgevangen. Buiten moet het erg donker zijn: ooh als mijn
ogen geheel aan duister gewend zijn, komt er nauwelijks tekening in de
omtrek van de ramen. Telkens slaan er hagelvlagen tegen het glas. In mijn
tuin rumoert de storm in de oude bomen.
Ik wacht op mijn bezoeker. Hij zal schellen en ik zal hem opendoen.
Of, hij zal schellen en nog eens schellen en door de ramen spieden en
verder gaan omdat ik hem niet opendoe. Dit laatste is het waarschijnlijkst.
Daarom heb ik mijn huffs donker gemaakt. 1k wit hem in de waan, dat
ik niet thuis hen, voorbij laten gaan.
Voor de ramen is er even het haastige licht van een bliksemstraal. Ver
er achter volgt het gerommel van de dander. Daarna slaat de hagel een
ogenblik nijdiger tegen de ruiten. In het schijnsel van de haard zie ik op
mijn polshorloge, dat het kwart voor achten is. Omstreeks acht uur zal mijn
bezoeker komen. Voor de derde maal.
Hij kwam, vandaag twee weken geleden, toen ik jarig was. 11‹ kende
hem omdat hij een paar dagen te voren op mijn spreekuur was geweest.
Hij vroeg me ook nu te spreken en omdat ik dacht, dat het een spoedgeval
betrof, liet ik hem in mijn kamer. Hij stale me de hand toe en wenste me
geluk, met des Heren zegen er bij. Daarna wachtte hij, de handen met
de palmen op dkaar ter hoogte van de borst geheven, tot ik hem een plaats
zou wijzen. 1k trok een stoel aan tegenover de mijne. Het was een diepe
sloe! en waarschijnlijk maakte hij daaruit ten onrechte op, dat hij welkom
was. Toch zat hij er recht en statig in alsof hij temidden van een groat
gezelschap was terecht gekomen. Met de handen nog altijd in dezelfde
stand keek hij, mu men kunnen zeggen, naar zijn denkbeeldige reciter- en
Iinkerbuurman. Hij zat er bij alsof ieder ogenblik de gastvrouw hem zou
vragen of hij een hop koffie zou gebruiken en hij clan ja zou zeggen. En
toen ik hem mijn gebruikelijke doktersvraag stelde: „Zegt u het maar,
waarmede lean ik u helpen", verwonderde het me nauwelijks dat hij geen
antwoord gal. Hij zat en zweeg en draaide discreet zijn nek naar links en
rechts om mijn wandversiering op te nemen. Later begreep dat hij mij
ruimschoots gelegenheid heeft willen geven om hem rustig te observeren,
maar op dat ogenblik zat ik er mij alleen over te verbazen, dat deze man
zich blijkbaar om de een of andere reden in mijn huffs en aan mijn haard
als bezoeker op zijn plaats voelde. Hij leek me er toe in staat een opmerking
over mijn pantoffels te maken of zich te bukken en aan het rooster van de
kachel te schudden.
Hij zei of deed echter niets van lien aard. 1k herhaalde mijn vraag niet.
In sommige situaties moot men geduldio zijn.
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Misschien hebben we zo vijf minuten zwijgend tegenover elkaar gezeten. Toen liet hij zijn ogen door de mijne vangen. Die ogen waren troebel
en puilden enigszins uit hun kassen maar ze stonden vriendelijk en rustig.
„Je kent mij zeker niet meer?" vroeg hij. En op datzelfde moment kende ik
hem wel. Hij was Johannes, de dominee. En cut was er van hem geworden;
een verlopen kerel. Ziek blood, zieke longen, een ziek hart. Vrouwen.
Drankmisbruik. 1k haalde een Hes en glazen. Tensiotte was ik jarig. Hij
wist merkwaardigerwijs van vroeger de datum nog. Johannes, de dominee.
Vroeger was ik zijn paladijn geweest, zijn schildknaap, zijn dienaar en
zijn proefkonijn. Zijn broer namelijk. 1k deugde niet en hij deugde wel.
Het is mij altijd voorgehouden, dat ik niet deugde. En nog nadrukkelijker
heeft men mij er van overtuigd, dat hij in alles voortreffelijk was.
1k was stiekum en gerneen, een schuw en driftig kind met weinig verstandelijke vermogens. Als ik aan mijn kindergezicht denk, dan zie ik het
in de ronde spiegel met de vergulde rand, die op de kamer hing, welice ik
met Johannes deckle. Het was een klein en mager gezicht en geschonden
door de talloze puistjes, die ik 's avonds in bed met wellust openkrabde.
Over bet voorhoofd van dat spiegelbeeld hing een lok vuilgeel Naar. Geminacht, gepest en genegeerd als ik was door schooljongens en meesters,
door dienstboden en knechten, door familie en verwanten, tract Johannes
als mijn beschermheer op en hiermede bereikte hij voor ieders oog het
summum van zijn voortreffelijkheid. Men maakte er uit op, dat deze grote,
blonde en gave jongen, met zijn openhartig en zuiver gezicht, bij al zijn in
't oog lopende gaven, bovendien zo jong reeds de deugd der barmhartigheid
bezat. Hij beschermde mij, hij verdedigde mij. Hij sprong voor mij in de
bres. Hij nam mijn zonden op zich of bedekte ze.
Hij vertelde mij op lange wandelingen wat hij dacht en zag en bedoelde.
Hij zette mij uiteen wat hij bereiken zou, hoe hij
dat heb ik later begrepen de Helland imiteren zou in Iiefde en wijsheid en barmhartigheid en als kon, o, als kon, in wonderdaden. Hoe vaak heeft hij geprobeerd machtswoorden te spreken om mij van de „melaatsheid mijns
aangezichts" te genezen. „Geloof je dat ik je genezen kan, Cornelis?"
knikte altijd: ja. „Dan zul je morgen beter zijn." Een wonder A la minute
durfde hij blijkbaar niet aan. En ook van het naar de volgende dag verschoven wonder kwam nooit jets terecht. Hi; nam het mij niet kwalijk, zei
hij, maar mijn geloof was niet groot genoeg. Ach, als ik maar een geloof
had, zo groot als mosterdzaad.
Hi; hield tijdens de wandelingen lange en vurige redevoeringen over
onbegrijpelijke onderwerpen, waarbij ik met stil ontzag naar hem opzag
of waaronder ik boog, als hij de hand op mijn hoofd Iegde als de meester
zijn discipel.
Van meet of stond het vast, dat hij dominee zou worden. Het stond
ook vast, voor hemzelf en voor ieder die hem kende, dat hij de wereld
stormenderhand veroveren zou. Als hij honderd talenten bezat, dan zou
hij daarbij er duizend winnen. Zo groot was ho en tegelijk zo barmhartig.
Was zijn broertje Cornelis van die barmhartigheid niet het wancielend
getuigenis?
1k heb enkele glasheldere herinneringen aan onze jongenstijd. Aan mijn
kleine, magere en beverige vader, die met een verontschuldigende glimlach
zijn broodkorsten sopte in de thee en onderwijI knikte op alles wat gezegd
werd door moeder en Johannes over het leven, dat men leven moet volgens
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de geboden, die een regel der dankbaarheid vormen. Moeder glimlachte
niet. Door haar altijd wiebelende Iorgnet, die afgezakte glazen had en met
een gouden kettinkje achter haar oor was vastgemaakt, keek ze hooghartig
naar mij of onderdanig naar Johannes. Naar vader keek ze nooit.
Soms streek zij met haar witte hand langs haar hoog opgemaakte kapsel
naar de kleine kam die daarachter verscholen ging. Zij sprak veel over de
dieren, die schepselen zijn van God en wier bloed van onze handen geeist
zou worden. Zij deed het omdat zij mijn handen met het bloed van die
dieren bezoedeld wist. Hoe dikwijis had zij mij betrapt als ik ademloos
speelde met een vlieg of met mijn scherpe zakmes de structuur van een
kikker onderzocht.
Ik weet niet of ik haar op die ogenblikken haatte. Later heb ik het wel
gedaan, toen Johannes in de stad studeerde en ik de middelaar tussen
mijzelf en haar was kwijtgeraakt. Dat ik de bijbel en de catechismus ongeveer uit mijn hook! ken, heb ik te danken aan haar bijna dagelijkse straffen,
waarbij ik vele hoofdstukken tientallen malen heb overgeschreven. Elke
bloedvIek op het laken ten gevolge van opengekrabde puisten heb ik
geboet.
Johannes is regelrecht gestegen naar het toppunt van zijn roem. Toen
ik mijn middelbare schooltijd met hangen en wurgen had volbracht,
preekte hij al in een grote stad en bracht de stampvolle kerken in religieuze extase. Vaak heb ik onder zijn gehoor gezeten en gehuiverd van
trots en of guest om de macht die hij op de zielen had.
Tocn mijn vader dood was, ben ik weggelopen. Niet omdat mij daarmee
mijn Iaatste steun ontviel, want hij kon dikwijls even hulpeloos kijken
naar mij als ik naar hem. Ik heb hem eerder geminacht dan Iiefgehad.
In kinderharten komt niet gemakkelijk zoiets als mededogen op. Misschien
was het de vrees voor het exempel, dat hij in zijn leven heeft gegeven,
waardoor de impuls in mij opkwam het ouderlijk huis de rug toe te keren.
Nooit wilde ik worden als hij. In mijn eentje heb ik geploeterd voor mijn
bestaan en voor mijn graad. Moeder heeft mij niet terug geeist en Johannes, omzwermd als hij wend door „de schare" had mij niet meer nodig
als een voorwerp om er het beoefenen van de deugd op te leven. Nooit heb
ik er enig bewijs van gevonden dat hij zich aan mij nog lets gelegen
Iiggen. Ik heb mijn naam veranderd en als scheepsdokter, zwalkend op de
zeeen, de wereld van vroeger vergeten. Op mijn vijftigste ben ik aan de
wal gaan 'even in deze kleine stad. Ik heb niet veel patienten, maar genoeg om mij in 't leven te houden. Ik ben alleen. 1k heb geen mensen
nodig. Arjanna zorgt voor mij. Zij heeft merkwaardige kromme benen en
brengt mijn gemoedsrust niet in de war. Ik heb mijn studie. Eindeloos
zijn de velden der wetenschap en nooit zal ik mij voldoende kunnen laven
aan de bronnen, die daaruit ontspringen.
„Johannes, we drinken een glas, omdat ik jarig ben."' Hij keek mij met
zijn bolle ogen aan terwijl hij dorstig dronk. Weer viel het mij op dat die
ogen zo rustig en vriendelijk stonden. Ik schonk hem opnieuw in. „Wij
drinken nog een glas en dan ga je weg en zoekt een andere dokter op. Ik
heb geen behoefte aan verjaardagsvisite. De familieband is al lang versleten. Wij hebben allebei een andere naam boven onze eigen verkozen.
1k vraag je nergens naar. Het interesseert me niet.Hoe eigenaardig was zijn antwoord. „coed", zei hij, „ik ga weg, je weet
het nu, maar denk niet, dat ik je opzoek, omdat ik in mijn ellende een
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beroep op het broederhart wil doen. Beschouw mij als Lazarus, maar bedenk, dat aan Lazarus genade geschonden wordt."
Zijn geschonden gezicht kreeg een glimlach, die mij verbijsterde. En met
die glimlach om zijn lippen ging hij weg.
Hij kwam, de tweede keer, nadat mijn gedachten mij gedurende een week
van het raadsel van zijn zalige gezicht hadden leren walgen. Een beetje geevangeliseer van een verlopen sujet, dat dan ook nog mijn broer heette,
was precies wat ik nodig had. 1.1, heb niets tegen verlopen sujetten, maar
Iaten zij tenminste op een eerlijke manier naar de bliksem gaan.
Toen ik hem binnenliet, nam ik me voor hem meteen maar en onverhuld
de waarheid te zeggen, deze waarheid namelijk, dat hij moest proberen in
zijn eigen vet gaar te smoren. Maar hij was nauwelijks gezeten of hij vroeg
me of ik met hem meeging, omdat onze moeder naar me gevraagd had. Ze
wade me nog eenmaal zien voor ze stierf.
1k moet een ogenblik dwaas en onnozel naar hem gekeken hebben. Maar
daarna steigerde bloed naar mijn kop en er borrelde een reeks godslasterIijke scheepsvloeken naar mijn keel. Mijn moeder wilde me nog eenmaal
zien voor zij stierf. Mijn woede duurde maar een ogenblik omdat ik op 't
zelfde moment ook de groteske clwaasheid van de situatie besefte. En ik
meende de situatie volkomen meester te zijn, Coen ik antwoordde: „Je
moet tot Kerstavond wachten, Johannes, op Kerstmis komen alle verloren
zonen thuis-. Johannes stond op: „Coed'', zei hij, „dan korn ik je op de
eerste Kerstavond
Er kwamen rode sterren voor mijn ogen door de woede die opnieuw in
mij oprees en mij bijna misselijk maakte. 1k dacht een kort en vreemd
ogenblik aan al de messen uit mijn instrumentarium, waarmede men
snijden en kerven kan. Hij moet lets gemerkt hebben van wat er in mij
omging, want met de autoriteit, die mij aan vroeger herinnerde voegde hij
er aan toe: „Denk er om, Cornelis, de Heer strijdt aan mijn Een
beetje dronken liep ik in de gang achter hem aan. Adieu, zei hij en ik
keek hem na als was hij een spook geweest.
De Heer strijdt aan Johannes' zij. Dat kan wezen, Johannes, maar Hij
kan je niet helpen om mij op Kerstavond bij de warme kachel weg te
halen. Laat moeder sterven met de hand van haar grote zoon, haar heiland,
in do hare. 1k begeer niet haar terug te zien. 1k begeer ook niet Johannes
,00it terug te zien. Straks zal hij schellen en nog eens schellen en voorbijgaan, hoewel de Heer aan zijn zijde strijdt.
Is dit niet een Kerstavond uit duizenden? Storm in mijn bomen en hagel
tegen mijn ruit. De bliksem wordt feller en snel komen de donderslagen
nader. Onweer op Kerstavond. De Heer strijdt aan Johannes' zij. Hij is
Lazarus. Genade is hem geschied. Hoe is het mogelijk, dat hij mij, met de
paar woorden, die hij zei, zo diep getroffen heeft. Zij makers het diepste
verzet in mij wakker en tegelijk trekken zij mij aan. Zij maken tegelijk mijn
walging en mijn honger gaande. Zij roepen gelijktijdig een behoefte in mij
op om te lasteren en te bidden. Want ik moet dit oncler ogen zien, dat
Johannes met zijn woorden het grootste gelijk van de wereld kan hebben.
Hij is Lazarus. Hem is genade geschied. De Heer strijdt aan zijn zij.
Heb ik het niet uit den treure geleerd, dat dit het mysterie van Gods
genade is, dat hij lust heeft aan verwoeste !evens, die hun verwoesting
erkennen en daarna om genade smeken? Er ligt een eigenaardige bekoring
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in, zich op de rust van deze gedachte weg te laten drijven. Maar de walging
blijft sterker dan de honger. Vanavond komt Johannes me halen. Dan
gaan we samen naar ooze moeder. Zij zal tranen schreien onder haar
wiebelende lorgnet. 11: zal vergeving vragen aan haar en zij aan mij. Dan
komt er een varken met een lange snuit en dan is 't vertelsel uit. 't Is al
uit voordat 't begint, want Johannes zal aan moeders bed moeten vertelten, dat Cornelis zijn hart verhardde. Op deze Kerstavond komen niet alle
verloren zonen thuis. Een blijft er bij zijn eigen kachel. Laat Johannes
maar onder hageljacht, stormgeloei, bliksemstraal en donderslag op weg
gaan om zijn broer te nodigen tot het feest van de grote verzoendaz Hil
vangt hot, hoewel de Heer aan zijn zijde strijdt. Men krijgt zijn zin niet.
alleen omdat men aan exaltaties lijdt.
Waarom zit ik mij nerveus te maken bij het wachten op die vervIoekte
bel?
Achter de ramen staat de duisternis inktzwart. De donderbui komt
nailer. De storm raast door de bomen. Dan schrik ik op en voel mijn
polsen kloppen, want gedurende een seconde komt er plotseling aan het
tumult daarbuiten een einde en is het ademloos stil. Daarna schiet er een
helle vuurstraal Tangs mijn ruiten en het huffs kreunt in zijn voegen onder
het geweld van de donderslag. Mijn kamerdeur draait open. Nog terwijl
de Bonder uitrolt in de verte klettert de hagel weer tegen het glas en het
geluid van de zwiepende bomen keert terug. Ik waag het niet de deur te
sluiten. Ik zit half overeind met de handen krampachtig om cle armleuningen en luister. Het is duidelijk, dat niet alleen de deur naar de gang, maar
ook de buitendeur openstaat: het geluid van de wind en de regen komen
ongehinderd binnen. Johannes heeft eindelijk zijn wonder gekregen. De
cieuren worden voor hem geopend zoncler dat er mensenhanden aan te pas
komen. Ik denk, dat ik mijzelf zal Koren lachen, maar er komt geen geluid
over mijn lippen. Mijn voorhoold is klam en ik heb de moed niet om te
vloeken. Er zijn voetstappen op het trottoir. Ze gaan voorbij. Hoeveel tijd
is er verlopen voor ik mij eindelijk verman en mijn ledematen weer kan
bevelen mijn wil te doen? Dan is het echter reeds te Iaat. Als ik mij
moeilijk naar de gang begeef en mijn hand nerveus tast naar de schakelaar
Iangs de wand, houden er voetstappen op in de straat.
En Johannes' gestalte staat groot en dreigend in de deur.
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Muus jacobse

HET GOEDE LEVEN
Kind, tot flit wondere bestaan gehoren
Als een bevrijding uit de duisternis,
Hoevele jaren had ik je beschoren.
Dat je het alles zag hoe goed het is!
Na elke vreugde die je had hedreven
Lachte je maar wanneer je slapen ging,
Alsof je wist dat heel dit aardse 'even
Zou gaan van zegening tot zegening.
Hoe wou ik je niet helpen to ontvangen
Wat al het levende ontvangen mag,
Als het de flood maar overwinnen kan en
Zijn troost zoekt in het Licht van iedre dag.
Maar nu geen aards licht je meer troost kan geven,
Omdat je heel de wereld huitensloot,
O vreemd geloof dat God jouw kleine leven
Nu bovenmate zegent in de flood I

Muus jacobse

KLEIN LIED IN DE HERFST
Nu komt de blijdschap van de herfst
Warm liggen over mijn gezicht,
Als op een blad dat rijpt en sterft,
Het glanzen van de schaduw Iigt.
Want zon en schaduw worden mii
Tot wisseling van nacht en dag,
Waarin ik rondga, warm en blij,
En weet dat ik nu slapen mag.
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O dit is wat ik zeker weet
En wat met blijdschap mij vervult,
Dat mij een herfst, gerijpt in leed,
In zon en warme schaduw huh.
Zoals hij stil de ogen sloot
Om Gods stem dieper to verstaan,
Laat mij zo slapend in u gaan,
O zoete toegang van de dood.

Muus Jacobse

ALLERZIELEN
Nu ligt de late najaarstuin
Verdonkercl in zijn vochtic bruin
En, offer van een dood seizoen,
Verregende de laatste bloem.
De hemel is nu zonder Iicht,
iviaar doe ik stil mijn ogen dicht,
Dan weet ik vie hier overwon,
Want in mijn ogen schijnt de zon.
O glanzende afstand van de dood,
Graf dat zich bloeiend opensloot,
Maak deze dag der doden tot
Dag van de levenden in God!
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Anna Mertens

DE KLEINE STAD
Het is het carillon, chit irriteert,
maar Bat zij onbewust alree bemint:
genegenheid, waartegen 't hart zich weert.
Geen enkele schoonheid neemt haar aan als kind.
Nog niet. Zij wil nog vreemdelinge zijn,
haar hart reikt ver weg naar de grote stad,
die had zo goed verborgen al haar pijn.
Daar was het, Bat zij zeer had liefgehacl.
En dit verbannen zijn is als een Broom.
Verboden paradijs is het station.
Zij Ieeft de dagen lijdelijk en loom,
en weegt haar leed, dat niet berusten Icon.
Zij nadert mensen moeizaam, want niet een
heeft het gelaat, dat zij herkennen moet.
Zo rijgen wezen monotoon aaneen.
Een slapende onrust is 't vergeefse bloed.
Zie de rivier is breed en zilverwijci
en groene landen spreiden langs haar zoom,
loch geen der uren vindt haar voet bereid;
een vijandschap houdt iedre gang in toom.
GeIijh haar hart genegenheid onthoudt
aan het bestaan der burgers, halm en steak,
heeft nog haar wil geen enkle brug gebouwd
naar wat van schoonheid tot haar wezen spralc.
Maar het gebed staat in de morgen op
en sluimert in des avonds tot het hart
Bat haar onthouden werd; de harteldop
zegt de ene naam: een litanie van smart.
Vreugcleloos is 't gebaar, als zij zich Meech,
en overbodig klinkt haar ieder wooed.
Zij is voorbij. Geen hand houdt zich gereed.
Geen stem zingt aan haar oor, zodat zij hoort.
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Geen stem? De muur der middeleeuwse kerk,
een oude gevel, een gothiek portaal,
van bruggebouw het schijnbaar planloos werk,
dit alles spreekt een heimelijke taal.
„Wat schoonheid is en sterkte, zie dat blijft,
en ook de tederheid zal niet vergaan.
Uit stadige arbeid groeit, wat lang beklijft,
zie ons exempel naast uw leven staan.9.
De honger schreeuwt in haar een bitter lied,
en in haar leven rekt een wijd verzet.
„Spreek voort, zing voort
alleen, ik hoor u niet.
uit dit bestaan laat vrij me en onverlet;
zo mijn verlangen eenmaal de armen spreidt
iedre muur stort in,
tot zijn begeerte
de kleine stall zinkt in vergetelheid,
mijn macht is groot, omdat ik groot bemin."
Er komt een avond, die zij niet verdraagt,
van zachte mist en nevel. leder ding
rijst in een aarzeling, die niet mishaagt;
er weifelt in haar hart vertedering.
„Wat gij niet woudt beminnen, eertijds werd
een zaak, die u zeer na aan 't leven wies.
Jaag niet uw ziel meer op, dit moede pert,
andere is verlies."
poem dit uw winst, al
Er komt een middag, die haar weerloos treft,
cloch van een trage en laffe weerloosheici.
„Gij hebt uw eenzaamheid nog nooit beseft,
gewogen nooit vat u van andren scheidt.
Voeg naar hun gang uw tred en leer hun spraak.
Eet van hun brood en drink hun water mee.
Te lang hebt gij gesluimerd, op, ontwaak;
stroomt iedre beek niet naar dezelfde zee?"
Doch o de nasmaak van dit droef festijn,
de ziel vernederd en gebonden; 't lied
verworden tot verachtelijk refrein.
„Wat hebt ge nagejaagd? Het was er niet.
Het was er niet, dit ijdel ideaal
van stilte, dat gij u verkoren hadt;
verzonken is de schone kathedraal,
volg cle andren slechts op hun onheilig pad."
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Zij heeft de grote stad teruggezien,
doch als gebonden was ook hier haar tred.
„Werd ik ook bier een vreemdeling missc-hien?
ontgroeide 'k zozeer aan haar ruime wet?
Een luttele of stand Scheidt van 't 'even mij,
ach, om wiens wit mijn leven rouwende is.
Omringt mij hier nu eendre woestenij?
Werd zelfs de laatste oase een wildernis?"

Beveiligd zijn in eenzaamheid en toch
breken het simpel brood der nedrigheid;
zich voegen naar des levens gang en noch
eisen noch morren, tot elk ding bereid.
En voortaan aistand doen van elk geluk.
Doch zeer beminnen, zeer geduldig zijn,
dankbaar voor elke bloem, die ik nog pluk.
Dankbaar voor iedre vreugde'en iedre pijn.
Serene vrede, die bet branden voelt
van het bedwongen Iced en nochtans lacht;
die door een eeuwige oceaan omspoeld,
het tijdlijk leven dient met stage kracht,
doch die zich nimmermeer gewonnen geeft.
Wiens eenge trots is 't heimelijke vuur
dat onuitblusbaar in zijn binnenst leeft
en dat hij hoeden blijft elk wankel uur.
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Brief aan de Reciactie van „Ontmoeting"*)
Geachte Redactie,
jk vraag het woord voor een persoonlijk feit. Niet dat u, of een van uw
medewerkers, mij beledigd heeft, maar u heeft jets bovenmenselijks van
mij geeist: de oplossing, hier en nu, van een tennaastebij twee-eeuwenoud, of misschien nog wei ouder, probleem. Uw uitnodiging om voor uw
blad een poeziekroniek te willen schrijvcn was wellicht een pijI, in eenvoudigheid afgeschoten, maar zij heeft mij in het hart getroffen met een
acute, om niet te zeggen dodelijke wonde. Dat ik nog leef, is niet uw verdienste, zomin als het trouwens ook in wezen uw schuld zou wezen, wanneer ik aan de problematiek van het geval bezvveek. Wij zijn tezamen in
een vreemde, gespleten tijd gesteld, en wij weten het. Wij zijn dwaas, en
wij weten het. Daarin ligt ook onze enige redding, want als wij weten dat
wij dwaas zijn, als wij weten dat wij beiden geslagen zijn met een dodelijke
dwaasheid, kunnen wij met elkaar praten en misschien in dat gesprek een
korrel wijsheid vinden.
Wij zijn het niet eens met elkaar. U hebt een tijdschrift „Ontmoetine
opgericht en ik kan dat niet voor mijn verantwoording nemen. Maar ik
begrijp heel goed de raison van uw onderneming, u van uw kant begrijpt
waarschijnlijk heel goed de reden van mijn afzijdigheid. Wij hebben de
situatie zozeer door, dat wij nauwelijks meer trachten elkaar van ons eigen
gelijk te overtuigen. Wij hebben de strijd praktisch gestaakt en maken ons
op om ons ieder in onze eigen vesting terug te trekken. Een vesting is
maar een benauwde ruimte, maar biedt toch meer levensmogelijkheclen
dan een slagveld. Maar nu, terwiji wij nog even verbaasd rondkijken voor
wij ons voorgoed terugtrekken, schiet u opeens uw Iaatste piji of op mijn
hart: je hoort toch bij ons, waarom doe je eigenlijk niet met ons mee?
Ik had deze pijl natuurlijk gemakkelijk op mijn pantser kunnen laten
afstuiten. Ik had kunnen antwoorden: maar zie je dan niet dat ik niets
anders heb gedaan dan tegen jullie vechten? Zie je dan niet dat Binds
mijn eigen sterkte ligt, waarop ik mij terugtrek om verder te kunnen leven?
1k kan toch niet met jullie meegaan, want dat zou verraad zijn aan mijn
roeping. 1k kan hier toch ook niet blijven staan, midden tussen de strijdende
partijen in, want dan word ik getroffen door pijlen van voren en van
achteren. Met al deze argumenten had ik uw piji van mij kunnen afweren,
rrtaar ik heb bet niet gedaan. Ik heb daarentegen de piji in mijn hart laten

*) Nu Dr. K. Heeroma zich bereid heeft verklaard de poezie-kroniek in ons tijdschrift te verzorgen, geeft „Ontmoeting - , uit hoofde van oude en vriendschappelijke
relaties, die de leden der redactie persoonlijk met hem onderhouden, den markanten
essayist-dichter gaarne de gelegenheid in een „open brief" zijn standpunt uiteen te
zetten inzake de huidige literaire situatie, en, in verband daarmede, de overwegingen,
die hem er toe hebben geleid de uitnodiging tot medewerking te aanvaarden. „Ontmoeting - is geen vrije tribune en deze brief is ook niet de inzet van een vriendschappelijke polemiek, maar de redactie meent, dat iemand, die haar geestelijk zo
nauw verwant is als Dr. Heeroma, al ziet hij sommige dingen principieel anders, de
gelegenheid moet ontvangen, zich over deze dingen volledig uit te spreken, alvorens
zich tot medewerking te zetten. Op deze brief zal geen wederwoord van de redactie
volgen; hij spreekt voor zichzelf; en dat onze theorie en practijk van de mening van
den schrijver afwijken, mag de redactie na no. 1 van „Ontmoeting - als bekend
veronderstellen.
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dringen en geantwoord: wat u zegt is eigenlijk juist, ik hoor ook bij u,
maar toch kan ik niet met u meevechten, want u strijdt op de verkeerde
manier. Dit is het probleem, geachte Redactie, waarvoor u mij stelt: u
strijdt op de verkeerde manier en daarom moet ik tegen u strijden, maar
toch, ik hoor bij u. Van uw standpunt, „ut omnes unum lint", hen ik
een schismaticus, maar u bent gereformeerd genoeg om te weten dat de
schuld van ieder schisma veel minder Iigt bij de voorhoede die uittreedt,
clan wet bij de achterhoede die blijft. Van mijn standpunt, „in Gods naam
vooruit", is uw optreden een uiting van de reactie der achterhoede, maar
ik ben strateeg genoeg om te weten dat de reserves der achterhoede een
kostbare dekking vormen voor de actie der voorhoede.
Wij zijn alien, in voor- en achterhoede, kinderen der Reformatie, maar
de Reformatie kende ons probleem nog niet, want de Reformatie had enkel
een voorhoede. De achterhoede was Coen de middeleeuwse Kerk en daar
heeft de Reformatie korte metten mee gemaakt. Terecht, zeggen u en ik.
Terecht? vragen u en ik. Want dit grote schisma der westerse Christenheid blijft toch ook als een schuld op ons alien wegen. Maar goed, de
hereniging aller kerken is nauwelijks meer een actueel probleem voor ons,
wij durven ons oecumenisch programma niet te zwaar te belasten. Voorzover we nog enige ernst maken met het probleem der hereniging, zoeken
we die hereniging op de grondslag der Reformatie. Het probleem van vooren achterhoede begint dus pas serieus in de vervaltijd der Reformatie, laten
we zeggen in de 18de eeuw. Dan faalt namelijk de reformatorische voorhoede, verliest ze alle geestelijke stootkracht en Iaat zich afleiden op de
wegen der eeuw. Zij die de gevaren inzien en alarm slaan, als een BilderJO, zoeken dekking bij de achterhoede. De achterhoede wordt actief in
de Afscheiding van 18 34 en de kracht van de Kerk komt dan, paradoxaal
genoeg, te liggen in de secte. Verschillende „kerkvaders", in ons land b.v.
Kohlbrugge, Gunning, Hoedemaker, Kuyper, doer pogingen om tot voorhoedegevechten over te gaan, maar voorzover zij resultaat bereiken, gaat
dit ten koste van hun stootkracht, hun evangelisch radicalisme. De ontbinding van de gemeenschap van Kerk en Volk tengevolge van de geest
der eeuw hebben zij alien gezien, maar het kleine weinigje van die gemeenschap dat zij persoonlijk hebben kunnen redden, had de dekking
nodig van een vrijwillig of onvrijwillig isolement. Ook zij konden en wilden
het contact met de achterhoede niet verliezen: dat waren tenslotte hun
mensen van wie zij het hebben moesten.
Nu, in de twintigste eeuw, zijn wij alien, in voor- en achterhoede, kincleren van Doleantie êr. Contra-Doleantie, Barthianisme en Contra-Barthianisme, Schilderianisme ên. Contra-Schilderianisme en wat u nog meer
mag willen, hopen of vrezen. Voor- en achterhoede liggen wonderlijk
door elkaar heen in alle stromingen en tegenstromingen van de steeds meer
verbrokkelende Kerk. Wat had die Reformatie het eenvoudig, vergeleken
met onze tijcII In de 16de eeuw kon men de Contra-Reformatie, als manifestatie van een voorhoede, praktisch negeren, Icon men de gemeenschap
der heiligen nog onproblematisch en onaangevreten wanen in een, dragend
kerkverband, in de illusie van een gereformeerde volkskerk. In .de 19de
eeuw, met zijn steeds verder gaande rationalistische en individualistische
uitholling van de gemeenschap, kon die illusie van de 17de en i8de eeuw
nog een begerenswaardig goed !Oen, een voonverp van Christelijk-nationale romantiek. Dat in de gouden eeuw niet alles goud was, verhindercleimmers ook een Potgieter niet om aan zijn eigen voze tijd toch die eeuv,
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als een Iichtend voorbeeld voor ogen te stellen. Wij leven alien, ook de
radicaalste voorhoede-mensen onder ons, uit een soort romantiek der
Reformatie. Laat ik deze zekerheid niet aanvreten, want ik weet er niets
beters voor in de plaats te stellen. Laten wij de Reformatie haar zekerheid
gunners en benijden, laten wij haar alleen niet navolgen, als wij onze
houding moeten bepalen tegenover de „contra-reformaties - van onze tijd.
Laten wij integendeel het probleem van voor- en achterhoede, stroming en
tegenstroming, in Kerk en Volk, eerlijk onder ogen zien als probleem, in
al zijn onoplosbaarheid.
In al zijn onoplosbaarheid. Immers de quasi-oecumeniciteit van een
samenwerking op de verschillende terreinen van het praktische leven ten
koste van de heilige strijdbaarheid is geen oplossing, maar een meestal
slappe en laffe, om niet te zeggen wereldse en burgerlijke, modus vivendi,
die nooit tot een werkelijke regeneratie der gemeenschap, tot een wederoprichting aller Bingen, kan leiden. 1k geloof ook niet, geachte Redactie,
dat u mij tot een dergelijke quasi-oecumeniciteit hebt willen verleiden. Wij
zijn het niet eens: u leeft uit de opdracht van de vooroorlogse traditie,
leef uit de opdracht van de doorbraak van die traditie in de bezettingsjaren. Deze twee opdrachten zijn niet met elkaar te verzoenen, dat weet
u ook. L1 weet dat mijn opdracht inhoudt een felle bestrijding van alles
wat zweemt naar het oude, vertrouwde sectarisme, het oude, vertrouwde
isolement. En Loch zegt u tegen mij: je hoort bij ons, en u heeft gelijk.
!cunt dit probleem niet oplossen, want uw enige oplossing zou de quasioecumeniciteit zijn, en die wenst u ook niet. Maar u wentelt met uw verzoek het probleem in zijn voile zwaarte op mij af: jij die de schijnoplossing
van een „Christenen aller partijen, verenigt afwijst, als onradicaal en
dus onevangelisch, omdat het de radicale stootkracht van het Evangelie
verslapt, omdat het hoogstens een gemeenschapje voor eigen gebruik kan
opleveren, maar geen gemeenschap die in Gods naam de wereld overwint,
jij die dit alles zo ziet, wat wil jij clan doen, wat heb jij gedaan, dat wij
samen de gemeenschap der heiligen handelend kunnen beleven, niet alleen
op de vluchtheuvel van de Avondmaaisdis, maar in de wereld, in de
literaire wereld, hier en nu? En ik antvvoord: ik heb niets gedaan, en ik
weet niet hoe ik lets zou moeten doen; uw pijI treft mij met de cloclelijke
wonde der onoplosbaarheid.
1k antwoord: u hebt on gelijk gehad met „Ontmoeting - op te richten,
en ik zou ongelijh hebben, wanneer ik er aan ging meewerken. Maar er is
geen enkel literair tijdschrift waarheen ik uw lezers zou kunnen verwijzen.
Ile heb er geen ,opgericht en ik zie er, bij de geringe geneigdheid tot regeneratie der nationals gemeenschap onder de andere bevolkingsgroepen,
praktisch ook geen leans toe. leclereen schijnt als hoogste ideaal te hebben
om de schijnvertoning van voor 1940, de zuilenfacade voor het graf der
waarachtige volksgemeenschap, weer zo haastig mogelijk te herstellen. Het
enige wat mij nog moed geeft voor de toekomst, is het herstel van de Hervormde Kerk en ik hoop Bat vanuit die herstelde Kerk ook een hersteld
Volk zal kunnen groeien. Ik heb ook mijn Christelijk-nationale romantiek,
maar juist daarom kan ik niet fel genoeg protesteren tegen de traditioneelburgerlijke apotheose van het Christelijke zuiltje want het is een gebroken grafzuiltje. Het kerkelijke !even van onze tijd boeit mij veel meer.
Jan het politieke of literaire !even. In het politieke leven is het bij een
poging tot regeneratie gebleven, voorlopig. 1k ben geen politicus, ik kan
het dus de politieke !eiders niet verbeteren, helaas. In het literaire leven is
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zelfs geen poging tot regeneratie gedaan. Men zwijgt er hier maar heist
over, dan valt het niet zo op. En ik, hoewel ik toch de pretentie heb
'aerator, en zelfs literair leider, te zijn, moet ook hier zeggen dat ik het
niet verbeteren kan.
1k heb niets gedaan, en ik weet niet hoe ik lets zou moeten doen. 1k
heb, geachte Redactie, niets tegenover uw poging te stellen, dat bijdragen
kan tot vernieuwing van ons literaire leven. 1k werk mee aan andere tijdschriften, ik sta naar vermogen „in de wereld", maar ik besef heel goed
dat ik daarom nog volstrekt niet sta in een werkelijke nationale gemeenschap, om de eenvoudige reden dat die er niet meer is. In de bezettingstijd is die gemeenschap er een ogenblik geweest en uit de opdracht van
dat ogenblik wens ik te blijven leven en handelen. Maar de haastige
verloochening van de verzetspazie na de bevrijding brengt ons wel aan
het verstand, dat er op een werkelijk nationale Iiteratuur, die gedragen
wordt door een scheppende gemeenschap, op 't ogenblik al heel weinig
kans is. In de traditie waarop u voortbouwt is, hoe sectarisch ook, door
de realiteit van een georganiseerde „groep- en de illusie van een daar
achter staande „gemeente - , tenminste lets van een gemeenschap die haar
kunstenaars scheppend draagt. Ook mijn „beste- lezers, dat wil zeggen
de lezers die mij als kunstenaar het meest scheppend dragen, zitten in uw
groep. Als u onvriendelijk wilt zijn, kunt u mijn romantische nationale
illusie een roofbouw noemen op uw groep. Als u rechtvaardiger en objectiever wilt zijn, dan zult u liever zeggen, dat uw groep de achterhoede is
die de manoeuvres van de voorhoede „in de wereld" in de rug dekt.
Wat zal mijn antwoord dan zijn op uw verzoek? Ik heb ongelijk met aan
uw tijdschrift te gaan meewerken, en ik zal het toch doen. Niet omdat ik
hier lets mee oplos, maar staande in de onoplosbaarheid van het probleem,
staande in de gebrokenheid van Kerk en Volk. In Christus is echter geen
Jood of Griek, geen slaaf of vrije, in Christus is ook geen voorhoede of
.achterhoede. Wanneer wij eikaar ontmoeten in Christus, is dit niet de
quasi-oecumeniciteit van de praktische samenwerking, de modus vivendi
die ons door traditie en omstandigheden wordt opgedrongen, maar de
waarachtige oecumeniciteit van het „voorgoed begonnen begin". Wij gaan
weer Kerstfeest vieren, dat wil zeggen: wij vieren de werkelijkheid van
Christus in onze gebrokenheid, bier en nu, wij vieren de oplossing van het
onoplosbare probleem. Wij staan met de gehele wereld aan bet begin
van een zalig nieuw jaar. Dat is geen Christelijke romantiek, maar dat is
het realisme van de Blijde Boodschap voor een wereld, die herschapen is
door het weIbehagen Gods.
Daarom, geachte Redactie, laten wij samen op de garde staan, gehoorzaam aan de scheppingsopdracht van bet begin om deze tuin te bebouwen;
laten wij samen de wereld ingaan, gehoorzaam aan de herscheppingsopdracht van het nicuwe begin om de Blijde Boodschap te verkondigen
aan alle creatuuri
In Christ() LINV
Advent 1946.
K. HEEROMA..
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C. Rijnsdorp

WONDERBAARLIJK KIND"')
„HERDERS"
Bereisde Herder (Griekse food)
Oude Herder
Herder uit Galilea
jonge Herder
Engel

Bereisde Herder:
De nacht is bijtend Icoud. Wat een klimaat1
1k geef je Palestina grif cadeau
met Efratha erbij. Heet als de he'
de zon, die door je oude mantel schroeit,
je vochtigheid verdampt, tot je je voelt
alsof je vuur zult vatten als een toorts;
en clan, na korte schemering, de nacht,
die alle warmte naar de sterren straalt,
zodat je klappertandend achterblijft
en zelfs bij 't wachtvuur nog je rug bevriest.
Oucle Herder:
Wil jij dan weer dan Koning David zijn?
Die heeft in deze streken ook gehoed,
zich niet beklaagd, ging Ieeuw en beer to lijf
en zat in 't eind als koning op een troon.
Bereisde Herder:
Blijf met die dooddoeners mij toch van 't
Werp liever nog wat brandhout op het vuur.
Heb in Jeruzalem zijn graf gezien,
maar oude tijden komen niet weerom.
1k ben een man van de moderne tijd
en zie de Bingen nuchter. Davids zaad?

*) Kerstclectamatorium, Bat verrnoedelijk volgend jaar bij 1. N.
Voorhoeve to 's-Gravenhage zat verschijnen. Het flier gepubticeerde
gedeelte is het eerste taf reel.
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't Hanteert de ploeg, het timrnert of het graaft
en hrengt voor den Romein veel schatting op
als jij en ik. Nu die beschrijving weer;
Augustus spreekt
en alles doet zijn wil.
En of je al of niet uit David sproot,
je gaat, je bukt. Dat is de werklijkheid.
Oude Herder:
Aan Gods beloften houd ik altijd vast.
't Is waar vervulling leek nooit verder weg
dan deze koude nacht in Efratha,
maar als ik naar 't gekriel der sterren kijk
denk ik aan Abraham den Patriarch.
Herder uit Gaitlea:
Mijn buurman greep me gisteren bij 't kleed
en beet mij met z'n hese stem in 't oor:
„Judas de Gal&Er, Bat's de man,
die heeft de geest van 't oud profetenras,
dat in vier eeuwen niet zijn stem verhief.
Hij is wat grootsr Hij zwoer bij 't tempelgoud
dat hij zijn baard en Karen groeien liet
tot al die Gojiem met hun gladde kin
en stiff gezicht, belachelijk van spraak,
met paardenvolk en tros en adelaars,
met blijden, catapulten, speer en zwaard,
met rechtspraak en 't verdoemlijk tolsysteem,
ja samen met den Iaatsten tollenaar
uit 't heilig land zouden zijn weggetrapt;
de leiders opgehangen of gekruist,
zo niet verhouwen of gevierendeeld.
„Reis mee naar Galllea, doe als ik,
voeg je bij Judas als een ware Jood."
TerwijI ik van verbazing spraahloos stond
verdween hij op zijn ezel in de nacht.
Oude Herder:
Er broeit wat onder 't yolk. Ze zijn het moe.
Jonge Herder:
Maar niet in Bethlehem. 't Lijkt daar wel feest!
'k Was er vandaag en keek mijn ogen uit.
De menigte zat in de straten klem
en kon niet been of weer; geschreeuw, gevloek,
stokslagen, hitte, woest kameelgebrul,
het was verstikkend en je lachte Loch.
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„Gezegend zij Augustus”, riep er een,
„hij maakt me rijk, m n geitenstal zit volI
Dan vie! er een z'n buurman om de hals,
want al wat leeft, het komt vandaag terug.
Oude Herder:
In 't oude Broodhuis is het brood nu schaars.
Bereisde Herder:
Vat zou het brood? 't Voornaamste is onderdak
en 't vinden van den rechten ambtenaar,
om met een gift in d'ambtelijke schoot
zich te verzeekren van een vroege beurt,
om dan, gereed, van al le zorgen vrij
de bonte drukte en gezelligheid
nog even inee te vieren v66r men keert.

Herder uit Gatilea:
Dat's heel wat beer dan hier in de kou
bij 't stomme vee te wachten op de dag.
Oude Herder:
1k mopperde ook zo toen ik jonger was,
bet is de oudste zonde van ons yolk:
het murmureren zit ons tot in 't merg.
Bereisde Herder:
De maan is under... Huilde daar een wolf?
Jonge Herder:
Nu brandt het vuur behaaglijk.
Herder uit Gatilea:
Oue broer,

zing ons wat voor; ik heb zo'n vreemd gevoel,
er branch mij sours zo'n heimwee in de ziel;
ik kan wel schreien om ons arme yolk,
om de verloren hoop van Israel.
We klagen over 't kleine chat ons schort
of deert, die oude kanker van ons ras,
maar broer, bedenk, het heeft een dieper grond:
we weten ons toch Jahwê's oude yolk.
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En dikwijis, in de stilte van de nacht,
is mijn gemoed verward en boordevol.
Gelukkig David, die 't vertOlken kon.
Ons sloeg een engel, en wij bleven stom.
Bereisde Herder:
Wat hoorde ik toch op refs voor vreemd verhaal,
flat ik vergat; 66k van een engel, die
een priester sloeg, zodat die spraalcloos bleef.
1k weet het! Zacharias heette hij;
een oude man, die God een offer bracht,
toen hem een engel zei, dat hij een zoon
zou winnen uit Elisabeth zijn vrouw:
ook zij was oud (ze waren kinderloos).
Owle Herder:
En kwam het uit?
Bereisde Herder:
Dat heb ik niet gehoord,
het was een vaag en wonderlijk verhaal;
de oude man, die bijna stierf van schrik,
geloofde niet en vroeg om klaar bewijs.
De engel sloeg hem en hij sprak niet meer.
Oude Herder (zeer bedroefd):
Zo gaat de zegen voor ons yolk to loor
door ongeloof. Hoe zwart is deze tijd.
Volkomen duisternis. God dooft de Iaatste ster.
Egypte niet, nosh Assur, Babylon
of Rome zijn de vijand van ons ras.
Het gif, de flood, de hel zit in ons hart.
Herder uit Galtlea (hartstochtelijk):
Is dit, o Eeuwige, Uw Iaatste woord?
Het eind van- Israel? Waar biijit Uw Naam?
Is 't dan tOch Rome, dat van zee tot zee
en van d'Euphraat tot aardes verst bereik
zal heersen, eeuwig? Wend U van ons af,
dat wij niet vloeken 't spansel van Uw kracht,
de sterren niet met machteloze vuist
uitdagen, om een hemel die niet scheurt;
om een Verbond door 't wilde zwijn vertrapt,
ja om een God, die zich verborgen houdt,
die alles intrekt wat 114 heeft beloofd,
die alles laat zo "t was van eeuwigheid.
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Oude Herder:
De nacht is heilig, broeders, bidt Hem aan,
wiens mantel over onze hoofden ruist,
wiens klederzoom oneindig Iieflijk is.
VertTouw op God! Hij is ,ons meer nabij
clan wij we! der-16n, Wonder is Zijn naam.
Hij vvoont voorbij de sterren, rnaar een deur
slechts is 't heelal en als die opengaat
staat Hij vlak bij ons, of Hij zendt een boo.
Hij is geduldig en Hij laat niet af.
Misschien vergaf Hij Zacharias' schuld.
De Engel (hoger opgesteld):
woon bij God. Hij riep mij.
Bevend van blijdschap stond ik v6Or Hem; een onder de nimmer
getelde, blanice boden des hemels.
Op aarde kent gij zulk een stilte niet, als waarin wij een nieuwe
boodschap Gods ontvangen. Dat is een zwijgen, dieper dan over
de hoogste toppen op aarde, bij het rijzen van 't licht over de
nimmer smeltende sneeuw, of wanneer de bergruggen zwart worden
onder grote, fonkelende sterren.
Maar het hemelse zwijgen leeft, duizendvoudiger dan Uw wereld
steden, dan het ademen van millioenen.
En als God spreekt, zwaarste bourdon in hemel en op aarde, en
het brons van Zijn stem ontzaglijk door ons henen davert, terwijl
toch de verste natrilling in onze aandacht besloten blijft, dan zijn
wij niets dan ontvangst, luisterende gelukzaligheid, maar reeds trilt
bet uiterste van onze vleugels, en onze voeten staan schrap om als
een flits te schieten naar bet doe!, naar de plaats in hemel of op
aarde, waarheen Zijn woord ons zendt.
Ifc

1k woon bij God. Hij riep mij.
Dit gespannen luisteren hadden de hemelen nooit gekend. Want
wij weten veel van het lot der mensen: Gods boden, Zijn medewerkers zijn Werden Gods boodschappen niet veelvuldiger,
was niet Gabriel gezonden naar Zacharias en Maria? Spraken wij
niet tot den dromenden Jozef? teerste, Iiefelijkste beroering met de
wereld der mensen, als 'wij voorzichtig hun sluimerende geest met
een droom aanraken, zachter dan de nachtkoelte een tulp of roos
beweegt.
En nu... er is een kindje gaan schreien op aarde. Enkele schreden
voorbij de stal wordt bet niet meer vernornen, maar alle hemelen
neigen zich en luisteren.
„Zullen wij het machtig bazuinen van de vier hoeken der aarde
riepen er. „Zullen donderslagen het verkondigen aan het oor van
Augustus en de echo's zijn auguren dodelijk verschrikkenr „Zulien
wij den Hogepriester verschijnen en een verblindend wit licht doen
uitstralen uit het binnenste heiligdom des tempelsr
Maar God had mij geroepen. Hij gaat Zijn hand tot de Ideinen
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wenden. Er zijn herders in Efratha; in hun harten is venvachting en
geloof; hen heeft God als eersten uitverkoren. „Uw verschijning
zij hemels, maar sprak God; „verschrik ze niet. Verkondig
hun deze grote blijdschap. Wijs ze de weg naar het Kind, naar
Mijn Zoon."
En met mij merle zond God menigten van Zijn boden, als zangers
geschapen. in hun harten stormt reeds bet lied, zoals ze er nimmer
een zongen sinds Hij de sterren schiep. Wat nooit gehoord is op
aarde zulIen deze herders vernemen een handvol mensen, eerstelingen van Gods welbehagen, vooruitgeschoven post op aardes
Iandtong te midden van lofzingende hemelen.
Ik claalde neer en menigten van engelen met mij. Hier is Efratha;
bier is het wachtvuur, flat ik verbleken ga met mijn glans. Open
hun ogen Heer, dat zij mij zien.
Herders wees niet bang, ik hen
zelf een knecht van onzen Heer.
Schrik niet voor mijn luide stem;
blindt mijn glanzend laced te zeer,
't is van vreugd, kom overeind
uit Uw halve flood en hoor
naar het grootste nieuws dat ooit
engel sprak aan mensenoor.
't Is voor U en heel het yolk.
Luister. In de Davidsstad
is geboren als een kind
Gods gezalfde Zoon. En dat
is het teken hoe ge 't vindt:
Iigt in doeken ingepakt,
armlijk, in een voederbak.
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Hans Turken

DE KLOKKEN
finder de fluisterende val der vlokken
en 't aarzelende ruisen van de wind,
heeft zich het lichtend Wonder Gods voltrokken.:
Dominus natus est: Een hulp'Ioos kind.
Gij herders: dobbelaars en galgebroldcen
tot op het hot verkleumd, door sneeuw verblind
die aan de poort de schamele wacht betrokken:
Treedt in! Maria is u welgezind.
Stil, schuif uw klompen uit en sluip op sokken
geruisloos nader tot het sluimerend kind.
Maar stil Zeus os en ezel in hun hokken
houden bezorgd de snuivende adem in.
Venite adoremus! Dan begint
glom de bronzen jubel van de klokken.

flans Turken

MARIA
De vruchten rijpen in het lover;
de kersen zwellen gloeiend rood;
Gij vouwt Uw wachtende handen over
het kind dat opspringt in Uw schoot.
TerwijI Ge U duizelend begint
komt er een glanzen in Uw ogen.
En huiverend voelt Gij diep bcwogen
hoe 't wonder Gods in U begint;
en staart verbijsterd naar 't krioelen
der kind'ren in de zomerstraat
en meent Gods zachte blik to voelen
die glimlachend U gadeslaat.
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IN 'T LAND DER WIJZEN UIT HET OOSTEN
Bij ons is 't Licht dicht aan de zon ontstohen;
de dagen hebben daar een Roger glans
en als het regent is er aan de trans
een Bubble boos van zeven kleure' ontlohen.
Het is een land van bronnen en rivieren,
de Iucht gematigd als in 't Paradijs,
en kleine bergen gaan er golfsgewijs
spelend doorheen als Bartle jonge dieren.
Fen zachte wind waait door de frisse blaren;
de Janke, grote bloemen van ons land,
ze rusten koel ook in de heetste hand
en 't needrig veldkruid kan de koorts hedaren.
De vogels, vee, de vissen zijn er vele.
Bestuur is wijs, de akkers wel bebouwd;
de bodem rijk aan delfstof, en met goud
ziet men op 't land de kleine kindren spelen.
Maar dit is slechts de dag. Wanneer het duistert
schuift het gordijn weg dat de sterren dekt.
Geen haan, de nachtegaal is 't die ons vvekt
in 't cederbos, dat dromend medeluistert.
Fen rode maan komt uit de damp verrijzen.
Oneindig . zwijgend koepelt blauw de nacht.
Van honderd torens tuurt de sterrenwacht;
bij kleine lampen cijfren duizend wijzen.
Geruisloos geeft, door 't nijvre werk heslopen,
de diepe nacht van zijn geheimen prijs.
Mon lamp verbleekt. Het perkament werd grijs.
Daar klinkt de hymne reeds! De nieuwe dag gaat open.

Uit het Kerstdeclarnatorium
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H. Mulder

HET REINE HART
Het reine hart van mijn verlangen
is mij een v&-aanwezig ding,
het Iigt in diepe schacht gevangen
van ziels herinnering.
De dagen door met al mijn krachten
delf ik, een knecht die gans zich gal;
ter deur rnistast ik Lange nachten
de blinde wanden af,
of ergens doorgang werd gevonden
mij her ontging,
voorgoed?
tot wat
en dat toch leeft, en ongeschonden,
in ziels herinnering.
En de vergeefsheici van cht zwoegen1
En de terugval in een pijn:
of een genaeloos gesel-ploegen
over mijn rug zou zijn!
Het reine hart van mijn verlangen
is nimmer buiten clit geding.
Het ligt in diepe schacht gevangen
van ziels herinnering.
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POST MORTEM P. C. BOUTENS
Van Ale glans en gloed benomen,
Iigt uitgeblust
Walcheren, tuin van Boutens' dromen,,
Hof van zijn lust!
Zijn scrim op verontruste ronde
klaag-roept, tezaarn
met Bellamy en Aldegonde
de dierb're naam
van Zeeland, dat zijn zoon, zijn zanger
zag henengaan
op 't donkerst uur, nooit was er banger!
van zijn bestaan.
Zal eons uw voile pracht herrijzen,
verclronken land,
mocht clan uit verre paradijzen
aan d'Overkant
Uws dichters stem hier voor ons alien
geluk-bewust
bet hooglied zijner vreugde schallen
van kust tot kust...
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MIJ IS VERWANT ...
Mij is verwant de worst die, ver verzworven
van eigen land, op jacht naar avontuur,
zijn rijk ten prooi liet aan een diep-verdorven
despoot en liens vermaledijd bestuur.
Die, toen hij, als voortijdig afgestorven,
gekerkerd wanhoopte achter hoge muur,
zich afvroeg wht zijn roemzucht had verworven
dat tegenwoog een kostbaar vrijheids-uur...
Blondel, die koning Richard op gingt sporen, p-,
trouwe minstreell . Europa's burchten fangs,
tot eindelijk uit Trifels' somb're toren
't vertrouwd refrein meeklonk aan 't slot uws zangs,
hoe heeft mijn ziel, eindloos gelteneclijder! p.-.
in U 't symbool herkend van hair Bevrijder!
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DE RUIT MET DE KORREL
,En van alleen-zijn langzczant wij genazen"
I. H. Leopold
Een vlieg is door de vvarmte uit z'n winters!aap wakker geworden en
suist brommend door de kamer. Hij beschrijft allerlei- grote stingers en
kleinere lussen, maar plotseling zit hij op de zonnige rand van een rooie
bloempot z'n vleugels heel .ver omhoog te duwen, zo ver, 'dat het lijkt of
hi; ze wil kwijtraken. Ze vangen regenboogkleurtjes en het blauwe vliegelijfje glanst. Rare ogen heeft zo'n beest. Even later gonst hij weer rond
in de buurt van de voorkamer. Nu loopt hij misschien op de ijzeren hoepel
boven het bed daar in . de hoek, of in een plooi van de roodwollen gordijnen, die breed daarvan afhangen.
Daar komt hij weer. Bleef hij nu maar eens op tale' stilzitten. Hij wandelt over de krant, waar vaders elleboog op steunt en zit ineens op vaders
schouder. Als je zo Mein bent als een vlieg is die plooi in vader zijn zwarte
jas een droge sloot, en de sigaar, die in vaders mondhoek hangt te smeulen,
een omgevallen; brandende boom.
Nu is het erg stil. Vaders gezicht steunt op z'n hand, de vlieg is weg.
Vader slaapt; z'n lippen zijn een beetje van . elkaar geraakt,. maar houden
de sigaar nog vast. Uit zijn borst stijgt een diep gekreun op. Wat is haar
eigenlijk iets vreemds. Dat bakkebaardje lijkt, nu vader slaapt, heel anders
dan wanneer hij wakker is. Anders leeft het gezicht en zijn de bakkehaardjes iets bijkornstigs; nu is het gezicht verschrikkelijk en dood, maar het
bakkebaardje leeft. Het heeft iets vriendelijks en als het er niet was, zou je
misschien bang worden van die ontzettende aanblik van vaders slapend
gezicht.
Met moeder is het heel anclers. Moeder zit tegenover vader aan de
andere leant van de tafel. Ze heeft de armen over elkaar op een ander stuk
van de krant en ze slaapt óók, maar helemaal niet om bang van te worden.
Haar hoofd is diep op de borst gezonken en die gaat zachtjes op en neer.
Het medaljon is onder haar kin verdwenen; ze slaapt heel stil, zonder
geluid te geven.
De vlieg loopt nu over een zonnige plek op een balk van de zoldering.
AIs je nou een oplossing van sulker en een van zout nam en je deed
dat door elkaar en je liet het water verdampen ...... wat zou je dan overhouden, hoe zou 't proeven? Je kunt ook pillen maken van aarde uit een
bloempot en zeep en dat door elkaar doen; de pillen draai je tussen je
handen. Zo'n vlieg kun je ook laten verstenen. Je moet eigenlijk een vijzel
hebben met een stamper......
De poes is in de vensterbank gesprongen en gaat zich tussen de bloempotten zitten wassen. Hi; snort direct, als je hem streelt. En als je je hoofd
voor zijn bek houdt, likt hij je over je haar en dan onmiddellijk tilt hij z'n
kop zo hoog mogelijk op, om z'n Borst van boven naar beneden schoon
te Iikken. Buiten in de regenpijp zit een mus met ecn strootje in z'n bek.
Het Licht is sterk, je hunt er haast niet in kijken.
10

Om half vier komt Thomas uit cle Zondagsschool en een poosje later
zijn de zussen ooh thuis. Die hebben altijd jets geks beleefd. Al sta je
met je rug naar ze toe naar het helmvormig torentje van de Grote Kerk te
bij het dichthnijpen van je ogen kun je 't nOg zien, maar t ver'<Oen
kleurt telkens, gee!, groen en rood je probeert er toch jets van te begrijpen. 't Gaat over „Snorretje - , die zó dikwijIs had lopen omkijken, dat
hij -op Iaatst tegen een lantarenpaal opliep. Maar als je dan meelacht,
klinkt hun eigen lachen anders en je klimt maar bij Thomas op de tafel,
om met de voeten op de houten bank, die voor 't grote raam staat, samen
aan een boek te be.ginnen. Thomas leest vlugger en hij heeft niet veel
geduld, maar het zit toch wel veilig bij hem en 't hook •kun je toch later
nog wel eens overlezen. Het is erg beduimeld en vuil, de randen zijn met
gompapier geplakt, soms is er een stuk van de bladzij af, maar het is 'n
ontzaglijk verhaal van Spaanse krijgslieden met zwierige mantels en rapieren. Toch kW< je nu en clan schuw op, omdat 't gaat schemeren; achter
de kerk is er in de hoogte rose schuim en lager een bloedstreep in de lucht.
Het theelichtje lijkt helderder te branden en achter je, in de verte, ofschoon
je er niet naar durft kijken, is de ruit met z'n geheirnzinnige oneffenheden,
de ruit in de deur naar de voorkamer, bij het bed met de „hemer erboven,
de ijzeren hoepel en de breed uithangende, rode gordijnen.
Gelukkig wordt bet nu kerktijd. Dan blijf je met vader thuis,
want die heeft rheumatiek. Hij laat de grote jalouzie neer, de latten klikkeren over elkaar; hij steekt het gas op, blaast het theelichtje uit en zit
vriendelijk en sill een poosje in een boek te bladeren. Maar al vroeg komt
hij moeilijk overeind en strompelt naar de broodkast om de boterhamtafel
kiaar te maken. Je staat er bij en kijkt hoe hij 't krentenbrood snijdt en je
hoort hem langzaam een psalm zingen: „'k Zal dan gedurig hij U zijn."
De oneffenheden in de ruit weerkaatsen nu het bleke gaslicht alsof de
maan er in schijnt en als je je maar even beweegt draait het daar mee.
Maar de angst is weg; die komt wel weer terug, later in de avond, als ze
allemaal in een wijde kring om en hij de tafel zitten en vader vertelt van
vroeger, van z'n diensttijd, vooral over het kamp van Millingen. Ooh
andere verhalen vertelt hij en Jacob, die pas uit dienst terug is, begint
ook mee te praten, ofschoon hij anders nooit wat zegt en altijd maar zit
te staren. Nu vinden de groten het „gezellig- , maar hun lachen bereikt je
niet. Je bent alleen met de bewegingen in de ruit, waar je nu recht tegenover zit. Je wiegt een beetje met je hoofd been en weer; je hoofd leunt op
je band. Je wil naar bed en je durft niet; overal is angst: achter het orgel,
bij de trapdeur, maar vooral in de buurt van het bed. De walm van een
sigaar brands in je ogen, het lachen komt van heel ver, een behagelijke
warmte kruipt tangs je op, je let niet sneer op de ruit, maar je Iegt je armen
tevreden over elkaar op de tafel en je laat je hoofd er even op zakken om
beter te kunnen luisteren. Maar dan komt er een harde stem die warme
hull om je been broken; je moet naar bed en als je protesteert richten ze
zich allemaal tegen je. Thomas heeft ook een rood en een wit oar, maar
hij begint al mee te honen. Uitgewezen uit de kring kleed je je uit; je
bed staat vlak bij de ruit en als je, klaar wakker weer, tussen de koude
lakens ligt, voel je de ruit opzij, achter je, of in je lendenen, als je op je
rechterzij Iigt, als een kale bedreiging, die pas langzaam gaat wijken als
je zoetjes-aan weer warm gaat worden. Dan heb je vrede met het gepraat
en gelach, het geluid van kopjes en schotels en de sigarenrook op de
achtergrond en je ziet weer die wonderlijke rode en groene kralenslingers
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voor je ogen in het donker opdoemen, waarmee je tussen waken en slapen
altijd „speelt.

II
Het is pretlig om met Thomas haasje-over springende het plantsoen
achter het huis te doorkruisen, maar tenslotte is het zijn tijd en hij draaft
rustig en geroutineerd weg, gelijk-op met de paardentram. Want hij gaat
in de stall op school. Zelf loop je het plantsoen weer door naar huis en
met verbazing zie je nu witte, gele en paarse crocusjes in het gras staan.
Het regent een beetje I van die zachte, grote druppels, die diep in je goed
dringen. Er fluiten twee merels tegen elkaar in. De lucht klaart op en over
de bomen hangt al een bruin waas; er drijft een Lange, witte wolk boven
de huizen van de Dijkstraat, die je herinnert aan dat plaatje in de Blijde
Boodschap: een engel, horizontaal in de Iucht drijvend, met de wijsvinger
vooruit. „En waar g'u heen moogt spoeden, zal eeuwig u behoeden - schijnt
dat te betekenen. Even later ga je naar je eigen school, vlakbij.
In 't vrije kwartier zoek je onwillekeurig de zonnige kant van de straat
op, bij het hek voor de kleine raj villa's en je speelt met Chris Beyer. Je
probeert, wie het verste van de smalle stenen rand of kan springen. De
andere jongens zijn ver weggerend, je hoort ze in de verte schreeuwen
en je weet niet waarom je hier zo rustig met Chris Beyer achterblijft. Het
is zo-maar een spelletje, want een kwartier is altijd gauw om, maar ditmaal duurt het lang. Zo fel schijnt de zon al, dat het stof op de straat Iijkt
te glinsteren. Chris zijn pet ligt daar plots voor je voeren en je probeert
'm met je voet zo hoog op te wippen, dat hij 'm kan head-en. Nu sta je
tegenover elkaar, met elkaars pet in je hand en je probeert die zó weg te
scheren, dat ieder z'n eigen pet tegelijk kan opvangen. Maar dan is 't
alweer tijd; de oude Maker met z'n witte bakkebaarden staat aan de bet
te luiden en overal vandaan duiken de jongens weer op. Sommigen draven;
anderen tonen niet de minste haast. In de school is het somber en kit.
Jan Engel krijgt een beurt over de passé Mini en als altijd weet-ie het
en als altijd brouwt-ie: „Een handeling van kogte duug: de bgandweeglieden klommen op het dak ...... Die jongens zijn allemaal ouder en grocer;
ze kunnen je maken en breken. Aileen Chris Beyer is klein zoals je zelf
en met hem wandel je naar huis.
's Middags is er ineens een optocht van jongens ontstaan, die onweerstaanbaar voorbij komt trekken. Ze hebben allemaal iets blinkends of
kleurigs opgezocht; vlaggen voeren ze mee en helmen; een grote, onbekende jongen uit de hoogste klas loopt voorop met getrokken sabel; kleine
Frans van de gistfabriek heeft een glinsterende kuras om en een geweer
in de hand. Thomas is er ook bij met de harmonica en een sliert klein
grut probeert de optocht bij te houden. Je kriigt niet eens antwoord als
je vraagt waar ze naartoe gaan. Het is een prachtig relletje en je rent er
achter aan, zo gauw je in de haast iets hebt kunnen pakken: een oud
scheerbekken en een houten sabel. Zolang de stoet de Dijkstraat volgt
duurt de betovering voort; er beweegt een wolk spreeuwen in de Iucht;
een grote, Iichte blijheid gaat open, vol van een verwachting, die zo dadeIijk vervuld zal worden. De zon siddert over de oude gevels en vangt de
kleuren van een vlag, danst over al het blinkende, dat de jongens meevoeren en vlamt je ouder het lopen soms rechtstreeks of vanuit een hoog
venster aan. Je beweegt je op de ongelijke randen van Licht en schaduw,
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half dronken van dit plotselinge en geweldige en je Iaat vonken en klanken
ketsen uit het oude bekken, dat zolang in de papierlade heeft gelegen.
Het geschreeuw van de voorste, grootste jongens vervult je met verrukking,
maar zelf roep je niets, gespannen als je verwachting is om te zien wat er
gaat gebeuren. De stoet zwenkt, na de straat te zijn overgestoken, links af,
waar een zijstraat een sterke belling naar het benedendijkse vertoont en
daar is het weilandje, waar het grote Ievensspel zich zo aanstonds in al
z'n adembenemende pracht zal gaan openbaren.
Opgewonden ren je naar Thomas en vraagt hem, wat ze nou gaan doen.
Thomas schaamt zich voor je, maar hij is zelf ooh warm en z'n ogen
gloeien. Graag had hij gezegd, maar nu maakt hij zich ervan al
door te antwoorden, dat hij het niet weet.
Er gebeurt niets. De jongens lopen ordeloos door elkaar, de muziek is
opgehouden, de wei Iigt in de schaduw van de hoge huizen op de JO,
het is er winderig en vuil en van Thomas' verkillend gezicht lees je de
teleurstelling af, de bijna onmerkbare, stil en diep lets in je knakkende
ontnuchtering, die je jezelf niet bewust bent, maar die je gang verstapt,
je kleumerig maakt en die dan plots tot een korte, fel-oplaaiende jongensruzie Ieidt over het weggenomen scheerbekken uit de papierla.
Later in de middag zit je in het zonnige achterkamertje bij de winkel,
met je voeten op de hoogste sporten van je stoel, stilletjes je vader uit te
tekenen. Hij merit er niets van, ofschoon hij niet slaapt. Je zit met je rug
naar het licht en je ziet vader van opzij, zodat zijn gezicht, als je hem
natehent, op het papier naar links Icijid. Vader zit onbewegelijk; hij rookt
niet. Je begint met z'n pet, het voorhoofd, de rechte, bijna scherpe neus,
de ietwat brede, dunne mond. En dan natuurlijk de bakkebaardies en het
moeilijhe oor. Nu nog bet lastigste, dat in z'n moeilijkheid altijd onbegrijpelijh bOven je trachten staat: het bovenste ooglid met de donkere, toch
altijd even bewegende of heel fijn trillende wimpers
want zo'n oog
leeft ...... Ja, maar het onderste ooglid is even moeilijk en die fijne
vouwtjes en groefjes eronder, die je nu zo goed in het aan de zon grenzende
licht hunt zien, hoe zul je die krijgen?
Je zit even te kijhen, alsof het gezicht van je vader diepte heeft, alsof
je er ver in bunt zien, zonder dat je er doorheen hunt kijken. En op datzelfde ogenblik meen je het bovenste ooglid sterker te zien trillen (heeft
vader dat altijd? ...... ); plotseling werkt een traan zich over het onderste
ooglid, rolt op de wang en WO ergens lager in het zwarte, kroezerige
bakkebaardje hangen. Vader merld nauwelijks, dat je in de hamer was
en dat je er nu weer uit gaat. Je papier heb je laten liggen.
Om vijf uur homt de muziekmeester Hautbourdin orgelles geven. Dat
is altijd weer een opwindende en geheimzinnige aangelegenheid. Het harmonium is naar de kleine voorkamer gedragen. Hautbourdin duet z'n jas
uit en zit even aan de tafel met moeder te praten. Hi; heeft nog donkerder
ogen dan vader; zijn zwarte Naar begint aI te grijzen en z'n hals is zo
mager, dat z'n smalle boord overal ruimte Iaat, behalve aan de voorkant.
Want z'n strot is buitengewoon sterk ontwikkeld en als hij drinkt gaat
z'n Adamsappel op en neer. Ofschoon hij met moeder praat en z'n berookte
tanden telkens een klein beetje zichtbaar worden, Iigt de ernst van bet
komende uur over z'n hele wezen. Wanneer hij met His, je oudste zus,
achter de deur van de voorkamer verdwijnt, heeft de oneffenheid in de
ruit, ofschoon bet nog klaarlichte dag is, al bijna dezelfde dreiging als
's avonds.
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AIs er nu maar geen boodschappen gedaan moeten worden. Je aandacht
is tot het uiterste gespannen. Om jezeif af te Leiden, heb je muziekpapier
nagemaakt en je beschrijft 't met noten, op twee balken, zoals het hoort,
maar zonder een noot te kennen. Ondertussen ontgaat je niets van witt
in de voorkamer gebeurt en wat je niet Koren kunt, vult je verbeelding aa.i.
Je hoort de klep van het orgel opschuiven, His zegt wat met haar zangerigslepende stem en je ziet het vlammetje opflikkeren, waarmee meneer Hautbourdin z'n pijp aansteekt. Je ziet hem de rook even duidelijk uitblazen,
alsof je erbij zat. Nu is het blad omgeslagen, de registers zijn opengetrohken. His speelt. Ze noemt tales „lessen'', ook stukken van Mozart, die zell,
in de vorm van een beschilderd gipsen bustebeeldje, onder z'n pruik en
boven z'n wonderlijke, reusachtige das van het orgel af toekijkt. Hautbourdin is erg streng op de maat en er wordt daar voor zwaar op gewerIct.
Je hoort zijn voet op de vloer neerkomen en z'n hoge stem meezingen:
ene-ne tweeje-je.
Na een kwartiertje komt His even drinken. Dat is vaste gewoonte.
Jacob doet het straks ook. Zelf zit je nog aan de tafel. Dat zwijgend drinken en weer achter de deur verdwijnen is als een onderdeel van het plechtig
ritueel van het lesnemen. Tot tenslotte meneer Hautbourdin de nieuwe
„les - voorspeelt, die His meestal al een keer geprobeerd heeft, maar die
nu veel stelliger klinkt. Dan is het afgelopen. Meneer Hautbourdin komt
weer te voorschijn, groet vluchtig en rijdt straks dodelijk voorzichtig op
z'n hoge fiets vlak fangs de stoepjes naar huis.
His wil altijd wel even de noten spelen, die je opgekrabbeld hebt, maar
het klinkt zo gek, dat ze na een paar maten maar ophoudt. Belangrijker
is het nieuwe muziekstuk, dat Hautbourdin meegebracht heeft en dat
glanzig, nog een beetje krullend en vijandig, op 't orgel staat. Acht liederen
voor „eene zangstem, met begeleiding van piano of harmonium, van G. B.
van Krieken. Zoiets te kunnen spelen, ja zoiets te kunnen maken ......
Daarvoor ben je dan ook een „meester' , zegt Hautbourdin en hangt het
haar zelfs , van een kale schedel Iaag in de pals. Zo iemand kan een orgel
„inwijden in de voile kerk en komt daarna als een gewoon mens op de
galerij zitten, als de dominee gaat spreken. Je hebt hem toen wel zien
zitten, daar boven. En later, bij het uitgaan, speelde hij met voile werk.
Kleinties en ontzet liet je het dreunen door je heengaan. Je hand op de
bank trilde mee. Von-je het mooi geweest? Je hebt geknikt, want wie
built nu om zulke dingen. Toch scheelde het niet veel.

III
Zelfs als je kiezen mag, weet je niet wat je doen zult: met moeder en
de jongens meegaan naar Dordt of Scheveningen, of bij vader thuisblijven. Meegaan is een opwindende gebeurtenis, een uitzien uit stoomtram en trein op cirkelende velden ander machtige bewolkte Iuchten; aan
weerskanten van de spoorbaan opent zich de wereld en naar het hart daarvan ben je op weg. Maar met vader alleen thuisblijven is iets bizonders.
Je moeder heb je wel eens vergeleken met andere vrouwen uit de buurt
en je bent er biij om geweest, dat ze zo anders was. Over vader heb je
nooit veel nagedacht, maar er is nergens in huis een ruimte, waar je je
hem niet kunt voorstelIen en waar hij eigenlijk niet aanwezig is, ook al is
hij ergens anders. Aileen als hij zilvergeld op stapeltjes Iegt in de kleine
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achtericamer en je opgetogenheid zorgelijk afweert, of als hij veel hoest, is
die zachte blijheid weg, waarin ho leeft. Maar op een dag als deze is alles
goed. Hij draagt een glinsterend-witte hie!, die iets blanks Iegt over zijn
gelig, scherp en toch zacht gezicht. Hij beweegt Iangzaam en moeilijk
en hij zegt niet veel. Zelf heb je geen behoefte om bezig te zijn; je handen
zoeken een spelletje, waarmee je leder ogenblik hunt ophouden. Het mooiste is om achter cle toonbank in de grote papierlade te delven. Oncler het
ritselencle vloeipapier, bij een grote kloen touw, liggen soms appels, peren,
pruimen vader moet veel fruit eten
Dieper nog vind je half-bruihbare voorwerpen: koperen gespen, een sleutel, vreemde munten, een potI ood zonder punt.
Hoe stil is het: zelfs het warme getril van het kanariekeeltje onderga je
meer als een soort zonneschijn clan als !dank, zo zuiver gaat het op in de
blije, open vree, die door het hele huis heen staat. Overal is vaders gezicht
ongezien aanwezig: in de voorkamer boven, waar koelte en straatgeluiden
tappelings onder bet op een klosje openstaande raam binnenvallen; achter,
waar bij zwaar boomgeruis groenachtige schaduwen over de zolderbalken
spelen; op zonder onder de pannen, in de geheimzinnige Iantaren, maar
vooral in het kleine kamertie achter de winkel, Ievende, Iichte cel om
vader heen, waar z'n oersterke armstoel staat met de biezen zitting en het
rugkussen, waar z'n pet ligt, de zelden ontstoken pijp en „Uit den schat
van Bunyan's werken-.
's Micklags bakt vader aardappelen met een hiefstuk en het fruit doet de
rest. Als hij uitrust in z'n stoel pas je op de bel, met cle lange middag voor
je. Je doet niets en toch verveel je je niet, gevangen als je bent onder de
vredige ban van vaders blijmoedige kalmte. Zelf ga je, boven, op je rug
op de grond liggen en de geluiden van buiten komen, wonderlijk ver-af en
verdroomd, op je toe.
Het is nu net of Ales stil staat. Vader praat beneclen in de winkel met
een p lant, die hem zoven uit z'n slaapje heeft gehaald. Hun stemmen
ondergaan, bij het dringen door de houten vloer onder je, een vreemde
verandering. Je verstaat niet wat ze zeggen, maar de Manic Wit behouden,
of liever, bet wordt een soort muziek, die door haar vreemdheid ineens ook
weer jets schrikaanjagends heeft. En meteen realiseer je jezelf, dat je aan
de andere !cant van de ruit met de korrel bent en je blik wordt naar de
zijde van de ruit getrokken, die nu naar je toegekeerd is.
Daar is de angst weer voor al het zwilgende, voor alles dat zich niet
verklaart. Vroeger riep je op zulke ogenblikken om moeder; dat doe je
nu niet meer, maar je komt overend en je opent schichtig de fatale deur,
die je met een smak achter je dichtwerpt, waarna je luidruchtig en overhaast de wenteltrap afbonkert.
Die nacht kom je tot de koud-makende ontdekking, dat je niet de enige
bent, die bang is voor de ruit met de korrel. Jacob is mee uit geweest naar
Scheveningen en heeft de hele dag zonder pet aan bet strand gesjouwd. Hij
is thuisgekomen met een hoofd als een Indiaan en 's nachts komt hij slapend uit z'n bed. Hij scharrelt in 't donker bij de broodkast. Als je er
wakker van wordt, zie je hem ineens zich losmaken uit de inktzwarte
schaduw achter de kastdeur. Het maanlicht valt in het wit van zijn linker
oog en op het lemmer van bet broodmes, waarmee hij in je richting komt.
Je ziet het en bet dringt eerst niet tot je door, maar als z'n blauwe onderbroek plots opkleurt in een andere streep maanlicht, icijk je, nog niet in
staat te schreeuwen, hijgend toe, hoe hij fangs je bed been op de deur met
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de ruit toeschuift. 0, je weet precies wat hij daar „zien- moet, hoe het
licht daar wiegelt in die zwarte ruit en hoe alle angsten, die je zelf hebt
uitgestaan, ook hem hebben achtervolgd. En op hetzelfde ogenblik slaat
die panische schrik op jezelf over; uit je verdroogde keel wringt zich die
onmenselijke kreet, waarover de buren nog na jaren zullen spreken.
Verder weet je niets meer, want als die schrikkelijke angsten zijn weggevallen bij het ontsteld geroep van de huisgenoten, het opgestoken licht
en de zorg om Jacob, die op de grond Iigt te beven, verbijsterd nog, maar
niet meer gevaarlijk. Moeder heeft hem het mes resoluut afgenomen.
De volgende avond zit je met His hand in hand op de trap schoolversjes te zingen het klinkt daar zo helder in dat trapgat met al het
houten beschot maar in bed komt de koorts op. Een van die liederen
van Van Krieken, precies zoals His het zingt en speelt, met dezelfde registerklank, dezelfde fouten, dezelfde aarzelingen bij het omslaan, maalt in
de verschrikkelijke nacht, ontstellend duidelijk, door je bonzende hoofd.
„Rust mijn ziel, uw God is Koning; heel de wereld Zijn gebied". Dat zijn
nog woorden en gezegden uit de kerk, waarvan de zin wel tot je doordringt, maar je verder niet beroert. Maar dan zingt His:
leder woelt bier om verand'ring,
en betreurt ze dag aan dag;
hunkert naar hetgeen hij zien zal,
wenscht terug 't Been hij eens zag.
Dat kun je begrijpen, al vind je het wonderlijk knap gezegd. Maar die
woorden komen immers uit de wereld van de volwassenen, waar je knapheid verwachten mag. Je koortsige gedachten komen van die ontzagwekkende versregels niet los, ze blijven ze ontleden, herhalen, bij het drenzen
van 't harmonium en His' dunne stem, de tot walgens toe bekende klank
van de registers en de kleur van de accoorden.
AIs vader een verse natte doek op je gloeiende hoofd Iegt, wordt het
jagen van de muziek even onderbroken. Dan gaat het weer verder, van
alle remmen losgeslagen, sneller, sneller.

IV
Maar eens komt er een morgen, die oneindig zacht over de slaapdronken
huizen opengaat. Er is een beetje wind in de nog nachtelijk ruisende
homen, die zich vrijschudden van de laatste glinsterende regendruppen.
De rookpluimen boven de stad gaan dun en bijna rechtstandig omhoog.
De regen tegen je raam is nog niet helemaal opgedroogd; je schuift 't raam
op krachtens een dwingende impuls om de frissigheid diep in te ademen.
De populieren in het plantsoen wuiven tevreden en verderop zie je het
water blikkeren in de haven. Een houtduif zit ergens in een dakgoot te
koeren. De klok van het torentje slaat half, als het ware vlak aan je oor,
zo helder, onverwacht en nadrukkelijk.
„Een dag der dagen", zegt vader bij het ontbijt. Hij dankt in de van
ouds bekende stilte en haalt daarbij vertrouwd-bekende, berijmde psalmregels aan: „Gij hebt een arm met macht, Uw hand heeft groot vermogen ;
niets kan je op dit ogenblik verontrusten. Van school heb je vrijaf vandaag.
Chris Beyer komt je halen om een „tocht - te maken en hij staat boven
in de achterkamer aan vader en moeder uit te leggen wat een tocht is.
Voorlopig begrijp je uit het been en weer praten niet veel meer, dan dat
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een tocht is om zes uur thuis zijn, niet langs bet water lopen en niet aan
de stoomtram hangen.
Maar waar gaan jullie dan eigenlijk naar toe? zegt Vader.
Naar de academie, Iegt Chris uit. Onze sleper moet er een vracht
zand brengen en dan mogen wij van den concierge zolang binnen spelen.
En dan?
Nou ja... met een omweg terug, langs de Boompjes bijvoorbeeld.
Waar hebben ze zin in, zegt vader tegen moeder, als je de kamer
uitgaat. Heeft hij dan vergeten wat voor weer het is? Heeft hij ooit de
wereld gezien van de bok van een sleperswagen af? Kent hij de zaligheid
van het schokje, waarmee de twee grote, bruine paarden de zware kar op
gang krijgen, de feestelijkheid van hun glinsterende, dribbelende lijven, de
keiharde muziek van hun onregelmatig lijkende hoefslag? Je ziet jezelf
vertrekken uit de spiegelruit van de winkel en telkens duik je weer op in
een andere ruit, tot je de hoek omslaat bij de brug, waar de hoeven van
de paarden op het hout ineens gedempter en doffer klinken. Als je een
jongen van school bij de sluis ziet staan, waar je anders nooit mee praat,
schreeuw je hem toe en Chris, die zulke ritjes zo dikwijis heeft gemaakt,
schreeuwt even hard mee. De jongen keert zich om en Iacht ook; wat hij
roept, gaat in het weer ingezette rumoer van de wagen over de straatkeien
verloren.
Dit is nu een tocht, die niet op een ontnuchtering uitloopt, zoals die
optocht met muziek van toen. Zo heb je de stad nog nooit gezien. Je komt
vlugger vooruit dan de wandelaars, maar rijtuigen, fietsers, enkele auto's,
halen je in en laten je achter. Het dak van een gelakt coupetje weerspiegelt
het Iichte van de lucht. Voor je uit, boven de daken, steigert een machtige,
witte wolk op in het blauw. Langs de winkels 'open dienstmeisjes met witte
mutsjes op; dames met pelerines dralen voor een etalage. AIs je de sloot
voorbij bent, kom je bij het hartje van de stad. Hier wordt de weg zo
nauw, dat de wagen cen omweg moet maken door een deftige achterafstraat, met achterkanten van grote huizen en met stale, zwaarbelommerde
bomen achter een hoge muur. Dan ineens stort de drukte zich weer over
je heen, weer ga je een brug over. Verderop speelt een draaiorgel, veel
mensen fluiten en voor je uit, boven het water, staat een reusachtige molen
met z'n hoge wieken te draaien.
Daar moeten we zijn. Hier is de Academie. De sleperswagen staat stil,
Koos gooit de leidsels neer en als Iaatste kom je er af. Daar binnen, achter
die grote deuren, is het halfdonker en het ruikt er muf. In een zaal, dicht
op elkaar, staan meer dan Ievensgi-ote beelden, naakt, ergens heen te wijzen
of met hun handen te wenken. Een griezelig bos van naakte, witte mannen.
En toch is het net of ze, stuk voor stuk, alleen op de wereld zijn. „Dat is
kunst", zegt Chris met z'n dromerige stem, „dat is om na te tekenen; kijk,
daar hangen de mooiste, die hebben een prijs gehad".
Je speelt krijgertje in de lange gangen, die geweldig galinen als je roept;
maar als Chris een poosje wegblijft, bekijk je met bevreemde aandacht het
grote beeld tegenover je, dien man van gips met z'n krullebol, z'n dikke
lippen en brede kin. Daar is Chris weer; je holt de zijgang in, maar die
komt op de straat uit en daar staat Koos bij de wagen z'n jasje aan te
trekken.
„Ik ben leeg", zegt hij en spuwt op de grond. Het is tijd.
Koos trekt aan je oor tot groet en tikt tegen z'n pet voor Chris. Hij doet
de deur op slot. Je slaat je arm om Chris heen en hij doet hetzelfde bij jou.
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Zo ga je samen nog vercier de stall in.
Café's waar mensen onder gestreepte zonneschermen buiten aan tafeltjes
zitten. Een koopman met luchtballons. Een mosselenwagen. De vismarkt,
tegen een verblindend getintel van lucht en water. Een paardetram langs
lure winkels. De omnibus met z'n imperiaal, die je tot vlak bij huis zou
kunnen brengen.
En nou gaan we naar de havens, zegt Chris.
Je koopt peren aan een kar, je eet, slentert langs stille kantoren met
koperen borden, waarvan je de opschriften leest zonder er veel van te
begrijpen. Maar Chris loopt verkeerd: hier zijn we al voobijgekomen, daar
is de Beurs met het viaduct, daar moeten we langs. Even is de zon weggeweest, hier is ze terug. Eindeloze reien sleperswagens trekken aan elkaar
je bent achter Chris aanvoorbij, je ziet het Witte Huis en even later
gedraafd, want het ongeduld zit je allebei in de benen sta je op de
Maasbrug te kijken, te kijken, dronken van de ruimte, het licht, de zon en
het donderend rumoer van de zeeboten langs de Boompjes. AIs een fijn
schilderijtje, apart in het grote tafreel, zie je 't opleidingsschip op stroom
liggen, een wit, ijzeren zeilschip zonder zeilen. Een Ianggerekte wolk drijit
langzaam over; hij doet je denken aan dat plaatje van die engel in de
Blijde Boodschap ( ...... „en waar heen moogt spoeden, zal eeuwig U
behoeden"). Verweg Iigt een vloot sleepboten te deinen; het geluid van
stoom- en andere fluiten is niet van de lucht; winches knersen en ratelen.
Overal vlaagt stoom en rook; de zon blikkert in hoge ramen en op weerhanen. En onder al wat daar voor je uit drijft en clobbert is het levende,
breed ademende, machtige water de enorme, bewegelijke vloer.
Om zes uur ben je thuis. In het portaal kom je moeder tegen; het is er
altijd half donker. „Pas op, stoot je niet", zegt ze in 't voorbijgaan. Je
meent een stoffer en bilk in Naar hand te zien. „Of wacht, doe jij zelf
maar even.
Wat moet ik doen?
Die glasscherven even bijvegen. Vader heeft een ruit gebroken ......
Het is de ruit met de korrel. Je hurkt er bij neer en je veegt Iangzaam en
nadenkend het kapotte glas van de grond. Het is dood glas, maar je hebt
een gevoel, of je lets verloren bent. Niet blij ben je, niet treurig. Dwars
door die donkere kamerhoek zie je het schitteren van de Maas, het drijven
van de wolken ( ...... „en waar g'U heen moogt spoeden, zal eeuwig
behoeden"). Het havenrumoer dondert nog in je oren.
Hier Iigt een scherf, driehoekig, groter dan de andere. Je neemt voorzichtig op. Er zit een kleine oneffenheid in, een lout, een zandkorrel misschien. Een poosje kijk je er naar; dan, met het handvat van de stoffer,
stoot je de scherf met herhaaldelijk kloppen bedaard tot kleine stukjes.
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Jo van Dorp—Yprna

IN MEMORIAM HERMAN DE MAN
Kom wilgentakken vlechten en doormengen
met rode rozen in hun eerste gloed,
zodat zij kleur van wijn en vlietend bloed
over het zilvergrijs der bladeren sprengen.
L.,45 heeft hij leven van den hoer geweten:
hun felle hartstocht en hun Ievensdrift,
die dwarse Iijnen om hun monden grift
door eery dre dagen, rijk hun toegemeten,
waarin de grauwe lucht zich welft over de landen
en altijddoor de Lekstroom vIoeit naar zee,
waaronder, voert hij schotsen met zich mee,
of doet hij zonnevlammen stromend branden,
geheime machten 't spel der Iiefde leven,
vrouwen en kindren lokkende bij nieuwe maan,
om, worst het water, als een schuimvlok to vergaan,
die aan de wortels van de waterwilg blijft kleven.
WiI hem van deze wilgentakken schenken
en pluk de roos die in de polder bloeit,
waarom de wind nog 's morgens heeft gestoeid,
want water, wilg en roos bleven hem wenken.
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Lilly van Eijsselsteijn

HET ONGESCHREVEN LIED
De nachtwind aan mijn raam
is musicus bij Gods gratie,
bewogen en volleerd
meester van elk 'instrument:
De tedere harp, de hobo,
het spinet voi hoofse statie,
een cel, bezeten en warm .. .
Slechts wordt hij oud, en absent.

Dikwijls dwaalt hij door de nacht,
improviseert een verwarde
bontgekleurde symphonie,
bizar en geniaal.
Ik zoek gespannen de lijn
in zijn muzikale flarden.
Sarabande? Elegie?
Syncopen? Een pastorale?

Het geluid sterft, als smeltend, uit,
maar komt opnieuw naar voren.
Nu zingt het, vlak aan mijn hart,
een ballade, gedragen en breed
Puur en doorzichtig van klank,
volmaakt van kleur en van vormen,
waar de kleine menslijke geest
woorden noch noten voor weet.

mijn doof en gesloten gehoorI
ID hart in den blinde bewogen,
dat de kleurigste klank niet verstaat,
de simpelste wijsheid niet leert
Hart, vergeefs in keer op keer
naar Uw eigen diepten gebogen,
waar gedempt, als in een bron,
een kleine klank resoneert:
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O ongeschreven gedicht,
te Ceder van intonatie,
in een enicel woord vibrerend,
zoekend cadans en maat
Onvoldragen en onverlost,
worstelend om Gods Gratie,
verward, als de wind in de nacht,
en nimmer, als hij, volmaaktI

Lilly van Eijsselsteijn

DANIELLE BELTSAZARE
Aan de nagedachtenis van mijn Grootvader:
Daniel Beitsazar van Eijsselsteijn.
Kind, dat ik nooit heb gedragen,
dat de we d; tot het leven niet vindt,
dat nimmer mijn ogen zagen
en ik toch zozeer heb bemind —•
Kind van te groot een verlangen
te diep om te vvorden vervuld,
dat ik eenmaal had moeten ontvangen
Coen mijn hart het heeft gewild Mijn dochter, gij onvoldragen
vrucht aan de oude storm:
Danielle Beltsazare
die nimmer tot leven kwam,
mijn eigen, mijn ongeboren,
die deelt mijn brandend geheim:
dit weten, hoezeer verloren
ongeleefd leven moet zijn
Klein meisje, kind in rnij,
dat verzwegen in liederen geeft,
in dezelfde pijnen geschreven

van die siddrend het leven geeft
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Mijn kind, o luister naar
kwel Uw moeder niet in de nachten.
Dit onvervulde verwachten
wat baat het U en me
1k mag U bet Licht niet geven,
maar misschien breekt het eenmaal door
Uw ongeleefde leven
zeg het aan moeders oor
Misschien zal ik moeizaam raden
wat Uw staamlende stem beduidt.
DaniElle Beltsazare
breek in liederen uit.

Lidy van Eiisselsteiin

DE BLINDE VOGEL
1k zing to morgen en avond
vanuit mijn kleine kooi,
de tedere ogen gehavend
En Gods daglicht was zo mooi!
1k !Kan de cel niet verlaten,
waarin een hand mij sloot.
En hoe zou mij de vrijheid baten
wanneer ik blind ontvlood?
1k zou de weg niet meer weten,
hoezeer mijn hart zich bezint.
Ik ken slechts het heimwee, bet hete.
naar bet lied van golf en wind,
naar het deinend, wiegend getover
van de tak, die ik ontbeer,
naar de Iichte val van het lover,
van zonlicht als gefiltreerd,
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dc dronk aan het klare water,
die ieder verlangen vervult
1k zing te morgen en avond
en nimmer leer ik geduld.

En de andere vogel, de kleine,
die aan mijn tralies drong,
mijn zoete gezel, de mijne,
die zo vervoerend zong

Al sla ik de vleugels ten wonde,
wat baat het U en mij?
1k ben tezeer geschonden
en nimmer word ik vrij.

En zoudt gij kunnen leven
vial( aan mijn arm gelaat
in dit verlangend beven,
waartussen een tralie staat?

Mijn lief, ik mag U niet binden
met mijn verdwaasde pijn.
Mijn makker, mijn beminde,
ik moet Gods vogel zijn,

en storten in pijn en verlangen
voor Hem mijn liederen uit,
en zing aan Zijn oor mijn zangen,
tot Hij mijn kooi ontsluit

Tot een heimwee ongemeten
nog Bens mijn vleugels spant,
en ik alles zal vergeten
en uitrust op Zijn hand.

Uit Jo bundel „Gebied zonder Grens" die bij H. P. Leopolds Uitgevers
Mij. N. V. te 's-Gravenhage zal verschijnen.
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C. Rijns dorp

AAFJES' VOETREIS
Over Aafjes' „Een Voetreis naar Rome" is in de korte tijd na het
verschijnen al zo veel geschreven, dat men bezwaarlijk aan de uitgewisselde eerste indrukken nog iets nieuws kan toevoegen. Eigenlijk is men
voor een deel al in een stadium aangeland, dat mensen met aanleg voor
schematiek het stadium „iB" zouden kunnen noemen, waarin het niet
meer gaat over het dichtwerk als zodanig, maar over het ethos van den
dichter en over de verhouding van poezie en ethiek in het algemeen. Hierin
uitmondend vinden de discussies een voorlopige afsluiting, als hit een z.g.
„bedriegelijk slot" in de muziek.
Aan het tweede stadium, een bezonken warirdebepalinv„ zijn we voorlopig nog niet toe. Toch is het merkwaardig, dat men zich herhaaldelijk
op het verlangen betrapt het gedicht te lezen met de ogen van den criticus
van over Lien, twaalf jaren; bij alle verheuging voelt men vooral bij dit
werk dat er te zijner tijd een herwaardering nodig zal zijn. Men zou
graag ontkomen aan de kans op fouten, die het contemporaine oordeel
meebrengt, maar dit gaat nu eenmaal niet.
Over de vraag of we met een werkelijk gedicht van een werkelijk
dichter te doen hebben, kan geen twijfel bestaan; wel over de vraag hoe
hoog wij dit talent moeten schatten. En hierbij waarschuwt een zeker
instinct ons voor overdrijving.
De druiven zijn niet zuur, ze zijn heerlijk. leder die voor poezie openstaat is met elken nieuwen dichter waarachtig blij, bIij met het geschenic,
dat de dichter is. Maar men moet wel slecht kunnen lezen als men niet
ziet, dat in De Voetreis het sublieme en het minder goede elkaar in een
adem afwisselen; de telcortkomingen liggen zo voor de hand, dat ik niet
de slechte smaak zal hebben ze met de vinger aan te wijzen. Het behoort
tot het beminnelijke van het gedicht, dat het geen moeite doet zich
door inspanning tot een hoger niveau op te werken; de dichter geeft zich
zo hij is en ziet niet om.
Die gemakkelijkheid is niet nagestreefd, maar aangeboren. Bij Marsman
en Nijhoff krijgt men dikwijls de indruk van een min of meer moeizaam
bereikt resultaat; op die gedichten is zo gewerkt, dat ze ons soms als
een steen op de maag liggen. Daartegenover staat, dat men het werk
van de ouderen, die bij Boutens en Leopold opgegroeid zijn, met de
loupe kan bekijken. Het is een kwestie van genre en van smaak en het
z.g. „onsterfelijke" kan op beide manieren worden verkregen. Aafjes is
nu eenmaal een min of meer verre neef van Mozart, terwiji de „bewerkers",
de „nauwheurigen", tot de familie Beethoven behoren. Aileen is het zo
prettig te constateren, dat het nu eens de zoveel kleinere familie Mozart
is, waarin onze „jongste meester" blijkt te zijn geboren. En zou dat niet
bet geheim zijn van de feestelijkheid, waarmee Holland dezen nieuwen
dichter heeft binnengehaald? En zou daarin ook niet het gevaar van
overschatting zijn gelegen?
Onze kunst is altijd, evenals wijzelf, wat zwaar op de hand geweest.
En onze tijd is er niet naar, ons daarvan te genezen. Menig dichter heeft
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Bat ingezien en geprobeerd luchtig en lenig te schrijven. „Soms lukte het;
meestal lukte het niet." Maar bier kwam een jonge dichter met een vers
van lange adem, waarin hij als bij erfenis plotseling bleek te beschikken
over de „waste hand, die slechts bij een onbekommerd gemoed wordt
gevonden" (Beets), over een half-schertsende, soms raillerende toon, over
een lichtvoetigheicl, die hij Icon volhouden, omdat dit alles tot zijn wezen
bleek te behoren.
Wezen en erfenis. Het wezen is nooit te verklaren, maar er is wel
het een en ander gebeurd, dat de verschijning van De Voetreis mogelijk
kon maken. De werkzaamheicl van Ter Braak en zijn kring was er,
Zang voor de oorlog al, op gericht den dichter van pose, valse aesthetiek
en aanstellerij te genezen, en die heerlijkheid was, toen Aafjes zijn Voetreis schreef, al wat bekomen van haar aanvankelijk fanatisme en van haar
cynisme. Het versmaden van de meer oudervvets-dichterlijke pose was
trouwens bijna tot een nieuwe pose gevvorden. Ondertussen had het goede
en gezonde van deze reactie gelegenheid gehad door te werken.
In de tweede plaats was er, niet te vergeten, de oorlog, die, zoveel
doeltreffender nog, meewerkte aan de ontmanteling van de reeds verouderde schoonheidsvesting.
A's derde factor kunnen we de jeugd van den dichter noemen. De
room was nog niet van de melk geschept; er was juist genoeg afstand
van zijn jongensjaren genomen om die periode als met half gesloten ogen
scherp te kunnen overzien.
Dan was er de strenge vorming en scholing, die zijn geest in een
kloosterlijke omgeving had ondergaan en waarop hij onnadenkend steunen kon.
En tenslotte moet op de typisch-Roomse levensliefde van den aan de
kloosterschool ontkomene worden gewezen, een levensliefde, die zo sterk
op het genieten is gericht, meer dan de Protestantse Iiefde tot bet leven,
die zich veeleer in activiteit pleegt te ontladen.
En wat de mensen ook aan de Voetreis heeft verrukt is de herleving
van mythologische elementen, die er bij Aafjes zo fris uitzien als waren
ze nooit gestorven geweest; een herleving die even plezierig aandoet
als het weer opcluiken van modemotieven uit onze jeugd in klecling en
haardracht. „Les genres que vous avez tu gs se portent assez bien." Men
bereft: er is toch veel meer levend dan wij dachten, als het maar op geest
en ziel van een waarachtig dichter wordt betrokken.
Met het opnoemen van al deze Bingen is het succes en bet talent van
Aafjes ons misschien klaarcler geworden, doch natuurlijk niet verklaarcl.
Een dichter is en blijft nu eenmaal een sprong van de natuur.
Duidelijk is, Bat de Iectuur van dit werkje voor zeer velen een verkwikking is geweest en dat in het enthousiasme hierover een aesthetisch
en een zedelijk gevaar schuilt: een aesthetisch gevaar van overschatting
van de waarde van De Voetreis en de betekenis van Aafjes als dichter
en het zedelijke gevaar van een verder gaande paganisering van onze
reeds zo veelszins onticerstende kunst.
Het eerste gevaar is niet zo ernstig. Een mogelijice overschatting wordt
op den duur wel door het leven gecorrigeerd. Wel moeten het sterke
benen zijn, die de weelde van zulk een succes kunnen dragen en de latere
ezelstrap is meestal te verwachten uit de kring van hen, die in het begin
tot de geestdriftigste lofprijzers hebben behoord.
Het tweede gevaar is wel ernstig. Want elk kunstwerk leeft een levees--
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houding voor en dat des te verleidelijker, naarmate het als kunstwerk
beter geslaagd is. Ik aarzel niet de Voetreis voor vele jongeren, die voor
poezie openstaan, een zedelijk gevaar te noemen. Niet dat ik hun het gedicht zou ontraden te Iezen, gesteld dat men van zulk een raad gediend
zou zijn; ik zou ze het laten Iezen en er bij zeggen, dat het ethisch gevaarlijke tendenzen heeft. De levenshouding van De Voetreis is, door
haar beminnelijke argeloosheid, gevaarlijker dan de vitalistische en de
latere cynische poezie. De Christelijke poezie heeft met dit nieuwe werk
een nieuwe nederlaag geleden, ondanks Van Duinkerkens poging de (R.K.)
kerk nog wat uit te zetten om ook dit te overspannen. Natuurlijk ziet ieder
met hem Christelijke elementen, althans reminiscenties, zich duidelijk
aftekenen, maar daarmee is de Voetreis in ethisch opzicht niet aanvaardbaar geworden. Het is juist de vermenging van het antieke en het RoomsKatholieke (hoe geheel anders dan bij Marsman, die Christendom en
heidendom terecht als onverzoenbare tegenstellingen ondervondi), een
vermenging, die maar al te goed is gelukt, die het over het geheel prachtige
gedicht ethisch zo gevaarlijk maakt.

Koos van Doorne

SPEELS BESCHEID
Gij vraagt mil, waarom God de wereld heeft geschapen?
Dwaas, die gij zij-t1 Wet op een andre steen uw wapen.
Dank God, dat hij u handen gaf bij goede srnaak
en ga Iofzingend in Zijn boomgaard vruchten rapen.
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VLUCHTIGE NOTITIEN
Des schrijvers gewichtige woorden.
Andersens honderd jaar geleden in al
te kinderlijke en eenvoudige woorden
geschreven sprookje voor de moderne
tijd begrijpelijk gemaakt.
Vele jaren (maar nog niet zo heel lang)
geleden was er een criticus, die zo ontzaglijk veel hield van mooie imponerende woorden, dat hij al zijn energie besteedde om maar vooral gewichtig te
doen. Hij gaf er niet om, verhalen of gedichten te lezen, of het moest alleen zijn
om er imponerende woorden over te
kunnen schrijven. Hij had een isme voor
alles wat er verscheen onder de zon en
evenals men van een lezer zegt, dat hij
aan 't lezen is, zo zei men hier: de criticus is aan 't richtingen bepalen.
Eveneens vele jaren (maar nog niet zo
heel lang) geleden waren er bedriegers,
die zeiden, dat ze de prachtigste woorden, termen en begrippen konden vormen, die men zich maar wensen kon; niet
alleen dat ze van een buitengewone imponantie waren, maar ze hadden ook
merkwaardige eigenschap, onbegrijpelijk
te zijn voor iedereen, die niet deugde
voor zijn vak of die onbehoorlijk dom
was.
Natuurlijk begreep de criticus, die zo
verschrikkelijk goed in zijn vak was en
zo onbehoorlijk knap, dat dit de woorden,
termen en begrippen waren, die hij overnemen moest. Nog niet zo heel lang geleden (en misschien vele jaren terug OOk
al) liet hij ze afdrukken en ze werden
door iedereen om het hardst bewonderd.
Wat ze betekenen, zou natuurlijk ieder,
die deugt voor zijn vak en niet onbehoorlijk dom is, ogenblikkelijk kunnen
vertellen, maar tot nu toe heeft nog niemand het gedaan, de criticus zelf niet
eens.
Maar als het sprookje waar is, dan komt
er vandaag of morgen (of over vele
jaren?) een kind, dat het uitroept: Ze
betekenen immers helemaal niets.
J. M. Vr.

Van de fronten
Vannacht had ik een vio in bed;
die heeft mij in mijn been gebeten.
Ook werd Berlijn in vlam gezet:
daar heb ik minder van geweten.
Waarom? Och, 't is nu eenmaal wet
dat men zichzelf niet kan vergeten:
die vlo Imam aan znijn laatste vet,
en Moffen zijn tech maar proleten!
Jan Dolfering

Tout cornme chez nous
't Was middag, zomer; een citroen
gaf aan een appel driest een zoen.
De plaats van actie: een dressoir.
Daar rustte naast, ja, Op elkaar
een aantal vruchten in een schaal.
Gevolg: het bier vermeld schandaa/.
„Wat," kreet een peer met beurse keel,
„is deze coupe dan een bordeelr
En temend zei een netmeloen:
„Dat mag je overdag niet doen."
Toen gaf, verveeld, een ananas,
die zeer bereisd en werelds was
de hypocrieten van katoen:
„Hoe valer schil, hoe meer fatsoen."
K. v. D.

Zwarthandelaar
Hij zoog zich rijk aan 't Been der armen
[hand ontzonk;
liep dik en duur met Eden-hat en stok
[te pronk;
dat hij, als eenmaal Faust, zijn ziel zwart
[had versjacherd
begreep hij pas, teen hij in 't ITselmeer
[ verdronk.
Jan Dolfering

Singuliere Voyagie
Van Amsterdam naar Rome,
dat is een lange weg;
je kunt er voetend komen
al kan 't niet zonder pech.
Ja, Aafjes heeft het zelfs beleefd,
dat soms de linie moeite geeft.
K. v. D.

Nocturne rustique
De nacht legt nu haar zachte moeder[handen
om 't kloppend hoof d.
Te lang hing 't in de woeste zon te
[branden
als buikziek ooft.
Andries Dongera

Nature et grace
Op zeven fluitjes bliezen blanke elfen:
do-re-mi-fa
Als echo klonk uit gothische gewelven:
Alleluia!
Andries Dongera
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KRITIEKEN
Dat scone bediet van Moriane, Middelnederlandse Ridderroman met inleiding, aantekeningen en bibliografie,
uitgegeven door Dr A. Bellemans. 1924.
N.V. De Nederlandse Boekhandel,
Antwerpen.
Onder de Duitse bezetting blijkt men in
Belgie niet stilgezeten te hebben op cultuvier jaar na het
reel terrein. Nu pas
verschijnen van deze uitgave komen
we met dit aardige boekje in aanraking.
Gaarne en met ingenomenheid introduceren wij het bij de Nederlandse lezer.
Zoals de titel reeds aangeeft, hebben we
bier te doen met een Middelnederlandse
roman en wel den uit de reeks der Arturromans, waarin het zoeken van de graal
een belangrijke rol speelt. De Moriaen
zoals de roman meestal kortweg genoemd wordt — is zeker niet een van de
bekendste der Arturromans; Walewein,
Ferguut, Lancelot zijn veel meer verbreid
en staan veel meer ter beschikldng voor
een uitgebreid publiek door allerlei bandige en overal verkrijgbare tekstedities.
Maar van Moriaen bestaat maar den
nieuwere uitgave en ook die is al van.
18/9, zodat hij alleen in wetenschappelijke bibliotheken te vinden is. Daarom,
maar daarom niet alleen, is het van zo
groat belang, dat deze nieuwe teksteditie het licht zag. Het grootste belang
ligt in het merkwaardige van de roman
zelf. De Moriaen is in onderscheiding
van de meeste graalromans een echt
Diets product, d.w.z. de stof van deze
roman is in het geheel niet of slechts
zeer ten dele terug te vinden in buitenlandse werken, zodat er een sterk vermoeden bestaat, dat deze ridderroman een
vrij origineel Middelnederlands stuk is;
sets, dat bij dit dichtgenre sets heel
bijzonders is: bijna alles is vertaald uit
het Frans. In dit zeer uitvoerige werk --ongeveer 5000 regels, waarvan deze uitgave er een goede 3400 bevat vertelt
de onbekende auteur de avonturen van
de zwarte Moriaen, die er op uit is om
zijn vader te zoeken. Hij wil zich n.l.
wreken over de schande hem door zijn
vader aangedaan, die zijn moeder met
haar kind in de steek liet en de wereld
introk. Die vader zou de roemruchte Parcival zijn, maar door verminking van de
tekst wordt de naam Parcival telkens verwisseld met die van een andere totaal
onbekende figuur. Ofschoon Moriaens
lotgevallen doorkruist warden door won.dere avonturen van Lancelot en Walewein, blijft de held van het verhaal toch
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voortdurend de hoofdaandacht opeisen
en zien we zijn hardnekkig pogen ten
slotte met succes bekroond.
Op handige wijze heeft Dr. Bellemans het
verhaal voorzien van vele, practisch
aangebrachte en betrouwbare aantekeningen, zodat ook voor de niet-geschoolde
lezer dit interessante verhaal goed te genieten zal zijn. Een korte, duidelijke inleiding gaat aan de tekst vooraf en de
bibliografie licht de lezer in over alles
wat er over deze roman door de yakmensen geschreven is.
J. K.
Beatrijs. Middelnederlandse sproke met
aantekeningen en bibliographie uitgegeven door Dr. Rob. Roemans, 1945,
De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen.
In dezelfde reeks als de Moriaen verscheen in 1945 de Beatrijs. Wanneer ik
ook dit deeltje hartelijk aanbeveel aan de
lezer, dan is het om een geheel andere
reden dan bij het eerste het geval was.
Immers verlegen om een nieuwe uitgave
van Beatrijs zijn we niet. De moderne
uitgaven sommige in tal van herdrukken — van deze parel onzer Middeleeuwse literatuur verdringen elkaar. En
toch acht ik dit boekje een aanwinst,
omdat op duidelijke en overzichtelijke
wijze een overzicht gegeven wordt van
alle problemen, die er rondom de Beatrijs
bestaan en dat zijn er nog al een paar.
De bibliografie bevat 60 nu,mmers. Verder
warden op suggestieve wijze verschillende
vragen aan de orde gesteld, die de belangstellende lezer tot verder onderzoek
kunnen nopen. Annotatie en toelichting
zijn ruim en goed. Een enkele drukfout,
meer of minder hinderlijk trof ik aan.
Wie al het thans bekende omtrent Beatrijs
wil weten, kan bier terecht.
J. K.
Dr. P. H. Esser: Levensaspecten. Essays
over Bergson, Pascal, Kierkegaard en
Dostojewski. G. J. A. Ruys' Uitg.
Zutf en 1946.
De band welke deze opstellen bindt, is
tamelijk onvast. Dit kan al haast niet
anders waar de schrijver als gemeenschappelijk kenmerk van de behandelde
figuren ziet hun „ontdekken van bepaalde levensaspecten, die wij misschien over
het hoofd hadden gezien", blijkens het
Woord Vooraf. Nu geloof ik dat dit wel
de onbeduidendste overeenkomst is die

men van verschillende denkers kan aangeven. Bij een bundel onder dal titel
verwacht men een organische samenhang,
d.w.z. een die niet voor willekeurige uitbreiding vatbaar is. Dr Esser volstaat
echter met het aantonen van de respectieve eenzijdigheden der afzonderlijke
wijsgeren en sluit met hen afzonderlijk
een compromis in zover hij Ieerzame
correctieven in hun theorieen ontwaart.
En hierin schuilt de willekeur, die het
mogelijk maakt dat in een bundel de discursieve filosoof Bergson naast de profetische gestalte van Dostojewski verschijnt en die het mogelijk zou hebben
gemaakt, dat, om maar een paar voorbeelden te noemen, ook aan Schopenhauer en Nietzsche een plaatsje zou zijn
ingeruimd.
Een ander opvallend bezwaar is het
duidelijke onvermogen van den auteur
om hetgeen hij zelf uitstekend heeft begrepen, voor wijsgerig ongeschoolden
toegankelijk te maken. Hij heeft blijkbaar
niet bedacht dat zijn boekje een ruimer
lezerspubliek onder de ogen komt dan
hetwelk is geabonneerd op het „Nederlandsch Tijdschrift voor Psychologie",
waarin twee van de vier opstellen reeds
vroeger zijn verschenen. Aileen het essay over Dostojewski is voor leder begrijpelijk. Maar dat zal wel komen doordat deze schrijver hierin, wat het wezenlijke betreft, zelf aan het woord is geM. SIESLING.
laten.
Dr R. F. Beerling: Moderne Doodsprc
blematiek (dissertatie).
Delftsche Uitgeversmij. N.V. Delft
1945.
Reeds jaren geleden verschenen van de
hand van den bekenden Nederlandsen
wijsgeer R. F. Beerling gedegen en instructieve werken op modern-filosofisch
gebied — we herinneren slechts aan
„Antithesen - en „Crisis van den Mensch resp. 1935 en 1938 — en daarom doet
een proefschrift van hem anno 1945 wat
anachronistisch aan. Niettemin, of misschien juist daardoor, verwacht men in
het) laatste meer te zullen aantreffen dan
een puur academische detail-informatie.
Door het feit dat Beerlings dissertatie ook
als gewoon boek is uitgegeven wordt
deze verwachting versterkt.
In deze vergelijkende studie over Simmel,
Heidegger en Jaspers nu doet de Schrijver zijn naam geheel gestand en bewijst
eens te meer zijn wijsgerig meesterschap
door zijn deskundigheid, concipierende
visie en klare stijl. Met de aanduiding
„doodsproblematiek - heeft hij het wezen
onthuld van het levensgevoel dat de

existentie-filosofieen doorstroomt. Het
merkwaardige van de laatsten is dat zij
enerzijds antithetisch staan tegenover de
burgerlijk-positivistische levenstoon van
de voorafgaande rationalistische periode,
die de dood als wezensbepalend of
vormgevend beginsel had uitgeschakeld,
maar anderzijds evenzeer leiden tot een
kijk op het leven als in zich zelf besloten. Er is bier inderdaad sprake van een
„eigenaardige dialectiek", die in haar
reactief onaangepaste verwerking kenmerkend blijkt te zijn voor het Duitse
wezen. De wijze waarop de schrijver
deze dialectiek ons voor ogen stelt, haar
in samenhang brengende met de gehele
crisissituatie, waarin de Westerse be-.
schaving zich bevindt tegen de achtergrond van zijn historie, getuigt van de
grootsheid van blik waarmee hij onze
cultuurvraagstukken vermag te overzien.
In de „Voorbeschouwing - wordt biervan rekenschap gegeven, de leidende
gedachten daaruit verlenen aan de grondige analyses van de theorieen der betrokken filo,sofen een markant relief.
Het is mogelijk dat deze analyses, en
speciaal van den moeilijk verstaanbaren
Heidegger, menigeen op zeker ogenblik
te zwaar vallen. Misschien is de wens
gerechtvaardigd dat Dr Beerling zijn
proefschrift eens in populairder vorm
omwerkt. Maar het liefst geef ik den belangstellenden lezer de raad: Schouw
aandachtiger in deze diepe, maar heldere
stroom, dan zult ge op de bodem steeds
meer schoons ontdekken!
M. SIESLING
D. A. M. Binnendijk: „Een protest tegen
den Tijd", inleiding tot de Poezie van
P. C. Boutens. Uitgave J. M. Meulenhoff, Amsterdam 1945.
Vele zijn in de loop van zijn lang dichterleven de betuttelaars van Boutens geweest! 1k tmoge bij de aanvang der bespreking van dit uitnemende boekje eens
enkelen hunner de revue laten passeren.
Daar is Verwey, die zowel Henn Roland
Hoist-v. d. Schalk als Boutens in 1915
verweet dat zij „het vaderlandsche zoo
goed als geheel hadden losgelaten". Men
stelle zich voor: Boutens, een Zeeuw tot
in hart en nieren, die (zie de Gids van
1927) woedend als een getergde leeuw in
zijn „Nieuw Zeeuwsch Geuzenlied" *)
zou lostrekken op den zijn geboortegrond
toenmaals belagenden Belg en op onzen
minister van Buitenlandsche Zaken Van
Karnebeek:
1 ) Het enige „politieke" gedicht dat van
Boutens bekend is en in geen zijner talrijke bundels werd opgenomen.
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Die deze regels heeft gezongen,
Hij zingt omdat hij zingen inoet:
Hij is van huis een Zeeuwsche jongen
Die mint zijn Schelde als 't eigen
bloed;
Want al wat hij in maat vertelde,
De zoetste voois, den stoutsten keer,
Leerde hij van de vrije Schelde
Bij alle tij en alle weer.
Dat is Boutens, die zich ,,zoo goed als
geheel had lo:gemaakt van het vaderlandsche"! Boutens die zo innig later zou
zingen in zijn „Hart en Land" (Bezonnen Verzen, 1931):
„Mijn hart wou nergens tieren
En nergens vond het vree
Dan tusschen uw rivieren
Nabij uw groote zee.....
Wel hebt gij mij gegeven
Al wat ik andren bood.
Ik zong van dood en leven,
Van liefdes rijken nood:
Des harten teederste ademhaal,
Hij werd verstaanbaar in uw taal.
Al dieper zoeter wonder
Fluistert uw stem mij voor
Laat mij niet sterven zonder
Uw levenwekkend koor!
De wind die in uw loover luwt,
Is 't afscheid dat mijn hart niet schuwt.
Zo zingt in 1931 een dichter die in 1915
„zich vrijwel heeft losgemaakt van het
vaderlandsche"
In 1907 roept Verwey naar aanleiding
van de Praeludien uit: gebrek aan hart,
om in 1908 na het verschijnen van
' ,Stemmed' verrukt uit te roepen: hoera,
de harte-toon is er. In. 1912 echter als de
„Carmina" zijn verschenen, constateert
Verwey's leerling Van Eyck weer, wat
Binnendijk thans formuleert als: „onvoldoende men-chelijk gevoelscontact met
de smartelijke werkelijkheid dezer wereld.
Rond die zelfde tijd riep Van Eycks
vriend en studiegenoot Gerretson (G.
Gossaert) waarschuwend in „Ons Tijdschrift" de jongere confessionele dichtergeneratie toe. dat het met Boutens „de
dood in den pot" was, en in 1943 beijvert een medewerker van de met „Ons
Tijdschrift" geest-verwante „Stemmen
des Tijds" zich om Boutens der goegemeente voor te stellen als een specifiek
1?
christelijk dichter
En thans Binnendijk.
Hij is Been betuttelaar, hij is een bewogene, wiens wel-overwogen woord
aequivalent is aan dat van Boutens.
Alle beschouwing over en critiek op hetgeen waarlijk kunst is, behoort uit zulke
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bewogenheid te worden geschreven.
Hij staat Van Eyck niet te woord op de
wijze van den poleinicus, maar hij laat
den aangevallen dichter zelf spreken, en
dat volstaat.
Binnendijks essay doet in zijn opzet, en
in aanmerking nemende de felbewogem
tijd waarin het verschijnt, dadelijk denken aan Shelley's „Defence of Poetry",
welk geschrift het licht zag in. juist zulk
een tijdsgewricht als wij nu doormaken,
immers onmiddellijk na de Europa op zijn
kop zettende Franse revolutie en de daar- .
op volgende Napoleontische oorlog-m.
Toen als nu een verdediging (niet slechts
van een of meer bepaalde dichters, mear
van de eeuwigheidswaarden die in het,
dichterschap veilig liggen wanneer alles
wankelt en „onze aandacht, onze rust,
onze persoonlijkheid en onze werkkracht"
algeheel warden opgeeist. Veilig liggen
wanneer „Alexander en Darius er om
vechten wie de haan op de mesthoop
dezer wereld zal zijn" (Sidney in zijn
„Apology for Poetry", 1595).
Meen niet, zo. roept Binnendijk uit, dat
mijn arbeid een anachronisme is; dat ik
mij aan aestheticisme schuldig maak
wanneer ik hier vermaan tot bezinning
en inkeer. „Ik acht de toewijding die het
kunstwerk van kunstenaar en kunstgenieter verlangt niet van uitsluitend aesthetischen aard. Caar deze overgave van
wijder strekking is en in zekeren zin
samenhangt met het menschelijk levens-.
gedrag in het algemeen, draagt zij een
onmiskenbaar ethisch karakter".
„Zich bezig te houden met schoonheidsproblemen, poetische beginselen,
vraagstukken betreffende de betrekking
tusschen levensbeschouwing en vormgeving, beteekent, juist in dezen tijd van
vernietiging en afbraak zoo goed als van
tastend zoeken naar oplossingen en vormen (maar altijd in actueelen zin) een.
ethische houding: het feit, dat men zich
wijdt aan dat wat pretendeert den
tijd, waaruit het is ontstaan, tegelijk te boven en te buiten te gaan
naar het principe dat het heeft doen ontstaan in en door den tijd, is niet meer
van aesthetisch belang of beperkt zich
niet tot een bepaald gebied, maar wijst
op een bewuste levenshouding. Zulks wil
geenszins zeggen, dat men in die houding
en door dat gedrag de waarde van de
tijdsgebeurtenissen miskent, doch wel dat
men zich verzet tegen de misvatting, alsof het niet de hoogste en edelste roeping
van den scheppenden mensch zou zijn de
durende vormkrachten in de wisselende
aspecten des levens te ontdekken en die
opnieuw in vormen te doen verschijnen,
welke zoo min mogelijk aan den tyrannieken druk des tijds onderhevig zijn. Mij

dunkt: hier ligt de overgang van ethiek
naar aesthetiek, hier vatten wij den verbindings-schakel tusschen de menschelijke waardigheid en de bovenmenschelijke schoonheid, hier ligt het argument
der rechtvaardiging voor wat ik mij voorstel te ondernemen: u in te leiden tot het
probleem van het dichterschap in zijn
betrekking tot den aard en de beteekenis
der poezie als taalvorm, en tevens en
vooral tot de dichtkunst van Boutens en
de typisch boven-tijdelijke strekking
zijner poezie.Ziedaar Binnendijk als defender of poetry! En gelukkig als hij is in deze
verdediging, is hij het ook zowel in zijn
verdediging van Boutens-zelf tegenover
diens betuttelaars, als in het aantonen
waarin de schoonheid van Boutens' vers
gelegen is. Ten opzichte van dit laatste
zou men dit werkje van den heer Binnendijk een uitweiding tevens kunnen noemen, in zoverre de schrijver in zijn
„TEKST EN UITLEG II" (P. N. v.
Kampen El Zn., Amsterdam 1942) „op
kleine schaal" naar aanleiding van een
enkel gedicht (Nachtstilte) reeds met een
inleiding tot Boutens aanvang maakte.
De lezer vindt dan ook, onvermijdelijk,
een enkele herhaling in het laatst verschenen boekje. Men vergelijke b.v. pag.
53 van „TEKST EN UITLEG" met
pag. 29-30 van een „PROTEST- etc.
Het is een bizonder genot de arbeid van
Binnendijk te volgen als hij een dichter
„binnendringt - . Zoals het parelduiken
een vak is dat in families van geslacht
naar nieuw geslacht overgaat en z6 in 't
bloed gaat zitten dat bij de uitoefening
ervan weinig wordt overgelaten aan toeval en zo goed als alles aan kennis en
kunde is toevertrouwd, zo gaat het ook
in dit bepaalde vak der literatuur-be..
schouwing. Wie het niet verstaat te duiken, zich een te maken met hetgeen de
levende kern is van het werk des betrokken dichters moet zich aan die arbeid niet
wagen. Het is levensgevaarlijk
In Binnendijk herkent men onmiddellijk
den vakman. Men behoeft niet bang te
zijn dat hij „brokken maakt- , dat hij het
werk verknoeit. En vooral wie een zo
subtiel dichter als Boutens inleidt, moet
zeker zijn van zijn zaak. Er zijn reeds al
te veel en al te vaak „vergissingen- ten
opzichte van Boutens gemaakt (zie boven!); daarom bevredigt het, eindelijk
weer eens iemand aan te treffen op wiens
artistiek oordeel men veilig vertrouwen
kan.
Boutens heeft per saldo toch niet zo erg
te klagen! Bij zijn intrede in onze literatuur werd hif gracelijk door Van Deyssel
voor het publiek geleid. En than voert

een bekwaam essayist als Binnendijk het
publiek in bij onzen ongekroonden poet
laureate.
Hij laat ons zien hoe ook de oude dag
de vleugelslag des dichters niet heeft verlamd en hem, juist als bij Vondel, tot
nieuwe hoogten heeft opgevoerd. De
leeuwerik is Boutens altijd een geliefde
vogel geweest, geen wonder dat zijn
kunst zo vaak aan de opvlucht-wijze van
de uchtendhymne-zanger denken doet.
Zonder aanloop, zonder kringen, pijlt zijn
opvaart hemelwaarts. Echter niet van
„hemel-extaze zonder meegevoel" uit
zingt deze dichter. En wie, als Binnendijk, goed luistert, weet dat zoals de
dauw rust op de vleugelen van de omhoog gestegen leeuwerik, ook de pennen
van den dichter „nat zijn van der aarde
tranen". Waarlijk het „menschelijk gevoelscontact met de smartelijke werkelijkheid dezer wereld" is er! Binnendijk doet
zich in deze studie kennen als een „gelijkgeborene - ten opzichte van den dichter
dien hij behandelt.
Boutens is een dichter in wiens werk wij,
naar het schone woord van Werumeiis
Buning, een „bolwerk der eeuwigheid bezitten, en het is Binnendijks verdienste
dit in schone vorm en overtuigend-bezielde taal den te midden van den ba'ert
waarin hij moet leven naar een ontijdelijk
tegengif zoekende mens te hebben duideiijk gemaakt. Een fijn boekje dat diege
verheuging schenkt.
A. A.
jacoba M. Vreugdenhil, Zeven Paedagogen en ik. Bosch 6 Keuning N.V.,
Baarn.
Dit merkwaardig boek heeft mij veel genoegen geschonken. Ten eerste heeft het
mij ontroerd en ten tweede heeft het mij
aan een heleboel prettige dingen doen
denken: aan Engelse verhalen, aan mijn
kinderjaren, aan mijn jongelingstijd en
aan nog enkele andere dingen, zoals bijvoorbeeld schaduwletters. U weet wel,
van die letters, die afbeelding zijn van
de schaduwzijde van drie-dimensionale
letters. Je moet er het licht en de letter
en ook de schaduw afdenken en dan houd
je de schaduwletter over. Natuurlijk boor
je als beschaafd mens zulke letters een
beetje te verafschuwen, maar jã, wat doe
je er aan, als je ze tdoch wel leuk vindt?
Het kinderlijk gemoed beleeft daarom
vreugde aan zulke letters, omdat je er
letters door leest, die er niet staan: de
êchte. Je leest witte letters, witter nog
dan het papier waarop ze niet staan. In
„Zeven Paedagogen en ik" vind je de
schaduwletters, die samen de woorden:
„meelevend christelijk gezin" vormen.
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Het is een vertelling vol menselijkheid,
klein-menselijkheid veelal. Maar het is
een heel merkwaardige vertelling. Denkt
u vooral niet, dat het over Paedagogiek
gaat: het gaat over de Liefde en over
uw en mijn zwakheden. Het is de kijk,
die een intelligent, eigenwijs nest van
veertien jaar op het gezin heeft, waarin
ze leeft en waarvan ze met hart en ziel
deel uitmaakt. Het nest is de jongste van
seven broers en zusters van een vaderloos gezin; de moeder is de zevende paedagoge
Door nu op een heerlijk-milde en toch
nets ontziende wijze de menselijke zwakheden, zoals daar zijn tekortkomingen en
afdwalingen, naar voren te brengen,
vormt de schrijfster haar schaduwletters.
Zij doet dat geestig. Zoek in dit boek
niet naar pret of oubolligheid; schrijfsters
geestigheid is wel verre van het burlesque of het gewoon-grappige. Ook
zoekt ze haar kracht niet vaak in woordenspel; zelfs de uitwendige situatie is
zelden humoristisch; het is veelal de inwendige spanning tussen daad en beginsel, die ze telkens en telkens weer weet
te ontdekken. Zij laat ons zien, hoe het
kleine naast en in het grote leeft, hoe het
grote klein beleefd wordt. Maar evenseer, hoe in het kleine het grate tot uiting
komt. Het is steeds het leven, dat de
spelers van J. M. Vreugdenhils boek zo
heerlijk in de kaart kijkt. Alleen wie het
meelevend christelijk gezin door en door
kent en het heeft leren liefhebben, kan zo
schrijven. De waarachtige liefde schuwt
de critiek niet. Het boek kent ongetwijfeld spot, maar dan de milde spot van
de minnaar. Het is een liefdesverklaring
aan het gezin, dat ten tonele is gevoerd.
Het doet verbazend weldadig aan, zo'n
ironische beschouwing van iets, dat je
self kent en waardeert, mee te beschouwen. Je weet plotseling: wat is dat prettig, telkens te moeten glimlachen of je
wilt of niet. Geestigheid is een kostbaar
kruid, het groeit niet overvloedig in de
hof der Nederlandse Letteren. De lezer
kan hier zijn hart eens ophalen.
Of ik dan geen aanmerkingen heb? Natuurlijk wel. Maar moet je die nu altijd
in recensies naar voren brengen? Indien
ze principia raken, dan wel, maar indien
niet, mag je ze wel eens laten waaien.
De lezer moet ook wat te doen hebben.
Wat ik doe, is dit: tegen u zeggen, dat
u dit boek lezen moet, omdat het een fijn
boek is, geestig, liefdevol, en, tengevolge
van het zelf-ontdekkend effect, nog paedagogisch oak!
Een debuut, dat sterke verwachtingen
wekt. De illustraties van Molenaar passen zich uitstekend aan stiji en inhoud
van de tekst aan.
K. v. D.
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Niek Verhaagen: Stukwerk. Bayardreeks. F. G. Kroonder. Bussum 1946.
De titel zegt het al: hier wordt niet een
bundel geboden, die pretendeert een bepaalde poetische ontwikkeling te illustreren. Het boekje is een verzameling verzen, die bij 't vroeger bundelen waren
overgeschoten en die auteur en uitgever toch wel een meer openbaar leven
waard vonden dan dat van vers-in-portefeuille of tijdschriftbijdrage. Over 't algemeen ben ik het met auteur en uitgever
eens.
Verhaagen is een lenig-dichtend poeet.
je stuit nergens op technische onvolkomenheden. Hij verstaat het vak. Natuurlijk komt je dat moeiteloze wel eens verdacht voor, temeer, waar de dichter zijn
levensbeginselen zelden onbewimpeld in
't geding brengt. Speels en luchtig is zijn
vers, dat soms heel wrang kan zijn. Onmerkbaar haast, zou ik willen zeggen.
denk hier aan sommige van zijn vierregelige verzen, die meer zijn dan geestigheden alleen. Pro Patria bijvoorbeeld
heeft iets weg van de klap-in-je-gezicht.
Mooi en gaaf zijn de Johannes de Doperverzen, „broom" en „Van Ka'. Het
laatste is wereldwijs en vol mededogen;
het is bijna achteloos geschreven, werkelijk knap. Mij troffen ook „Kerstmis
1939" en „Maart III". De erotische verzen zijn niet zwoel. Achter des dichters
luchthartigheid proef je een min of meer
bitter verlangen naar een leven, dat geen
stukwerk is. Opvallend is ook, dat alle
verzen in voor een „gewoon - mens begrijpelijke taal geschreven zijn. Het zijn
geen rebussen. Je kunt bij aandachtig
lezen zomaar begrijpen, wat de dichter
zeggen wil.
Verhaagen zal self dit bundeltje niet onevenredig hoog aanslaan, maar ik heb
toch van deze poezie genoten, omdat ik
geleerd heb, dat het dom is, halsstarrig
appelen te willen lezen van bramenstruiken. Dit houdt niet in, dat Niek Verhaagens verzen in verhouding tot die
van anderen maar bramen zijn. Wie dat
zegt, heeft nooit bramen gegeten. Het wil
slechts zeggen, dat je een dichter niet
voor mag schrijven, hoe hij dichten moet.
Je kunt hoogstens zeggen: vin je dat
„Gesprek met een Prostituee" niet een
beetje jongensachtig, een beetje melodramatisch? En je kunt hoogstens je
voorkeur laten meespreken. Dat is al gevaarlijk genoeg in een land als het ooze,
dat zo zwaar op de hand is. Moesten we
een beetje afleren. Ach lezer, let u als 't
u blieft op dat „beetje".
Ik nv'wde klaar te zijn, maar nu bemerk
ik, dat ik „Stukwerk" nog niet geclassificeerd heb. Ik heb er nog geen etiket

opgeplakt. Zou ik dat wel doen? 1k laat
het maar liever aan het nakroost over;
ik vergis me toch vast en zeker in de
ruhriek. Daarenboven heb ik ook niet
aan het Nieuw en Vermakelijk Poetisch
Gezelschapsspel meegedaan, dat bestaat
in bet speuren naar invloeden, het uitspieken van vermoedens van plagiaat en
het geven van vaderlijke wenken. Ik vind
namelijk een gewoon potje Zevenzakken
amusanter. Maar of dat ieder bevallen
zal, deze afzijdigheid? Trouwens, al zou
ik me niet afzijdig houden, het eind is
zoek, want sinds Vondel gebruiken alle
poeten voorzetsels en lidwoorden en ze
hebben het alle over gevoelens, die de
dichters sinds Adam al ver-woord-en.
Laat ik daarom .mijn wenken maar voor
K. v. D.
me houden.
Franz Werfel „De Verduisterde Hemel",
vertaling Alice van Nahuys. Uitgave
E. Querido, Amsterdam.
Franz Werfel schreef in deze roman (een
van zijn laatste werken) de geschiedenis
van een oude dienstbode. Het verhaal is
echter in zijn eenvoud groots geworden,
in zijn soort niet minder dan het grate
Jeremia-epos „Häret die Stimme". Het
eigenlijk onderwerp is de eeuwigheidsdorst van Teta Linek, die haar neef voor
priester laat studeren om na haar dood
een voorspraak op aarde voor haar zieleheil te hebben. De neef is echter een bedrieger, die de schijn ophoudt van een
hard werkend geestelijke te zijn. Van tijd
tot tijd ontvangt ze van hem brieven be..
treffende zijn vorderingen in de geestelijke staat, maar die tevens steeds een of
andere bedelarij om geld inhouden. Teta
geeft eindeloos, meer uit vrees haar plan
te zien mislukken dan uit genegenheid
voor haar neef. Als neef Mojmir zijn
tante 't voorstel doet, bij hem te komen
als huishoudster in haar geboortedorp,
waar hij naar zijn zeggen tot pastoor is
aangesteld, en ze daarheen reist, komt
zijn bedrog aan het Licht en blijkt de gewaande priester, die ze tenslotte in Weenen ontdekt, niets te zijn dan een verlopen nietsnut, die haar al die tijd heeft
uitgebuit en beetgenomen. Teta is geheel
ontredderd na deze ontdekking en koint
door toeval op het denkbeeld een pelgrimstocht naar Rome te maken. Daar
ontmoet zij den jongen kapelaan Johannes Seydel, die haar vertrouwen weet te
wekken en aan wien zij tenslotte haar
geschiedenis vertelt. Deze spreekt haar
vrij van schuld. Wat zij als zonde had
gezien, was slechts een „angst voor de
waarheid", een zwakheid, waarvan zelfs
de Kerk niet geheel en al vrij is. Ze sterft
kort daarop.

„Wat bewijst de dorst? - vraagt de schrijver Theo in de epiloog aan kapelaan
Johannes, waarop Werfel dezen laat
antwoorden: „Dorst bewijst het stellige
bestaan van water". Deze kernachtige
apologie van het christelijk geloof verwijdt retrospectief op verrassende wijze
het gegeven en de uitwerking.
Dit boek doet enigszins denken aan „Barbara oder die Främmigkeit - door zijn
hoofdfiguur, eveneens een eenvoudige
vrouw, hoezeer het in compositie verder
van laatstgenoemd werk ook verschilt.
Door deze eenvoudige van geest in al
haar eigenlijke grootheid voor ons te
laten leven, heeft Werfel opnieuw van
zijn meesterschap overtuigd.
De vertaling van Alice van Nahuys is
zeer goed. Het boek is aantrekkelijk uitgegeven.
Anna Mertens.
Aantekeningen bij Bordewijks: Eiken van
Dodona. Nijgh en Van Ditrnar, Rotterdam.
Toen Bordewijk zijn „Knorrende Beesten schreef, dachten we: zo kan het dus ook,
een roman in de omvang van een hoofdstuk, ontdaan van alle woordpralerij. (De
Scheveningse pier: „een vuist in zee-.)
Toch volgde, na jaren, de zeer omvangrijke roman „Apollyon - , als kunstwerk
minder geslaagd dan het tot nu toe onovertroffen „Karakter-.
En nu, na de oorlog, als eerste Nederlandse roman van betekenis, zijn „Eiken
van Dodona", de geschiedenis van twee
kunstenaars, twee broers, Okko, de schilder en Folkert, de pianist. De een gaf
de angst in zijn werk weer, de arbeid
van den ander was een wisselwerking op
de angst. „Altijd, alom, vormde de angst
de grondslag der kunst. Maar het was
haar opgave de angst te herscheppen in
een monument."
Raakt Bordewijk hier aan de opgave die
hij zichzelf gesteld ziet als romancier?
Behalve de twee bovengenoemde „eiken-,
is er nog een derde eik van Dodona, de
calvinistische rentmeester Leeuwenkuil,
in wiens figuur de angst in dit boek is
verpersoonlijkt. „Hij had zijn rijk gevestigd op den grondslag der vrees", zegt
de schrijver.
Opnieuw treft ons in dit boek Bordewijks
chirurgische observatie van zijn figuren,
zijn onmiskenbare gave om de meest uiteenlopende milieu's nit te beelden. Zowel
het schildersatelier met de duisterheden
van Okko's Gondwanaland, de muziekbeschrijving, de sinistere sfeer in het gezin Leeuwenkuil, het personeel in het
Restaurant in de Kalverstraat, de armoe
in De Pijp, het is alles indringend be-
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schreven, zij 't vaak moeizaam.
Het loont de moeite een paar zinnen te
citeren. Jongere auteurs, die moeite .hebben met het „beschrijven -, met het adjectief, met de beeldspraak, kunnen bij Bordewijk in de leer gaan.
„Hoe brutaal kliefde dit kunstlicht de
duisternis, maar het bracht slechts een
kleine wond toe." (Blz. 23).
„Hij wiste het oliezweet van de bussen."
(biz. 45).
„Zij aten alien op een eigenaardige,
ouderwetsche manier, slechts met de
rechterhand, de linkerarm geslagen rond
het bord, een manier herinnerend aan den
primitieven mensch die een proof verdedigt." (biz. 54).
Leeuwenkuil: „Hij was een kleine man
met een groot rechthoekig hoofd. Zijn
tint was grauw en bloedarm, toch maakte hij geen ongezonde indruk, eerder
scheen zijn huid zoo dik, dat het bloed
er niet toereikend in kon doordringen.„Hij had een zwaren baardgroei en
schoor zich elken ochtend glad, des Zondags tweemaal. Het geluid van het ouderwetsch scheermes over zijn kaken klonk
door de heele slaapkamer als het geluid
van een figuurzaag."
De methode van Bordewijk om honderduit, op verbluffend knappe wijze te doceren over de hebbelijkheden van zijn
sujetten (is het pas tien jaar geleden, dat
de „critiek- dit recht aan een talentvol
Jong auteur als Van Eerbeek ontzegde?)
brengt echter mee, dat hij hen, naar
eiken goeddunken de iaan uit kan sturen.
Men krijgt, bij het lezen van dit boek de
indruk dat de schrijver een zwaar gevecht heeft geleverd met de conceptie van
zijn roman.
Zo is daar de beloftenvolle figuur van
Pompon, wier grillige puberteitsperikelen
een niet onbelangrijk deel van het boek
vullen en die toch slechts eenmaal een
figuur van betekenis wordt, ni. wanneer
zij in de drie eiken op de heuvel de letters 0. L. en F. (Otto, Leeuwenkuil en
Foikert) snijdt.
Bij al onze bewondering voor Bordewijks
keiharde schrijfkunst willen we niet nalaten er op te wijzen dat een zekere harteloosheid bier hoogtij viert. De manier
waarop hij zijn personages bekijkt en
over hen praat, is die van een in het
,,geval - belangstellend chirurg.
Wanneer de lezer tot de conclusie is gekomen dat ook dit boek weer „verduiveld knap" is geschreven, is hiermee veei,
zo niet alles gezegd. De nasmaak van
Bordewijks werk is vaak bitter. Zijn werk
is tenslotte uitzichtloos. Wat nu de figuur
van den rentmeester Leeuwenkuil betreft, die de auteur ons weer voor lange
tijd heeft opgedrongen (wellicht dat het

134

laatste boek van Van Schendel hem
enigermate doet verblekeri, doch ik vrees
er voor als ik denk aan Dreverhaveni)
moeten mij een paar opmerkingen van 't
hart in verband met Leeuwenkuils calvinisme.
Over de verdorvenheid van den mens
kan Bordewijk ons na *de Bijbel niets
meer leren. Wij erkennen echter dat hij
het ver gebracht heeft in het blootleggen
van de meest verborgen schuilhoeken van
het mensenhart.
Hij laat ons bier echter in het onzekere
in hoeverre de vermoedens, die de vrouw
van Leeuwenkuil koestert ten aanzien
van een mogelijke „verhouding - tussen
haar man en haar dochter juist zijn, hoewei hij niet nalaat er telkens op te zinspelen.
Hiermee in verband vraag ik mij of
hoeverre het voor een auteur als Bordewijk, die overigens uit hoofde van zijn
beroep allerlei mensen kan observeren,
mogelijk is, door te dringen tot de zielsgesteldheid van een orthodox gelovige
in het algemeen en die van een figuur
als Leeuwenkuil in het bizonder?
De schrijver hoedt zich voor de hopeloze
oppervlakkigheid van vele zijner voorgangers, die calvinisme en praedestinatie
bij voorkeur belichaamden in huichelaars
en zwakzinnigen.
Neen, mijn bezwaar is veeleer, dat Bordewijk zich met een Jantje van Leiden van
Leeuwenkuils geloofswerkzaamheid heeft
afgemaakt.
De schier ondragelijke spanning in het
gezin Leeuwenkuil kan niet buiten deze
geloofswerkzaamheid zijn omgegaan.
Weliswaar iaat de auteur uitkomen dat
er iets aan de huisgodsdienstoefening
mankeert, doordat de dochter aan tafel
,,voorgaat", doch reeds de dag'elijkse
Schriftlezing is bier een element waarvan
den schrijver de betekenis ontgaan is.
Want de Schrift is „scherpsnijdender dan
eenig tweesnijdend zwaard' .
Hier constateren we een ernstige psychologische Ieemte, want van een auteur als
Bordewijk verwachten we dat hij een
confrontatie met het calvinisme, niet ont7
wijkt. Zomin Van Schendel dit heeft gedaan-in zijn Hollands Drama.
Dat de in dit boek voorkomende predikant, in afwijking met vele zijner colicga's in de moderne roman van v6Or de
oorlog, thans door den auteur met psychologische gaven blijkt te zijn begiftigd,
(een door de oorlogservaringen verworyen goodwill?) doet ons hopen dat, nu
er ten schaap over de dam is (de vergehiking schaap en Bordewijk is overigens
lachwekkend genoeg) er meer•zullen
gen. De dominee in de literatuur in eer
hersteld!

Tenslotte ben ik niet klaar gekomen met
het felt, dat Leeuwenkuil, de geweldige,
zijn huis verlaat terwille van zijn zoon,
die het tegenbeeld is van zijn vader. Dit
abrupt heengaan is wel een oplossing om
een roman te .beeindigen, doch is m.i.
door den schrijver niet psychologisch
P. J. R.
verantwoord.
J. den Haan, Talking Shop. F. G. Kroonder, Bussum. Bayard-reeks No. IX.
Dit boekje bezorgt de recensent een paar
moeilijke ogenblikken. Wanneer hij het
gelezen heeft, voelt hij zich verplicht
er enige intelligente opmerkingen over te
maken.. Dat zou hij moeten kunnen emdat hij, evenals de 'boekverkoper, die het
geschreven heeft en die er zijn vakmanshart in luchtte, dagelijks met boeken omgaat. Er zou dus een hartig woordje
over te wisselen moeten zijn. Maar het
is er niet. De heer Den Haan is zijn opmerkingen zo geraffineerd kwijt geraakt,
dat het niet hindert, hem niet en de lezer
niet, of hij (de lezer) 't er mee eens is
of niet.
't Kan trouwens best zijn, dat de schrijver zelf 't er ook niet helemaal mee eens
is. Dat hindert overigens evenmin. Hij
heeft in elk geval schoon gelijk. Ook
waar hij ongelijk heeft, heeft hij 't bij het
rechte eind. Zo is dat boekje. Een wonderlijk geval.
't Is plezierige lectuur, maar tech
niet opwekkend, je kunt je er als mens,
als lezer, als schrijver en als boekhandelklant op een soort prettige manier bij
schamen. Hoewel dat Den Haan's bedoeling weer niet is. Zo kom je er nooit
uit. Er is nog een moeilijkheid: U moet
't beslist lezen, maar de boekhandel doet
beter 't niet te verkopen, want de mensen die de boekverkoper advies komen
vragen inzake het aanschaffen van „een
boek voor iemand, die een hekel aan
lezen heeft" of die bij het aankopen van
„Wat ieder voor en na het huwelijk
moet moeten" bij „voorbaat de verzekering geven, dat 't niet voor henzelf, maar
voor de nicht van hun oud-tante is", de
mensen dus, die altijd in de overtuiging
geleefd hebben, dat je tenminste bij je
dokter en bij je boekhandelaar met rare
praatjes kunt aankomen, zullen zich behoorlijk opgelaten voelen en tot schade
van de boekverkopersstand, tot schade
eveneens van de rubriek „tit de Hogeschool van 't y ak" in het „Weekblad
voor de Boekhandel" hun argeloosheid
verliezen. Dit is een lange zin, maar u
heeft al in de gaten, dat hij geen hout
snijdt. En dat is dan ook het enige wat
ik op 't boekje tegen heb. Het snijdt zelf

ongetwijfeId hout, maar je kunt er nets
houtsnijdends over beweren. Ik staak de
vdS.
poging.
Eric van der Steen, Loosdrecht. Uitgeverij v.h. C. de Boer Jr., Amsterdam.
Eric van der Steen heeft de gewoonte.
veel over een zekere Eric van der Steen
te spreken, of liever te babbelen, te causeren en te kletsen. Hij doet dat
op een onderhoudende en dikwijis op
een geestige manier, losjes, een beetje
filosoferend, speels, handig en naar het
schijnt moeiteloos. In „Loosdrecht houdt hij dat een boek lang vol. Hij
keuvelt de ene bladzij na de andere vol
over Eric en 't geen er om Eric been
gebeurt, in zijn dagelijks werk en in zijn
Loosdrechtse vacantie- en week-end-dagen. Ik moet eerlijk zeggen, dat 't mij
geen ogenblik heeft verveeld. Na deze
onverbloemde loftuiting zou 't met veel
goede wil mis-chien mogelijk zijn een
paar diepere achtergronden of zo in 't
boek op te sporen en daar een diepzinnige boom over op te zetten, maar als ik
dat meet doen, heb ik mijn plezier van
't boek af, want als die achtergronden
al te vinden zijn, dan schat ik ze even
drillig en voos van samenstelling als de
Loosdrechtse veenbodem. Er komt een
beetje liefde en een beetje driehoek bij
te pas. Er zijn „verledens - en kronkelende paden des harten. Dat is echter
a1 lemaal magertjes en vrij afgezaagd.
Het verhaal heeft niet veel om 't lijf.
't Is een fragmentarisch geval. Eric van
der Steen werkt de boel, wat dit betreft,
ook niet af. Hij laat allerlei draden hangen. Het be g is hij als hij zo maar een
beetje aan zijn monologen zit te spinnen,
een paar mensen uittekent en van de
hak op de tak springt. De „roman - kan
men dan wel op de koop toe nemen.
vdS.
Edward Chiera, „Zij schreven op klei".
Nederlandse bewerking van Dr. Joh.
de Groot. Bosch 6 Keuning N.V. te
Baarn.
Op het bekende Van 't Hoff-monument
te Rotterdam ziet men ter weerszijden
van het beeld van dezen beroemden chetnicus twee symbolische figuren: de cede
en de verbeelding. Ware geleerdheid kent
de gelukkige combinatie van beide.
Enerzijds het vernuftig denken, ander
zijds de fantasie, die gewonnen gegevens
tot een geheel combineert. De historicus
is niet tevreden met de vondsten uit archieven; zijn verbeelding tracht zich de
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levende geschiedenis voor te stellen; hij
geeft niet maar een catalogue van feiten,
maar hij schetst ons een tekening, welke
een beeld van het leven doet zien.
Deze fijnzinnige synthese van rede en
fantasie wordt bereikt in het boek van
Prof. Chiera, „Zij schreven op klei".
Enerzijds komt men onder de bekoring
van de scherpzinnigheid, welke vereist
werd om het spijkerschrift te ontcijferen,
anderzijds ervaart men een aesthetisch
welbehagen als hij ons levendig schetst
het schrijverstafereel in de poort van een
oude Oosterse stad, ja zelfs een familieroman van het geslacht Tehiptilla ontwerpt, waarin wij de opkomst en ondergang kunnen volgen.
En dit alles werd verkregen door de
studie van hetgeen de opgravingen van
de ruineheuvels aan het licht brachten,
en daarvan vooral de onvergankelijke
boeken, de kleitabletten.
Bijzonder duidelijk in woord en beeld
beide doet de schrijver uitkomen, hoe
een „tell" of ruineheuvel opgebouwd is
uit overblijfselen van verschillende cultuurperioden en hoe zulk een tell kan
wezen „een heuvel van zeven steden".
Interessant is het, hoe de ouderdom van
een laag, die een bepaalde stad in zekere
cultuurperiode representeert, wordt afgeleid. Wanneer de stad belangrijk was, de
residentie van een koning bijvoorbeeld,
zijn de straten geplaveid met tegels,
waarop de naam van den koning wordt
gestempeld. In dat geval zijn er voor
een archaeoloog geen moeilijkheden: hij
weet dan precies, uit welke tijd het plaveisel dateert. Maar voorts vindt hij ook
belangrijke aanwijzingen in de potscherven; er is een wisselende stijl, een veranderende mode in het aardewerk, waardoor het mogelijk is uit vorm en versiering de tijd te bepalen. Wanneer de oudheidkundige het aardewerk kan „lezen"
wanneer hij met het schrift vertrouwd is
en een algemene kennis van de beschavingen uit de verschillende historische
perioden, is het niet waarschijnlijk, dat
hij zich zal vergissen.
Maar de Assyriologie (een naam, die op
een toeval berust, omdat de eerste grote
groep teksten, die ontdekt werd, in het
Assyrisch was geschreven), is hoofdzakelijk opgebouwd uit de kleitabletten
met hun spijkerschrift-inscriptie. Die kleitafeltjes hebben de eeuwen verduurd; hun
vorm en de lettertekens daarop zien er
nog eender uit als voor enkele millennia.
Hoe dit spijkerschrift ontstond, welke
ontwikkeling het doormaakte wordt door
Chiera zeer duidelijk uiteengezet.
Even belangwekkend is het hoofdstuk
over de wereld van de handel, waarin wij
lezen, hoe men een brief schreef en deze
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in een enveloppe deed! Beide van klei!
De handel was in de steden geconcentreerd. Het merkwaardige is nu, dat de
stad feitelijk een sacrale oorsprong heeft;
het centrum was de tempel, en dat was
niet alleen de plaats voor aanbidding en
offerande, maar ook het middelpunt van
handel, van burgerlijke en geestelijke
activiteit. Aan de tempel was een school
voor schrijvers verbonden; daar was ook
de kweekplaats voor beoefening der wetenschap. De tempels hielden zich bezig
met de industrie (voorzoverre men daaraan behoefte had bij de meer eenvoudige
toestanden van die tijden, waarin elk
gezin bijna alles wat het in het dagelijks
leven nodig had, zelf vervaardigde). De
weefkunst werd op grote schaal beoefend, vooral door vrouwen, zoals
blijkt uit de loonlijsten. De tempels ontvingen veel geschenken, niet alleen van
burgers maar ook van heersers, die daardoor de gunst van de goden wilden winnen. Daar zij over grote landerijen beschikten, moesten zij die ook bebouwen
en mensen in dienst nemen om dit werk
te verrichten; of zij verkavelden of verpachtten hun land en trokken er hujir
van. Evenals bankinstellingen leenden zij
dikwijls geld uit en tegen hoge renten.
Deze tempels waren niet geheel afhankelijk van toevallige geschenken en van
het inkomen, dat zij voor zich zelf konden waken. Zij hadden een vaste bron
van inkomsten in de „offers - die door
het yolk gebracht werden. Dit alles is
men te weten gekomen uit de „boekhouding - van de tempels.
Maar behalve de inkomsten van de tempels, worden op de kleitabletten nog tal
van andere inlichtingen gegeven.
Daarop zijn ingegrift de documenten der
vorsten, de psalmen en litanieen ter ere
van de goden en van de als goden vereerde koningen; de epische en lyrische
religieuze literatuur. Men denke aan het
Gilgamesj-epos, waarvan Prof. BOhl
zulk een prachtige vertaling gaf. Daarnaast leren de spijkerschrift-inscripties
over de wetenschappen die de Babyloniers beoefenden, waaronder vooral de
astronomic cen vooraanstaande plaats
had.
Buitendien doet ons dit rijke bock zien,
hoe de kleitafeltjes informatiebron zijn
voor de oude geschiedenis voor het
leven van alle dag in de familie-documenten, voor de staatkundige historic in
de correspondentie der vorsten en stadhouders, voor de cultuurgeschiedenis in
de figuren op de rolzegels.
Het verrassende is bovendien, dat de
spijkerschrift-inscripties niet alleen een
beeld geven van de historic van Mesopotamie, maar ook van genabuurde stre-

ken. Het spijkerschrift is ook voor talen
gebruikt, die niet in Babylonia g'esproken
werden. Dit is bijvoorbeeld gebleken uit
de „archieven - van Boghazkoi (in KleinAzle waar de hoofdstad van het Rijk
der Hethieten aan het licht kwam) en uit
de vondsten van Ras Sjamra (in Syrie,
waar men de nude stad Oegarit vond).
Hoever de Babylonirche cultuur oostwaarts doordrong? Misschien in India?
Het werk van Prof. Chiera is een boek,
dat door een eerste klas vakman geschreven werd met grote kennis van zaken en
liefde voor zijn onderwerp een boek,
dat boeit door de heldere voorstelling,
de levendige uitbeelding, de zuivere stijl.
In een opzicht stelt het boek eenigszins
teleur: in de verhouding van Bijbel en
Babel. „Die beschouwingen blijven geheel voor rekening van Prof. Chiera",
schreef de bewerker, Prof. Dr. Joh. de
Groot. Want dit bock is mede een werk,
zij het dan een posthuum boek, van dezen
voortreffelijken Nederlaridsen geleerde.
A. v. D.
K. L. Symons D.zn., Arch. B.N.A.,
„Protestantse Kerkboutv -. D. A. Daamen's Uitgeversmaatschappij N.V.,
's-Gravenhage.
In dit boekje wordt het probleem van
de Protestantse kerkbouw behandeld,
vooral bezien in het licht van het feat,
dat er binnenkort een groot aantal kerken zal moeten worden gebouwd of gerestaureerd.
De schrijver vraagt zich in de allereerste
plaats af, en raakt daarmee de kern:
Zijn wij rijp voor die grootse taak en
zullen wij in staat zijn die naar behoren
te vervullen? Hij komt tot de conclusie,
en wij zijn het hierinee volkomen met
hem eens, dat wij geestelijk in 't geheel
niet klaar zijn voor en opgewassen tegen
datgene wat van ons in de naaste toekomst zal worden gevergd.
Zeker, de materiele moeilijkheden zijn
groot; wij zijn evenwel overtuigd, dat we
die zullen overwinnen, maar het voornaamste is, dat wij geestelijk dit alles
niet aan zullen kunnen en dat is heel erg.
Met die „wij - bedoelt de schrijver niet
alleen de architecten, maar de gehele gemeenschap der gelovigen.
Wij voor ons geloven, zoals we ook
elders al eens hebben betoogd, dat, wil
ooit een architect erin slagen een werkelijke kerk te bouwen, hij zal moeten worden gedragen en gestuwd door de gehele
gemeente; dat en gemeente en architect,
en alien die aan de bouw meewerken,
moeten zijn doordrongen van die ene,
allesbeheersende gedachte, dat een kerk

niet alleen een gebouw is waarin wordt
gepreekt, de sacramenten bediend, waarin zo en zoveel mensen plaats moeten
vinden; niet alleen een gebouw dat voldoet aan alle eisen van bruikbaarheid
die er aan gesteld kunnen worden, maar
dat een kerk is een bedehuis, een plaats
waar wij worden omhooggevoerd tot
God en waar Hijzeif in het midden van
ons vertoeft.
Als dit alles werkelijkheid zou kunnen
worden, dan geloven we ook zeker, dat
de architect de bezielde worm zal weten
te scheppen waarvan de rustgevende
invloed weldadig zal aandoen en inwerken op de aanwezigen, waardoor het
beste, dat in hen is, zal worden omhooggevoerd tot God; want dan is die gehele
vormgeving de weerkaatsing van het
heimwee dat wij alien diep in ons voelen
naar verlossing.
Na de inleiding, waarin de schrijver dus
betoogt, dat we onvoorbereid voor grote
beslissingen zijn gesteld, gaat hij het
wezen van de protestantse cultuur na
en komt tot de conclusie, dat het protestantisme in de kunst bij uitstek een
kwestie van sfeer is, die ontstaat bij een
sterk geconcentreerd leven. Vervolgens
heeft de beer Symons het over de verhouding van kerk en cultuur en in dit
hoofdstuk zegt hij vooral zeer ware dingen. Nadat hij heeft geconstateerd, dat
de protestantse mens niet meer de moed
heeft „om alle gebieden des levens voor
het Woord op te eisen, te doordrenken en
er de eigen gestalte aan te geven", zegt
hij dat de kern van het gehele probleem
ligt in de afstand tussen kerk en cultuur,
wat hij, ons inziens terecht, toeschrijft
aan een tekort aan geloof.
Het zou ons te ver voeren bet bock op
de voet te volgen, maar iets willen wij er
nog van aanstippen; o.a. zegt de beer
Symons, wat ongetwijfeld alle kunstenaars zullen beamen, dat de kunstenaar
in de kerk een gelsoleerd individu is en
dat hij bij de kerk niet het begrip vindt
dat de kerk toont voor andere geestelijke
werkzaamheden; hij zegt zeer terecht, dat
dit komt doordat de kerk niet klaar is
met het vraagstuk der cultuur en nog
steeds op twee gedachten hinkt.
De schrijver zegt in het hoofdstuk, handelend over het nieuwe kerkgebouw, dat
onze tijd a-religieus is. We moeten een
beetje voorzichtig zijn met woorden als
a-religieus. Niemand is volkomen a-religieus.
Om een voorbeeld te noemen: een veel
vooral in kerkelijke kringen gesmaad
man als Picasso, die de moed heeft gehad zijn verscheurd innerlijk (laten we
ons maar niets wijs maken, ook het innerlijk van de meeste van ons), geheel

137

weer te geven zoals het is: verworden,
ontredderd; het te schilderen in z'n afzichtelijke naaktheid, zo'n man wordt
door de duivel bezeten en zijn kunst
duivels genoemd. Zouden we niet beter
doen met dergelijke benamingen wat
soberder om te gaan? Het zou n.l. kunnen
zijn, dat het wezen van zijn werk den
grote schreeuw am verlossing is en de
weergave van de roep, van een mens,
van de gehele verworden wereld, om
hulp. Wij zijn van mening, dat een dergelijke zelfkennis de kiem van mogelijke
verlossing in zich bergt. Christus zal
zeker zo iemand niet in z'n naakthei
laten staan, maar hem de reddende hand
toesteken zoals wij die alien nodig
hebben.
Een nieuw kerkgebouw moet niet leentjebuur spelen bij de vormenschat van onze
oude kerken; de schrijver mene overigens
niet dat wij niet een even hartstochtelijk
bewonderaar zijn van vele van onze
oude bedehuizen, maar wij mensen van
deze tijd leven in een andere wereld en
wij zijn anders.
Ondanks verwordenheid, ondanks eeuwen
van rationalisme, moet het mogelijk zijn
ook nu een kerk te bouwen, mits de bezielende voorwaarden die wij boven omschreven, aanwezig zijn zowel bij de gemeente als bij architect en medewerkers.
Aileen uit rotsvast geloof, waarvan de
gehele Christenheid of liever gezegd,
waarvan de gehele gemeenschap van
Godzoekers moet doortrokken zijn, kan
een nieuwe kerkvorm ontstaan.
Het oude is voorbij en met een sentimenteel treuren daarover en met het nabootsen van oude vormpjes komen we er
niet. Het gaat er niet om of we meer
of minder „modern- bouwen, het gaat
er om dat er gebouwd wordt uit liefde,
uit een bezielde innerlijke behoefte, een
behoefte die gevoed wordt door zeer
velen, om een bouwwerk op te trekken
waar God in kan worden aangebeden,
om een gebouw te stichten waar Christus in het midden van ons wil vertoeven:
een kerk ter ere Gods.
In dit verband is het goed eens weer te
lezen de prachtige regels, die Aart van
der Leeuw in zijn „Vluchtige Begroetingen" wijdde aan de Kathedraal.
Eerst betoogt hij, dat het helemaal geen
heilige boontjes zijn, die bouwers van de
kathedraal; de ene dobbelde, de andere
sloeg zijn vrouw en een derde deed weer
ander kwaad, maar als zij boven op de
steiger staan met de hele stad aan hun
voeten, dan vergeten zij al het lagere en
worden zij bezield „omdat het gezamenlijk tverken aan het ten hemel stijgende
wonder bij alien een vonk uit de ziel
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heeft geslagen en zo een kathedraal
wordt opgetrokken uit een broederschap
van heiligen."
Tenslotte heeft de schrijver het nog over
het restaureren van oude gebouwen.
Door onoordeelkundig en ongevoelig
niet begrijpend restaureren zijn veel
vroeger fraaie kerkgebouwen bedorven;
goede voorbeelden achter de tekst op-.
genomen, tonen dit aan, maar men zij
ook voorzichtig met het „precies weer
zo door de steenhouwer te laten hakken van vergane fragmenten, zoals de beer
Symons aanraadt, want dat leidt ook tot
zielloosheid. Alleen een bekwaam vakman met een zeer fijn aanvoelende intuitieve geest kan en mag hier leiding
geven.
Wij hopen dat velen door het lezen van
het boekje van de heer Symons zullen
gaan nadenken over de belangrijke en
urgente kwestie van de protestantse
kerkbouw, en vooral zij, die hier opdrachten en leiding hebben te geven.
COR ALONS, arch. G.K.F.
Max Dendermonde. Muziek in de herfst.
(De Plejadenreeks) Amsterdam, G. W.
Breughel.
M. Coutinho. De Redding van Robert
Fentener. (Bayardreeks) F. G. Kroonder, Bussum.
De Nederlandse lezer, dus ook de boekhandelaar en uitgever, is nog steeds
kopschuw ten aanzien van in boekvorm
uitgegeven novellen en korte verhalen.
Dat er niettemin altijd weer uitgevers
bereid blijken het Lang niet denkbeeldige
risico dezer uitgaven te aanvaarden, is
ongetwijfeld verheugend. Met name de
Nederlandse lezer is nog steeds zeer
gevoelig voor volume: de pompeuze
meesterwerken der Zuid-Hollandse
gevers-maatschappij, met de altijd op elkaar gelijkende voortreffelijke illustraties
doen nog immer opgeld. Boeken per kilo,
liefst met een flinke dosis Noorse
romantiek!
Het is zeker een opvallend verschijnsel,
dat, bij ontstentenis van Nederlandse
romans van kwaliteit, een aantal jonge
auteurs zich tot de novelle voelt aangetrokken en in deze moeilijke, ddch bij
welslagen zeer dankbare kunstvorm opmerkelijke prestaties levert.
De novelle „Muziek in de herfst" van
Dendermonde, die, zowel door de ikvorm als door de probleemstelling, een
sterk auto-biografisch karakter vertoont,
is geschreven in een zeer heldere stiji,
vrij van gekunsteldheid a la Eekhout.
Dendermonde weet met het „gewone"

woord sfeer te scheppen en te boeien.
Het gaat in dit verhaal over een Jong
literator die, terwille van zijn kunst, vrij
wil blijven en de verantwoordelijkheid
van het huwelijk schuwt. Zijn „vrije liefdesverhouding brengt echter o.m. deze
consequentie mee dat hij, ongewild, in
de ander het verlangen opwekt „naar een
klein hulpeloos wezen".
De auteur beschrijft nu op subtiele wijze
hoe de „ik" van zijn verhaal tenslotte,
na een ernstige geestelijke en lichamelijke depressie, zijn tekort erkent en de
weg terug gaw om de verantwoordelijkheid van het huwelijk te aanvaarden.
Wanneer hij echter, halverwege de weg
terug, de rust met het eigen ik als
het hoogst geluk beschouwt, beseffen
we dat hij aan het Paulinische „vrees
en beven - nog vreemd bleef.
In „De redding van Robert Fentener duurt het even eer de schrijver, M. Coutinho, op dreef komt door de ietwat omslachtige opzet van zijn verhaal. De geschiedenis van Robert Fentener wordt
door diens vriend en beschermer aan een
derde verteld. Deze derde fungeert dan
als gewillige luisteraar, die natuurlijk
een schimmige figuur blijft en wiens
bloedeloosheid aan de dialoog iets gewrongens geeft. Bovendien is het begin
dezer novelle topzwaar door de, overigens
wel interessante, discussie over literatuur
en muziek.
Het gaat bier over een stille ambtenaar,
Robert Fentener, in wien. een groot
pianistisch talent schuilt, dat door de burgerlijke onwil van diens behoudzuchtige
echtgenote verloren gaat. Zij is het
die haar man met harde hand terugvoert
naar het veilige burgerbestaan nadat hij
een ogenblik aan de beker der vrijheid
genipt heeft.
Als het waar is dat de invloed van het
vrouwelijk gedrag sinds de oudste tijden
de mannelijke prestaties bepaalt, dan is
door deze zeer verdienstelijk geschreven
novelle deze waarheid opnieuw en scherp
geillustreerd.
Hoewel de lezer door de enkele suggestie
van den verteller niet overtuigd raakt
van Fenteners genialiteit, weet de auteur
ons te beklemmen door de suggestieve
wijze waarop hij de folteringen en het
zieleleed verwoordt van een door de
kunst aangevochten eenzaam mens, van
Robert Fentener, de gekooide vogel.
Mijn hoofdbezwaar tegen deze novelle
is, dat de auteur zich m.i. niet voldoende rekenschap heeft gegeven van de onverantwoordelijke inbreuk op het gezinsleven van Fentener, gepleegd door zijn
mentor, hetgeen noodwendig moest leiden
tot de furieuze houding van Fenteners
vrouw.

Door deze ongetwijfeld psychologische
fout is het verhaal minder gaaf geworden
dan het had kunnen zijn, indien n.m.l. de
auteur zich niet had laten verleiden door
het uitvoeren van een charge op de burgerlijkheid van het behoudzuchtige
vrouwtje, dat begrijpelijkerwijs, als een
getergd wijfjesdier haar welpen verdedigt.
Zowel het gegeven van Dendermonde
als dat van Coutinho leende zich bijzonder voor de novelle. Van een dergelijk gegeven zouden de tachtigers met
een zekere wellust een dikke roman
hebben uitgesponnen.
Beide boekjes zijn bewijzen dat de
novelle bij uitstek geschikt is voor het
kleine drama, mits, zoals hier het geval
is met name bij Dendermonde, geschreven zonder overbodige uitweidingen,
overzichtelijk en beheerst.
Wij wachten nu of of deze auteurs na
dit geslaagd werk, waarin zij echter op
het betrekkelijk veilige „eigen terrein bleven, in staat zullen blijken te zijn tot
het geven van episch werk van meer
universele waarde.
P. J. R.
Denis de Rougemont, Denken met de
handen. Vertaald door J. J. L. van
Zuylen. Uitgeversmij. Holland, Amsterdam.
De Rougemont heeft in ons land een
goede naam. Zijn verzet tegen de totalitaire systemen, zijn typische aanpak
van moderne problemen, hadden reeds
vcier de oorlog de aandacht getrokken.
En het zal velen vergaan zijn als mij,
toen het bericht binnenkwam, dat De R.
na zes jaar verblijf in de V.S. in Europa
was teruggekeerd: ik voelde mij zo gerust als het kind, dat zijn vader de sleutel
in het slot hoort steken. Nu zal er tenminste een zijn onder de tot leiding qeroepen intellectuelen, die de moed heeft
tot het parti-pris, die zich een doel gesteld heeft waarop hij afgaat, al zouden
ook al onze heimelijke angsten gegrond
zijn.
En daar ligt nu ook het werk voor ons,
waarin hij wel het meest stoutmoedig en
consequent de nood van onze tijd heeft
gesignaleerd. „Penser avec les mains",
werd in 1936 geschreven, was in de oorlog vrijwel niet te krijgen en kan nu
in deze benaderende vertaling (dat is een
vertaling altijd) velen bereiken, die de
schrijver leerden kennen door zijn „Een
jaar in het Derde Rijk" en „Persoonlijkheid als roeping in dezen tijd", beide
verschenen bij Uitgeversmij. Holland.
Jammer genoeg is „Denken met de ban-
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den" een onfrisse oorlogsuitgave geworden.
Er komt in het oorspronkelijke werk in
het begin een uitdrukking voor, die in
de vertaling onder de tafel gevallen is
en die toch zo typerend is voor het werk.
De R.'s critiek op het moderne leven
stelt zich een scheppend uitgangspunt en
de schrijver hoopt dat zijn lezers er de
stuwing van zullen voelen waarop
het verstopte zinsdeel volgt: le coup de
pouce simplificateur. Een woordenboek
leert me, dat coup de pouce een handgreep kan zijn die lets afmaakt, er de
laatste hand aan legt. Er schuilt in ander
verband ook geweld in: de greep kan
doden. 1k heb nu deze passage zo uitgelegd, dat het om een scheppende, beslissende en vereenvoudigende handgreep
gaat. Handelen is voor De R. tegen lets
ingaan en wel met geweld (violence).
Een daad, gegrond op een beslissing,
met een concreet doel. Dit simpele program valt als een keisteen temidden van
de subtiele onderscheidingen en weloverwogen verwarring van onze moderne cultuur.
De R.'s conceptie is een stevige poging
tot zuivering, ontwarring en scheppende
actie, die niet bepaalde gebieden bestrijkt (cultuur of politiek), doch die in
het centrum werkt, in de persoon, in de
verantwoordelijke mens.
Een eerste vereiste is de zuivering der
begrippen. De gebruikte termen moeten
geijkt zijn. Taal is gereedschap, geen
ornament. „Denken met de handen" is
daarom meer dan fraaie beeldspraak, die
de bedoeling van de schrijver verlucht.
Het is het draagvlak van al ziin beschouwingen. Deze slagzin beschriift niet
een als ideeel of normaal onderstelde verbinding van hoofd en hand. Denken is
geen beschouwen, dat wel eens tot de
daad zal komen. De gedachte is meteen
daad en is zo alleen krachtbron en centrum in het leven.
Zo wordt de titel van dit werk de pakkende samenvatting van een nieuwe strategic. Toch zie ik er meer in dan dat
alleen. Een woord is meer dan een zakelijke aanduiding, meer dan gereedschap.
Als De R. eist, dat de taal duidelijk zal
zijn, zou ik daar tegenover willen stellen,
ze nooit opgaat in deze duidelijkheid.
Er is in elk woord een schemerdonker,
waaruit zijn betekenis, zijn aanw;j:ende
kracht steeds vernieuwd te voorschiin
treedt. De taal moet duidelijk en vast
zijn, maar ze moet ook drachtig zijn.
Ik .meen, dat De R. voor deze genererende kracht van de taal ruimte laat,
wanneer hij zegt dat „denken met de
handen" symbool is van de „commune
mesure", welke onze moderne cultutu.
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mist, waardoor ze in de ruimte praat en
zin en doel verliest. Symbool is steeds
de transcendentie van het simpel aanduidende woord. Het symbool behelst
een wereld in wording, een werkelijkheid in beweging naar een gesteld doel.
Het is het gereedschap dat ik in miin
handen houd (b.v. een hamer), de taak
waartoe ik geroepen ben, het leven dat
mij geschonken wordt met zekerheden en
verrassingen. Hoe De R. het „denken
met de handen" stelt, hoe zijn conceptie
tegelijk verwerkelijking is, hoe hij de georganiseerde en toch niet-meer-geleide
chaos onder zijn scheppend beslag legt,
leert ons alleen het werk self. Geen
samenvatting kan een adequaat beeld
geven van de bedoeling van de schrijver.
Dit werk wil in de handen en in de
hoofden genomen zijn. Mocht het tot
een tweede druk komen, dan zou een
geautoriseerde vertaling, voorzien van
enkele verhelderende aantekeningen, van
groot nut zijn.
C. OUBOTER.
F. Schmidt—Degener, ,,De Poort van
Ishtar"; 55 variaties op een bekend
thema; Silvedene, tien suites voor viool
en woord. Amsterdam, J. M. Meulenhoff. 1945.
Het bespreken van nieuwe of recente
uitgaven in deze rubriek is welbezien
alleen gerechtvaardigd als daar tegenover staat een terugkomen op belangrijke boeken of figuren elders in hetzelfde
tijdschrift. Een mens en ook een blad
(want een blad is een persoonlijkheid,
anders deugt het niet) kan alleen dan
zijn houding vinden in en ten opzichte
van de cultuur, als hij z'n houding vindt
ten aanzien van de actualiteit. Het
karakter van de moderne tijd nu, waarin
de z.g. actuele gebeurtenissen elkaar
verdringen, is in dit opzicht vijandig
aan ware cultuur. „Bir-blijven en voorlichting geven betekent min of meer
achter de actualiteit aandraven, maar opvoeden en bouwen betekent de actualiteit overwinnen, of liever: de actualiteit
verwijden en verdiepen, door al het
waarachtig en blijvend actuele binnen de
cirkel te trekken.
Zo is het onvermijdelijk, dat een tijdschrift de nieuwe of recente publicaties
op zijn gebied met een artikeltje aankondigt of schetsmatig bespreekt, maar wil
de periodiek een stabiel karakter behouden, wil zij cultureel zeewaardig blilven,
dan moet van het beschouwend gedeelte
de hoofdmoot bezonken beschouwing
Lijn. Hiermee is niet het literair-historisehe bedoeld: „Ontmoeting" wil zoveel
mogelijk in de practische en creatieve

sfeer blijven. Wie echter achter de actualiteit aandraaft, gaat met haar voorbij
en te gronde. Men kan over een belangrijk boek of over een goede bundel verzen na een of twee lezingen niet schrijven. Een goede bespreking moet op een
gerijpt oordeel berusten en een oordeel
rijpt niet of men moet met zulk een boek
of bundel hebben geleefd. Al het andere
is impressionistisch gepraat of hoogstens
een knap apercu.
Dit alles geldt in hoge mate bij het posthuum uitgegeven werk van Dr. F.
Schmidt—Degener. De actualiteit gebiedt, dat men dit werk als dat nog
nodig is --- aankondigt, maar er over
schrijven kan men pas als men er een
tijd mee geleefd heeft. Wie, die het besprak, kan met de hand op het hart volhouden, dat hij alles heeft gelezen? En
wat is lezen bij de verwikkelde bedoeling,
de voor- en achtergronden, de knappe
regie, de doolhof van zinspelingen en
toespelingen; de eruditie, die zichzelf
voortdurend in de spiegel van dit werk
bekijkt? Het is dan ook onmogelijk reeds
nu naar een waardebepaling te trachten.
Het bock bevat, kort gezegd, gedichten,
een toneelstuk, en een nawoord geschreyen door een broer van den auteur, den
beer H. Schmidt—Degener. Dit nawoord
is van groot belang voor het begrip van
het geheel en de meeste lezers zullen dan
ook daarmee beginnen; wie een uitvoerige aankondiging lezen wil. zal daarin
alles (en nog meer) vinden wat hij denkt
nodig te hebben om het toneelwerk „De
Poort van Ishtar" te verstaan en tot de
verzen door te dringen. Maar dan is hem
meteen alle vrijmoedigheid en lust vergaan om een oordeel te schrijven; hij zet
het bock bij de hand weg en weet, dat hij
niet rusten zal, tot hij het alle geheimen
heeft afgekeken. Tot zolang schort hij
zijn oordeel op.
Maar dit alles neemt niet weg, dat er
toch een eerste indruk is, zoals ook bij
een ontmoeting met personen. En die indruk komt hierop neer: de auteur was
een kunstgeleerde van bijzonder formaat,
een fijne en rijk toegeruste geest, een
knap, geestig en kundig schrijver, ja in
zekere zin een dichter, onder andere een
dichter (dit klinkt al bedenkelijker). Het
toneelstuk is een buitengewoon knap
letterkundig en wat-al-niet-kundig spel,
da y zijn eigen uitleg en toelichting in zich
besluit (alweer het bedenkelijke). Het is
of alle kunstgeleerdheid van den schrijver, met de gevoelens, zonder welke die
kennis niet vermeesterd had kunnen
worden, autonoom is geworden en zich
in dit spel spelend uitdrukt. Wat wilt ge
meer? zult ge zeggen. En toch lezer,
vraagt men zich af: is dit literatuur, Of

is het, vanuit het naief-creatieve standpunt gezien, een decadentie-verschijnsel,
een vervluchtigingsgeval? Vraagt men
zich dit bij het gedragen proza af, des
te meer twijfelt men bij het lezen van
de verzen. Dat in den auteur een dichter
leeft, bewijst nog niet dat we bier met
waarachtige poezie te maken hebben.
Een volmaakte eruditie geeft nog geen
toegang tot de inspiratie; God geeft haar
zijn beminden als in de slaap. Er is bier
een te veel, dat een te weinig bedekken
moet en de meest virtuoze taalbehandeling kan niet verhinderen, dat er jets in
ons bij het lezen van deze verzen onbevredigd blijft, een gemis, dat door een
simpel vers, door een dreupel echte
poezie aanstonds een vreugdig herkennen
kan worden.
Dit alles dan gesproken in de sfeer van
de actualiteit. Aan het bezonken oordeel
het latere woord ......
C. R.
Dr. H. Brugmans„,Personalistische Cultuurpolitiek". D. A. Daamen's
Den Haag 1946.
Na de oorlog heeft het Nederlandse
geestesleven in brede lagen kennis gemaakt met het Personalisme, een uit
Frankrijk afkomstige wijsgerige stroming,
die zich uiterlijk wel bijzonder kenmerkt
door haar grootse aanspraken van practisch hervormende strekking op maatschappelijk en politiek gebied. De lezer
herinnert zich het programma van de
Nederlandse Volksbeweging, op personalistische leest geschoeid, dat ons yolk
een positieve richting wil wijzen uit het
geestelijke luchtledig, waarin de massa
na de vernietiging van het fascisme en
de twijfel omtrent de democratic was
kornen te verkeren.
Dr. H. Brugmans, de bekende mederedacteur van het weekblad „Je Maintiendrai", heeft in een keurig uitgegeven
en handzaam boekje een schets ontworpen van een cultuurpolitiek in personalistische zin, waarin hij die richting op
een belangrijk terrein nader aangeeft.
Aan het onderwijs besteedt de schrijver
verreweg het grootste deel van zijn bondige studie, m.i. terecht vanwege de belangrijkheid van deze sector van het cultuurleven. In het tweede deel komt de
overige cultuurpolitiek aan de beurt.
Als grondbeginsel van de — door de
regering te volgen gedragslijn inzake
het onderwijs noemt Dr. Brugmans het
recht van de ouders op vrije schoolkeuze,
hetgeen dus ook geldt voor de niet-confessionele bevolkingsgroepen. Mede op
grond van de gebleken behoefte dient in
de toekomst de Bijbelse geschiedenis als
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yak te worden ingevoerd op de z.g.
neutrale school, die door deze ingrijpende wijzigingen eigenlijk niet langer als
zodanig zal mogen worden opgevat.
Het pleit wordt gevoerd voor verschillende hervormingen en reorganisaties van
het schoolwezen, waarbij de hoofdgedachte van het Personalisme leidend is,
n.l. „persoonlijke zelfwerkzaamheid enerzijds en samenwerking in groepsverband
anderzijds-.
Het tweede deel zou men in een kort
overzicht als dit kunnen samenvatten
zoals de schrijver het naar mijn mening
doet op blz. 81, als een pleidooi „voor
de verlossing van de cultuurverbreiding
uit Naar geestelijk en organisatorisch
isolement". De verwerkelijking van dit
streven zal moeten wortelen in bepaalde
volksorganen, zoals de volkshogescholen
en kaderscholen in dienst van de staatsburgerlijke opvoeding, die als schakels
moeten dienen tussen de cultuurvoortbrenging en het yolk.
Aan het slot wordt een beschouwing gewijd aan het Internationale aspect van
deze cultuurpolitiek.
Het in totaal 89 bladzijden tellende
boekje is uiteraard ver van gedetailleerd,
daarvoor draagt het teveel het karakter
van een „principiele leiddraad", blijkens
de slot-alinea. Als zoodanig is het uitstekend geslaagd. Het betoog is helder
en puntig, men leest het a.h.w. in den
ruk uit, maar blijft daarna geboeid door
de verstrekkende suggesties, waardoor
men tot herlezing gedrongen wordt.
Vanzelfsprekend houdt men steeds in het
oog, dat het Personalisme in Nederland
de strijd heeft aangebonden met het beginsel van de antithese. Het uitvloeisel
hiervan, de Schoolstrijd, wordt door Dr.
Brugmans dan ook op typisch personalistische manier in zijn onderwerp gevoegd. Hij acht die volstreden op grond
van de grondwettelijke gelijkstelling van
het confessionele onderwijs; thans moeten
wij er door been en komen tot federale
samenwerking van de verschillende
ouderscholen als uiting van de nauwere
verbondenheid der onderscheidene geledingen in ons yolk.
Het komt mij echter voor, dat de schrijver hiermee de diepere achtergrond van
de Schoolstrijd miskent, of liever het
karakter van beginselonderwijs en van
beginselen in het algemeen. Juridisch is
de schoolstrijd wel volstreden, maar de
pretenties van het daarbij betrokken confessionele onderwijs gaan veel verder.
Het laatste wordt als norm gezien voor
het gehele onderwijs, zoals de aanspraken van het Evangelie dat als beginsel
eraan ten grondslag ligt, absoluut, normatief zijn voor het gehele leven. En met
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elke andere levensbeschouwing is dit in
dezelfde mate het geval. Gezamenlijke
positieve resultaten zijn niet eerder te
verwachten dan bij overeenstemming van
beginsel, en niet van federale samenwerking tussen hen die door verschillende
principia worden geleid.
Intussen kunnen wij ons wel laten waarschuwen door de aansporing om de gescheidenheid zo veel mogelijk te boven
te komen. Maar dit zal toch naar principiele maatstaf moeten gebeuren.
Al is er dus onderscheid in beschouwingsrichting
hetgeen hierboven
slechts op een punt werd aangestipt
niettemin beveel ik kennisname van Dr.
Brugmans ontwerp aan, omdat het ons•
op zo uitnemende wijze inleidt in enige
hoofdgedachten van het Personalisme in
verband met hun practische toepassing.
M. SIESLING.
C. W. Schraa, „Viji jaar". Uitg. „De
Driehoek", Wilgenhof, 's-Graveland.
Dit boekje biedt een verzameling bekorende schetsjes, die verbluffen door de
eenvoud en het gemak, waarmee het
zieleleven van vijfjarige kleuters voor
volwassenen wordt opengelegd. Ze zijn
geschreven in een waterklare stijl, die
volkomen beantwoordt aan de inhoud;
zonder grote woorden te gebruiken dringt
de schrijver bijna moeiteloos door tot in
de kern van een verschijnsel, waardoor
dit de klem krijgt van een psychologisch
hoofdmoment, dat in directe zegging
wordt verwoord.
Het wonder van dit boekje is, dat het uit
de vijfjarige leeftijd vandaan geschreven werd, sets inderdaad zo bljzonders,
dat wie niet bekend zijn met het ontstaan
van deze schetsjes het niateriaal is
geheel authentiek — de echtheid van
deze zielkundige peiling en in twijfel
trekken. Het bevat een rijke schat voo:
psychologen en filosofen. Want op een
hoger plan en met andere potentie kent
de volwassene toch nog dezelfde ervaringen als de kleuter, ik denk o.a. aan „Het
net over de appelmand", „Is drie ook
een paar", „De mooiste droom", „Het
water"; hetgeen een bewijs is voor het
felt, dat de auteur tot de gronden der
verschijnselen wist of te dalen.
H. BARENDREGT.

OVER TIJDSCHRIFTEN
Als ooit een aparte rubriek over tijdschriften zin heeft gehad, dan zeker in
deze tijd. De veelheid van maandbladen
is zó groot, dat welhaast niemand van
de inhoud van alle kan kennis nemen.

Om hieraan tegemoet te komen, willen
wij in deze rubriek de voornaamste bladen in vogelvlucht overschouwen.
Ruim een jaar lang wordt nu een tijdschriftenlawine over ons uitgestort. Wij
warden er ander bedolven. Betekent deze
overvloed nu ook een bloei onzer literatuur? I betwijfel het. Van de gedichten
verzen schrijven kan tegenwoordig
iedereen blijft slechts een enkele in
het geheugen hangen; het proza is alleen
belangrijk voorzover het fragmenten zijn
uit te verschijnen romans van oudere
schrijvers, de jongeren schrijven bijna
zonder uitzondering minder goed; bij de
essays zijn naar mijn smaak de meest
waardevolle bijdragen.
Overzien wij de illustraties van verschenen nummers van Apollo en Kroniek van
Kunst en Kultuur, dan treft ons de aaneenschakeling van wanstaltigheden, die
de moderne schilders en beeldhouwers
voor kunst willen laten doorgaan.
Als latere geslachten terug zien naar deze
tijd, dan zal de verscheurdheid ervan wel
zeer sterk tot hen spreken. Deze „kunst"
heeft met schoonheid niets meer te maken, het is hoogstens suggestief; het is
technisch knap en geeft soms een frappante verdeling in zwart-wit. Maar waar
blijft de schok, de ontroering bij den beschouwer? Een parallel zie ik in de
poezie.
Veel onbegrijpelijks, zelfs na bladzijden
commentaar, kunst-voor-weinigen, die
naar het woord van Hendrik de Vries,
steeds gevaar loopt te worden tot kunstvoor-niemand. Opvallend en vaak zeer
stotend is het veelvuldig voorkomen van
erotiek. Veel te weinig is er in de huidige
poezie de zuivere zinlijkheid van een Aart
van der Leeuw. Juist de wel zeer aardse
zinlijkheid van een dichter als Bertus
Aafjes draagt niet weinig tot zijn succes
bij.
Apollo verscheen in December 1945 voor

het eerst met een dubbel nummer, waarin
o.a. was opgenomen het geruchtmakende
gedicht van Albert Heiman; Rebellenpsalm en een geillustreerd artikel van
R. Lutterveld, „Winterhalter als schilder
van het tweede Keizerrijk", uitstekend
gedocumenteerd, vooral historisch. Van
dezen veelbelovenden jongen kunsthistoricus, die momenteel op uitnodiging
van de Rockefeller Foundation in Amerika verblijft voor een Brie maanden lang
bezoek, las ik in het Maart-nummer van.
„Historia" een goed artikel „Twee vergeten schilders: Christiaan van Geelen
en zijn zoon". In no. 3 geeft Mr. L. J. F.
Wijsenbeek een zeer lezenswaardige inleiding op het werk van Picasso: „Mislukt Experiment?" Helaas is de leuze uit

het voorwoord van No. 1. „Apollo wil
schoonheid brengen, en schoonheid strijdt
niet, zij is stil en straalt" zoals ik al zei,
niet steeds op de hier gereproduceerde
werken van toepassing. Overigens een
eerlijke poging om Picasso te benaderen.
Nog vermeld ik uit de volgende nummers
een suggestief fragment: „Een avond in
Amsterdam" door A. Defresne (Maart);
twee studies over Rembrandt en Vondel
van Dr. J. H. Scholte (April en Mei).
Een verheugend verschijnsel is de herleving, zij het in een ander, m.i. iets te
groot formaat, van de sedert December
1941 verboden Kroniek van Kunst en
Kultuur.

In het eerste nummer verscheen Menno
ter Braaks laatste artikel: „De Pruisische
Revolutie". Uit de volgende delen noem
ik u een inleiding tot het we! k van
Henny Moore, den wonderlijken Engelsen beeldhouwer door Prof. Herbert
Read, hoogleraar in de Schone Kunsten
aan de Universiteit te Edinburg (Dec.
'45, Jan. *46); een artikel van Jean Paul
Sartre, de vader van het existentialisme:
„Nationalisatie der Letterkunde" Febr.);
essays van S. Vestdijk uit zijn te verschijnen bundel „Essays in Duodecimo",
waarin telkens weer frappeert de enorme
belezenheid en het vermogen de dingen
glashelder te formuleren; een bespreking
van Aafjes Epische fragmenten door
Max Schuchart die in poeticis geheel
voldoen aan de omschrijving door den
Engelsen criticus Hunt aan het begrip
poezie gegeven (April); reproducties van
een surrealistisch experiment: collectieve
muurschilderingen van, o neen pardon,
voor krankzinnigen; een droomwereld
gaat voor ons open, beet dat tegenwoordig (Mei). „Marxisme in de kunstcritiek"
van Theun de Vries (Juni).
In het Septembernummer maakt Dr. A.
van Schendel een voorlopige balans op
van de verliezen aan kunstschatten in
Italie: de straten uit Dante's tijd, de vijftiende en zestiende eeuwse paleizen te
Florence aan weerszijden van de Arno
zijn door de Duitsers moedwillig opgeblazen. Het meesterwerk van Mantegna,
de fresco's in de Eremitani te Padua
(gereproduceerd in Klassiker der Kunst
VI, afb. 1-24), voor altijd verloren.
De muurschilderingen van Gozzoli in de
Camposanto in Pisa zijn in honderden
schilfers uiteengevallen; maar de Italiaanse restaurateurs schijnen wonderen te
verrichten bij de herstelling van deze
beelden uit het Oude Testament.
Chirico beklaagt zich over de vele vervalsingen die als schilderijen van zijn
hand in de handel gebracht warden en
poogt met te wijzen op de onlogische
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iichtinval een idee te geven hoe stom
de vervalsers wel te werk zijn gegaan.
Braat bespreekt naar aanleiding van C.
T. van Valkenburg: Huizinga, zijn
leven en zijn persoonlijkheid", de tekeningen van dezen groten historicus.
Nico Rost stond een fragment over Halderlin uit een eerlang te verschijnen boek
„Goethe in Dachau" af.
Een blad waar ik bij verschijning graag
naar grijp, is „Critisch Bulletin" onder
leading van Anthonie Donker en R. Blijstra, dat al zeer gelukkig inzette met een
Herdenkingsnummer (Dec. 1945) waarin
de gedurende de oorlogsjaren ons ontvallen schrijvers worden herdacht. In het
Septembernummer geeft G. H. 's-Gravesande persoonlijke herinneringen aan
Arthur van Schendel „Hij sprak weinig
of nooit over zijn eigen werk", maar van
,,De Wereld een Dansfeest" zei hij „Dat
is een qoed boek van mij". D. A. M.
Binnendijk geeft mar aanleiding van
Antoon van Duinkerken: „Het tweede
plan" een beschouwing over Plan en
Rang, waarbij hij de stelling poneert dat
dichters van de eerste rang door de tijd
op het tweede plan terecht kunnen komen
al zal er altijd een generatie gevonden
worden die hen weer voor haar persoonlijk belang ontdekt. Anthonie Donker
noemt Achterberg in „Vragen bij (zijn)
Dichterqchap", „de realist van het onzienlijke" en ziet een ontwikkeling in zijn
verzen tot nuchterder termen en verbeeldingen al is hij van gegeven zelf niet
veranderd. Voor A. is de dood een felt,
geen probleem; hij verdiept zich in het
wezen van dat feat nergens, daardoor
mist zijn werk dat universele waartoe in
aanleg zijn gegeven juist zou kunnen
voeren, aldus Donker.
Het illegaal begonnen „Ad Interim"
onder redactie van Gabriel Smit en J.
Romijn is ook na de bevrijding blijven
bestaan. De redactie werd uitgebreid met
Bertus Aafjes, G. Kamphuis en C. J.
Kelk.
Het is niet doenlijk de inhoud van de
verschenen afleveringen op te sommen.
Ik maak een uitzondering voor: Inleidingen van P. J. Meertens over „verzetspoezie" (Aug. '45), „De poezie der allerjongsten" (Oct. en Nov. Dec. '45) en
„Dichters in Oorlogstijd" (Maart '46);
Proza van Bertus Aafjes, ter vergelijking
met zijn bundel „Een voetreis naar
Rome". Ik weet niet wat mij het meest
bekoorde: het prozaverhaal van het meiske dat de duiven trachtte te vangen op
het Sint Pietersplein of het gelijkiuidende
fragment uit het gedicht. Gedichten van
Jan Prins (Febr.'46) en Henriette Roland
Hoist, (Maart en Juli-Aug. '46) en ten
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slotte een uitvoerig levensverslag van
Willem Paap van Mr. Barend de Goede (Juni '46), de schrijver van „Vincent
Haman'', satire op de Tachtiger beweging.
Het Litterair Cultureel Maandblad der
Jongeren „Columbus" is tot en met No.
10 onbelangrijk; poezie zwak; het proza
onleesbaar (Thomas Vodijn) en het
essay onverteerbaar. Pout van deze jonge intellectuelen is, dat zij als nieuwe
brandslangen aan alle kanten tegelijk
water geven. In het Augustusnummer
schrijft Theo Joekes een uitstekende novelle, voortgezet in de Septemberaflevering: „Logies met ontbijt". Een naam
om te onthouden. Half October zal A. A.
M. Stols de uitgave overnemen, waarbij
het karakter ingrijpend gewijzigd zal worden onder een nieuwe redactie van Jan
Praas, Paul Rodenko, Hans van Straten
en Jan Vermeulen. Wij wachten af.
R. de V. schrijft in Tooneelschild (juli
'46) n.a.v. de dood van Eduard Veterman als over een onherstelbaar verlies.
Geroemd wordt zijn veelzijdigheid; toneelschrijver, schilder, kunsthistoricus,
illustrator, romancier, journalist, decorateur en essayist; zijn humor; zijn kennis
van het toneel; zijn werk als leader van
de Intelligence Service; zijn steun voor
jonge kunstenaars.
In het nummer van Mensch en Melodie
(Mei-Juni '46) ter herdenking van
Alphons Diepenbrock, 1862—'21, schrijft
Wouter Paap over „Diepenbrock als
schrijver". „Diepenbrocks opstellen van
1891—'93 („Melodie en Gedachte" en
„Schemering en'', gepubliceerd in De
Nieuwe Gids) zijn geheel buiten de gedachtenwereld der Tachtigers om ontstaan. Zij houden zin voor zin verband
met het streven naar een op de grootheid
der Middeleeuwen geinspireerde monumentale gemeenschapskunst".
Voor Gorter, voor wien „het binnenste
hart van poezie niets dan muziek was",
is de omgang met den muzikalen Diepenbrock in de periode van zijn ontluikend
dichterschap van grote vormende betekenis geweest. Trouwens niet alleen Gorter,
maar ook Kloos en Boeken, Verwey en
Van Looy, Van Eeden en Prins hebben
uit het geestelijk verkeer met Diepenbrock kracht geput. Lodewijk van Deyssel leerde hem eerst in 1890 kennen. Uit
deze kennismaking groelde een vriendschap voor het leven, waaraan van Deyssel in de Nieuwe Gids van Juni 1921 een
fijnzinnige beschouwing wijdde, welke de
bewondering wegdroeg van Hein Boeken.
Elders in dit nummer zijn enige passages
uit dit artikel afgedrukt, aldus Paap.
J. C. SCHULLER.

Peter v. d. Braken

DOODE HANDEN
Zij hebben altijd, grof en hard,
den dansenden ploeg gekeerd!
Het land gescheurd in vOcir en part
en zich to vouwen geleerd.
Zij hebben den slapenden Icorrel gezaaid,
ten avond de vuren gedoofdl
En duizende heete halmen gemaaid
en leeg den bongerd geroofd.
Zij hieven het over-schuimende glas
en droegen buidel en kruisl
Zij morzelden, toen het foore was,
hun eigen geluk aan gruis.
Zij kenden den dollen bronstigen brand,
die God in het bloed heeft geent.
Nu liggen ze, als het schip dat, gestrand,
de zee, die het droeg niet meer kent.

¶45

Peter v. d. Braken

TUSSCHEN AARDE EN HEMEL
Tusschen aarde en hemel . zee!
Het donkere leege strand peilt
Een botter zeilt
laten gloed
traag en eenzaam to-ree.

Meeuwen roepen een wachtwoord
naar elkander . Hun wiekslag
wervelt door den scheidenden dag,
die den nacht komen hoort.

Zoele wind, die de golven kruift.
Aan het bazalten havenhoofd
hangt zwijgen, dat geheimen belooft
Zietl een stuurboordlicht verschuiftI

Dan zwaait, met machtige hand,
die zaait in wijden bong,
Brandaris zijn Iichtenden toog:
,,Hier... is ... land'!"

Land! Waar de havens vrouwen zijn,
die schepen als kinderen ontvangen

0 berstend hart, berg met zeil en Iijn
de bittere pijn van verlangen.
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Wilma

ROTJE
(fragment uit het Onze-Vader boek)

Het is geen goede omgeving, waarin Rotje de bestedeling opgegroeid
Is, al heeft het huisje van zijn pleegouders ook nog zoo'n wijd uitzicht
over de lage velden onder een hoogen, eindeloos uitgebreiden hemelkoepel;
al heeft het een muur van dennen donker en streng in den rug!
Vader en Moeder Beerman staan bekend als goedhartige menschen en
die bekende goedhartigheid heeft hen ook aan dezen bestedeling geholpen;
maar ze vloeken, dat het een mensch de Karen te Berge zou doen rijzen;
de groote jongens eveneens.
Dien, hun eenige getrouwde dochter doet het alleen als ze kwaad is,
wat maar zelden gebeurt.
Dien is de goedzak van de familie; zij kan ook het meeste van Rotje
gedaan krijgen; voor Vader en moeder Beerman doet hij alleen lets als
het in zijn kraam te pas komt. Bij al z'n onnoozelheid is hij „de duvel te
slim af," zooals moeder Beerman het noemt. Hij is ook de schrik van de
dieren en van alles, wat kleiner en zwakker is dan hijzelf.
Als hij goed te pas is, helpt hij vader Beerman bij het inzamelen van
Iompen.
Elk fatsoenlijk gekleed mensch, dat hij door de buurt ziet loopen, kan
er zeker van zijn een proof van Rotje te worden. Hij volgt die persoon
als z'n schaduw tot aan de deur van zijn woning.
Dan wordt er op een goeden dag gebeld.
Rotje staat op de stoep en doet in zijn stamelende woorden een ijselijk
verhaal van armoede en ellende, dat de buurtjongens hem hebben voorgepraat.
Zijn moeder ligt geregeld in 't kraambed en strijk en zet is er ook een
broertje in 't ziekenhuis.
De meeste menschen weten wel, wat ze aan die verhalen hebben en
lachen er om; maar ze weten niet, dat Roues eigenlijke naam „Jan" is,
Jan Bonk.
Hij werd Rotje genoemd vanwege zijn bijzondere magerheid, Coen vrouw
Beerman hem opnam.
Zoo bleef hij Rotje en deed zijn bijnaam eer aan door zijn voortdurend
schelden en vloeken.
Rot is alles! rot de stad, de kerk; rot de Dominee en rot zijn alle rijke
menschen.
Rot zijn de hond en de kat, die schuw voor hem wegsluipen, omdat ze
zijn streken kennen.
De jongens hebben er plezier in hem op te jagen.
„Rotje," roepen ze, „zeg 't nog reis op! zeg's: rotpastoor," •-- want er
komt nu elke week een kapelaan bij Bartje Jansen, die het dichtst bij den
straatweg woont.
„Rotpastoor'', herhaalt Rotje stralend, er is weer een nieuw scheldwoord aan zijn repertoire toegevoegd.
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„Nou heele rime, Rotje!”
Als Rotje dan met een breeden lach de heele geschiedenis uitkraamt,
schateren de jongens van pret. „Rotje is onze man! Rotje, 'n appell Nog
een keer Rotje, dan krijg je 'n cent!"
Rotje doet alles voor centen en voor 'n boterham. Hij heeft heel wat
huizen in de stad en in de buitenwijken, waar hij geregeld komt met z'n
lompenzak. Enkele geven hem lets extra's, omdat hij een bestedeling is
met nooit een cent op zak.
Die centen worden in een oogenblik verkwanseld voor drop of pepermuntjes, de meesten geven hem dan ook liever een boterham, omdat hij
zoo lang is en zoo broodmager.
Rotje taxeert in een oogwenk zijn menschen: de Domineesvrouw, de
vrouw van het schoolhoofd en dan niet te vergeten de menschen van
Schoonoord, die pas uit Indie zijn gekomen! Die schuiven veel af. „Ze
benne zegt Rotje, „ze benne 't rejaal gewend, en de Mevrouw met
't witte haar aan de straatweg, dat mot heurlui moeder zijn, dat zeg' ze
tenminste. De mevrouw van de school heeft hem eens gevraagd, hoe hij
eigenlijk heette! Natuurlijk niet: „Rotje
Hij heeft z'n hoofd geschud en heftig met z'n lange armen gezwaaid,
als in afweer. „Ik hiet Rotje en aanders nietr Toen is hij hard weggeloopen zonder op zijn boterham te wachten. Is doorgerend tot aan den
boschrand aldoor mompelend: „Ik hiet Roue en aanders niet!"
Rotje heeft een zachte plek: zijn Iiefde voor de zon. Als de hemel
fielder is en alles zich koestert in de warme zonnestralen, dan is Rotje
anders! „Dan is ho zoo Iui als een varken," zegt vader Beerman, „dan
kan je niks met 'm beginnen."
Hij duwt de handwagen niet, hij graaft geen eerpels als
tijd is, hij
haalt geen hout uit de bosch voor moeder Beerman.
Rotje Iigt op zijn rug in het gras of in de hei en werkt op zijn manier.
Dan is zijn vertroebelde geest met iets bezig, dat in zijn hersenen maar
niet tot klaarheid kan komen. Hij Iacht en praat tegen de zon, praat tegen
zichzelf.
Dan kunnen ook de buurtjongens niets met hem beginnen. De stompzinnige uitdrukking, die tegelijk iets listigs in zich bergt, is bijna geheel van
zijn gezicht verdwenen. Hij heeft iets van een klein kind, dat heeft leeren
loopen en praten en in eerste verwondering zijn wereld steeds wijder ziet
worden. Er mengt zich ook angst in die verwondering. Het is of hij een
sleutel in de hand houdt, maar niet weet, hoe die sleutel gehanteerd moet
worden, alsof hij tegelijk Iuistert, alsof hij meent dat iemand hem roept!
Het sterkste is dat, als hij op zulke dagen bij de vrouw van den schilder
Icomt! Als de lange Mijnheer er niet is mag hij in 't atelier zitten en naar
de schilderijen kijken. De zon schijnt niet in 't atelier en Loch zit hij er
midden in! ...
Het listige in zijn gezicht maakt plaats voor een lachen, bijna ontstellend van kinderblijheid, alsof Rotje bezeten was geweest van een boozen
geest, die zijn eigenlijke wezen onderdrukte en wijken moet voor zon en
goedheid en de puurheid van dit openbaringswerk.
Die oogenblikken zijn maar zeldzaam; want er zijn nog andere Bingen,
die Rotjes diepe belangstelling wekken.
s Avonds komen er dikwijis vreemde mannen in Beermans huis; ook 'n
paar vrouwen.
Ze praten opgewonden over „enne
esse
bee". Wat dat is, weet
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Rotje niet. 't Staat met groote letters op een papier, en de letters kan hij
lezen, verder heeft hij 't nooit gebracht. „Enne ..--i esse ,--, beer En dan
hebben ze 't over de Duitschers en over den oorlog. Het maald Rotje bang!
Op een avond, als ze weer bij elkaar zijn en een stevig glas gedronken
hebben, waarvan Rotje ook zijn slok heeft gekregen, zeggen ze: „overmorgen nacht dus."
Den volgenden morgen vroeg hoort hij vader Beerman zeggen: „Mergen
is 't oorlog."
Rotje is nu heelemaal de kluts hwijt. Hij weet niet, of hij bang moet
zijn of blij. Een heele boel soldaten en geschiet! Boem, boend Dat wordt
wat!
Dien dag zwerft Rotje de stad in, om vodden op te halen en verkondigt
aan elke deur, die voor hem opengaat: „Mergen is 't oorlog!"
De meesten lachen. „Zoo Rotje! hoe weet je dat zoo precies? 't Is
toch al Iang oorlogr En ze geven hem een extra boterham of een cent.
Anderen, die de dreiging van het naderend onheil al in zich voelen als
een angstige zekerheid, worden boos en wantrouwend. „Als je niet met
zulke praatjes ophoudt, hoef je bier niet meer aan te komen en ze gooien
hem de deur voor den neus dicht.
Daar begrijpt Rotje niets van. Hij scheldt en bait z'n vuist.
Maar in den nacht die komt, schrikt hij wakker. Hij heeft wel gemerld,
dat Vader en Moeder in 't geheel niet naar bed gingen en dat er menschen
in en uitliepen, maar nu knalt en dondert het door de lucht. Rotje houdt
den adem in en kruipt diep onder z'n lappendeken.
„Mergen is 't oorlog," mompelt hij, „dat heb ze zegd."
Als 't tijd is voor de morgenboterham schudt moeder Beerman hem
bij d enarm. „Ouwe luizak, der uit. Heb ie dan niks 'heurd? De Duitschers
bint err Ze zegt het vroolijk en lachend. 't Is dus niet erg met den oorlog,
denkt Rotje. Hij krijgt een groote schep suiker in z'n koffie.
„Der kump noe 'n goeie tiejd veur ons," zegt moeder Beerman, „h-j gin
geld heb, da's niks, ie gaat maar na 't Stadhuus en dan krieg ie 'n bon en
daor mot de bakker brood op geven."
„Noe is 't uut met de riekeluu! Diej Insii-je noe in de gate houwe, want
da hint slimmers."
„De kleine man had niks en ze draaiden de groenten der deur en gooiden
peterolie op de appels en peren allemaal om de cente maar in de zak te
houe, dat een arme mensch niet goeiekoop an vruchte kon komen. En A-je
1
gin werk had, dan mos je stempele.
„Beerman had altijd werk. As-je zag wat de rieke mensche in de Iompezak dejen! Meer dan schand! Maar Beerman had 't er goed mee!"
Moeder Beerman achtte 't haar plicht Rotje nu ook wat wegwijs te
maken. Hij is slim! Hij brengt wat ze hem vertelt wel op de goede plaats
en geen mensch kan zeggen, dat 't gelogen is.
„Nou is er werk zat! En A-je veur de Duischers werkt, dan hé-je 't goed."
Als twee dagen later Duitsche troepen Iangs den grooten straatweg
trekken, staat vrouw Beerman vooraan bij de weinige trieste kijkers. Af en
toe schreeuwt ze als een waanzinnige: „Daar hé-je onze broertjes, de
Duitschers I"
„Wat moet dat oranje op die Duitsche wagen?" roept een andere vrouw.
Haar stem wordt gesmoord in 't rumoer. Een vrouw naast haar begint te
schreien. Dan schreeuwt vrouw Beerman nog eens hartstochtelijk fel:
„Daar hé-je onze broertjes, de Duitschers!"
f!
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„Houd je mond, wijf,” spreekt een booze stem naast haar, „jij hoort dus
oolc al bij die vervloekte verraderstroep. Ben jij niet de vrouw van Beerman
den lompenkooper?
Ja, da bin ik," zegt ze nijdig „en ik zou maar niet zoo'n groote mond
opzetten, anders Beef ik je an en dan ben je der bijIDe man zwijgt, schuift terug in een van de kleine menschengroepen, die
met duistere gezichten wachten op wat komt.
De angst is geboren en de achterdocht.
Er cirkelt een zware bommenwerper Iaag boven de hoofden der menschen als een monsterachtige, zwarte vogel. Er zijn er, die onbewust het
hoofd tusschen de schouders trekken, anderen kijken met strakke, verbeten
gezichten omhoog.
Maar er zijn er ook, die met opgewekte gezichten tusschen de menschen
doorscharrelen. Ze kijken of en toe lachend omhoog. Ze hebben geen strikje
noodig om iedereen te doen weten, dat ze tot de „feestcommissie behooren en hopen straks mee de lakens uit te deelen.
Hun geldt de dreiging niet, ten minste niet deze dreiging; maar bun
gezichten en namen worden onuitwischbaar gegrift in het geheugen van de
anderen. Ze worden daar bewaard tot den dag der wraak, die zeker eenmaal komt. Dan zullen zij hun Judasloon ontvangen.
De atmosfeer lijkt wel bezwangerd van giftige dampen. Het vaderland
zal voortaan geregeerd worden door geweldenaars en aanbrengers en
verraders. Want hoe zal ons handjevol soldaten het houden tegen de
overmacht. De gevangenisdeuren zullen opengaan als in het buurland en
eenvoudig opslokken, wat zich niet WI! voegen in de nieuwe orde, die
staat te komen.
Mevrouw Holmberg, een kleine vrouw met spierwit haar om een nog
betrekkelijk Jong en blozend gezicht, verwijdert zich langzaam uit de groep
en kiest een achterweg naar huis om de voorbijtrekkende troepen niet meer
te zien. Als ze uit zicht zijn, staat ze stil en kijkt rond. De rogge is in de
aar geschoten en wiegelt op purper gestreepte aar in den zingenden Meiwind.
0 God, denkt ze, als je dien klaren hemel aanziet en dit weelderige
gewas!
Nu is alles opeens anders geworden. Achter deze halmen verborgen zich
gisteren de parachutisten, die uit de monsterbuiken van de zwarte roofvogels neervielen, de heele natuur is ontwijcII
Het akkerpad kan het geluid niet dempen van het geraas van wagens
en het regelmatige geklak van voeten. En de zwarte vogel rumoert door de
Iucht. Het vaderland is niet „vaderland - meer. AIles is dof en kleurloos
geworden. En hoe moet het met de kinderen uit IncW
Bert en Dehlia hebben zich zoo verheugd op dezen verloftijd. AIles
trekt langs Schoonoord. Dat ze ook juist dat huis moesten kiezen om hun
verloftijd door te brengen! Maar 't was het eenige dicht in haar buurt.
Ze is dankbaar als ze eindelijk door de achterdeur haar woning bereikt.
In de voorkamer staat ze tang voor het portret van haar man. In het
vroege voorjaar ging hij heen, nadat hij nog ruimschoots had kunnen genieten van kinderen en kleinkinderen. Ze is nu dankbaar, dat hem dit bespaard is gebleven.
Dan gaat ze de gordijnen aan den voorkant sluiten.
Drie dagen duurt de doortrek.
Op den tweeden Pinksterdag is het geweld van het schieten niet van de
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lucht. Dan volgt cle eene rampzalige tijding de andere: duizenden in Rotterdam onder de puinhopen, de Koningin naar Engeland, de wapens neergelegd, de overgave een felt.
Het Leven wordt grauw tot in zijn fijnste geledingen.
Rotje is niet meer te houden van opwinding. Hij vergeet eten en drinken voor al de nieuwe indrukken die op hem losstormen en die hij niet kart
verwerken.
Er zijn ook nieuwe woorden aan zijn lasterrepertoire toegevoegd: „rotmor en „rot N.S.B."
Dat hoort hij mompelen rondom, gonst als een vuile vleeschvlieg door
de lucht, die bederf weld, overal waar zij zich neerlaat.
Er zijn zelfs menschen, die 't op een goeden dag, met een dreiging in
hun stem tegen hem roepen. Maar als hij 't met een stralend gezicht herhaalt, beginnen ze te lachen. Zeg 't nog 's, Rotje Beerman, zeg 't nog 's!
dan krijg je 'n cent."
Rotje gaat danig in z'n schik naar huffs.
Timis lijkt iedereen ook danig in z'n schik. Hij krijgt koffie met 'n dik
stuk koek. „Noe hint wiej de baas", zegt vrouw Beerman, „'t kost ons
niks."
„Rotmof!, rot N.S.B.1" schatert Rotje.
Vrouw Beerman geeft 'm een draai om zijn ooren, dat hij suizebolt.
maarl Dan kunt ze meteen weten, dat ik der
Beerman lacht. „Last
niet biej heur, anders raak ik de klanten kwijt."
En zoo scheldt Rotje er lustig op los. De menschen worden er door om
den tuin geleid: ze zeggen tenslotte: Die Beerman kan geen N.S.B. zijn,
anders zou hij Rotje niet zoo laten schelden.
Beerman zelf bevestigt het met zwaarwichtig hoofdschudden, als hij
tegen de dienstmeisjes in „zijn huizen" een woordje laat vallen over de
donkere tijden en de hoop, dat 't gauw anders zal worden. „'t Kan nooit
lang duren", zegt hij tegen ieder die 't wil hooren, „A-je ' t mijn vraagt,
dan viert de Koningin der verjaardag weer hier. Karsemis op z'n langst!"
De menschen krijgen weer vertrouwen in Beeman en hij kan zoodoende
goede diensten bewijzen aan de partij. 't Kan geen kwaad, denkt Beerman,
dat er ook eens andere Iui met de gevangenis kennis maken, dan menschen
van hun soort.
Het is jammer voor Rotje, dat de atmosfeer zoo bezwangerd is. Want
de Julimaand is zoo zonnig! Het koren rijptI en de leeuwerik staat hoog
boven de gouden velden te zingen en Rotje staat toch op zoo goeden voet
met de zon!
Op een morgen, als de eerste zicht door 't koren staat, trekt Rotje er a!
vroeg met zijn lompenzak op uit. Eerst naar de Domineesmevrouw! Die
is deftig en rijk. Haar handen zijn wit en zoo zacht als fluweel. Ze hoeft
ook nooit te werken. Soms komt ze zelf aan de deur en dan geeft ze hem
een dubbeltje.
Op dat dubbeltje loert hij nu ook weer. Maar de domineesmevrouw vertoont zich ditmaal niet; wel 'n klein jongetje. Ze zeggen, dat z'n vader in
de gevangenis zit. Hij geeft Rotje 'n mooie, bonte Imikker. Rotje had
liever 't dubbeltje gezien.
Dan naar de meestersmevrouw I
De voorgevel van haar huffs ligt pal in de zon. De zon brandt tegen
den muur. Rotje zet z'n lompenzak op de stoep en houdt z'n handen tegen
den muur. Lekker is datI Hij vergeet te schellen en staat met z'n rug
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naar de voorcleur midden in de zon. Hij knijpt z'n oogen dicht en proheert
clan door een spleetje in de zon te kijken. 't Gaat niet, maar 't is toch
behagelijk en de zon is zijn vriend, den eenigen vriend die hij in de wereld
heeft. Hij vergeet volkomen, waarom hij hier op de stoep staat en merkt
niet, dat iemand hem bespiedt, van uit den erker.
Mevrouw Jansen heeft hem al dien tijd gadegeslagen in al grooter verwondering over Rotjes gezicht! Al de listigheid en brutaalheid is er uit
verdwenen.
Dit moet zijn eigenlijke gezicht zijn, opgeheven naar de zon: een kindergezicht! misschien een echt menschengezicht! Hij lacht en praat en gesticuleertI
Ze ziet een paar voorbijgangers naar hem wijzen en glimlachen. Dat
doet pijn.
Ze kan haar oogen niet van hem afhouden. 1k noem je nooit meer Rotje,
denkt ze, je heet natuurlijk anders! Rotje past niet bij jou. 1k wou, dat
mijn man je zoo eens kon zien. Hij moet eens informeeren op 't Stadhuis,
daar weten ze 't wel.
Juist als ze hem binnen wil roepen om zijn gewone boterham in ontvangst te nemen, pakt hij zijn lompenzak op en rent weg.
Wonderlijk!
Maar ze vergeet Rotje niet. AIs hij een week later weerkomt, weet ze,
dat hij Jan heet, Jan Bonk, in de kost bij Beerman den lompenkooper.
Hij draagt nu weer zijn listige gezicht, omdat de lucht zoo grauw is
als zijn Iompenzak en er in zijn hook' iets rumoert, dat hem heelemaal in
de war maakt. Ze roept hem binnen en snijdt een dikke boterham voor
hem met een plak kaas er op.
Zoolang Rotje, altijd hongerig, gulzig smakkend eet, blijft ze geduldig
wachten. Als het Iaatste kruimpje is verdwenen, zegt ze: „Heeft goed
gesmaakt, mijn jongen ?"
„Best I"
„Wel, clan zeg ik ook nooit meer „Roue - tegen je, ik zeg Jan! Jan
Bonk. Want dien naam heb je van God gekregen. Je heet Jan!"
Rotje staart haar aan. De listige uitdrukking verdwijnt van zijn gezicht,
de gezakte huiltrek om zijn mond schiet weg in een lachen als van een
kind, dat een mooi stuk speelgoed heeft gekregen.
„Ja," zegt ze nadrukkelijk, „je heet Jan, en die naam is van jou, zul
je dat goed onthouden?"
Geen antwoord!
Maar Mevrouw Jansen ziet, hoe er langzaam in zijn gezicht weer iets
verandert. Het klaart als een landschap in nevelen, waarboven de zon
doorbreekt.
Dan, plotseling dringt er een duistere schrik in zijn oogen. Hij vliegt
van zijn stoel op, vergeet om vodden te vragen en rent door de opengeslagen deuren het achtertuintje in, klimt als een kat over den muur
van het buurtuintje en weg is Rotje. Nog een muurtje, dan is hij op straat
en rent voort tot buiten de stad in het vrije veld. Daar staat hij stil. Het
zweet druipt hem van het gezicht.
„Mien naam is Jan," mompelt hij, „diej is van mien, daar heb ze niks
over te zeggel Diej is van mien!"
Daarmee Iaat hij zich in 't gras vallen. Hij voelt zich opeens doodmoe;
nog nooit is hij zoo moe geweest, zelfs niet als hij de zware handkar
tegen een belling moest opduwen.
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Diep verstoken tusschen het hooge, purperbloeiende gras ligt Rotje
en achter hem is het wuivende, gouden halmenveld en hoog boven hem
staat een Ieeuwerik in de blauwe Iucht en zingt!
Maar hij hoort niets en ziet niets. Hij ligt met dichtgeknepen oogen en
voelt alleen de warmte van de zon op zijn gezicht en handen en zijn
bloote voeten.
Hij werkt hard, Rotje! Hij Iuistert naar iets binnen in hem: „Mien
naam is Jan!" Een ander zegt 't tegen hem. Hij is Rotjel maar die ander,
die zegt: mien naam is Jan, die is hij ook. Af en toe praat en Iacht hij
tegen die ander en dan weer luistert hij.
Als hij eindelijk zijn oogen opendoet, is er niemand dan hij en de zon,
die hem zoo strak aankijkt, dat hij met zijn oogen knippert en ze zoo gauw
mogelijk weer sluit.
Hij begrijpt niet, wat hem is overkomen.
Maar dattie 'n naam van God heeft gekregen, dat Iiegt ze. „Want
God, da's vluuk'n, - zegt de Mevrouw van den schilder.
Ze hél Ook nog iets anders 'zegd van God, maar daor kun je niks van
weten. Het dwarrelt alles door elkaar in zijn duister brein.
„Neej . . ." zegt hij. „Maar de zunne, diej kun ie vuul'n, diej is warm!
Je kunt er niet in kiek'n, dan trump er zwarte dingsies veur de oogen,
da kan gin mensche I.Mien naam is Jan, toe 'k 'deupt hen.
Kleine Gijs van Dirksien is Ook deupt. Toe héf ze van alles praot in
de ketke en de dommenie stond op 'n hoog raar dink in 'n kassien; zien
hook! kwam er boven uut. En toe kwam die der Ook weer of en toe deej
die water op 't heufd van Dirksien z'n kind.
Dat ha ze er dan Ook weer afeclaon en toe heetten ie Gijs en toe heette
ik Jan!
Als een streeling van de zon glijdt die naam over z'n lippen en
verlicht z'n heele gezicht. Jan, da ben ik noe en ze zult er nie ankomme,
diej is van mien alleen, dat hef ze zegd ..."
Hij blijft maar liggen en herhaalt den naam en weet niet, hoe Iang
hij daar aI ligt.
Eerst als de zon daalt komt hij thuis met een leegen zak, dien hij aI dien
tijd tegen zijn borst hield geklemd.
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Anthonte Stolk

DE VIS
Achter mijn water Iigt weer water,
achter de nacht een nieuwe nacht.
Dat wordt mijn land, misschien vat later
ik ken de grillen van het water
misschien wat later dan ik dacht.
Boven mijn water stralen sterren
als bloemen bij de avoncival.
De wolken en de Iucht versperren
mijn weg naar al die verre sterren,
zodat ik ze nooit vinden zal.
Onder mijn water, diep begraven,
Iigt ongeziene duisternis;

men kan zijn dorstend oog niet laven
aan die verdroogde bron van graven,
omdat het Licht er schaduw is.
Naar de afgroncl mag ik niet verlangen,
de sterren zijn to hoog voor mij.
Ik moet tussen twee polen hangen,
door duisternis en Iicht gevangen,
want ook dat Iicht maakt mij niet
Achter mijn water Iigt weer water,
achter de nacht een nieuwe nacht.
Dat is mijn vaderland voor later,
dat zwarte, onbekende water,
misschien wat later dan ik daclit.
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L. H. Stronkhorst

DERTIG JAAR
Toen hij de heldere glinsters van de vaarboom, waarmee hij het bootje
voort duwde, zag neerdruppen in het koele Octoberwater van de sloot,
werd hij door een schokkende herinnering besprongen. De stoic ontglipte
aan zijn handen en een ogenblik keek hij verward om zich heen. Vallende
druppels; koel water; en cut late, frisse licht dat heel de ruimte helder
maakte •--, dit uur, was dat nil? of een eeuwigheid van dertig jaar geleden?
Hij bukte zich als wade hij het water van dichterbij gadeslaan, maar het
bootje dreef tegen de wal en hij schoot bijna voorover. Toen hij weer recht
stond en het trillen van zijn benen, het bonzen in zijn borst voelde, was het
ogenblik van verwarring overwonnen: oud was hij en dit uur was het uur
van deze dag, en niet van Lang geleden — maar de druppels vielen als
toen, en het water was even glinsterend en het licht zo Iris en schoon.
Hij wist nu, dat hij zich hierdoor had laten bedriegen. Wild duwde hij
met zijn voet het bootje terug, greep de drijvende vaarboom.
De deur ging open en zijn vrouw kwam naar buiten.
,--, Zie maar hoe oud en vervallen haar gezicht is, dacht hij. Ja, het is
dertig jaar geleden.
,-- Wat deed je vreemd? Scheelde er jets aan? vroeg zij.
— Wat zou er...... ilc liet de vaarboom per ongeluk los; toen botste de
schouw tegen de overkant, en ik ging bijna overboord.
— Moet ik gaan vragen of Jan wil melken? Je had vanmorgen toen je
opstond ook al pijn. En het wordt koud.
,--, Koud? Wat praat je. Het is best weer... kijk eens... wat een mooi
licht.
Zijn stem klonlc opgewekt, maar hij keek duister. Ja, het licht was mooi
als toen, toen, toen.
Zonder verder een woord te zeggen, ging hij. Hij duwde en duwde zo
hard hij kon. Het schouwtje Bleed over een heldere spiegel. Toen hij gekomen was op de plek waar hij zijn werk moest verrichten en het bootje
had vastgelegd, ging hij op de rand zitten. Hij kon niet meer opstaan.
Hij voelde, dat zijn kracht verbruikt was; zijn ademhaling ging kort.
--, 1k heb me te veel ingespannen, dacht hij. Maar dat was ook de
laatste gedachte die betrekking had op zijn lichaam. Hij keek weer naar
het water. Een groot, smartelijk verlangen maakte zich van hem meester.
Eindelijk, zuchtte hij, eindelijk. En zonder weerstreven volgde hij de
gang zijner herinneringen.
HO zag weer hoe hij terugkeerde uit het land, de schouw geladen met
melkbussen. Daar, vlak bij de deur, stonden ze hem als steeds op te
wachten, de twee kinderen. Hij zag het gebeuren. Het was niet angstwekkend. De jongste dook voorover en trok den ander mee. Geen kreet,
alleen wat gespat van water. Hij sprong aan wal en was er dadelijk bij.
Hij greep en schreeuwde. Zijn vrouw pakte het kind van hem over, en
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droeg het naar binnen. Hij greep weer en tilde ook het ander boven het
water. Prachtige glinsterende druppels vielen neer. Het water was niet
tToehel geworden. Het kon niet, dacht hij, maar de kinderen lagen stil in
het grote bed.
Een nacht en een dag had hij geschreeuwd. Toen was hij kalm geworden. En nadien was hij zo gebleven: kalm. Hi; had veel gelezen en
veel geleerd. Maar hij had nooit meer lets begrepen: het leven niet en
zichzelf niet. Het was geweest of alle gebeurtenissen, ook die uit zijn
naaste omgeving, plaats hadden op verre afstand, en in een waas, een
schemerend Licht. Er was niemand die dit wist, want hij kon goed praten,
was verstandig en vriendelijk. Maar nooit had iemand een woord gesproken, dat hem raakte. Ho wist dat hij hard was en eenzaam. Hij vond
het 'even vreemd en hij had een strakke afkeer van gemeenschap. Jaren
geleden had hij eens een vaag verdriet gevoeld, omdat niets hem kon ontroeren. Zeus geen herinnering.
Toen had hij, nog geen uur geleden, de glinsterende waterdruppels zien
vallen, dichtbij en duidelijk, en hi; had om zich heen gekeken, of hij hen
zag staan.
En nu zat hij op de rand van zijn boot en zijn hand gleed stretend
door het water. Even kwgIcie hem nog een pijn, omdat het leven zo vreemd,
als in een schaduw, aan hem was voorbij gegaan. Maar clan verdween de
droefheid voor een zachte ontroerde blijdschap. Moeilijk vouwde hij de
handen.
.--. Dat ik ze nu weer mag zien, zoals ze daar toen stonden. En het
water. En Uw heerlijk Licht.
Nog eenmaal keek hij om zich heen, naar het huis en de stallen, en
naar de ruimte, en het licht, steeds weer het licht. Het maakte hem duizelig,
dacht hij.
,--, 0 God, dat 1 nu Uw licht zo lief heb, was zijn laatste gedachte.
Het bootje schommelde een paar keer heftig op en neer. Daarna lag
het weer stil in het koele Octoberwater.
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Jaap Das

DONEC GRATUS ERAM . • •

Keer niet terug tot haar die u verried;
. of had gij reeds haar heimelijk verlaten? ,-,
zij woont verarmd in een verwoest gebied.
Waarom zoekt ge weer heil bij die penaten?
Uw hunkrend hart gelooft niet in het lied
dat kwijnt in de doorstooten venstergaten;
er kreunt een kind . het is het uwe niet.
En steeds gerucht van roovers en soldaten.
Waarmee wordt het gehavend huis herbouwd
bij achterdochtig en weemoedig treuren?
Ach, hoe het eenmaal was is u vertrouwd,
maar vale vrees ververft de broze kleuren.
Hebt gij nog lief? Uw hart is moe en oud.
De haard is dof; de wind weent aan de deuren.

Jaap Das

PORTRET VAN EEN ONBEKENDE

Godinnekind, lijf opgestrekt
in gaasgewaad, zonoverplekt,
waarbinnen bronzen koelte,
geheven is je kin; hoe glanst
je hals in ranke bloei, omkransd
door korenblonde zoelte.
Eens plonsde in een najadenplas
een sater uit het struikgewas:
een kreet snerpt door de landen
1k zie het aan je oogenwit,
aan 't flitsen van je fel gebit;
wie waagt vangende handen
bij deze sterke tanden?
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Willem Enzinck

EEN WINTERNACHT
Zij had haar onschuld gelegd
aan mijn al-wetend donker
en voor er een woord was gezegd
zeeg uit het peilloos geflonker
der sterren de slaap Licht en donker
om haar, om mij, om de stilte van ons
met niets dan het stage gegons
van ons bloed, adem mond uit mond in,
naar dat vage, dat suizeldiepe begin
van een Broom, die, ongekwetst
bij het opkomend stedelijk geloei
van de ochtend, in een sneeuwwitte bloei
op de ruit stond geast.

Willem Enzinck

DE KLEINE TU1N
0, kleine, smalle wintertuin
van crocus, till ') en hyacinth
gerangschikt voor de brosse ruit,
die uit wat water en wit grind
zo karig is geen mensenspijs
uw roden, blauwen, gelen
voor 't oog wilt openspelen
als het herwonnen paradijs
voor een eenvoudig mens, —
hoe anders dat wie dit aanzag
weer prevelt die geheime wens,
dat 't hart dat heemlen vroeg,
op water en op korstig brood
zo simpel, helder bloeien mag,
zo vredig en zichzelf genoeg,
van d'avond door de lange dag
tot in de diepe dood.
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Willem Enzinck

HET GRAS
I.
Naam, tussen klaver en thym
de zachtste onder de namen,
zoals een kind plots verschijnt voor de ramen,
een hand op een hoofd vol pijn;
Naam als een stil smal bed
in de laatste schaduw genet;
Naam als het eerste ja, gefluisterd
door wie eenmaal de liefste was
en als de klank der deemoed beluisterd
uit weiden en hongerds-: o, gras.

II.
Het water in het Lac Leman is groen
en verderop in 't Zuiden zijn het de cypressen,
groen is de kleur van malve en Balliabessen
en het sap van de weemoedige meloen,
Groen is de olijf, haar olie en haar stam,
de tinkeldroom van 't Venetiaanse glas,
doch zo dat men er weer aan hopen kan
is er niets groener dan het Hollands gras.
Soms brengt een Carmen 't hart ons van de wijs
en 't voorhoofd bonst van Joffe pijn;
hoe koel is dan het Mantuaanse ijs,
de gouden klokslag van een Rijnse wijn.
Koel is het bergkristal, een kuise vlam,
koel schijnt het maanlicht op Algeciras,
doch zo dat zich een ziel er laven kan
is er niets koeler dan het Hollands gras.
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Zacht is 't verval der Apennijnse dalen
en zacht de heuplijn van de Iiefste vrouw;
zacht is het kussen waar wij samen ademhalen
en de ogen van een Indische karbouw.
Zacht is Chinese zij van Li Teng Mau,
maar van Maastricht tot Helder en Pancras
dat men er eindlijk onder rusten wou
is er niets zachter dan het Hollands gras.

De kleine dingen bidden
dat zij u niet ontgaan:
het speenkruid in het midden
dan links een tros seringen
en rechts een gentiaan.
Hoor, hoe ze zachtjes zingen
in goud en wit en blauw
en op de hoeksteen van de schouw
bromt schor een oude kalebas.
Dit zijn vier kleine dingen
en voor uw voeten groeit het gras.

IV.
AIs er een les is die ik nog wou leren,
is het deze van de halmen uit het gras:
eenzaam to zijn temidden van de velen
en een deemoed die voor eeuwig was.
Eenzaam —: met de millioenen meebewogen
op de hartstocht van de grote wind
en deinend opgaan in de eigen bloei;
deemoed (die men nooit of nimmer vindt?) •-...:
als Gods zwaarte op uw hart gaat wegen
6akkend fluisteren: ik groei.
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K. Heeroma

KRONIEK DER POEZIE
I
Wie de stapels dichthundels overziet die er sinds de bevrijding zijn
uitgekomen, Ian niet anders concluderen dan dat het literaire 'even weer
op voile toeren draait. Then wij nog onder de bezetting leefden — wat
lijkt het al lang geleden, nietwaar, maar wij hebben toch werkelijk jets
als een bezetting gehad ,-- droomden wij onder meer ook wel over ons
toekomstige literaire leven. Hoe het er uit zou zien, konden wij ons niet
goed voorstellen, maar wij geloofden wel heel stellig dat het Anders zou
zijn, dat er een nieuw tijdperk zou beginnen. Als zo'n bezettingstijd nog
niet een periode afsluit en een andere inluidt, wat dan wel. Ja, wat dan
wel. Ile wou dat ik het wist.
Over enkele maanden zullen wij voor de tweede maal onze bevrijding
herdenken. Wij kunnen winst en verlies van ruim anderhalf jaar bevrijd
literair Leven opmaken. Ongeveer de helft van deze tijd hebben we nodig
gehad om de verzetspoezie te liquideren, de andere heeft om allerlei oude
getrouwen weer te begroeten en aan een aantal nieuwe gezichten te wennen.
De oude getrouwen zijn een stevig dagje ouder geworden, en wij met hen.
Wij hebben misschien wel Bens gedacht dat we in de oorlogstijd helemaal
niets hebben gedaan, dat deze tijd als een groot zwart gat in ons !even
Iigt waar de herinnering zorgvuldig omheen kan blijven lopen, maar we
hebben toch wel iets gedaan: we zijn ouder geworden. We gingen de
oorlog in als jonge mensen die nog een heel !even voor zich hadden, we
zijn er uit gekomen als mannen van middelbare leeftijd met geheugenstoornissen. We zijn opeens allemaal ouder dan we waren, ja we zijn
voor het grootste deel ouder dan we zijn.
Maar er zijn toch ook nog ouderen dan wij zelf zijn. En als wij goed
opletten, zijn die oude heren eigenlijk nog merkwaardig actief. Het is of
de tijd hen minder heeft gedeerd. Daar zien we dan allereerst de generatie
der zeventigjarigen met als kloekste vertegenwoordiger Jan Prins. Hij is
na de flood van Boutens wel zo'n beetje de officiele nestor der Nederlandse
poezie geworden, niet bepaald een van de allergrootsten. maar een soliede
en daarbij een zeer levende, door en door Hollandse figuur. Van hem is
een uitgave van zijn verzamelde gedichten aangekondigd, waarop ik te
zijner tijd nog terug hoop te komen. Hij maakt zijn testament terwijI hid
nog files en Iris is, de zeevaart is blijkbaar een gezond vak. Naast hem
staat de nog vrij wat oudere Henriette Roland Hoist die, ofschoon zij nog
steeds produceert, toch langzaam maar zeker naar de achtergrond schuift
en tot een legendarische, althans historische figuur wordt. Er verschijnen
over haar al dissertaties en dat betekent dat haar taak is afgewrocht. Als
je zo oud wordt als zij mag je zeff meehelpen het materiaal van je !even
te verzamelen. Je leeft enkel nog als een stuk levend materiaal. Als je nog
ouder wordt, zooals Van Deyssel, dan verlies je zelfs bijna je bruikbaarheid als materiaal.
Na de zeventigjarigen de zestigjarigen. Ook die werken bijna allemaal
aan hun verzamelde gedichten en worden al bij uitstek representatieve
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vertegenwoordigers van de Nederlandse cultuur. Jan Greshoff heeft in de
oorlogstijd onze literatuur vertegenwoordigd in Zuid-Afrika, A. Roland
Hoist doet het nu. Greshoff heeft in de afgelopen jaren in alle werelddelen
gezaaid en gaat nu de oogst op vaderlandse bodem binnenhalen, Roland
Hoist heeft na de oorlog behalve herdrukken van zijn clandestiene uitgaafjes ook verschillende andere kleine boekjes met ouder werk laten verschijnen. Dat is wel typisch de grote man die zich door zijn uitgever en
zijn publiek last huldigen. Het meest boeiende van al dit kleingoed is het
fragment Helena's Inkeer, dat nu in vijfde druk verschenen is (na vier
illegale drukken). Boeiend omdat men bier de vroege en de late Roland
Hoist in een gedicht verenigd vindt. Bij mij wint de vroege het van de late.
Het is alsof men in Helena's Inkeer twee portretten naast elkaar ziet. een
uit de jeugd en een uit de ouderdom. Het is wel hetzelfde gezicht gebleven,
maar de trekken zijn zwaarder, het oog is donkerder geworden. Het is nog
wel dezelfde stem, dezelfde hartstochtelijke ondertoon, maar er is een
zekere interessante versletenheid bijgekomen. Waarmee ik dus maar zeggen
wil dat ik de eerste twee bladzijden van het gedicht, vijfentwintig jaar
eercier dan het slot geschreven, prachtig en onovertroffen vind. Hoe dicht
staat Marsman bij deze vroege Roland Hoist, hoe grote invloed moet hij
van hem hebben ondergaanl
TerwijI Roland Hoist, ondanks zijn vele uitgaafjes, toch niet bijzonder
productief schijnt te zijn geweest, maken zijn generatiegenoten Bloem en
Van Eyck juist de indruk van een zeer vruchtbare periode beleefd te hebhen. Vooral Van Eyck heeft zich in de Iaatste oorlogswinter voor mijn
gevoel vollediger kunnen uitspreken dan ooit tevoren. Het is alsof hij in
die diepste nood gedrongen is het geestelijk testament van zijn leven te
maken. Hij is niet de grootste dichter, maar wel de rijkste geest van zijn
generatie. In een boekje Meesters herdenkt hij in zeven gedichten de voornaamste figuren die zijn verbeelding hebben gevoed en geleid. In een ander
boekje Broeder Bernard spreekt vooral zijn mystieke verlangen zich uit,
naast de herinnering aan zijn vriend J. F. van Royen, de drukker van de
Zilverdistelpers. Een derde boekje dat het gedicht De Tuin bevat geeft ons
rijk en boeiend een beeld van het werkende en schouwende leven van deze
dichter zoals dat verweven was met de natuur. Ook Verwey heeft aan zijn
huis en zijn omgeving in Noordwijk treffende gedichten gewijd, maar Van
Eycks zang over zijn huis en tuin in Wassenaar klinkt hoger en vervoerder.
Weinigen zullen zo gebonden zijn geweest door hun „werkplaats" als deze
dichter, en de dreiging van de vernietiging door de oorlog moet deze verbondenheid wel hebben verinnigd, zodat „de tuin" samenvatting en symboo! kon worden van zijn hele scheppende !even:
En 't was, wellicht,
zo vlijmend zoet mijn zingen
De dringendste aandrift tot dit rijk gezicht:
Voor goed mijn broze en dierbare aarde-dingen
Geborgen saam te zien in een gedicht.
In de volgende generatie van de omstreeks-vijftigjarigen heeft het literaire
Ieven zijn grootste verliezen geleden. Dit is immers de generatie van Marsman en Slauerhoff, Du Perron en Ter Braak. Hun vroege dood heeft
meegecomponeerd aan hun werk en (hieraan) bij de jongste generatie een
zekere legendarische onaantastbaarheid verschaft. De doden van de generatie der vijftigjarigen zijn de grote achtergrondsfiguren van het literaire
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Leven der jongsten geworden, niet ornamentaal maar beheersend. Zij zijn
dit in veel sterker mate dan levende meesters als Roland Hoist en Nijhoff,
die nog de mogelijkheid in zich hebben om te evolueren en zichzelf te verIoochenen en dus minder absoluut zijn. Under de levenden van de generatie der vijftigjarigen is vooral Vestdijk nog actief. Hij heeft in de oorlogsonder andere als gijzelaar in Sint-Michielsgestel, ontzagiijk veel geschreven, proza, essay en poezie. Hierbij is een van de omvangrijkste dichtwerken van de Iaatste tijd Mnemosyne in de Bergen geheten, „een episch
gedicht in negen zangen-, 1 44 grote pagina's vol. Zo vaak men het
woord „knap- op Vestdijk toegepast vindt, zo zelden zal men hem „groot noemen. Inderdaad, aI zijn werk is zeldzaam knap, Vestdijk is een virtuoos
opnemer, doorgronder en weergever, maar de adem van een groots herschepper wordt toch uiterst zelden in zijn werk voelbaar. Vestdijk blijft voor
mij de typische vertegenwoordiger van de Forum-generatie, dat wil zeggen
van een geslacht dat met zijn intelligentie het epigonisme wou overwinnen,
maar zijn doem niet loon ontkomen van zelf uit hyper-intelligente epigonen
te bestaan. Bij Marsman en Slauerhoff kan men aarzelen of de qualificatie
„groot" voor hen past en de waardering zal misschien schommelen van
geslacht op geslacht, maar Vestdijk zal, met aI zijn psychologie en techniek, nooit anders heten dan „knap - . Zijn essays zullen, dunkt mij, het
langst gelezen blijven.
De generatie van de vijftigjarigen is rijk geweest aan late debuten.
Vestdijk zelf kwam pas betrekkelijk Iaat naar voren en nog later debuteerden zijn tijdgenoten Jac. van Hattum en Gerard den Brabander. Er zat
aanvankelijk een zekere Iinksheid en schuwe bravoure in het optreden
van de laatstgenoemde dichters die hen verhinderde op natuurlijke toon
te spreken. Van Hattum is nog altijd zeer ongelijk en wekt de indruk van
bezeten te zijn door een retorische rijmwoede, die er maar soms, en als bij
geluk, in slaagt boven zichzelf uit te zingen en de goede toon te vinden.
Den Brabander beschikt over een veel rijker muzikaliteit en slaagde er
daardoor ook eerder in zich op een zeker peil te handhaven. In de loop der
jaren is de, te begrijpen en te verontschuldigen, rebelse bravoure van zijn
jonge tijd echter helemaal verzopen en verzopen in een ontkenning aller
waarden. Legt men de twee bundeltjes die na de oorlog van hem verschenen zijn, Sonnetten, dat een keus uit ouder werk bevat, en De hone
Man, dat zijn tegenwoordige levenshouding weerspiegelt, naast elkaar, dan
krijgt men wel een heel somber beeld van zijn menselijke ontwikkeling. In
de Sonnetten vindt men naast cynische ontluistering en behagen in platte
realiteit tenminste ook nog telkens gevoelige, ja tedere accenten, in De
Holle Man is het nihilisme volkomen geworden. Te merkwaardiger is het
dat zijn dichterschap bij deze afdaling ter helle in zeggingskracht toch
nog km toenemen. De wanhopige kracht van zijn dichterlijke stem is eigenlijk het enige positieve dat Den Brabander nog gebleven is. Hij verzuipt,
maar hij kan nog schreeuwen dat hij verzuipt. Het is een angstwekkende
en bij wijlen grootse, maar hopeloze schreeuw, omdat hij moedwillig alle
steunpunten onder zijn voeten heeft weggegraven. Wat hem rest is
Een hoofd, zoo woest en ledig als het gruis
van 't pad, dat blind omhoog kruipt naar het huffs,
waar in de holle en verschrikte kamer
onnoozel bloed kleeft aan de bitse hamer;
waar het hooghartig voorhoofd van de deur
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en 't stuursch gordijn met de verbeten scheur
zien naar onthutst en half ontideede bed,
de houten stoel, gebroken in 't verzet,
en naar den wekker, naar de kleine nijd,
die driftig voortknaagt aan den dooden tijd .. .
Deze lugubere Den Brabander herinnert in de verte aan zijn iets oudere
tijdgenoot Hendrik de Vries, echter alleen maar in de verte, want inderdaad is De Vries eer een monnik die zijn fantasieleven beoefent als een
excercitio spiritualis, als een methode tot mystieke ervaring, dan een
hohernien die in de fantasie zijn Iaatste redmiddel aangrijpt om zich als
mens te handhaven. Hendrik de Vries is niet bepaald een late debutant
maar wel een dichter wiens talent pas Iaat erkenning heeft gevonden,
Hij is niet als geest, maar wel als dichter een van de grootsten der levenden. Zijn toon en zijn beeld hebben precies de overtuigingskracht die de
zoveel scherpzinniger en universeler Vestdijk mist. De Vries, die zich
tijdens de oorlog bij de clandestiene uitgeverij niet onbetuigd heeft geIaten, heeft nu een bundeltje Capricho's en Rijmkritieken het licht doen
zien, waarin hij op zijn wijze zich speels verpoost. Op zijn manier, want
zijn capricho's zijn een spel van gruwelijke sprookjesmotieven, spookbezweringen en toverformules. leder zijn meug en ook de fantastische romanticus de zijne. De rijmkritieken zijn inderdaad meer gewone grapjes op
boeken en schrijvers, waarvan iedere lezer met enig gevoel voor humor
stellig oprecht zal genieten. De Vries, geschoold als hij is aan de klassieke
dichters, neemt ook verstechnisch een geheel eigen plaats in ons literaire
leven in. Hij leest zijn collega's meermalen de les en oordeelt altijd zeer
onafhankelijk. Hij is, wel verre van een nihilist te zijn, de drager van een
krachtig norrnbesef op zijn wijze alweer. Een late classicist, een late
romanticus is hij en tegelijk toch een dichter met allerlei zeer moderne
elementen, enig en onnavolgbaar. Wat oorspronkelijkheid betreft is hij
dunkt mij, alleen te vergelijken met een Geerten Gossaert, die echter al
te tang zwijgt om nog een factor in ons literaire 'even te kunnen zijn.
lets jonger dan De Vries en Den Brabander zijn de figuren van D. A.
M. Binnendijk, Anthonie Donker en Garmt Stuiveling. A's dichters zijn
zij mij meer vulstemmen in het koor dan solisten; op het terrein van kritiek
en Iiteratuurgeschiedenis vertonen zij een duidelijker persoonlijkheid. Binnendijk en Stuiveling gaven na de oorlog beiden een bundel kwatrijnen
uit, Oog in Oog en Wordend Kristal. Voor mij zijn Leopold en Boutens
de grote kwatrijnen-dichters van onze taal, naast wier volmaaktheid alle
andere pogingen hopeloos te kort schieten. 1k zou het best vinden als er
nooit meer een kwatrijn geschreven werd en dus ook Binnendijk en Stuiveling de hunne maar voor zich hadden gehouden. Stelt men de beide
bundels tegenover elkaar, dan kan men Binnendijk karakteriseren als de
zoeker naar de heldere formule, Stuiveling als de zoeker naar het redenaarseffekt. Bijzonder interessant zijn ze echter geen van beide. Binnendijk
treedt met een zekere voorliefde op als commentator van poezie van anderen, met name in de bundeltjes Tekst en Uitleg, waarvan juist een derde
deeltje is verschenen, dat hoofdzakelijk handelt over l7de-eeuwers. Zijn
visie verdient hierbij doorgaans meer waardering dan zijn volzin, het
schrale uitdrukkingsvermogen van de Iaatste staat aan de overtuigingskracht van de eerste wel eens in de weg. Overigens is dit, als gezegd,
Binnendijk van zijn beste kant.
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Anthonie Donker schijnt ietwat op zijn retour te zijn, en als dichter en
als essayist. Hij is vrij productief geweest in de bezettingstijd, want behalve verschillende clandestiene publicaties zijn er de bundels Tralievenster en Het Sterrebeeld van hem verschenen. Men leest deze bundels
door, het ene gedicht na het andere, maar men onthoudt er vrijwel niets
uit. Hier en daar herkent men de echo van een andere dichter, maar de
eigen stem van Donker blijft schuilgaan achter zijn woordroutine. Een
groot dichter is Donker natuurlijk nooit geweest, maar in zijn eerste bundels vond hij behalve vele, ook toen al, te mooie woorden toch telkens
zuivere accenten. Nu ontbreken die helaas en worden zijn bundels van een
eentonige onbelangrijkheid. Het is een merkwaardige gewaarwording om
van een dichter met een zo sterk verzaakt talent „een critiek op de moderne
poezie" te lezen onder de titel De Vrijheid van den Dichter en de Dichterlijke Vrijheid. Ook Donkers inzicht in het wezen van de dichterlijke vormgeving schijnt danig verzwakt. Hij zoekt het in deze studie in de formele
voortreffelijkheid, de schoolmeesterlijke voorbeeldigheid van zinsbouw,
beeldspraak enz. volgens iogisch-classicistische normen. Het besef dat
het tenslotte de grote scheppende persoonlijkheid moet zijn die een kunstwerk belangrijk maakt en dat die scheppende persoonlijkheid zich kan
materialiseren in de taal ondanks, of misschien zelfs wel juist door, middelen waar de schoolmeester een rode streep bij zet, mist men pijnlijk. De
verzwakking van eigen dichterlijk vermogen speelt de criticus blijkbaar
parten bij zijn visie op anderer, en ook op eigen vroeger, werk.
Dit pseudo-classicisme is heel jets antlers dan de stekeligheden van
Hendrik de Vries. Dat is tenslotte een groot dichter die werkelijk leeft
volgens een klassiek vormbesef, terwijl het bij Donker een verzwakkend
dichterschap is dat steun zoekt bij een Iogische redenering.
Ik ben met de Iaatste drie figuren aI genaderd tot de generatie der
omstreeks veertigjarigen. Het spreekt vanzelf dat deze indeling in generaties naar cle leeftijd maar vrij willekeurig is. 1k hanteer haar alleen ter
wale van de overzichtelijkheid. Overzien we echter de omstreeks-veertigjarigen als een groep, clan constateren wij zonder moeite dat Gerrit Achterberg hierin het grootste dichterlijke talent vertegenwoodigt. Hij heeft in
de afgelopen jaren zoveel geschreven en is zo'n merkwaardig figuur, dat
ik hem liever in een volgende kroniek afzonderlijk bespreek. Van de overige
dichters van deze generatie zijn er o.a. bundeltjes verschenen van H. G.
Hoekstra, M. Mok en Ed. Hoornik. Het bundeltje Panopticum van Hoekstra verandert weinig aan het beeld dat wij ons voor 1 940 van hem gevormd hadden. Hij is altijd een sympathieke figuur van het tweede plan
geweest, een meeloper uit de school van Nijhoff met toch jets aIs een eigen
stem die herkenbaar was tussen de grote hoop. In iedere bunclel van Hoekstra staan enkele aardige verzen die ons bijblijven, ook in deze Iaatste, aI
Iijkt mij deze over 't geheel genomen we! wat minder dan Het ongerijmde
Leven, tot dusverre wel zijn hoogepunt. De stem van Mok komt mij uit zijn
Iaatste bundeltje, Het wankel Hart, daarentegen minder overtuigend tegemoet dan vroeger. Ik geloof dat Mok zich het best kan realiseren door
middel van het retorische pathos van het langere gedicht. Men zal zeggen:
hij heeft aI te veel lange gedichten geschreven en ze beginnen te vervelen.
Goed, maar in de ruimte krijgt zijn stem dan toch een zekere resonantie,
een zekere doordringendheid, terwijl in de besloten engte van het korte
gedicht alles te klankloos blijft en de pathetiek niet tot haar recht kan
komen. Hoornik tenslotte, die een herdruk van zijn clandestiene bundel
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Tweespalt publiceercie, heeft een veel rustiger en klaarder toon clan Mok.
De genoemde bundel, die verzen van inkeer van een ouder wordende bevat,
is overigens niet zijn beste werk. Toon en zegging van Hoornik staan
soms merkwaardig dicht bij die van de dichters van 191o, in 't bijzonder
De Merocle. Zijn bewustzijn is soms wat moderner dan dat van die oudere
dichters, maar het zijn niet zijn slechtste gedichten waarin zich maar
simpelweg een weinig gecultiveerd dichterschap manifesteert, niet zo heel
groot misschien, maar zeker gevoelig en helder.
Weer enige jaren jonger dan Hoekstra, Mok en Hoornik zijn Ab Visser
en Bertus Aafjes. De eerste bundelde zijn verzen van de Iaatste jaren
onder de titel Millennium en verzamelde worts zijn vroeger werk, dat verspreid lag over ten dele zeer onaanzienlijke bundeltjes, in een flink deel
dat nu Na de Reis kwam te heten. Hij heeft een gemakkelijk aansprekend
geluid en een natuurlijk beeldend vermogen zonder enige opzettelijkheid.
Hij heeft inderdaad wat gezien en hij kan er argeloos en boeiend van vertellen. Zijn poezie is die van een natuurtalent, nergens diepzinnig, maar
met een persoonlijke sfeer en een persoonlijke muziek, en daarvoor Beef ik
graag alle bespiegelende kwatrijnen van de Iaatste vijfentwintig jaar
cadeau.
Over Bertus Aafjes is veel geschreven naar aanleiding van zijn Voetreis
naar Rome, maar men kan hem pas volledig beschouwen wanneer men
de Voetreis en het zo juist verschenen gedicht over Maria Sibylla Merian
naast elkaar legt. In beide gedichten, na elkaar geschreven in de voor
Aafjes wet zeer vruchtbare Iaatste oorlogswinter in Friesland, behandelt
hij hetzelfde probleem: het conflict tussen monnik en hunstenaar. Maar in
de Voetreis, waarin hij de herinneringen van zijn eigen 'even heeft verwerkt, zocht hij de oplossing in heidense zin, in Sibylla, waar hij het
probleem heeft kunnen objectiveren in een historische vrouwenfiguur, een
insectenschilderes en mystica, komt hij tot de aanvaarding van een Christelijke oplossing. Of Aafjes inderdaad de jongste der meesters zal blijken
waartoe hij bij monde van Nijhoff is uitgeroepen, valt op deze korte of stand
nog niet te beslissen, maar in ieder geval is hij een dichter van bijzondere
kwaliteiten. Hij heeft als Ab Visser een natuurlijke muzikaliteit en een
gemakkelijk aansprekend geluid, maar hij beschikt daarbij over een langer
adem, een speelser fantasie en een Iichter toon. Daar staat tegenover dat
Visser een grotere rijkdom aan motieven tot zijn beschikking heeft en dat
zijn zwaarclere, meer noordelijk-ronde, toon Loch ook kwaliteiten bezit die
Aafjes mist. In de richting van het meesterschap wijst bij Aafjes stellig
het bewustzijn dat de natuurlijke bandeloosheid door de geest gebonden
nioet worden, willen de grote dromen rijpen, hetzij hij het paradijs wit
herwinnen door een gel .of in het Iichaam („Ik wil zoo diep in het Iichaam
gelooven Tot waar de droomen ongeschonden hetzij door een
mystisch verbonden zijn met God, zoals Sibylla kende:
Haar schilderen van dieren, bloemen,
Is slechts de dingen nogmaals noemen,
Zooals God 't Bier en het gewas
Eens spelend noemde en het was.
Het is een stil getuigenis geven
Dat het haar hart niet om het even
Gelaten heeft, dat Hij dit deed.
Elk blad getuigt: Zie God, ik weet
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En 1 Iaat U in mijn werk doorgronden,
Hoe ik Uw schepping heb bevonden.
Verderop beet het nog:
Sibylle zoekt het in het klein,
En op het voor de wereld poovre
Weet zij de schoonheid te veroovren
Van het verborgen paradijs;
Is dit niet clod van 's levens reis?
Aafjes komt bij alle verwerping van het monniksideaal van zijn jeugd
toch wei tot bewuste aanvaarding, ja verheerlijking van een „methode ,
een „ordereger van het kunstenaarschap, zoncler welke het niet tot zijn
hoogste vervulling kan komen. Wij wachten nu maar of of hij definitief
zal kiezen voor de heidense nonnen van het oude Rome, dan wel voor cle
vrome Labadiste van Wieuwerd. Voor mij wint Sybille het, als compositie
en verhaal van de wel zeer ongelijke Voetreis, ondanks het terecht geprezen
slot daarvan. Geloofde de dichter zelf in dat slot met zijn zwierige grootsprakige profetie dat er „nieuwe tijden, gulden eeuwen van aardsheid,
zouden aanbreken? Maar anderzijds kan men ook vragen: is zijn verzuchting aan het slot van Sibylle, dat hij ook als zij had willen 'even, wet
helemaal oprecht?
Laat het een vraag zijn, waarmee ik mijn overzicht van het werk der
„oude getrouwen" besluit. Laat ons de gedachte dat ook deze ouderen nog
een leven voor zich hebben waarin nog iedere ontwikkeling mogelijk is,
ons liever zijn dan de voorbarige wens om hen al volkomen te kunnen
doorgronclen, voor zij hun taak hebben volbracht. In de volgende kroniek
hoop ik u de gezichten der allerjongsten te tonen die, gelukkig, in nog
groter mate vraagtekens zijn.
Het werk van Roland Hoist, Van Eyck en Hoornik dat bier besproken
is werd uitgegeven door A. A. M. Stols in Den Haag. De Sonnetten van
Gerard den Brabander zijn een uitgave van De Gulden Pers te Haarlem,
De Holle Man van W. L. Salm en Co te Amsterdam. De Capricho's en
Rijmkritieken van Hendrik de Vries zijn uitgegeven in de Bayard reeks bij
F. G. Kroonder te Bussum. De bundels van Binnendijk, Hoekstra en.
Aafjes zijn deeltjes van de Ceder reeks van J. M. Meulenhoff te Amsterdam. Binnendijks Tekst en Uitleg is een uitgave van P. N. van Kampen
te Amsterdam. Het besproken werk van Anthonie Donker verscheen bij
Van Loghum Slaterus te Arnhem. Het Wankel Hart van Mok kwam uit
bij Servire in Den Haag. De bundel van Ab Visser is een uitgave van De
Arbeiderspers te Amsterdam.
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VLUCHTIGE NOTITIEN
Nieuwjaarsgroet van Hollands jonge
dichters aan het geacht publiek
Wij stellen ons weer voor, wij uw poeten
de liefde te bezingen per sonnet,
d' extase van den borrel en het bed
van lust, die kruideniers gij, zijt vergeten.
Wij, die de zoetste pijn van d' aarde
[weten
en nochtans in de sterren zijn gezet,
wij hebben hemel en de hel tot wet
en zijn den tijd ontstegene profeten.
Natuurlijk: soep wordt nooit zoo heet
[gegeten
als zij wordt opgediend, 't zij geen belet,
onz' mantel is tot rafels niet versleten
en voor de goot zit 't boordje nog te net,
maar toch: tot in onz' vezelen bezeten,
vervloeken, zegenen wij per sonnet.
Een van uwe cultuurdragers.
De trieste situatie
„Ontmoeting" is „In de Waagschaal"
gewogen en te Licht bevonden. Dit zal
niemand verbazen. Wanneer het blad
van Prof. Miskotte en de zijnen voor
„Ontmoeting" een paar goede woorden
had over gehad, dan zou men zich van
verwondering de ogen hebben uitgewreyen. Daarmee is meteen de hele trieste
situatie getekend. Zoals er voor het besef
van de farizeers en schriftgeleerden in
de oude tijd uit Nazareth per se niets
goeds kon komen omdat het klein, onaanzienlijk en in Galilea gelegen was,
zo is vandaag voor degenen, die de
waagschaal van een bepaalde theologie
hanteren, a priori alles veroordeeld wat
buiten het jeruzalem van deze theologie
zijn woonplaats heeft. De opmerkingen
die „In de Waagschaal" (van 14 Dec.
1946) door Ad. den Besten over „Ontmoeting" worden gemaakt, zijn daarvan
een duidelijk bewijs.
Den Besten bespreekt de bundels „In
Exilic)" en „Achterstand" van Guillaume
van der Graft en maakt al dadelijk de
opmerking, dat deze boekjes, naar zijn
vaste overtuiging, belangrijker zijn, want
„meerbelovend" dan 90 pct. van wat
sedert onze bevrijding gebundeld en uitgegeven raakte, belangrijker zowel in
algemeen-literaire zin als ook voor dat
deel van het „christelijk intellect" dat hij
zich uitsluitend of hoofdzakelijk om „In
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de Waagschaal" geschaard denkt. Dat
„christelijk intellect" heb ik onderstreept
en ik verzoek u het even in gedachten te
houden. Want daarna gaat Den Besten
dan „Ontmoeting" te lijf.
De tijd der christelijk-literaire kringen
verklaart hij als voorbij. Wat hij daar..
mee bedoelt, is niet duidelijk. Wanneer
hij een beet , e georienteerd is, weet hij
dat het bestuur van de Bond van Chr.
literaire kringen na de oorlog welbewust
op het standpunt stond dat het op dat
ogenblik geen taak meer had, omdat het
wilde afwachten of er aan een apart
Christelijk organisatie-leven voor het belangstellende lezerspubliek nog behoefte
bestond. Misschien valt het op 't ogenblik moeilijk dat standpunt te handhaven,
nu er zich coterietjes van „christelijk intellect" rondom bepaalde tijdschriften
scharen, maar in elk geval heeft dit bestuur nog geen enkele poging gedaan om
die christelijk-literaire kringen nieuw
leven in te blazen. Dat komt omdat het
vuurbang van coterietjes is.
„Enkelen", zo gaat den Be sten verder,
,,zoals P. 1. Risseeuw, C. Rijnsdorp en
D. v. d. Stoep, trachten weliswaar de
min of meer schimmige gestalte van een
protestants-christelijke letterkunde leven
in te blazen, maar de eerste a flevering
van het door hen gestichte •aandblad
„Ontmoeting" doet weinig hoopvols verwachten." Even verder: „Men wordt al
spoedig gewaar, dat het hier alweer niet
anders betreft dan een ontmoeting van
enkelen, die het in grote trekken a
priori met elkander eens zijn. Er is niet
de bewogen daad van het tegemoetgaan,
slechts de welgedane staat van een gelijkgezind samenzijn, kennelijk als vrucht
van een exclusieve onwrikbaar-christelijke g'-lovigheid." Na een dergelijke uitlating krijgt men de neiging om te zeggen: zoals de waard is, vertrouwt hij zijn
gasten. Ad. den Besten beweert maar wat.
En wat hij beweert, wordt hem ingegeven --- hoe kan men het anders verklaren? door de wetenschap, dat in zijn
eigen hart het verlangen leeft naar de
„welgedane staat van een gelijkgezind
samenzijn", een samenzijn n.l. met dat
deel van het „christelijk-intellect" dat zich
wel bevindt 1)!j een bepaalde exclusivistische theologische denkwijze. Als men
daaraan nog twijfeit, komt hijzelf aan het
eind van zijn artikel aandragen met het
bewijs in de vorm van deze merkwaardige uitlating: Misschien zelfs molten
wij aan het slot nog even heel eng zijn:

het is een dichterschap (van G. v. d.
Graft n.1.), dat bloeit „in onze kring".
Natuurlijk kan men hem toestemming
geven om heel eng te zijn, maar hij moet
dan toch niet veronderstellen dat nu ook
ieder ander de behoefte aan een dergelijke engheid heeft.
Wij bij „Ontmoeting - b.v. niet. Wij hebben geen behoefte aan knusse kringetjes.
Als wij er in terecht komen — en wij
geven met een angstig hart toe, dat dit
gevaar dreigt --- dan komt dat omdat
anderen per se geen ontmoeting wensen,
althans niet met degenen, die zich het
een en ander gelegen willen laten liggen
aan een „christelijke gelovigheid", waartegen waarachtig ook al bezwaar schijnt
te bestaan.
Den Besten zegt ergens in de bespreking,
dat de poezie van Guillaume van der
Graft belangrijk is als bepaling en aanduiding der mogelijkheden, die de protestantse poezie voor de toekomst gegeyen zijn. „Hoewel - , zegt hij dan „— gelukkig — buiten het paradijs der godzalige Christelijkheid." Daar heb je de toon.

Zo moet je die lui van de christelijke
literatuur behandelen. Zo moet je hen
zeker behandelen als ze op een ontmoeting uit zijn, als zij het gesprek willen, als
zij de hand uitsteken. Ga met een grote
boog aan hen voorbij. Wees hautain.
Zeg maar wat over hen. Het geeft niet
of het waar is of niet. Ze komen uit
Galilea. Wat moet men beginnen met
mensen die niet met work en mes kunnen
eten als ze zouden vertoeven aan de
tafel van het „christelijk intellect", dat
zich rondom „In de Waagschaal" heeft
geschaard. Ja, en dan moet men Den
Besten horen dierbaren over „de ontmoeting, die zich voltrekt in de existentie
van diegenen, die zich totaliter mens
weten, en wereld en natuur, maar die
God hebben leren kennen als den Andere,
die beide, den farizeer en den tollenaar
gelijkelijk in hun farizeisme oordeelt,
doch hen in Christus heiligen wil". Accoord, van Putten, maar begrijp nu
eindelijk zelf eens wat dit betekent. En
handel er naar.
vdS.

KR ITIEKEN
Frouwien van der Vooren-Kuyper, Octoberrozen. H. Veenman en Zonen,
Wageningen.
Eens liep ik, een late zomeravond, te
dromen aan de rand van een kleine stad.
De schemering was bijna tot nacht geworden. Bij een grote, naar het mij
toescheen verwaarloosde tuin, bleef ik
staan om het half achter bomen verscholen huis te zien, dat met de tuin
een vervallen landgoed vormde, en om
te luisteren naar de stilte, die dooraderd
was van het aarzelend ruisen van de
wind. Een smalle maan ging onder en
gaf rossig goud of aan de opkomende
avonddamp. Toen ik daar eenzaam in
het weemoedig wonder van de zomeravondschemering stond, begon een beekie
van klanken te vloeien: in het huis werd
gemusiceerd. Zeker was het een mooie,
maar niet meer jonge vrouw, die, aan de
vleugel gezeten, al weer ouderwetse muziek op goede, zij het niet briljante wijze,
deed kiinken in de nacht. 1k heb staan
luisteren, ademloos en verrukt. Wel
hoorde ik, dat het spel niet volmaakt was
en de muziek uit een voorbije tijd, maar
ik wist plotseling, dat ik die voorbije
tijd liefhad; scheiding maakt liefde indachtig; in het heimwee beminnen wij
het meest.

Aan die belevenis heb ik teruggedacht,
toen ik „Octoberrozen- uitgelezen had.
Deze verzen zijn verre van modern: zij
zijn min of meer traditioneel; zij zijn
zeker niet briliant, en soms is de navolging overduidelijk, zoals bijvoorbeeld in
„Chrysanth - , waar de dichteres al te
nauwkeurig in het spoor van Jacqueline
van der Waals gelopen heeft, maar d-ze
verzen bezitten een zuivere innigheid,
die mij ontroerd heeft. Zoals wij het leven
in het verleden beminnen, omdat het
heden vervuld is van angst, zo beminde
ik de poezie in deze „Octoberrozen-.
K. v. D.
Menno de Munck, Gelukkig Tusschenspel. Fresco-reeks no. 1. P. den Boer,
Utrecht 1946.
Er zijn soms van die dingen, waarmee je
„zit- , zoals dat beet. Een van die dingen is Gelukkig Tusschenspel voor mij.
Het is een dun, helemaal niet appetijtelijk
uitgegeven boekje, dat een niet slecht,
maar ook niet goed geschreven, nogal
traditioneel verhaaltje bevat. Het gaat
over het dochtertje van een prostituêe,
dat, door de omstandigheden gedwongen,
haar moeders heilloze voetsporen leert
drukken, zij het op een meer stijlvolle
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wijze. Zij beleeft voor een korte tijd een
gelukkig tussenspel met een pianist,
die zij leert kennen in het cabaret, waar
zij „waste meid" is. Natuurlijk hoest de
pianist en heeft hij lange zwarte haren.
De lezer weet het dan al: de kunstenaar
sterft en de heldin komt weer bij „Chez
Alphonse" terecht. Gegeven en uitwerking zijn traditioneel; alleen de beschrijving van de jeugd der hoofdpersoon
overtuigt, de rest is van-buiten-af beschreven. Toch heeft deze novelle mooie
gedeelten; de auteur bewijst ermee, dat
hij wellicht spoedig uitstekend zal kunnen schrijven. Hij heeft niet getracht naar
perverse romantiek, integendeel. Het is
alles zuiver gebleven, wat de beschrijving
betreft.
Deze novelle heeft het christelijk publiek
niets te zegg en, en daarom zit ik ermee.
Want waarom dan nog woorden „vuil cemaakt?
Maar op deze wijze zijn we er niet.
Want al is de hier besproken novelle onbelangrijk, het vraag7tuk, dat erdoor aan
de orde komt, is het zeker niet. Ten
eerste al behoort een christen belangstelling te hebben voor het lot van alle
mensen, en ten tweede moet geconstateerd warden, dat er nog altijd vele
auteurs zijn, die het noodlot, het nietanders-kunnen, het door-de-emstandigheden-gedreven prop&geren, alsof dit de
grote levenswet was: de mens, weerloos
en willoos gevangen in het net van omstandigheden en affecten. Want wie het
keuze-element in de wilsdaad ontkent,
ont!nant de wil. Vandaar dit „willoos".
Maar willen is allereerst kiezen. De mens
is causaal gebonden tot aan de wilsacte.
Daarna voegt hij een nieuw element toe:
door zijn keuze schept hij de geschiedenis.
De schrijver van Gelukkig Tusschenspel
laat ons niet zien, dat het ook de keuze
van de hoofdpersoon is, te leven, zoals
zii leeft. Ik weet zeer wel, dat het helaas
on-menselijk moeilijk is, het goede te
kiezen, als de omstandigheden tegen ons
zijn. En zijn die wel ooit niet te gen ons?
Maar daarom staat er een kruis opgericht, waaraan Iemand gestorven is, die
elke omstandigheid en elk milieu overwonnen heeft. Een, die ons helpt, de
„wil des Vaders" te doen.
K. v. D.
J. A. Rispens, Terugkeer, „Erica"-Pers,
Eerbeek.
Na de eerste Wereldoorlog was er een
intense belangstelling voor nieuwe vormen in samenleving en kunst; de tweede
heeft ons zo arm gemaakt, dat de vraag
naar het modieuze op de achtergrond is
geraakt: wat ons in de eerste plaats in-
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teresseert is de hoedanigheid van het
materiaal. Dat geldt voor behuizing en
kleding, maar evenzeer voor een roman
of een bundel verzen. De mode is zonder
een overvloed van goede, ja „kostelijke stoffen niet denkbaar en nieuwe richtingen in de literatuur bijv. zijn eerst weer
te verwachten bij een enigszins overvloedige productie van werk dat op een zeker
peil staat. Wie er oog voor heeft, dat
zelfs in de kledingmode zich de veranderende tijdgeest uitspreekt, begrijpt
dat richtingen in de kunst een bewijs van
welbevinden en dus noodzakelijk zijn.
Het is alleen de domme navolging, die
in de kunst de richting tot mode veriaagt.
In het Licht van deze korte overweging
bezien, is de vloed van poezie, waarin
tijdschrif ten en couranten baden, geen
bewijs van welbevinden, omdat zich in
de literatuur, in Holland althans, nog
geen nieuwe richting aftekent. En zolang
dit niet het geval is hebben werkelijk
goede verzen, ook al spreken ze de taal
van een ouder dichtergeslacht, een kans.
Het werk van Rispens dateert geestelijk
en vakkundig van de tijd vOOrdat in onze
literatuur de cynische levenshouding
mode werd. Voor den cynicus heeft het
leven en dus ook de mens, met name de
vrouw, geen geheimen; 't is allemaal een
grote bende. Niets is de moeite waard
dan de hersens van den man die dit
alles „door - heeft. De vrouw wordt alleen gezien als bedgenoot; het kinderleven bestaat niet of het is geperverteerd
en het natuurlijk milieu van deze voor
de wereld zo belangrijke jongelieden is
niet het huis, maar de kroeg. Deze cynische levenshouding heeft ook op velen
onzer indruk gemaakt en de sporen daarvan zijn overal te vinden. Natuurlijk bestrijdt men dit cynisme niet door te
willen terugkeren tot de prae-cynische
periode, maar wanneer een oudere, op
een natuurlijke wijze zijn eigen taal sprekend, poezie levert van zeker gehalte,
dat bij alle weemoed doordrenkt is van
liefde tot en eerbied voor het leven, beseff en wij dat zijn werk in hogere zin
actueel is.
Dit is nog maar een rechtvaardiging in
het algemeen. Daarbij komt een persoonlijk element. Rispens is een van de weinigen geweest denk aan z'n boek
„Richtingen en Figured' — die voor de
Protestants-Christelijke groep altijd oprechte belangstelling en ook begrip heeft
getoond, al kon hij zich niet geheel tot
de onzen rekenen. Een criticus, die probeert objectief te oordelen, behoeft zijn
sympathie, die er nu eenmaal is, niet te
verhelen. Er is verwantschap van geest
die met de jaren steeds duidelijker aan
de dag treedt.

Hoofdzaak is echter dat deze uiterlijk
slecht verzorgde bundel (leg die van Koos
van Doorne er eens naast!) verscheidene
levende verzen bevat. De dichter is van
niemand epigoon; hij is geheel zichzelf en
dat kan in leven en kunst nooit hoog
genoeg worden aangeslagen. Wanneer
men bier en daar een rhetorisch trekje
tegenkomt is dat dan ook niet een gebaar dat groter is dan de man, maar
substraat van in de jeugd gelezen rhetorische poezie. Natuurlijk is oat een
tekortkoming, maar die hangt samen met
het feit dat Rispens' dichterschap min of
meer incidenteel is.
We voelen de hele bundel door, met een
fijn bewerktuigd mens te doen te hebben,
wien alle grootdoenerij vreemd is, en
wien de jaren en een groat levensverdriet tot een zekere nerveuze rijpheid
hebben gebracht. Het is een verademing
tussen zoveel werk van jongeren deze
stem van een belezen en, letterlijk gesproken, „beleefd - mens te horen; de
zachte, beschaafde stem, waarin wij zoveel raden, dat onuitgesproken bleef.
Wie voor de toon van Rispens' verzen
niet ontvankelijk is, zal ze niet kunnen
waarderen, want het is bier vooral de
toon die de muziek maakt.
Zoals er ochtend- en avondnaturen zijn,
zo zijn er ook talenten die vroeg en die
laat bloeien. Een sprekend voorbeeld
van een laat-bloeiend talent is dat van
Jacqueline van der Waals en het komt
mij voor, dat ook Rispens tot de late
bloeiers behoort.
„Vluchtig is het levensgeluk, wij
[weten 't.
Maar dan toch eerst als wij het zelf
[ervaren.Het is steeds weer de ervaring, het inzicht, die hem tot dichten drijven; zijn
oog zoekt niet de velden die aan het
treinraampje voorbijwentelen, maar het
land daarachter, dat tot rust gekomen is.
Het innigst, het meest ontroerend zijn
de gedichten, die van het grote verdriet,
waarop we reeds zinspeelden, spreken.
Daar zijn verzen onder, waarbij men niet
meer aan poezie denkt; waarin de
scheidslijn die er tussen mensen is, opgeheven schijnt en wij ons met den man
en zijn feed geheel vereenzelvigen. Daar
laat hij zich zo argeloos in het hart
kijken, dat de mens geheel doorzichtig
voor ons wordt. En heeft het zuiverstmenselijke niet de meeste kans op blijvende waarde?, een overweging overigens, die hem bij het schrijven wel heel
ver geweest moet zijn.
Aan het allerdiepste en teerste, waarvan
deze verzen spreken en dat culmineert in
het slotvers, waarnaar de gehele bundel

beet, is het beter niet te roeren. De critiek
heeft haar grenzen en het publieke gesprek eveneens. Hier mag alleen met gezag spreken, die als apostel en als gedrevene door Gods Geest eens aan een
oude Christengemeente schreef: „Hij, die
in U een goed werk begonnen is, zal het
ook voleindigen tot op de dag van Christus Jezus."
C. R.

P. J. Zonruiter, Twee jongens op avontuur.
Ab Visser, Zwarte lading. 2e druk.
Born's Uitgeversbedrijf N.V., Assen,

1946.
Zwarte handel is verkeerd wanneer die
in 't groot wordt gedreven, maar als je
't in het klein doet, ben je een goed
vaderlander. Dat was zo onze moraal in
de bezettingstijd. Sams kwam wel eens
de gedachte bij ons op, dat als er geen
kleine afnemers waren, er ook geen grote
zwarte handel zou zijn, maar zulke aanslagen op ons geweten weerden wij af,
door het geweten achter een deur met
zeven sloten veilig op te bergen, om het
in normale tijd zonder blikken of blozen
weer te voorschijn te kunnen halen.
En nu zitten wij ermee. De wereld is er
niet fraaier op geworden. De algemeene
moraal is verziekt. En de jeugd is het
spoor bijster. De jeugd trekt graag rechte
en strakke lijnen. Dit axioma moeten wij
ook voor onze tegenwoordige jonge
mensen tot uitgangspunt nemen. Zij
trekken conclusies die ouderen met hun
herinneringen aan voor-oorlogse moraal
niet durven trekken, maar die zij, opgegroeid in een wereld, waarin het scheve
recht genoemd werd, wel moeten trekken.
Daarom zitten wij met het probleem van
een verwilderde, verworden jeugd. De
vaderen hebben onrijpe druiven gegeten
en ze konden moeilijk anders
maar de tanden der kinderen zijn stomp
geworden. Dat is de tragiek in ons bevrijde vaderland.
Hoe moeten wij de jeugd helpen, het
rechte spoor te vinden? Hebben wij niet
ons prestige al lang verspeeld? Wie zal
die dwalende kudde zonder herder
leiden? Hebben wij er nog wel recht toe?
Aileen wie in diepe ootmoed en in het
volle besef van zijn onrechtmatigheid —
en toch zijn verantwoordelijkheid dit
werk aangrijpt, zal er het recht en de
plicht toe hebben.
En dan is daar iemand die een boek
schrijft voor die jeugd: Twee jongens op avontuur. Een spannend, een
actueel boek, want het speelt in de
Duitse bezettingstijd. Die schrijver is een
leuke grapjas, hij weet precies hoe hij
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zijn lezers aan moet pakken; zo langs
zijn neus weg kan hij een prachtzet kwijt
raken, b.v. zo: „De veldwachter bromt
in zijn baard, die hij niet heeft." Dat is
kostelijke humor. Dat konden vooroorlogse schrijvers ook zo aardig doen,
zo echt geestig uit de hoek komen. Dat
was, toen hun lezers nog van die brave
ondeugende bengels waren, die nog niet
wisten hoe clandestiene borrels smaakten,
of hoe het er bij een publieke vrouw
thuis uitzag, of die niet met bankbiljetten in d'rlui broekzakken liepen. Al die
sensatie kent de jeugd van nu wel.
Enfin, er komt dan een heel avontuur in
het boek voor: een zwartehandelaar
wordt lelijk ontmaskerd. Hij dacht slim
te zijn, maar onze twee helden zijn
slimmer. Daar zijn ze dan ook zulke
brave goede vaderlanders voor. Natuurlijk, zij kopen zelf ook wel clandestien,
maar dat mag, want dat is niet zoveel en
dat doet iedereen. Maar die kerel die het
in het groot doet, ja, dat is een slechte
vent. En als we het boek uit hebben,
kunnen we zo lekker genoeglijk gnuiven,
want die slechte kerel is achter slot en
grendel gezet en de Duitsers hebben we
en passant nog een paar keer aardig
voor de qek zien houden (echt leuk als
je leest, hoe dat met een stalen gezicht
wordt gedaan).
Maar is het niet om te grienen, als je
bedenkt dat zoiets leegs en vals aan de
jongens van onze dagen wordt voorgezet? Dit boek, van voor-oorlogse kwaliteit, zoals er toen dertien in een dozijn
gingen, is een belediging voor onze in
nood verkerende jeugd, want het miskent haar nood.
Nee, Beef ze dan liever het boek van
Ab Visser in handen, al is het veel
minder vlot geschreven, en al mist het
actualiteit, omdat het een historische
stof behandelt. Aan avonturen ontbreekt
het echter niet; er gebeurt heel wat in
dit boek, dat de geschiedenis beschrijft
van een jongen, die voor een slavenhaler
geronseld wordt. Dit en muiterij en het
zoeken van een geheime schat, wat ook
beschreven wordt, zijn onderwerpen die
jongens interesseren.
Toch vraagt het lezen van dit boek inspanning, omdat het niet in die amicaal
vlotte en oppervlakkige toon geschreven
is, waarop men vroeger scheen te
menen dat jongensboeken geschreven
moesten worden. Een zin als de volgende
is niet gemakkelijk verteerbaar: „Hoewel
hij niet bepaald kan beweren, dat hit een
hekel aan den ouwe heeft, vindt hij hem
toch ook niet sympathiek, hij bewondert
hem in zeker opzicht, zoals de hele bemanning dat doet, maar de vrees voor
zijn wreedheid en hardheid overheerst;
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de kapitein beheerst zijn bemanning niet
alleen, maar tyranniseert haar en daar
kunnen zeelui slecht tegen, vooral omdat
deze trek van den kapitein versterkt tot
uiting komt bij de officieren, die er toch
vooral naar moeten streven bij hun
chipper in de gunst te blijven en dus de
mannen nog erger koeieneren." Dit is
alles toch wel erg gecomprimeerd en
weinig bezield geschreven. Gelukkig is
een zin als de geciteerde een uitzonderin g.
Want uit elke bladzij merk je dat Visser
iets goeds heeft willen geven, niet zo
maar een vlot verteld avontuur, dat immers toch maar een jongensboek zou
worden. Hij heeft zich met de kunde die
hij in het schrijversambacht verworven
heeft, aan het werk gezet. En hij heeft
een boek geleverd, dat als het ware een
roman voor de jeugd is.
De toon waarin het boek geschreven is,
is vol ernst, ook waar het humoristisch
is. De problemen worden niet uit de weg
gelopen, maar onder het oog gezien.
Het leven wordt niet geidealiseerd, zoals
zo gemakkelijk met historische verhalen
het geval is. De stof is bestudeerd.
Het valt ook op, hoe de schrijver zich
bij het verwerken van zijn stof beheerst
heeft. Verschillende episoden, die hij nu
soms in een enkele zin afdoet, zouden
gemakkelijk vol spanning uitvoerig verteld hebben kunnen worden, wanneer de
schrijver zich had laten gaan. Zo nu en
dan krijgen wij de indruk dat hij zich al
te zeer beheerst heeft, dat zijn boek aan
levenswarmte gewonnen zou hebben, als
hij zich op enkele punten wat minder kort
had gehouden. Maar ter wille van het
geheel, dat zo wars gebleven is van
jacht naar effect, accepteren wij deze
gedeelten graag.
Persoonlijk lijkt mij de inzet van het
verhaal (een dronken vader, gevecht
met politie, een moord) wat te zwaar.
Maar het is heel goed mogelijk, dat de
jeugd van thans zoiets gemakkelijker
kan verdragen dan we vermoeden. De
scene in de matrozenkroeg zouden wij
zo realistisch niet in een voor-oorlogs jongensboek hebben durven schrijven. Maar
al weer: misschien is dit juist het voedsel,
wat onze jeugd het best verteert. In de
bioscopen raken ze op die punten wel
door de wol geverfd. De jongens van nu
zijn geen bloedjes. Laten we eerlijk zijn
en het leven niet mooier voorstellen dan
het is. Alleen met waarachtigheid zullen
we toegang tot de jeugd kunnen krijgen.
Een bezwaar, juist ten aanzien van
die kroegscene moet me van het hart.
Zij lijkt me niet organisch met het
overige van het boek verbonden. De
personen die daarin voorkomen en later

in het boek een hoofdrol zullen spelen,
maken daar een andere indruk dan in
het vervolg. Dit geldt vooral voor Rose,
waarvan later blijkt dat ze toch niet zo'n
herbergdeern is, als we eerst rnoesten
menen.
Maar afgezien hiervan: een goed stuk
werk, dit boek, het is z'n tweede druk
waard. Het geeft de jeugd wat Naar
toekomt: levenswaarheid. Het geeft jongens en mannen van karakter te zien.
Die kant moeten we uit met onze jeugdC. VERMEER.
lectuur.
Jac. Feitsma, Van vreemde velden 1 en II.
Born's uitgeversbedrijf N.V., Assen
1946.
Deze deeltjes bevatten een aantal korte
verhalen of fragmenten uit Estland, Letland, Lithauen, Hongarije en Bulgarije.
Ze zijn als proeven bedoeld van de literatuur dier landen, waarvan bij ons
maar heel weinig bekend is. Korte inleidinkies trachten dat doel nog te bevorderen. De illusie dat men uit twee boekjes
van samen 270 kleine, ruim bedrukte
bladzijden iets van de literatuur van 5
landen zal leren kennen, zal wel niemand
koesteren. Het feit, dat deze verhalen niet
rechtstreeks uit het oorspronkelijk, maar
via het Esperanto zijn vertaald, maakt,
dat de eigen sfeer van een literatuur bovendien moeilijk tot zijn recht kon komen.
De toon van al deze vertellingen is nogal
vlak en koel, en veel blijft er in de herinnering niet hangen. Aan wie de schuld
is, aan de vertaler, of aan het Esperanto,
of aan de schrijvers van de originele
stukken, kan ik niet uitmaken.
C. VERMEER.
Koos van Doorne, Waan en Weten,
Bosch Keuning N.V., Baarn (1946).
De noodzakelijkheid van het bespreken
van Koos van Doorne's bundel in
„Ontmoeting" vraagt in het voorbijgaan
de oplossing van een principieel vraag
stukje: hoe moeten we aan met de beoordeling van werk uit eigen onmiddellijke omgeving? Koos van Doorne verzorgt het secretariaat van de redactie;
we kennen zijn oordeel in literaire zaken
en profiteren ervan; de goede bekendheid en de gelukkig niet minder goede
verstandhouding bemoeilijken zowel het
vormen als het uitspreken van een publiek oordeel. Aan de andere kant zou
het toch wel zeer zonderling zijn, indien
werk van dichtbij zou achterstaan bij
uitgaven die ons van buiten ter beoordeling worden toegezonden. Uw recensent is dan ook van mening, dat we in
gevallen als deze niet kunnen volstaan
met een quasi bescheiden aankondiging,

maar moeten komen tot de eerlijke uitspraak van een uiteraard subjectief
oordeel.
De fout is in dergelijke gevallen, dat men
meent zeer te moeten prijzen, of, zo dat
niet mogelijk is, ter wille van de waarheid en de schoonheid het zijn vriend
te moeten aanzeggen dat hij geen deel
heeft aan de werken der poezie en dat
zijn lot buiten is bij de schijnpoeten, de
honden, •burgerlieden en moordenaars.
Dergelijke critieken zijn in negen van de
tien gevallen de oorzaak van de ontelbare literaire breuken in ons brosse
vaderland en ze hebben iets sympathieks,
want ze zijn gemeend en fel. De quasiobjectiviteit, die deze uitersten wil vermijden en zich niet door liefde of haat,
maar door het wegend kunstverstand heet
te laten leiden, is ten opzichte van hen
die ons na staan misplaatst, omdat een
objectief oordeel hier onmogelijk is.
Maar al beminnen wij en zijn we dus
in zekere zin blind, dit behoeft ons niet
te brengen tot overschatting, evenmin
als afkeer van werk dat ons niet
tot het slingeren met banvloekjes mag
verleiden. Er is een middenpositie, die
niets met Laodicea, maar alles met
Christendom te maken heeft. De fout is,
dat de romantische leer van het genie,
die de achtergrond vormt van de gehele
moderne kunstcritiek, ons oordeel scheef
trekt en onbillijk maakt. De antithese
van de romantiek loopt tussen genie en
talent, tussen den „groten - en den
„kleinen - man in de kunst. De kleinrn
zijn er, volgens die overal aanwezige en
nergens volledig samengevatte leer, om
de groten voor te bereiden, te omringen
en te dienen. De n rote man is het doel,
alleen hij bestaat. Om literair te bestaan,
moet men groot zijn. Vandaar het gedrang.
Natuurlijk is er rangorde, maar het is
niet de primaire taak van de kunstcritiek die vast te stellen en zeker niet
overhaast en zeker niet ten aanzien van
hen die ons na staan. De vraag is in
de eerste plaats: is het talent echt, of
juister: is er talent. De tweede vraag is:
Wat zijn de kanten, de mogelijkheden,
de grenzen van het gegeven talent. De
derde vraag: wat heeft de dichter ermee
gedaan; hoe beheert hij het?
In de hongerwinter van 1944/45, volkomen gelsoleerd nadenkende over de
mogelijkheden van onze groep, drong
de overtuiging aan mij op dat o.a. Koos
van Doorne recht had op vertrouwen
en verwachtingen van onze kant. Die
overtuiging berustte niet op persoonlijke
bekendheid met den dichter en evenmin
op diepgaande kennis van zijn werk,
maar alleen op een intuitief aanvoelen.
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Ik meende, en meen dat nog, dat hier
werkelijk talent aanwezig is, al moet ik
er aanstonds bijzeggen, dat dit talent
zich ook in „Waan en Weten" nog lang
niet volledig gelegitimeerd heeft.
Keurende naar wat voor ogen is, moet
men, erkennen dat er sterke verzen in de
bundel voorkomen (b.v. „Genezing-,
„Victor Mundr, enkele kwatrijnen, in
zekere zin ook het snel populair geworden „Avondgebed - ), maar dat niet gesproken kan worden van een sterke bundel. De goede verzen uit deze bundel
zijn naar mijn smaak ook weer minder
goed als afzonderlijke werkstukken gezien, dan als bewijzen van de aanwezigheld van bepaalde kanten van zijn talent, en met elkaar overtuigen ze mij
van de meerzijdigheid van Van Doorne's
dichterlijke aanleg. Zijn aanleg beperkt
zich trouwens niet tot poezie; er steekt
in hem evengoed een sterk prozaist 1 ) en
niet te vergeten, een criticus van goede
en gevormde smaak.
Het is met deze bundel in de hand niet
uit te maken waartoe Van Doorne dichterlijk nog komen kan. Hij behoort naar
mijn gevoel tot de late bloeiers, tot de
langzaam rijpenden en als ik het goed zie
hebben wij de volledige bewijzen van
zijn kunnen, zijn beste werk, nog te
wachten. De verschillende geaardheid
van zijn beste verzen is mij daarvan een
bewijs. Hij kan uitgroeien tot een spreukig dichter van Christelijke levenswijsheid, tot een yolks lyricus, maar onk,
tot een „zanger in de storm" en mogelijk
komt hij later nog wel eens met een opus
voor den dag dat al deze kwaliteiten
verenigt.
Wat tot nu toe de volledige manifestatie van zijn talent heeft verhinderd,
is dunkt mij tweeerlei.
In de eerste plaats de in bijna alle poeziecritieken zo graag te berde gebrschte
„innerlijke tweespalt", hier zeer werkelijk
en wel tussen zinnen en geest. Er zijn
overal aanzetten van een dichterschap
der erotiek, maar een erotisch dichter is
Van Doorne toch niet geworden en
wordt hij niet. Toch is hij ook niet een
„aandachtig" dichter in de meer pietistische zin en, wat merkwaardig is, zijn
werk is niet het resultaat, vertoont zelfs
niet de sporen, van een worsteling om
de hegemonie tussen die beiden. Er zal
een erotische ader door zijn werk blijven
lopen; zijn vreugden zijn „God en de
stof". Maar dichterlijk gesproken is de
harmonie hier nog niet bereikt, dat wil
concreet zeggen: ik ken nog geen vers
1) ilierbij denk ik met name aan ae
stekende, in 1944 illegaal uitgegeven novelle „De Eerste Victorie," een knap en
aangrijpend stukje puberteitspsychologie.
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van hem, waarin God en de stof voor
hem, tot een ongedeelde vreugde zijn geworden, zoals dat hem in het geloof en
in de fantasie soms mogelijk moet zijn.
De tweede verhindering is een nog niet
duidelijk afgepaalde verhouding tot de
literaire thema's en het literair spraakgebruik van de laatste twintig jaar. In
zwakke ogenblikken zou de dichter Van
Doorne tot epigonisme kunnen vervallen.
Ik heb de vaste overtuiging, dat bezinning en samenwerken in groepsverband
kunnen meehelpen hem hiervoor te bewaren. Is er talent, dan kan een helder
inzicht in de eigen aestheti s che grondgedachten, gevoegd bij het „staan op een
plaats", leiden tot een gelukkige uitgroei
van het meest-eigene, een groei die niet
beschoolmeesterd of bevaderd mag worden, maar wel gevolgd met vriendschappelijke en, we schamen ons niet voor
het woord, broederlijke belangstelling.
C. R.

Fritz Lieb, Ruszland Unterwegs. A. Francke A. G., Bern, 1945.
Over Rusland oordelen is tegelijk moeilijk
en noodzakelijk. Rusland is de grote onbekende, waarmee gerekend moet worden. Nu is er of ficiele voorlichting via
bladen als Prawda, die ook tot het Westen doordringt. Maar deze werkt vast als
een lichtreclame, waarachter de gevel in
het donker verdwijnt. Vooral pijnlijk
voor wie zich rekenschap wil geven van
Ruslands streven en bedoelinq is, dat
slechts tweeerlei oordeel mogelijk schijnt:
voor of tegen. Rusland is dwingende
machtsinstantie. Het verkondigt niet alleen, het dicteert. Daar tegenover is het
weer de vraag wat sterker is. Ruslands
invloed of de vrees van het Westen iets
gedicteerd te krijgen, welke vrees het
gevreesde naderbij haalt.
Lieb's boek is het boek van de dag. De
titel is meer nog dan objectieve voorlichting een program. De waarde van het
werk ligt in zijn goede documentatie, die
weer een ander doel heeft: op te wekken
tot goed begrip van de Russische werkelijkheid, historisch en actueel. Dit goed
begrip duldt geen toeschouwers, het roept
op tot de daad. Lieb's boek suggereert dit
wel heel sterk: Rusland onderweg zal
niets in Europa op zijn plaats laten. Er
is geen status quo mogelijk. Daarbij denkt
de schrijver aan geen dreigend oorlogsgevaar. Het gevaar dat hij ziet is dat het
Westen de eis tot sociale gerechtigheid
zal laten liggen. Lieb's vurige wens is
dat Rusland zijn ideologische tegenstanders van voorheen zal ontmoeten. Elkander ontmoeten wil hier zeggen, dat twee

die wezenlijk verschillen, elkaar iets mee
te geven hebben. Dat bepaalt het klimaat
van „Ruszland unterwegs".
Het doe! dat Lieb zich en ons stelt verdient alle aandacht. Wij hebben in de
politiek een teveel aan sentiment en een
tekort aan begrip. Het is goed, om schrik
en angst en hun trouwe paladijnen haat
en vooroordeel te weren en zich te laten
voorlichten.
Een eerste voorwaarde daartoe, lijkt
me, bezwaren tegen Lieb's visie in bespreking te brengen. Er zit een sterk tendentieus element in het werk, dat zich
makkelijk laat scheiden van de gedocumenteerde feiten.
Lieb is zozeer bedacht op een positieve
waardering van het dynamisch gebeuren
in Rusland, dat eer van een volgen dan
van een ontmoeten kan gesproken worden. Hij is de kroniekschrijver, wiens bericht stereotype eindigt: het heeft alles zo
moeten zijn. Deze me-siaanse toon is kenmerkend voor het werk.
Een Russisch geestelijke vloeit deze zin uit
de pen: Im Gegen-atz dazu (tot het nat.
soc. mPt ziin rPssentheorie) babe s'ch d-s
russische Volk die Freiheit der Arbeit,
die ihm Christus geschenkt hat, erkampft
und im siegreichen Krieg ger-n
deutschen Nationalsozialisten erfolgreich
verteidigt". Lieb vervolgt: diesen
Worten stellt sich eine kirchlidi-orthodoxe Theologie mit gut evangelischer
Begriindung auf die Seite der Arbeitsdernol-r-tir>, wie sie in der S-wjetunion
begrundet worden Mij komt deze
manier van zeggen zo bekend voor. Natuuriijk wil ik bier bedenken. dat Lieb
een Zwitser is, die niet van '40—'45 in
bezet Europa heeft geleefd.
Lieb toont aan, dat de Rus een ander begrip van vrijheid heeft. Russische arbeidsvrijheid staat tegenover Westerse individuele vrijheid. Die kwestie is een studie
waard. Er zit in de opvatting van de
vrijheid van de persoon (niet van de individu) meer dan een bepaalde maatschappij-opvatting. Wanneer we lezen,
dat Stalin's bezoek aan zijn moeder het
signaal was voor het eerherstel van het
gezin en wanneer Lieb dat dan positi-f
waardeert, dan tekent mijn vrijheidsbegrip
verzet aan.
Nog een kwestie wil ik even aanraken.
In het 4e hoofdstuk stelt Lieb tegenover
Marx' leer van de mens als natuurlijk
gegeven de bijbelse leer van de mens als
creatuur met goddelijke opdracht. God,
de Schepper, heeft de mens deze aarde
gegeven als pand dat hij
schl,cht und
recht heeft te beheren. „Denn das
Dasein auf der Erde. das den r.'enschen
festhalt, damit er nicht defer Flle in
einen unendlichen Abgrund, das ist zu-

gleich der Boden der Humanitar. Hier
wordt het leven op aarde, de humaniteit,
zelfstandig tegenover God. Zou Barth,
die de schrijver tot de titel van zijn werk
heeft geinspireerd, dit onderschrijven?
Zoiets kan niet stroken met Barth's theologisch precisie.
Deze versimpeling van de levensvragen
keert steeds terug. Ike dingen worden er
niet eenvoudiger door. Er ontstaat een
mist, waarin alle katjes grauw zijn. Het
wordt tijd voor een echte ontmoeting tussen Lieb en zijn geestverwanten enerzijds
en hen die het nog niet zien dagen in het
Oosten.
„Vrij Nederland" bezorgde een vertaling,
die in December verschijnen zal en bij
het ter perse gaan van dit nummer vermoedelijk reeds verschenen is.
Ou.

M. F. E. van Bruggen. Im Schatten des
Nihilismus, die expressionistische Lyrik
im Rahmen und als Ausdruck der geistigen Situations Deutschlands.
Academisch proefschrift. Uitgave H. J.
Paris, Amsterdam 1946.
Na de vele werken van binnen- en buitenlanders en de nog eens zo vele kranten- en tijdschriftartikelen over het deze
eeuw fascinerende wonder van het Duitse
nihilisme, die doorgaans meer de politieke
en specifiek-cultuurfilosofische zijden van
het probleem belichten, begroet de literatuurminnaar deze door een critisch Nederlander, merkwaardigerwijze in het
Duits — en van welk een voortreffelijk
gehalte geschreven studie met sympathie.
In het eerste hoofdstuk, dat vrij uitvoerig
is, wordt ons „der Weg zum Nihilismus"
uitgetekend, op een niet zozeer langdradige, maar toch wel wat schools-traditionele en ook enigszins oppervlakkige
manier, zonder dat de weg ons door verrassende persoonlijke bochten uitzicht
geeft op niet eerder vertoonde panorama's.
Als de twee voornaamste bepalende factoren noemt de schrijver de „KleinStaaterei - en het „Luthertum - , waarbij
hij o.i. de fout maakt van onvolledigheid.
De psychologie van den Duitsen mens
werd te veel verwaarloosd en de schrijver
verzuimde b.y. te wijzen op de „wiitende aard van de Teutonen, de in verhouding
met de West-Rijnse volkeren latere civilisatie door de Romeinen en het aanwezig
zijn van een slavische „onderlaag - in het
Pruisendom tussen Oder en Elbe (vergelijk „De Germaanse invasies- ). De behandeling geschiedde dan ook te weinig
„grandlich - en „bodenstandig'', terwijl de
Bloed en bodem-theorie toch zeker hier
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psychologische geldigheid had mogen
laten horen, zij het in een kleinere fractie
dan waarop zij zelf meent aanspraak te
mogen maken.
Een zelfde gebrek aan grondige behandeling troffen wij in de andere hoofdstukken. Weliswaar worden de betreffende
dichters nauwgezet uitgeplozen, tot op
het vervelend-herhalende af, doch schrijver beging de fout door wel hun filosofische, doch niet hun literaire vaders te
behandelen. Hadden bijv. figuren als
Dehmel, Morgenstern in zijn voor-anthroposophische periode en de groep rondom
Stefan George niet belicht moeten worden? Ja, had niet moeten worden teruggegrepen op de specifiek-Duitse Romantiek? Op Herder en op Vogl etc.? Mijn
bezwaar is, dat te weinig het typisch
traditioneel-Duitse der expressionistische
dichters in ogenschouw werd genomen.
Een gemis, wat niet wordt vergoed door
wel hun filosofische stamboom uit te
zetten.
Over het geheel trof ons trouwens een
zekere beknoptheid in bronnenmateriaal,
naast een haast te intensieve exploitatie
hiervan. In de summiere literatuurlijst
misten wij bijv. de ook in ons land vrij
bekende bloemlezing „Kristall der Zeit"
van Soergel. Hoe had de auteur ook zijn
blik kunnen verruimen door Miskotte's
„Edda en Thora". Ook missen wij een
register van personen, zaken en geciteerde gedichten. De waarde van het boekwerk zou er in niet geringe mate door
gestegen zijn en het zou een minder slordige totaalindruk hebben achtergelaten.
Dit te meer, daar het den schrijver niet
aan een goed onderscheidingsvermogen
ontbreekt. Interessant in den goeden zin
des woords is dan ook zijn trapsgewijze
ontleding van het nihilistische levensgevoeI aan de hand van de expressionintische lyriek. Ter orientatie nemen wij
even de voortreffelijke indeling over:
1. Melancholie,
2. diistere Stimmung, Pessimismus,
tergangsgedanken,
3. Gottesferne, Auflehnung gegen Gott,
Verfluchung Gottes, Ablehnung des
Christentums.
4. Nihilistische Situation.
5. Nihilistische Litanei.
6. Zynismus.
7. Vernichtungswille (seine verschiedene
Aspekte).
8. Grauenvolles Phantasieren (Arten der
Rachuebung in nihilistischer Situation,
weitere Aspekte).
9. Makabere Selbstverteidigung (ihre
Verwandschaft mit 5 und 6).
In het vijfde hoofdstuk worden dan
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„Flucht und Ersatz" behandeld, waarvan
wij, om kort te zijn, van de 10 punten
noemen: Infantilismus, Natur und Erde,
Volk und Vaterland. Het zesde (laatste)
hoofdstuk levert tenslotte een voortreffelijke samenvatting van de verkregen resultaten.
Waardering hebben wij vooral voor het
feit, dat schrijver oog toont te hebben
voor de waarde van het Christelijk geloof, ook al interpreteert hij het vaak
foutief, zoals b.v. op blz. 175, waar hij
schrijft „des nachsten als gottes Kind,
dessen guten, gottlichen Kern" etc. Te
veel is het Christendom en de Christelijke
visie voor den auteur een der mogelijkheden gebleven (althans zoals hij zich
uit in dit geschrift), zodat hij vanzelfsprekend niet er toe kon komen juist vanuit dit centrum, dat de volstrekt-enige
criteria tot een juiste beoordeling bezit,
de materie te behandelen. Tegenover het
„nihil" is immers alleen het andere uiterste, nl. een „absoluut vol" Christendom
te plaatsen? In wezen stoten wij ook hier
weer op het fatale natuur-genade schema,
dat slechts door volstrekt-calvinistisch
denken doorbroken kan worden. Al wat
niet van hieruit zijn uitgangspunt neemt,
komt willens of niet-willens in de vele
labyrinthen van dit probleem terecht.
Hoe nodig is bijv. ook bier de juiste visie
op natuurlyriek! (Een voor den Christenkunstenaar stellig kwellend probleem!)
Men legt dit boek niet terzijde zonder
een corinl ex van naargeestige gedachten.
Reeds bij het lezen der eerste geciteerde
verzen krijgt men associaties aan verschillende Nederlandse dichters. Wie
denkt bijv. bij „Grauenvolles Phantasieren" niet aan Hendrik de Vries? Een gehele reeks van parallellen zou zijn te trekken. Anthonie Donker wees eens op het
enkele decennia achter-zijn van de Nederlandse literatuur bij de buitenlandse.
Onwillekeurig dringt zich hier op, de niet
te ontkennen sterke invloed van de Duitse
expreFsionisten op de meest belovende
onder de dichters der jongste generatie,
als Hans van Straten, Guillaume van der
Graft, Max Schuchart en tal van anderen.
En hebben ook wij niet de politieke parallel: het onvermogen van de Weimarrepubliek na de eerste wereldoorlog, het
krachteloze van onze rooms-rode coalitie
na de tweede?
Leeft ook ons land in de schaduw van
een niet meer geimporteerd (als het althans ten dele was in bezettingstijd),
maar „autochtoon" nihilisme?
„Ziende op het gebod, blind in de toekomst", zij het devies, van den Christen,
ook van den Christen-kunstenaar, want:
Wij dan hebben altijd goede moed!
P. A. HEKSTRA.

Koos van Doorne

GEBED
0 God, weet niemand dan dat ik,
door U geslagen,
zelfs in 't gelukkigst ogenblik
Uw vloek moet dragen?
Ziet niemand dan dat ik, hoewel
door U verkoren,
weiger, gefolterd door de hel
U to behoren?
Wie kent de bete drift, het vuur
dat ik niet doyen
noch vloeken kan, zelfs niet in 't uur
waarin de oven
van Uw gerechte toorn mij schroeit?
Vuur tegen vuur en
een mens, gefolterd en geboeid;
hij moet verduren
die strijd van gloed en tegengloed;
van die mij kennen
peilt geen de pijn die schreeuwen doet;
het smartelijk wennen
aan angst en altijd eenzaam zijn,
aan hunkerend lijden
en woorden spreken met een schijn
van diep verblijden.
BedriegIijk woord dat uit mij breekt
totdat ik sterven
en zwijgen zal: wat bet weerspreekt
wiI ik beerven:
de dromen van 't gemarteld hart;
de paradijzen
waarin het bloed zijn gouden smart
verrukt zaI prijzen.
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Leugen, die steeds ik liegen zal
tot voor de deuren
der eeuwigheid: het hemels dal
waar die thans treuren
de zin doorschouwen van hun nood;
waar de getrouwen
gezaIigd zijn: hun dagelijks brood
is U aanschouwen —
de leugen die ik schreiend spreek
zult Gij niet Iaken:
Gij zult mijn woord, daar ik 't U smeek,
tot waarheid maken.
Gij weet: mij teistert het geheim
van 't schone Leven,
waaraan ik 001 in maat en rijm
geen naam mag geven.
Wat mij tot bevens toe verrukt
ontbloeit in dromen
aan wet en werkelijkheid ontrukt;
geen mag daar komen
en wonden zich en drinken gif;
hier mag mijn broeder
niet worden tot geschonden rif:
ik ben zijn hoeder.
Doch ken ik ander paradijs:
vuren fonteinen,
een Iaaien gloed van Manic en wijs,
van vorm en Iijnen?
0 God, verdrijf mij uit mijn hof.
Dwing mij to reizen
door angst en schrik, totdat mijn lof
slechts U zal prijzen.
Geef mij Uw eindelijke rust.
Laat mij, vermoeide,
bevrijd zijn van mijn drift en lust.
Kap, wat ontbloeide:
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de woekering van welig kwaad.
WiI mij bekeren
en maken mij, hoezeer ik 't haat,
tot knecht mijns Heren.

Koos van Doorne

ALLEEN MAAR DIT
Mijn hart, voi ongestilde driften,
weigert dit uur getroost te zijn;
wel kent het Gods genadegiften,
maar al te groot is thans de pijn
om wat geschonden en verloren,
om wat ontzegd is aan het bloed;
want elk die God heeft uitverkoren,
leert dat hij smartelijk sterven moet.
Leert dat hij sterven moet en lijden
gemis van wat hij meest bemint:
zijn droom. En God zegt te alien tijde
alleen maar dit: Gij zijt Mijn kind.
Dit is thans niet genoeg. 0, leven!
BIoesemend staan in zon en wind!
TOch bonst het bIoed aI moge weerstreven
alleen maar dit: Zijn kind. Zijn kind.

179

Koos

van Doorne.

DIT UUR
Achter mij angst: een muur.
VOOr mij een duivel
en naast hem God.
II( tramp in dit uur
vertwijfeld om 't leven:
schoonheid en pijn,
Iiefde en spot,
't is al om het even.
Nog geef ik niets prijs;
loch straks zal ik sterven:
het Iijk van een zot,
verwoest paradijs.
God, twee tegen een,
dat kost mij het leven;
beschik dan mijn lot,
Iaat niet mij alleen.
0 Redder der women,
stoot eindelijk toe;
Gij, wet en gebod,
Gij, Held van mijn dromen.

Koos van

Doorne

HEDEN DER GENADE
Verstard leeft achter mij verstorven tijd;
vciOr mij ontkiemt het uur de tijd bereid;
vluchtig is 't nu, wat was en komt is zeker.
Doch God is die Hit is; drink uit Zijn beker:
het ogenblik omsluit der Liefde eeuwigheid.
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HET SPOOR
VAN DEN SCARABAEUS
18 Oct. 1940. Mijn boek „Eldert Holier" is een neerslag van wat iemand
innerlijk omstreeks het veertigste Ievensjaar kan doormaken. Tot omstreeks
1935 Ieefde ik, wat men zou kunnen noemen „physiek gereserveere;
onbewust streekle ik in het gezelschap van vele leeftijdgenoten naar
leven van de rente van de levenskracht, maar dan gaat het duidelijk
worden, flat het kapitaal moet worden aangesproken. Die overgang gaat
geleidelijk in zijn werk en zonder veel nadenken, maar men wordt antlers,
of, om de verandering buiten onszelf te projecteren, straks blijkt dat men
een bocht van de rivier is omgevaren. Het is volkomen natuurlijk, dat men
op mijn Ieeftijd, in zijn beste jaren nog, de flood in het oog krijgt. Het
heeft weinig te makers met Ievensmoeheid al komt die nu en dan boven
maar veel met een zoeken naar aanpassing, dat een uitvloeisel van
levensaanvaarding is. Het behoort tot het wezen en dus tot de gezondheid
van een boom, dat hij in de herfst anders is dan in de lente. De weemoed
van „half Augustus" ben ik voorbij. Hoe weinig bedenkt men omstreeks
die tijd hoe heerlijk de natuur twee maanden later kan zijn, als eenmaal
de overgang is aanvaard. In ons leeft iets van de stilte van een park op
een windloze dag in October; we „weerstaan" niet meer, worden „natuurlijker", begrijpen dichters als Rilke beter en hebben de blaren innerlijk aI
Iosgelaten, voor we ze in de storm van ons werpen.
Met deze beschouwing is overigens over mijn roman slechts uit een
oogpunt van de Ieeftijd van den auteur gesproken.
Op welk punt van de rivier zijt gij? Dat beslist over wat ge ziet.
Retrograde puberteit.
Vroeger heeft mij aI vaak getroffen cle naief-zelfingenomen toon van een
zeker soort artikelenschrijvers, als ze b.v. zeggen: „in het jaar zoveel treffen
we onzen held aan te enz. Ze zien de verhouding van levende tot
dode ongeveer als die van heer tot knecht. Vooral in populaire levensheschrijvingen treft men die toon nog al eens aan. Zulk een biograaf springt
gemoedelijk met zijn sujet om, klopt hem aanmoedigend op de schouders
of beknort hem zo'n beetje. Ten overstaan van zijn gehoor Iaat hij den dode
opzitten en „spreken- op zijn bevel. „En nu gaan we met hem praten.
Spreek, Hector, spreek. - (Vanuit het graf boor ik Leopold roepen: „Nakomelingschap Iaat U raden, geloof hen noch ten goede noch ten kwade").
Het is niet zo erg dat de doden zich niet kunnen verweren: straks verstommen cle bazen vanzelf. Biograaf, heb eerbied voor bet Ieven: ooh gij wordt
eens stof en misschien niet eens „stoffe". De Iiefde gaat intussen tot over
het graf, de naastenliefde strekt zich uit tot de doden.
1 9 Oct. '40. AIIe menselijke geschriften zijn op de keper beschouwd
slechts reisindrukken.
Vrij komen van alle menselijke maatstaven, alle menselijke waardebebepalingen: „Uw Koninkrijk home."
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De grote misrekenaars in het Ieven zijn zij, die alles wilIen berekenen.
Vanmiddag Colijn horen spreken. Hij was sinds de jongste verkiezingscampagne toch wel ouder geworden, menselijker. Toen meer de houding
van aanzienlijkheid, nu een oud man, die niets meer achterhoucit. De
warmte van een hartelijk afscheid van goede vrienden had het. Het is een
internationaal fenomeen, dat een internationale figuur als hij zo op een
geestelijk platform staat met een schaar kleine burgermensen. 1k was er
mij sterk van bewust een historische figuur als nog tot de Ievenden behorende voor mij te zien. In de kern van zijn wezen en ook in zijn uiterlijk
is hij een oude, Hollandse hoer en precies van het slag, dat een Hollander
op Hollandse manier bewonderen en liefhebben kan: zonder opwinding,
gemoedelijk, critisch, hartelijk en trouw. Zijn gezicht herinnerde aan zekere
gelaatstrekken van Paul Kruger en Steyn, vooral bij het zingen van de
Iaatste psalm. Een beeld van bijna naief Godsvertrouwen. Hij zegt niets
nieuws, maar zet alles op zijn plaats en ieder ziet, dat hij (ik Ledoei de
luisteraar) het zelf óók zo gewild heeft. 1k heb vanmiddag in het NederIandse voIkskarakter trekken van grootheid waargenomen.
Bij de levensebbe komt het water weer te staan waar het stond toen
het in zijn opkomst was. Maar nu is het spoor op de waI getrokken.
Bij de puberteit behoort het Iyrische dagboek; bij de retrograde puberteit
een dagboek als dit.
20 Oct. '40. Niets strijdt meer met de geest van dit dagboek dan het
overlezen van vroegere aantekeningen. „Vergeten hetgeen achter is en
zich uitstrekken naar hetgeen voor is."
Er is dode en Ievende herhaling. Wat waarlijk leeft, is niet bang voor
herhaIing. Seizoenen; eb en vloed. „Dezelfde dingen aan U te schrijven
is mij niet verdrietig en het is U zeker", kon Paulus zeggen, die veel
Ievende, maar nooit een dode herhaling gaf. Het hoogste voorbeeld van
Ievende herhaIing is het onderwijs van Jezus. Natuur en genade tonen,
dat de herhaling bij het Ieven behoort.
Jezus deed geen moeite zijn woorden nauwkeurig op te schrijven of te
Iaten opschrijven. Hij stond, door de volheid van Ieven in Hem, boven
literaire zorg. De evangelisten behoefden geen letterkundigen te zijn. Zij
hadden maar te putten. Er was zulk een volheid van Iicht in Zijn Ieven,
dat vormproblemen volstrekt niets ter zake deden; elk woord, elke daad,
was zo centraal, dat de verslaggever slechts waarheidsgetrouw behoefde
te zijn. Ook tussen Zijn woorden en Zijn daden, tussen leer en Ieven, was
geen verschil. Verlaag de H. Geest niet tot dictafoon, maar zie ook hoe
dit onvolprezen auteurschap zich in de beperking Meester toonde.
A's wij bij ons schrijven maar dicht bij het hart van ons onderwerp
Ieven, dan zijn ook wij aan alle vormvragen ontstegen en schijnt het grote,
innerlijice Iicht naar aIle kanten door onze woorden heen naar buiten.
22 Oct. '40. Als er iemand is, van wien men niet zeggen kan, dat hij het
in enige vakwetenschap tot iets gebracht heeft, dat hij het beste deel van
zijn dad en aan de beoefening van een of andere kunst heeft gewifcl of dat
hij zo heeft geleefd, dat het kIinkt als een goed verteld verhaal, maar van
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wien men erkennen moet, dat van de bewegingen van het menseIijk hart en
de menselijke geest hem weinig is ontgaan is zo iemands 'even niet toch
ook zinvol te noemen?
Bij een licht onwel zijn met hoofdpijn is er bijna altijd het door het
hoofd malen van een of ander fragment muziek. dat niet kan worden
stopgezet, maar vanzelf moet ophouden.
27 Oct. '40. Vandaag veel op te schrijven. Ik bid om helderheid.
Er is tweeerlei doodsstrijd: de eigenlijke, waarover niemand uit ervaring
spreken kan want van te voren is men er nog niet aan toe en tijdens de
doodsstrijd is het contact meestal verbroken en de „voorlopige die jaren
kan Buren. Wie die voorlopige strijd ontwijkt, verliest hem. Wie hem aanvaardt, is in de Iijn van de natuur. In dit opzicht in de Iijn van de natuur
zijn, kan welbeschouwd alleen hij die in de Iijn van de genade is.
Trekvogels en bomen voelen de herfst komen. De man op middelbare
leeftijd, zo die nog innerlijk kan waarnemen, merkt aan een zeker instinctief
verzet, dat die „doodsstrijd" in de hierboven bedoelde zin is begonnen. Bij
mij begon het vroeg, want het schijnt in mijn natuur te liggen, de grote
dingen van het leven lang van te voren te verwerken. Maar het duurde
lang de zeven jaren van Holier eer ik het goed begreep. In mijn novelle
„Open Brief aan de Jury te Wilmington (Delaware)" is de strijd, zou men
zeggen, achter de rug.
De natuur is zo ontroerend eerlijk. Een oude boom geeft zich geen
moeite zich jonger voor te doen clan hij is.
Dicht bij de dood Ieven is nog niet dicht hij God leven.
Onuitroeibaar diep zit in ons de behoefte aan pralen.
Zo nu en dan komt een grote waarheid opschemeren aan de rand van
ons bevattingsvermogen. Zulk een waarheid n.I. die men „schouwt", of
juist zou „schouwen", want ze sluit zich toe op het ogenblik, dat wij ze
met onze geestelijke ogen willen grijpen.
Misschien bedoelde Pascal iets dergelijks, toen hij in zijn „Pensees"
sprak van een gedachte, die hij vergeten was op 't moment dat hij ze wilde
,opschriiven. Pascal troostte zich met te zeggen, dat 't er maar om ging zijn
nietigheid te bewijzen. En dat was nu toch ook bereikt. De Iaatste dagen
had ik ook herhaaldelijk gedachten „vergeten". Ik geloof dat er een reden
is in ons (zwakte van geheugen) en een reden in die „waarheid " (om nu
Bit woord maar even vast te houden). Niet alles kan hier doorschouwd
worden, ook niet al hadden we 't geheugen en de Ware geestelijke blik van
een engel.
Wat in ons is, aan talent, inzicht enz., is ook in anderen. Vroeger Iegde
ik meer de nadruk op het onvervangbare en onherhaalbare van de persoonIijkheid (in „Ter Zijcle b.v.), nu leef ik meer bij de overtuiging, die La
Bruyêre zijn „(nouveaux) caracteres deed aanvangen met de woorden
„Tout est dit."
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De taak van de kerk der Iaatste dagen in Naar geding met de wereld
zal zijn het ontmaskeren van den Antichrist voor de ogen der gemeente, tot
hij zelf het masker heeft afgelegd voor de ogen van de wereld.
Het debat brengen op de punten waar het hokt.
28 Oct. '40. Het is een eigenaardige gedachte, dat de geschiedenis van
de Iaatste jaren, dat de wereld zal bestaan, niet meer zal geschreven worden. Wij zijn zo gewend bij alles wat we beleven ons definitief oordeel
op te schorten tot het (geschreven) geschiedenis is geworden, dat goed is
zich dit even te realiseren.
29 Oct. 40. Het is een aardige proef om onder het Iuisteren naar radiomuziek een boek te lezen en de aandacht vanzelf heen en weer te laten
zweven. Zo even las ik in „Caracteres" van La Bruyere en de radio gaf
opera aria's enz. Soms vergat ik de muziek door wat ik Ias; dan weer drong
het gelezene niet tot me door, omdat de muziek zich van mijn aandacht
meester maakte. 1k heb trouwens al sinds Lang de gewoonte muziek te
„Iceuren - door er min of meer achteloos naar te luisteren, ini een toestand,
die gemakkelijk tot opmerkzaamheid, maar ook gemakkelijk tot verstrooidheid Ieidt. Het is me gebleken dat goede muziek dan de weegschaal van
de aandacht doet overslaan een klein tikje is voldoende maar bij
onbelangrijke muziek sluit mijn aandacht zich toe, of blijft latent. De
aanklager moet de schuld van den aangeklaagde bewijzen; zo moet ook de
man die optreedt met de pretensie mij een kunstwerk voor te zetten mijn
labiele aandacht dat kleine duwtje vermogen te geven, dat de balans te
zijnen gunste doet overslaan. 1k ga den kunstenaar slechts halverwege
tegemoet. De rest moet hij doen.
Gisteren las ik afwisselend in de „Gedachten" van Pascal en in de
(nieuwe) karakters van La Bruyere. In La Bruyere is een egaal schemerachtig Iicht; in Pascal is het Licht van een zonnige, maar bewolkte
zomerdag, waarbij ieder ogenblik de reeds hoge helderheid plotseling kan
stijgen tot zonneschijn.
31 Oct. '40. Op de dagen, dat ik in dit dagboek niets opteken, kan ik
er meestal niet anders dan met tegenzin of afkeer aan denken.
3 Nov. '40. Het is een van de meest intense vreugden, die op garde
mogelijk zijn, een uiting van geloof te Koren uit de, mond van een van jc
kinderen.
Men kan zichzelf nog zo verachten, men moet het Loch met zichzelf doen.
Volledige zelfkennis in Christelijke zin moet mogelijk zijn, zonder dat er
een mindervvaardigheidsgevoel tegenover mensen uit ontstaat.
Vanmorgen door de radio sprak een pater over de storm op het meer
van Gennesareth. Er ontstonden daar grote temperatuursverschilIen, en
daardoor geweldige winden, die het water bijna tot de bodem beroerden.
De discipelen voeren in de voornacht uit, op Jezus' woord, ofschoon ze
het gevaar konden vermoecien. Maar toen de storm werkelijkheid werd en
Jezus sliep, werden ze bang. Deze, half gehoorde toespraak
we liepen
de kamer in en uit
had voor mij twee buitengewoon aantrekkelijke
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aspecten. Het eerste was een aesthetisch aspect. Ik zag een maximum aan
beweging en beroering in een betrekkelijk kleine en besloten omgeving. Het
gehoorde styleerde zichzelf bijna tot een kunstvoorwerp. Een geweldig golfdal, bijna tot cle bodem van de zee en het schip omhooggeslingerd op de
top van een golf. Maar cut alles als het ware in een lust. Het meer van
Gennesareth.
Het tweede was een godsdienstig aspect. Jezus sliep vast, met het hoofd
op een kussen, in het schip. Hij is het Woord, door Wien alles geschapen
is. Bij hem is men veilig aan het hart ,der dingen, veilig aan het hart der
natuur, omdat men veilig is aan Jezus' hart.
Maar evenmin als 't mogelijk is precies aan te geven waar de ziel begint
en het Iichaam eindigt, evenmin kan men zeggen, dat het aesthetisch
aspect precies bier, of daar, overgaat in 't religieuze aspect. Hoogste rust
in de geweldigste beroering doet zich bij beide aspecten aan ons voor.
In het donker van de verduisterde stad voel ik me soms wonderlijk rustig.
Ik vind het prettig me in 't donker te behelpen en vooral op bekend terrein,
binnen- of buitenshuis, me te verbeelden dat ik alles kan zien en me voor
te stellen, dat ik zie, zoals het bij daglicht is.
Een typische ervaring: ik heb me er meermalen op betrapt, dat ik in het
donker mijn hoofd (meestal naar links) naar achter wendde, omdat ik daar
buiten mijn gezichtsveld Licht meende te zien branden. Elke nieuwe keer
doe ik het in de stellige verwachting, 't schijnsel van een verlichte kamer
te zien. Is dit een nawerking van in een verlichte kamer te hebben gezeten,
of een spontane poging van het oog, zich de illusie van verlichting te
verschaffen, of nog wat antlers?
Wanneer de geest Eris is, komen soms nieuwe, onvoldragen inzichten
nu bier, dan daar als doorzichtige schijven boven de horizon, om na hat.
verwege te zijn opgegaan, weer te verdwijnen.
Zondagavond, in de kerk, bij het van Geest doorgloeide dankgebed,
't kirren van woudduiven iri de ronde kozijnen van de kerkramen, buiten.
8. Nov. '40. Een kind, dat links is en dat men wil Ieren met de rechterhand te schrijven, grijpt, aan zichzelf overgelaten, onmiddellijk weer met
de linkerhand naar de pen. Zo ook wil ik het leven altijd weer aanvatten
met de linkerhand van toekijken en begrijpen, in plaats van met de rechterhand van de daad, van het gebed en van het geloof. Dit gehele dagboek
zou dus slechts een4 „Caprice voor de linkerhand alleen" zijn?

Solclaten in uniform. Bij de landslui ziet men eerst de mens, dan de
uniform; bij de vreemden eerst de uniform en dan pas de mens.
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Inge Lievaart

NACHTGEDACHTEN
(Twee dagen buiten in de hongerwinter 1944—:45)

Zo zeer afhankelijk te wezen
en zijn geluk te moeten Iezen
uit aardappeIs en brood;
na de inflatie aller waarden,
gelijk een worm duikt in de aarde
zeer naakt ontvlieden aan de dood.
Gewankeld uit de dwarse winders,
de warme moederschoot hervinden,
waarin het leven groeit;
doorzinderd van zacht welbehagen
niets meer verlangen, niets meer vragen,
maar sluimeren vermoeid.
Nu van daarbuiten niet meer weten,
maar slapen, slapen en vergeten,
dat nog de wereld Brandt;
zinken in dit weldadig zachte
ledig van wensen, met maar een gedachte:
varen, varen en nooit meer Iand.
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Inge Lievaart

KIND EN DOOD
Nu zegt het kind want het probleem was groot:
het vond er bij zijn weerkeer bier een minder,
onopgeloste vragen zijn een hinder ,--,
rustig de grote woorden: „Hij is dood",
en het aanvaardt gereedlijk wat het ziet:
die weggegaan, die dood zijn leren niet.
De diepst gegrifte tekens van het leven,
het leest ze als zijn lesje: aap-noot-mies,
het weet nog niet van winst en van verlies:
het mag vandaag de eenden broodkruim geven;
wanneer het zoet is rijden op mijn rug,
en „als je dood bent, kom je niet terug".
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C. Rijnsdorp

DE AARDE TROUW
De tweede wereldoorlog is veel meer cultuurvernielend geweest dan
de eerste. Na 1 9 18 was het geloof aan de continuiteit van de Europese
cultuur nooit dermate geschokt, dat men cultureel niet meer verder kon
denken. De „nooit meer oorIog"-gedachte, het communisme, de humanitaire stroming in de kunst, de Dostojefski-mode denk ook aan Dirk
Coster en „De Stem" het waren altemaal bewijzen van het geloof aan
het voortbestaan van een Europese cultuur, die haar wortels in het verleden had.
Er is reden te vrezen, dat dit na deze tweede wereldoorlog anders zal
zijn. Wie voor dergelijke dingen gevoelig is, ondergaat tegenwoordig bij
het in aanraking komen met mooie dingen van kunst (bijv. bij het
Iuisteren naar goede muziek) een gevoel van rouw, alsof we pijnlijk aan
een sterven herinnerd worden door dingen in handen te krijgen die aan
een overledene hebben toebehoord. Wordt het begrip „cultuur" niet het
treffendst uitgedrukt door een stad in een door mensenhand bewerkt
landschap? En is de vernieling van steden, de ogenblikkelijke, afdoende
verwoesting, niet tot een wetenschap geworden? En weet niet ieder,
dat deze wetenschap haar Iaatste woord nog niet gesproken heeft?
Bij elke culturele overweging, die wij vroeger zonder bijgedachte onbekommerd ten einde voerden, stoten wij nu op de vraag: Heeft dit nog
belang, is dit Been voltooid verleden tijd? Is Europa wellicht een bocht
van de rivier omgevaren en moet voortaan niet het verleden, maar de
toekomst maatgevend zijn? En welke toekomst kan dit anders wezen dan
die van onzen Here Jezus Christus? De Schriftgelovigen van de Iaatste
dagen zullen bij het „Maranatha" moeten Ieven en zó hun cultuurtaak
moeten vervullen.
Want tot het Iaatste toe blijft onze plaats in de wereld. En daarom
onderschatten wij het verlies aan cultuurgoederen, in deze oorlog geleden
niet. De „stad in het Iandschap" was niet enkel mensenwerk, maar mee
een werk Gods van wat wei „algemene genade" genoemd is; een prachtige,
rijpe vrucht van duizend tegenstrijdige werkingen, tot een latere en diepere
eenheid vergroeid. Een zonsondergang over Rome . . . , een zonsopgang
achter Veneti . , welk een associaties.
Nu hebben deze beide steden, welker namen zich toevallig het eerst
aan ons opdringen, wellicht niet het zwaarste geleden, maar zwaar is Loch
geschonden het gelaat van het werelddeel, welks kinderen wij zijn.
Deze sporen des doodsi zijn overigens niet onvoorbereid gekomen. Was
men reeds voor 1 9 1 4 de Europese cultuur in zijn hart niet moede? En
terecht, want ook dit moeten we niet vergeten: een cultuur spreekt niet
alleen van duizend jaar schoonheidsverlangen, maar ook van duizend
jaar ontgoocheling en onvervuld heimwee. De West-Europese cultuur was
meteen een groots epitaaf, een monument van tien (en in Italie van zoveel
meer) eeuwen „gestadige dood". De kunst van omstreeks 1 90o heeft dit
beseft, en dichters als Van de Woestijne, Verhaeren, Rodenbach en bij ons
Leopold hebben dit min of meer duidelijk uitgesproken.
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Waaruit zal de cultuur zonder Christus in de periode die ve•Or ons Iigt,
hoop putten? Het humanisme van de twintiger jaren heeft schipbreuk geIeden. Wie waarborgt mij „waarheid, gerechtigheid en naastenliefde" van
de leant van mijn medeburger? Wie garandeert mij dat de macht tot vernietiging, die den mens boven het hoofd is gegroeid, in evenwicht gebracht
en overwonnen zal worden door de wil en de macht tot nieuw leven?
Op dit punt kan alleen het geloof in Christus de wereld, ook in cuiturele zin, redden. Zijn komen is nog een toeven — hoezeer zijn toeven
ook een komen is — en dat toeven houdt nog een beIofte in. W g de
getrouwe huisbezorger, dien Hit bij Zijn komst zal aantreffen, bezig met
het hem toevertrouwde werk.
Men kan ook een taak krijgen in een stervende cultuur. David, Salomo
en Jeremia waren alle drie vervuld van de belangen van Gods koninkrijk.
Maar het waren de „omstandigheden ' die verschil maakten: David voerde
oorlogen, Salomo bouwde de tempel en Jeremia „weende op haar gruis".
Zo gaat het ook in het culturele. Men kan een taak krijgen in een stervende
cultuur, opdat ook dit grote sterven schoon zij door de belofte der wederopstanding. We zulIen tot elkaar en tot de wereld moeten zeg,gen: zie,
hoe schoon is dit in zijn orde, maar het is niet to vergelijken met wat komt.
Een duizendstemmig loven zelfs van de gevallen en haar oordeel tegemoetsnellende schepping. Zo blijven wij de aarde trouw: zij is des Heren.

Koos van Doorne

NIET MEER 1K
Wiens oudste broeder Christus wordt geheten,
heeft alle slaafsheid van zich weggedaan;
dock ieder uur zijns levens moet hij weten:
slechts in Zijn kracht mag ik mijn krachten meten,
slechts in Zijn dienst mijn vijanden weerstaan.
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W. G. Scheeres

KWATRIJNEN
„Wie zal op mij 't verdoemd gelag verhalen
Van Abels bloedr ,--, ik sloeg hem zeven malen.
Tot 'k op den kelk het straffend randschrift las:
„Voor u moest 1k den tol der hel betalen."

Soms gaat hij Iangs met rammelende kneken.
Vaak hebt gij hem getart, vaak hem ontweken.
Het uur genaakt waar niemand aan ontkomt.
Tenzij Gods Bloed is aan uw poort gestreken.

Hier heel& men God in sproken en getallen,
De Iofzang zwiert met hooge intervallen,
De wierook stijgt, het oog streeft hemelwaarts,
— Doch ziet alleen de togen zich versmallen.

Zal ik clan altijd maar een stamelaar bIi.iven?
,— Of zult Gij eens mij de woestijn indrijven
Om mij, van mensch noch Bier bespied, eenmaal
Uw groote Naam in 't zand to laten schrijven ...

De heiligen zijn dwaze randfiguren
Die langs den tekst het hemelrijk begluren;
Het bIad is altijd breeder dan men Ieest,
Het hoog hestel en 't inzicht zijn geen buren.

Uit: Antecommunie, een kwatriinen-cycius
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jacoba M. Vreugdenhit

THE LITTLE SEA-NYMPH
Twee fragmenten uit „Een meisje als Lientje"
Copenhague, the laughing capital at the Sont.
Zo noemen de toeristenfolders de stad, die het Thorvaldsenmuseum, de
Grundtvigkerk, de Langelinie met de Kleine Zeemeermin en Tivoli
rijk is.
Het land, dat bij deze lachende hoofdstad hoort, heeft geen grootse panorama's te bieden, geen wijde horizonten, geen wereldberoemde bezienswaardigheden. Om toch ergens in uit te munten heeft het geprobeerd het
zijn bezoekers in alles gemakkelijk te maken.
De eilanden bestaan uit van heuvel tot heuvel aan elkaar gepaste liefehike vergezichten. Wat die heuvels aangaat, die zijn zorgvuldig op de
juiste hoogte gehouden; zelfs een fietser kosten ze geen bovenmatige inspanning. De bossen, de akkers en de weiden zijn zei oordeelkundig over
de hellingen verdeeld, dat het Iandschap overal een zeer afwisseIende
indruk maakt, veel afwisselender dan het in werkelijkheid is. En ook het
water heeft zich voor eentonigheid gehoed door in breedte te varieren van
een voor Europa maximale bruglengte tot een zeereisje op een geriefelijke
veerboot, dat nog net niet gaat vervelen. Om het geheel te vervolmaken zijn
er op gepaste afstanden vriendelijke behulpzame bewoners met gastvrije
huizen in neergezet.
Voor de toeristen, die zich daarvoor interesseren
anderen hoeven er
zich in dit gemakkelijke land niet mee te vermoeien bestaat er tenslotte
nog een soort aparte Deense cultuur; als men alleen maar de naam
Grundtvig kent, komt men aI een heel eind. Naar hem beet die rare kerk
in Kopenhagen.
De hoofdstad zelf is op een niet minder vakkundige manier in elkaar
gezet dan het liefelijke land. Ze heeft jets van alle andere hoofdsteden van
Europa,
zeIfs grachten en een Beurs in NederIandse Renaissance-stiji
ontbreken niet,
en ze heeft toch ook weer een eigen karakter. Ze is de
lachende hoofdstad; kijk er de folders maar op na.
Dat wiI dus zeggen, dat men er over de brede asfaltstraten knappe meisjes met fel geverfde lippen ziet 'open of fietsen en dat men 's avonds met
een van die blonde meisjes naar een soort permanent Lunapark kan gaan.
Uit de verte Iokt dit den toerist door hontgekleurd vuurwerk uit te gooien
tegen de nachtblauwe hemel, of door grillige lichtfiguren te trekken op de
zwarte ondergrond van de folder-foto's. Den bezoeker, die door de wijde
ingangspoort gaat, sleept het mee op de tonen van de opwindende muziek
of ,overal opkIinkende lach.
Dat is Tivoli, een van Kopenhagens aangeprezen bezienswaardigheden.
AIs een rechtgeaard toeristencentrum heeft Kopenhagen er trouwens
nog meer: het Thorvaldsenmuseum onder andere. Men kan verder een
bezoek brengen aan de Grundtvig-kerk; die lijkt aan de voorkant op alles
behalve op wat men in het buitenland onder een kerk verstaat en is dus
als kerk met recht een bezienswaardigheid, temeer omdat men kan volstaan met Naar aan de buitenkant te bekijken. Als men dan nog de GIyp-
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totheek bezichtigt, is men wel zo ongeveer Maar. Tenslotte kan men naar
de Langelinie gaan, een prachtige promenade fangs de Sont.

VOOr deze boulevard die tot de mooiste van Europa behoort zijn
in het water een paar basaltblokken opgestapeld. Op een daarvan zit
de schepping van twee grote Deense kunstenaars, een beeldhouwer en een
sprookjesdichter: den hue Havfrue, die Heine Meernixe, the little Seanymph, la petite Sirene, de kleine Zeemeermin.
Heel Kopenhagen adores her, adoriert sie, I'adore maar zij doet nooit
wat antlers dan over het water staren.
Op de dag dat ze hun laatste examen gedaan hebben en nu eindelijk
naar zee toe mogen, komen de adelborsten van de zeevaartschool naar
haar toe. Die laten het niet hij zo'n adoratie uit de verte, maar klimmen
over het hek heen en balanceren dan over de glibberige keien en basaltblokken tot vlak bij haar, tot op haar voetstuk. They kiss her, staat er in
de folder.
Dat wordt een schouwspel, de lachende hoofdstad waardig. Zijn er weI
toeristen in de buurt, die er van genieten kunnen? Die groene auto daar
is uit Holland afkomstig en de beer, die er in zit, kijkt met beIangstelling toe.
Het is een tengere donkere jongen, die zich het eerst aan de klimpartij
waagt. Als hij veilig op het grote basaltblok aangekomen is, moet hij zijn
arm om de zeemeermin heenslaan om zich vast te houden, maar zijn andere
arm zwaait triomfantelijk met zijn uniformpet. En nu komt het grote ogenblik: hij slaat allebei zijn armen om het bronzen beeld heen, hij streelt
de zeemeermin over het gladde haar en hij trust haar op haar mond, on
both cheeks.
Het maakt hem zó overmoedig, dat hij op zijn terugtocht een paar natte
voeten haalt. Zijn kameraden Iachen er om en hij roept iets, dat wel betekenen zal: dat moet je er voor over hebben.
Na hem komt er een dikke blonde jongen, een jongen met spierwit
haar, en een met sproeten, weer een donkere, en een lange forse blonde,
mooi als een jonge god.
Ailemaai zwaaien en schreeuwen ze uitbundig; ze liefkozen en ze
kussen het beeld en een paar natte voeten hebben ze er graag voor over.
Ze zingen ook nog een versje, waarvan de toerist in de groene auto aIleen
maar het werkwoord elsker, Iiefhebben, verstaat. Dat komt er dan ook
nogal erg veelvuldig in voor.
Zo uitgelaten en overmoedig zijn die jongens; zo vrolijk weerspiegelt
de blauwwitte wolkenhemel in het heldere water; zo Iachend is alles om
hen heen. Maar het bronzen dat door hen alien gezoend wordt, zit
roerloos over de zee te staren.
Anne kleine zeemeermin.

Scheveningen op een lente-avond.
Het strand lag stil en verlaten, maar op de Boulevard heerste al een
gezellige drukte.
Ergens op een terras zaten ze het heen en weer bewegen van al die
paren en het of en aan rijden van al die fietsen en auto's gade te slaan.
Lientje rookte zwijgend. Ruurt besteedde de tijd nuttig met het maken
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van een vergelijkende studie van de diverse merken auto's en soorten
vrouwen, die voorbij kwamen. Zijn opmerkingen over de automerken
maakte hij hardop, die over de vrouwen in stille.
Wat de{ auto's betrof, cle Chevrolet van zijn varier kon er mee door, en
wat de meisjes aanging, Lientje mocht gezien worden. Ze droeg die avond
een Iichtgrijs manteIpak en een witte blouse. Ruurt beschikte niet over
woorden, waarin hij dameskleren prijzen kon, maar zoveel verstand had
hij er toch wel van dat hij zien kon, dat blouse plus mantelpak precies
zo waren als ze hOOrden te zijn. Lientje wilde graag even Iangs de zee
Iopen, maar Ruurt had best met haar op de boulevard willen blijven
en voor zijn part had het halve corps dan langs mogen komen. In elk
geval had Lientje toch nog even de bewonderende aandacht getrokken
van Versteeg, die met een dik soort winkeljuffie naast zich de Boulevard
dat zo'n vent zich niet geneerde.
ontsierde;
Op het strand kon Lientje niet langer vertoond worden, wegens gebrek
aan publiek. Maar daar stond tegenover, dat ze nu een vrij uitzicht hadden
op de zonsondergang. Die zie je hier veel mooier dan met de Pier en al
die mensen ertussen, zei Lientje.
Ja nou, zei Ruurt.
Omdat de gelegenheid hem nogal gunstig leek voor het introduceren
van een dergelijke innige manier van naast elkander gaan, sloeg hij zijn
arm om haar middel. Het werd getolereerd.
Zo zou ik wel tot het eind van de wereld willen doorlopen, zuchtte
Ruurt poetisch.
Ik tot een eind het stille strand op, zei Lientje. Het kIonk niet eens
erg spottend.
Een poosje stonden ze naar een herdershond te kijken, die telkens een
stuk bout uit het water moest halen. Lientje gaf te kennen, dat ze de Dierenbescherming ging opbellen, en Ruurt moest toegeven, dat het TM nog
een kouwe lierhebberij was, maar van de zomer gingen Lientje en hij het
samen doen.
Ja goed, zei Lientje.
Ik gooien, jij apporteren.
Zou je wel willen, he.
Eindelijk kreeg hij dan de kans voor wat al zo dikwijis nodig geweest
was: haar door elkaar schudden. Ze lachte, Coen hij dat deed, maar het was
tegen hem en niet Om hem. Hij keek haar diep in haar spottende ogen en
daarna liepen ze een tijdje even vrolijk te stoeien als de hand en zijn jonge
meester.
Later klommen ze het duin op. Op een hek gezeten, zagen ze de zon als
een rode bol in het water zinken. Dat stemde hen op de een of andere
manier ernstig.
Ruurt voelde zich gedrongen aan het meisje naast hem te vertellen,
dat hij op een keer het Iichten van de zee gezien had en dat het om niet te
zeggen zo mooi geweest was. Ergens bij Haamstede had hij in zijn eentje
op een top van een duin gezeten, met niets anders om zich been dan de
sterren, het water en dat vreemde licht. Hij wist nu nog precies hoe het
geweest was. Gek, dat zo jets zo'n indruk op je maakt.
Een beetje verlegen keek hij opzij, maar hij zag Been spot in de ogen
van Lientje, wel belangstelling.
Vond je het fijn, dat je zo alleen was?' vroeg ze.
Verrast keek hij haar aan.
Ik weet het niet. Daar heb ik, geloof
niet over nagedacht. Ja, misschien is het dat toch wel geweest, dat het zo bizonder maakte: je helemaal
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alleen te weten in die wereld, die er zo wonderlijk uitzag. Dat jij dat zo
goed begrijpt.
Helemaal alleen zijn tussen de Iucht en het water, zei Lientje peinzend. Ilc kan me voorstellen hoe heerlijk dat is. Maar als je een meisje
bent, gaat het niet. Dan moet je aItijd bang zijn als je alleen bent.
Hij volgde haar blik, die over het water ging en langs de grijze lucht,
waartegen aI een enkele ster zich aftekende.
Nu ben je niet alleen. 1k ben er.
Ja, zei Lientje en drong zich wat dichter tegen hem aan.
Een ogenblik van eenzaamheid tussen het Iand en de zee, het Licht en
het duister, was Ruurt tot een bijna gewijde herinnering geworden. Nu
beleefde hij op de grens van het land en het water, van het Licht en het
donker, de aanraking met een ander mens.
Lientje, Lientje, zei hij.
Goudglanzend donkerbruin haar had Lientje, fijne gebogen wenkbrauwen, zijde-achtige wimpers en een volmaakt figuur. Een elf, een nymph
leek ze, zo'n wezen, dat hoort tussen de Iucht en het water.
Een grijs mantelpak en een witte blouse droeg ze, en die waren zó, dat
iemand, die haar naast zich had, door iedereen gezien wilde worden.
Fluweelzachte ogen had ze, die soms vochtig-glanzend naar iemand
opgeslagen werden, en een gevoelige mond.
goals ze daar zat, was ze een mens naast Ruurt, met wie hij praten kon,
die hij aanraken wilde, die Iuisteren, die meevoelen, die begrijpen kon.
Lientje, Lientje!
En wat had hij haar te vertelIen?
Och, dat was niet zo erg belangrijk. Hij wilde zo gauw mogelijk candidaatsexamen doen; eigenlijk was dat voor zijn vaders genoegen; zelf had
hij zoveel haast niet. Maar die man had toch aI zo'n moeiIijk Ieven en van
zijn zoon mocht hij wel eens een beetje plezier hebben.
Lientje keek hem opmerkzaam aan en haar vingers streelden schuchter
de zijne.
A's een soort tegenprestatie vertrouwde ze hem toe, dat ze vroeger op
een kantoor geweest was, waar ze het verschrikkelijk vond. Eke morgen
dacht ze: weer een dag en hoe kom ik die door. Maar nu bij Martien Harveld was het best plezierig en de baas was een geschikte vent.
Dat Martien Harveld zo'n aardige man was, had Ruurt aI eerder moeten
horen en Moen had het hem oak aI niet overmatig geinteresseerd. Misschien
kwam het door het zinsverband, dat hem nu plotseling de betekenis van
die woorden duidelijk werd. Of misschien ook door Lientjes Iiefkozend op
de zijne gelegde handen. Zo mooi en klein waren die. De hele dag hebben
ze brieven getikt, bedacht hij in een vaag medelijden.
Was die andere baas dan niet aardig?
Née, zei Lientje.
Haar nu weer van hem afgewende gezichtje stond heel strak. Ruurt nam
het voorzichtig tussen zijn handen en draaide het naar zich toe. Wat verrukkelijk zacht is haar huid, dacht hij. Wie kan er nu tegen zo'n meisje
als jij bent niet aardig zijn? zei hij. En ook dat meende hij, ,---, op dat
moment.
Hij trok haar dicht tegen zich aan en begon haar te zoenen, op haar
ogen, op haar lippen. Ze liet haar hoofd op zijn schouder zinken. Haar
ogen staarden over het water, zochten de plaats, waar de zon in zee gezonken was, nog aangewezen door een paar strepen reeds verblekend rood.
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De lange omgekrulde wimpers werden neergeslagen, maar toen ze weer
omhoog gingen, zochten haar ogen de zijne. Haar loeIe handen legde ze
om zijn gezicht; als een schok van geluk ging het door hem been, zo
intens-lief was dat gebaar.
Lientje, Lientjei juichte hij.
Zeg het nog eens, vroeg ze. Haar gezicht stond grappig-vleiend vertrokken, maar haar ogen waren ernstig-smekend op hem gericht.
Wie kan er nu niet aardig zijn tegen zo'n meisje als jij, herhaalde hij.
En hij meende het niet, niet meer. Want op dit ogenblik voelde hij in
een duizeling van triomf, dat ze van hem ging houden.
Waarom zou ik dat ,doen? had Lientje spottend-lachend gevraagd.
Waarom zou ze dat doen? vroeg ook hij zich even verbaasd af.
Niet Iang bleef die verwondering. Voor een gerechtvaardigde overwinnaarsvreugde moest ze plaats maken.
Wat een verovering, zo'n meisje als LientjeT Tenslotte zijn toch alle
vrouwen tot Iiefde te ontvlammen, zeIfs zulke ijsprinsessen als de schoenmakersdochter Lientje Otten. Mits ze met verstand behandeld worden.
Men moet alleen een beetje vertrouwen iopwekken, dat is de hele kun.st.
Morgen zou Frans Wessels het horen. Het zit hem heus niet alleen in golvend blond haar, brede schouders en een Iengte van een meter vijf en
tachtig. Ook zonder al dat fraais is een meisje als Lientje te krijgen. Een
meisje als zijI
Waarom keek ze nu weer over de zee?
Och, wat deed het er ook toe. Ruurt hoefde nu niet meer voorzichtig te
proberen hoe ver hij gaan kon. Het werd hem een nieuw genot, het zachte
meisjesgezicht met het gebaar van den rechthebbende naar zich toe te
keren.
Het meisje, dat een nymph leek en de bewondering trok van alien, die
haar op de Boulevard zagen, Icon hij aanraken, haar roerloos in zijn armen
voelen.
Ruurt Moreelse wist van zichzelf, dat hij niet bizonder intelligent was,
maar ook niet dom, lang niet knap van uiterlijk, maar ook niet uitgesproken
Ielijk, niet groot en fors, maar ook niet klein. Hij verbeeldde zich niet, dat
hij een hoogstaand karakter had, maar hij vond zichzelf toch niet zo erg veel
slechter dan anderen. Hij was iemand, die bereikte wat hij bereiken wilde.
Maar toen hij met Lientje Otten er was, begreep hij direct, dat het nu
minstens even moeiiijk zou worden weer terug te gaan en Lientje alleen te
Iaten. Hij stond nog met zijn arm om haar middeI geslagen bij het hek,
waarop zij het mooiste uur van hun leven beleefd hadden, toen hem dit al
duidelijk werd: op de terugweg dreigden er grote gevaren. Hij beschikte
evenwel over het vermogen zich Been zorgen voor de tijd te maken. Deze
avond althans en als alles een beetje meeliep nog wel een paar volgende
avonden ook • mocht hij vrijuit van de overwinning genieten.
Hij begon met de kleurige sjaal, die hij onder Lientjes grijze jasje zag,
wat hoger op te trekken. De tere zachtheid van haar ha's ontroerde hem. 1k moet goed op je passen, zei hij en hij liet haar de regenmantel aantrekken, die hij meegedragen had.
Ze zouden over het duinpad naar het parkeerterrein teruglopen. Nog
even naar de zee kijken, zei Lientje.
Vinci je het jammer weg te gaan? vroeg hij.
Jij dan niet?
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Ze stond dicht tegen hem aan en met een zekere voldoening stelde hij
vast, dat haar schouder toch nog een aardig eindje oncler de zijne bleef.
Het strand lag nu donker en volkomen verIaten onder hen. Ook dat was
goed zo. Voor zijn geluk had hij de ruimte nodig. Helemaal moest
hij onder de wijde avondhemel staan, een man met naast zich de vrouw,
die hij gewonnen had: een meisje, Weiner en zwakker dan hij.
Wat een avond, he, zei hij.
Zwakke en hulpeloze woorden waren het, die overstemd werden door het
machtige bruisen van de branding en de stille majesteit van de zee en
strand en duinen omhullende avondschemer. Maar het meisje naast hem
hoorde er toch in, dat iets van al het grootse en verhevene om hem heen in
hem gezonken was.
Is het nu even mooi als toen bij Haamstede? vroeg ze, haar gezicht
verlegen tegen zijn, schouder verbergend.
Ruurt Moreelse was gewoon het zich gemakkelijk te maken door altijd
te zeggen wat de omstandigheden voorschreven, een halve of een hele
onwaarheid zo nodig. Mooierl, had hij gemakkelijk kunnen antwoorden.
Waarom hij zich de moeite gaf nu te proberen eerlijk te zijn, begreep hij
zelf niet goed.
- Ik weet het niet. Toen was het anders, zie je. Het is misschien niet
met elkaar te vergelijken. Maar ik had nooit gedacht, daf het zo mooi kon
zijn, zo... zo zuiver, als je samen met een meisje was.
Met deze woorden scheen Lientje tevreden te zijn. Dat viei dus alweer
mee. Bij de meeste meisjes had hij daarmee niet hoeven aan te komen. De
verzekering, dat hij nog nooit iets meegemaakt had, dat te vergelijken vie'
met het ogeriblik waarop hij haar voor het eerst zoende, was wel het
eerste dat ze van iemand verlangden. Om zijn tekortkomingen in dezen
enigszins goed te maken vertelde Ruurt aan Lientje, dat hij nog met niet
een ander meisje mooie avond beleefd had. Dat was trouwens wel
ongeveer waar ook. En dat Lientje aan zijn ervaringen met voorgangsters
geen aanstoot nam, had hij al eerder gemerkt.
wist het ook niet, zei Lientje. En toen aarzelend:
1k... ik dacht,
dat je altijd alleen moest zijn.
Dicht tegen elkaar aan Iiepen ze het duinpad af. Ruurt keek op naar de
sterrenhemel. Het was of Inj die nu voor het eerst weer teruggevonden had
na die nacht bij Haamstede.
In de auto probeerde Ruurt niet hoe ver hij gaan kon met de hooghartige
spottende schoenmakersdochter, die onverwacht in een lief, zacht en zwak
meisje veranderd was; hij probeerde alleen maar hoe hard hij gaan kon.
Met een vaart van tegen de honderd kilometer stoven ze op de brede rijksweg alle andere auto's voorbij.
--, Was je niet bang? vroeg hij, toen hij bij het passeren van een viaduct
snelheid minderde.
- Bang? Ik ben alleen maar bang als ik alleen ben, zei Lientje.
Meende ze dat nu? Daar kon je nooit zeker van zijn bij zo'n meisje
als zij.
- Zal je deze avond niet vergeten? Nooit? vroeg ze bij het afscheid,
hem diep in de ogen kijkend.
p–, Nooit, zei Ruurt en hij wise, dat hij alweer de waarheid sprak.
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PORTRET
Zoo weerloos en toegankelijk
Dit jong en ongerept gelaat
Waarnaar mijn zwijgend schreien gaat;
Hoe teer en hoe vergankelijk
Het waas, dat over dit gezicht
Gelijk aan clauw op bloemen Iigt.
Ik weet, dit 'pedal staat tusschen twee.
't Een slechts op ander beeld aanschouwd:
Het kind met haren van Meek goud
En donker oog God speelt er mee —
En 't ander, dat ik 'even zag
In trotsche state en trotsche Iach.
Zoo weerbaar, ontoegankeIijk
Dit jong hoogmoedig aangezicht
Waarover zelfde puurheid ligt,
Bewaakt nu; onontvankelijk
Dan soms in oogwenk on-bewaakt
Waarop de man aan 't kind-zijn raakt.
Kind, dat ik nimmer heb gekend,
Dat aan zijn moeder zwijgend Ieunt,
Die trotsch zijn teedre schoonheid steunt
In ernst de wereld toegewend,
Mensch, die mijn liefde hebt gezien,
Vinci ik uw wezen bier misschien
Weerloos en zeer toegankelijk
In 't jong en ongerept gelaat
Waarnaar mijn groot verlangen gaat
Van Iiefde zoo afhankelijk;
Dit teeder en dit kwetsbaar hart
Gesloten nu om welke smart?
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MIJN GOD, 1K WEET HET WEL...1
Mijn God, ik weet het we', elk moet zijn Iced aanvaarden
En moet tot op den grond neerdalen van zijn smart,
Maar in dien doolhof, waar Uw Hand ons voert op aarde,
Kan niet Uw goedheid reeds zich toonen aan ons hart,
Opdat wij toch van ver den Iichten doortocht weten,
Die reeds Uw zachte Hand ons lieflijk toebereidt,
Eni dat een weinig licht door smalIe bladerreten
Ons in het duister troost en veilig verder leidt.
Waarom is toch dit kwaad zoo zwaar, zoo dicht en wegend,
Dat men begraven schijnt als in een donker graf?
Vanwaar die overvloed van rouw, die ons bejegent,
Die het verstand verdwaast, zoodat ons 't hart begaf?
Dit Ieven is te zwaar, ontdaan van elk verwachten,
AIs een die heeft misdaan, zoo ingesloten zijn,
Want nimmer kan hij 't uur van zijn bevrijding wachten,
Het venster is te hoog en zwaar de grendlen zijn.
Vertroost ons toch, o God binnen Uw hooge muren,
Gij houdt de sleutels toch, Gij sloot de vensters dicht,
Laat ons voorvoelen reeds de vreugcl der komende uren,
Goud en blauw glanzende in het jonge vrijheidslicht.
Waartoe die gruwbre praal der angsten, die wij Iijden,
Die koninklijke rouw, dit weidsche smartvertoon,
Gij hebt somwijlen toch met menschen medelijden
En brengt de blijdschap in als Bast in ieders woon.
Wat moet ons 't noodlot toch die vreeslijke uren wenschen,
Vermurwt men 't met een Iijf, dat siddert, kreunt en beet?
Is gloeiencle olie niet 't geween van alle menschen
AIs op Naar sluimrend lief Psyche vergoten heeft?
*) Uit: Les vivants et les mods, van Anna de Noailies.
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Indien het mooglijk zij, neem weg deze oogenblikken,
Die ons verbrijzelen als onder klemmend juk,
AIs wie in donkre schacht begraven poogt to wrikken
Aan onverwrikbre rots en rijt zijn vingren stuk.
Van wereld ver, van vreugd en van alle ijdelheden
Is reeds mijn brandend hart in zijn omfloerste gloed
Niets dan een zwerversvuur in dorrende eenzaamheden,
Waar 't naakte kind een ros ontspannen grazen doet,
Maar moet opnieuw die tijd van pijn en martling komen,
Moet ik weer zonder zon en Iucht en water zijn,
Wil, als Uw hand eenmaal de mijne heeft genomen,
Mij leiden door het zand der vreeslijke woestijn.

Anna Mertens

VOLKSLIEDJE
1k heb een lief zeer lief gehad,
Doch hij had veel bemind
En toen ik om zijn Iiefde bad,
Sprak hij: „Ge zijt een kind.
1k ben van al mijn smart vermoeid,
En voor de Iiefde bang,
U is een andre bloem ontbloeid,
De weg der jeugd is lang."
Toen heb
een lief zeer lief gehad,
Maar hij had nooit bemind;
Hij sprak, toen 'k om zijn Iiefde bad,
„Ik ben u weI gezind,
Doch ik blijf eenzaam tot den dood,
En vraagt ge mij waarom,
Niemand kan dragen andrer nood,
De ziel is blind en stom.-
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VLUCHTIGE NOTITIEN
Vragen-Journalistiek
Munitie op eigen initiatief gelost? Beroep
op Amerika en China? Verzetsregering
in Spanje? Een Christusbelijdende Volkskerk? VOOr April nieuwe kolenbonnen?
Volksvliegtuigen in Engeland? Kan platteland uitkomst bieden? Luchtvaartovereenkomst met Voor-Indio? Wat doen we
met het Geref. Zendingscentrum? Legden
Grieken mijnen in zeeengte bij Korfoe?
Bestand in Griekse guerilla? Nederlandse havens voor transito? De Soedan
voor de V.N.? Het spoorwegmuseum
naar Rotterdam? Treedt dr. Van Mock
of na Pontianak? Is dit een nieuwe
C. R.
ziekte?
Des schrijver gewichtige woorden.
En hun betekenis.
„Ofschoon geen boek van bijzondere
litteraire pretentie, is het zeker een waardige bijdrage tot de Chr. romantiek van
deze dagen."
Recensie in „De Rotterdammer".
Romantiek schuilt overal,
overal, mijn vrinden.
't Is de vraag maar wie haar wel,
wie haar niet kan vinden.
„Die mij vervloeken, die mij eens
[beminden,
zullen mij doodgerookt en doodgedronken
[vinden
achter een laatste glas, een laatste
[cigaret.Michael Deak in „Rederijk-.
Die eigen-teelt ook!
De brief
Ik heb vandaag een brief gekregen van
een dominee, die mij vroeg of ik er in
toestemde, dat hij uit een van mijn bundels een paasgedicht overnam. Hij zou
het prettig vinden als ik met een honorarium van vijf gulden genoegen wilde
nemen en hij zou me t.z.t. een bewijsnummer van zijn kerkbode toezenden. Dat
zijn drie dingen: le hij vroeg het mij; 2e
hij wou het betalen; 3e ik kreeg een bewijsnummer. Toen heb ik geschreid. Eerst
van de zenuwen, tengevolge van de
schok. Daarna van ellende, omdat ik
vreesde dat er iets ergs met hem aan
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de hand was. Arme kerel. En zo jong
nog. Arm gezin. Arme gemeente. Tenslotte schreide ik van blijdschap, omdat
ik in een ademloos ogenblik besefte dat het
kon zijn, dat zich bier ten lange leste het
wonder voltrokken had. In een flits trokken aan mijn oog voorbij al de onthoofde,
ontstaarte, opschrif ten- en naamloze en
door elkaar gehusselde poemen, die in 't
duistere verleden door op vulstukjes beluste predikanten in hun wekelijkse bladen, zonder bronververmelding en zonder
honorarium waren opgenomen, van welke
eer, mij en anderen aangedaan, ik en die
anderen alleen konden kennis nemen,
doordat vrienden en supporters ons knipsels toestuurden met de opmerking: is dit
niet van jou, het lijkt er verduveld veel
op. En nu was bier ..... Slechts stippeltjes kunnen uitdrukken wat er in mij
omging.
Laat echter niemand denken, dat ik deze
briefschrijver zijn, in onze verhoudingen
misdadige, zin gegeven heb. „Niet doen,
weleerwaarde heer en brooder," heb ik
hem geschreven, „niet doen. Met hetgeen
gij u voorneemt, tast gij het historisch
gewordene aan. Gij komt in strijd met het
principe. Met welk principe valt nader
uit te zoeken. Ik denk in 't bijzonder aan
het principe van de solidariteit in de
schuld. Blijf solidair in de schuld met Uw
collega's. Doe als zij. Als de drukker U
opbelt, dat er nog een stukje kopij te
weinig is, zoek dan, evenals zij in de
gedichtenbundels, die gij in de loop der
jaren ter recensie hebt ontvangen, naar
een passend gedicht, althans ongeveer
passend, d.w.z. wat lengte en breedte betreft ongeveer in de nog niet gevulde
ruimte kunnende staan. Als 't niet helemaal past, kunnen er altijd aan de kop
of aan de staart een paar regels afgehaald worden en de naam van den dichter kan in elk geval vervallen.
De krant waarin het gedicht staat, naar
den dichter opzenden is natuurlijk dwaasheid, want hij kent het gedicht immers.
Hij heeft het n.l. zeif gemaakt. Stuur hem
geen geld. Zo'n krant kost toch al genoeg. Honorarium hebben dichters niet
nodig. Wie garandeert U, dat zij van die
vijf gulden niet jets ergs kopen, waaraan
gij dan mede schuld zoudt hebben? Begin
niet met beleefde fratsen. Dichters zijn
geen beleefdheid gewoon. Dergelijke dingen kent men slechts in de wereld. En
wij weten alien waartoe wereldgelijkvormigheid leidt. Ik heb de eer nauwelijks te
zijn . .
P. de S.

KRITIEKEN
Dr. W. A. P. Smit, Reprise na 130 jaar.
„Over den waren dichter. - Rede ter
aanvaarding van het hoogleraarsambt
in de geschiedenis der Nederl. letterkunde aan de Rijksuniversiteit te
Utrecht op 25-3-'46. Uitg. W. v.
Hoeve, Deventer.
Toen Dr. W. A. P. Smit een onderwerp
zocht voor zijn inaugurele oratie, ontdekte hij een parallellie van de eigen tijd
met die der „vaderen - : op 25 Maart
1816, dus vlak na de Franse overheersing, aanvaardde de eerste hoogleraar in
de Nederl. letteren en geschiedenis aan
de Universiteit van Utrecht zijn ambt;
precies 130 jaar later doet dit thans de
eerste hoogleraar, aan wien de geschiedenis der Nederl. letteren als afzonderlijk
vak is toevertrouwd. Hij zag in de oprichting van een tweede leerstoel aan die
Universiteit, uitsluitend voor de letteren,
naast die voor de taalkunde, een bewijs
van culturele vernieuwing, van verhoog
de belangstelling voor de schat der
nationale cultuur, in casu: de literatuur.
Leiden en Amsterdam zijn daarin U. vOOr
geweest, en ook, zo zegt hij, zonder
Duitse overheersing zouden U. en Groningen aan de beurt zijn gekomen. Toch
ziet hij in de splitsing der faculteit nieuw
ontwaakte interesse voor al wat het
vaderland betreft.
Zijn voorganger-collega uit 1816 heette
Adam Simons, professor en dichter, gelijk
W. A. P. Smit, maar Kalff noemt dien
hooggeleerden dichter van 1816: „verzemmaker gelijk zovele anderen - . Nu
kiest W. A. P. Smit als onderwerp van
zijn rede: „De ware dichter", hetzelfde
als zijn voorganger behandelde bij zijn
intrede voor 130 jaar. Over diens rede
heeft hij niet veel goeds op te merken.
Het onderwerp deugde al niet, want „de
ware dichter" bestaat niet. Dat zou de
grootste gemene deler zijn van alien, die
dichter zich achten; wel kunnen we uit
het werk van den dichter concluderen al
of niet met een waren dichter te doen te
hebben. Bij dit punt der rede worden we
vooral nieuwsgierig naar wat de nieuwe
Prof. doceren gaat. Jammer, dat hij bier
slechts een tweetal pagina's wijdt aan dit
zo interessante thema, waarbij het gaat
over vragen als deze: of en in hoever de
biografie van den dichter van belang is
voor zijn dichtwerk. W. A. P. Smit is
't eens met zijn leermeester Albert Verwey, dat de biografie hoogstens belang
heeft als een decor bij de opvoering van

een toneelstuk: heel bijkomstig dus. Over
dit punt zou je graag met den Prof. in
discussie willen treden. Ik meen, dat er
dichters en romanciers zijn, waarvan de
biografie voor 't verstaan van de poezie
en de romans meer betekenen dan slechts
een entourage. Om er 'den te noemen: wie
Slauerhoffs leven kent, dat van den
„poete maudit", vindt daarin gegevens
tot dieper inzicht in structuur en sfeer
zijner verzen; literatuur en leven zijn
altoos innig met elkaar verweven.
Verder doet de Prof. vele vragen aan de
hand omtrent het verschil tussen verzen
van eenzelfden dichter onder verschillende uiterlijke en innige omstandigheden
geschreven, d.i. geinspireerd. Bestaat er
een correlatie tussen die omstandigheden
en de aard of sterkte der dichterlijke
kracht? Ook vraagt hij: is die dichterlijke
kracht of bezieling bij iederen dichter in
wezen dezelfde, zodat het resultaat der
bezieling herleid worden kan tot de
vraag van: aanleg en persoonlijkheid?
Jammer, dat het bij vragen blijft. Dat
maakt deze rede wel wat mager en
zwak; wie b.v. oraties kent van Prof.
Woltjer, die aan de V.U. indertijd een
rede hield over: „Beginsel en norm in de
literatuur", valt het verschil in „gewicht - erg op.
Tenslotte geeft Prof. Smit een recensie
van een drietal gedichten, waarin een
waar dichter zingt; heel boeiend, maar
m.i. meer een aanhangsel der rede dan
een voltooiing naar de eerste opzet.
Weer treft me de opmerking, van Bloem
door hem overgenomen, dat het dichtwerk van een mens van weinig belang
is voor zijn biografie. Ik wil weer opmerken: wie Vondels „Vertroosting aan
Vossius" leest, raakt het hart van dit
vers niet als hij er niet uit leest, dat
Vondel Stolcijn kon zijn met de Stoicijnen. Zo belicht een vers toch intrinsiek
een levenshouding, er is dus steeds wisselwerking. Vondel en Vossius leer je er
beiden uit kennen.
Deze opmerkingen mogen den nieuwen
Prof. het bewijs zijn, dat we zijn openbare les serieuselijk hebben gevolgd en
we zeggen: bier moet meer op volgen, zij
het in 't belang ook onzer christelijk georienteerde letteren.
A. W.
Hans Nesna, De broedertrouw. Uitg.
Scheltens en Giltay, Amsterdam.
Deze „roman van de binnenvaart" behandelt het leven van een paar schippers,

201

broers. Hun schip „De broedertrouw"
moet in de crisisjaren van voor de oorlog
de strijd om bet bestaan opgeven, maar
de trouw, die de beide broeders aan
elkaar verbindt, behaalt de overwinning,
wanneer door het verschijnen van een
vrouw in hun leven en op hun schip het
conflict komt. In deze strijd en in dit
conflict blijkt bier en daar jets van de
kracht van- het geloof.
Het wordt allemaal heel goed en heel
sympathiek en ook wel boeiend beschreven. Er valt op deze vertelling met
de slechtste wil van de wereld geen aanmerking te maken. Maar toch mist zij
iets. Komt het doordat wij nog niet klaar
zijn met deze broers Geert en Maarten
na de gelukkige oplossing van het conflict om de vrouw Greet en de ongelukkige afloop van bun strijd voor het schip
„De Broedertrouw"? („De broedertrouw wordt aangekondigd als het eerste deel
van een trilogie, waarvan de volgende
delen nog verschijnen moeten.) Of ontbreekt aan deze geslaagde vertelling
juist datgene, wat dit stuk zuiver en
liefdevol weergegeven realiteit opheft tot
kunstwerk?
Wij wachten met belangstelling op de
J. M. Vr.
vervolgen.
Het Hooglied, vertaald, ingeleid en toegelicht door R. J. Spitz. Naarden. „In
den Toren.Dit is No. 26-27 van de Torenreeks.
We lezen onder de blauwkleurige titel,
dat de schrijver het Hooglied opnieuw
naar de versmaat van het oorspronkelijke, uit de grondtekst in het Nederlands
heeft overgebracht, met inleiding en toelichtingen.
De inleiding beslaat 38 brede pagina's,
met kleine letter. Dan volgt de vertaling
met grotere, zwarter letter; aan 't eind
ruim tien bladzijden toelichtingen. Al
dadelijk pakt de schrijver elken lezer, die
voor het Hooglied belangstelling heeft:
theoloog of „leek- . „Een fijn aroom, van
lente en jonge liefde waait den lezer
tegemoet uit het kleine Bijbelboek, dat
onder de naam het Hooglied bekend is."
Op blz. 38 lezen we: ... een jong en
sterk en levensblij geslacht wekt barre
bodem tot bloeiend leven, ontsteekt een
nieuwe, lente-prille vreugd en zingt en
danst zijn felle levensdrift uit. Het maakt
de woestijn tot een Eden, de wildernis
tot een tuin des Heren en de droom van
25 eeuwen tot bloesemende werkelijkheid.
„Aldus spreekt de Heer. Eenmaal zullen
weer gehoord worden op deze plaats,
waarvan ge zegt, ze is een puinhoop —
zonder mensen en zonder vee; in Juda's
steden en in de straten van Jeruzalem,
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die verwoest liggen zonder mensen,
zonder bewoners en zonder vee: de stem
van de vreugde en de stem der blijdschap, de stem van den bruidegom en de
stem van de bruid ... Want ik maak het
land weer gelukkig als voorheen, zegt de
Heer!" (Jeremia 33, vs. 10-11.)
Deze enthousiaste Israeliet is op het
probleem van het Hooglied met al de
liefde van een dichterlijk bewogen hart
ingegaan en al zijt ge het niet eens met
de visie van dezen knappen, fijn-zinnigen
stylist, voortaan zal zijn diep-gaande
analyse van het Lied der Liederen, zijn
visie op de daarin ver-beelde heerlijkheden der liefde, sterker dan de dood,
een kijk, die allegorische verklaringen
verwerpt, genoemd mogen worden bij de
ontzaglijke lectuur er over, de eeuwen
door ontstaan. Wel zegt hij geen wetenschappelijke pretenties te hebben, maar
hij blijkt al-zijdig te zijn georienteerd, en
spreekt met het gezag van een deskundige. Zijn vertaling verantwoordt hij al
mee heel serieux, zeggende: „Hij (de
vertaler) kan slechts wensen dat hij het
Hooglied, in ongerepter schoon dan tevoren, nader tot den lezer heeft gebracht en den lezer tot den zo weinigmogelijk beschadigden luister van het
Lied der Liederen!" Dat zij zo!
Al lezen wij 3t misschien, zij 't niet allegorisch, dan toch als profetie van dien
Bruidegom, Die Zijn Bruid heeft liefgehad tot in de dood
A. W.
S. Tas, De Music van den ondergang,
ondertitel: Wereldtragedie en Wereldbeschouwing. Uitgeverij: „De Bezige
Bij", Amsterdam. 1946.
Er is de laatste tijd een kennelijk gedrang
merkbaar rondom de na Huizinga's verscheiden vrij gekomen stoel van „den
Nederlandsen cultuurfilosoof". De enige,
die deze m.i. met recht had kunnen innemen — Ter Braak -- ging zijn leermeester op tragische wijze voor in de
dood. Onder de meest op de voorgrond
tredende beter: zich met vele pretenties op de voorgrond schuivende -figuren, valt vooral de journalist-psycholoog S. Tas op.
Op de omslag van zijn boek wordt het
hem als een verdienste aangerekend, zijn
betoog te voeren aan de hand van een
grote hoeveelheid sociologisch-psychologisch en historisch materiaal. Nu is m.i.
deze verdienste er een van zeer dubieuze
aard. Zeker, het aangevoerde materiaal
is overstelpend groot, maar dit is eerder
een reden om tenslotte met een zeer onbevredigd gevoel het boek terzijde te
leggen dan om zich voldaan te gevoelen.
De methode van den schrijver is n.l. van

weinig wetenschappelijke aard. Goede
wetenschappelijke arbeid is altijd een gelukkige synthese tussen exact en speculatief denken. Waar een der beiden het
evenwicht verstoort, is het met de wetenschappelijke waarde gedaan. Zo ook
hier. Het overmatig speculatieve, dat een
Schubart in een groot deel van zijn werk
ongenietbaar maakt, is hier gekwadrateerd, met al de gevolgen van dien.
Schrijvers hele betoog is dan ook feitelijk een opeenstapeling van sophismen en
apodicties, wat uitermate ver'elend
werkt. Mateloos is hij in het aanvoeren
van weinig overtuigend bewijsmateriaal
en in het uitwijden over bijkomstigheden, zodat men een kleine zucht van
verlichting niet kan onderdrukken, wanneer hij eenmaal toegeeft: „Maar dit is
een onderwerp op zichzelf."
Dit werk is een duidelijke demonstratie
van de ontoereikendheid van het psychologisme, dat de psychologie niet laat
voor wat zij is, n.l. „logos over psyche",
maar haar een ongeoorloofde uitbreiding
geeft tot het zijn van een de kosmos
verklarende wijsbegeerte.
Geen wonder, dat zijn conclusies over de
religie in het algemeen en het Christendom in het bijzonder er dan ook meestal
glad naast zijn, zoals b.v. op blz. 179:
De triomf van het Christendom is de
triomf der organisatie. Schrijver, die blijk
geeft een vrij diepgaande studie gemaakt
te hebben van het Calvinisme dat hij
(en nu eens terecht, m.i. dank zij zijn
Israaetische afkomst) als het Christendom pur sang ziet — had kunnen weten,
dat organisatie-overdrijving een der
meest gevaarlijke belagers is van het
reformatorische Christendom. De reformatie-kerken van West-Europa worden
m.i. imeer bedreigd door een te zeer geextraverteerde dan door een te zeer geintroverteerde levenshouding. Waar men
b.v. de Gereformeerde Kerken een te
grote introvertie verwijt, kan men m.i.
beter spreken van een „Narcissuscomplex".
Lezenswaard is zijn critiek op het NeoCalvinisme van Kuyper, doch ook hier
is alles te on-af gebleven. Eenzijdig is
b.v. de voorstelling, als zou Barth de
enige zijn, die het Calvinisme tot zijn
oer-proporties terug brengt. Hier is het
ontbreken van het noemen der critiek op
Kuypers scholastiek uit de kring der NeoCalvinisten zelf, van denkers als Dooyeweerd, Vollenhove, De Graaf en Schilder, een onvergeeflijke fout. Ergerlijk is
ook, dat de schrijver, ondanks al zijn
studie, blijkt geeft niet ontkomen te zijn
aan de, sinds het neo-platonisme de dogmatisering der Christelijke leer diepgaand beinvloedde, traditionele instelling,

het Christendom te zien in de dualistische
schema's van eeuwigheid—eindigheid,
hiernamaals—hierbeneden, cultuur—natuur.
Armzalig is schrijvers poging het Idealisme voor te stellen als een leidsman uit
de chaos. Het laatste hoof dstuk, waarin
hij door een al te goedkope vergelijking
met de ondergang van het Imperium
Romanum (waarom zou het ook niet
meevallen!) ons enkele rantsoenen hoop
tracht toe te dienen als tegengif voor de
ondergangsstemming, zal ook onder
medestanders weinigen kunnen overtuigen. Schrijver had beter gedaan zich bier
zijn eigen zin „het Christendom is ontstaan op een rulne - te herinneren en zich
de werkelijke waarde hiervan te realiseren. Dat zou hem misschien hebben
behoed voor de pathetische slotzin: „Laat
ons eindigen met een beroep, over de
scheidende dogmata been, tot de enige
saamhorigheid, die beklijft rec.), de
verbondenheid door de geadelde ontevredenheid."
Opgelucht en bedroefd stapt men uit
deze mallemolen der schijn-wetenschappe
lijkheid, terwijl de oren nog tuiten van
de schlagers van Unamuno, Nietzsche,
Marx etc., die het pierement ten beste
gaf. Een gedreun, waarvan tenslotte
alleen de Engelenzang bij Christus' geboorte bevrijdt.
P. A. Hekstra.
Pieter Van der Meer de Walcheren,
„Mijn Dagboek-, zesde druk, Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht-Brussel.
Van een uitgegeven dagboek wordt niet
verlangd dat het een „boek'', een afgerond geheel is, maar dit is er een en het
zou evengoed een roman in dagboekvorm
kunnen zijn. Alle aantekeningen bewegen
zich om de ene vraag: God; het geloof,
het geluk, de Kerk, en de lezer maakt de
gang van dit mensenleven mee van uit
de diepte zonder God naar ... de diepte
met God. „Den zin der jaren sinds den
helderen dag van mijn doop zou ik willen
samenvatten in deze enkele woorden:
in de diepte bij God. Ik weet het niet
anders te zeggen Uiterste smart en
uiterste vreugde. En deze beide uitersten
zijn z.5•5 den geworden, dat ik ze niet
meer onderscheiden kan." Zo luidt het
in de Inleiding, die in 1938 geschreven is,
meer dan een kwart eeuw nadat de schrijver aan, zijn dagboek werkte en van een
„modern aestheet" type 1910 werd tot
den gelovigen Rooms-Katholiek, die hij
sinds zijn bekering gebleven is.
Van der Meers geestelijke vader, wijlen
Leon Bloy, herinnert in zijn van 1914
daterende inleiding (destijds geschreven
voor de Franse vertaling van het Dag-
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boek) aan Pascal en plaatst het boek
daarmee op een uitzonderlijk hoog waarderingsniveau. De vergelijking is stout,
maar niet belachelijk en dit maakt ons
bewust met een zeer belangrijke geestesuiting te doen te hebben.
In de eerste plaats om de algehele oprechtheid van dit zoeken van God en
Christus en dit vinden van het geluk in
de toetreding tot de Roomse kerk. Iedere
twijfelf aan de zuivere bedoeling van den
schrijver blijft hier buitengesloten. Voor
hem valt het geloof in God en Zijn Zoon
zo vanzelf en volkomen samen met het
aanvaarden van traditie, leer en gebrui
ken van Rome, dat dit geschrift onbedoeld een voortreffelijke propaganda
voor die kerk vormt. In de loop der jaren
hebben vele moede aestheten het hoofd in
de schoot der Roomse kerk gelegd, maar
hoeveel meer natuurlijk doet deze overgang aan dan bijv. die van Frederik van
Eeden en hoeveel dieper is hij dan van
den schilder-monnik Dom Verkade!
Want dit is het tweede: de diepgang
dezer bekering. En die is het wellicht,
die Bloy de naam Pascal deed uitspreken.
Van der Meer de Walcheren is wel geen
diep denker, maar toch zeker wel een
diep voeler en zijn stijl, waaraan de
Tachtigers niet spoorloos zijn voorbijgegaan, stijgt soms tot de hoogte van meesterlijke beschrijvingskunst, al staat er
menig lege en machteloze volzin in het
dagboek. Van der Meer kan zich het
heilige en het schone niet van elkaar
gescheiden denken; de R.K. kerk met
haar verleden, oude gebouwen, oude gebruiken is voor hem meteen een toevluchtsoord voor de Ielijkheid van het
moderne leven. Dat hij schoonheid ook
heel sterk zintuigelijk opvat, verklaart
ons, waarom hij voor de zuiver geestelijke schoonheid van 't Bijbelse Christendom, zonder de steun van een kerkelijke
ritus, geen oog gekregen heeft. Dat die
religie het hoogst staat, die geen steun
van de zintuigelijke schoonheid behoeft
en die de traditie altijd ondergeschikt
houdt aan het Woord van God, is niet
tot dezen dagboekschrijver doorgedrong en.
Maar ieder, die van zichzelf mag zeggen,
met den schrijver, „ik ben een Christen,
ik ben een Christenr, herkent deze ziele
gang, deze folterende onrust, dit zoeken,
dit gevonden worden. En wie zelf, in
diezelfde jaren, zijn geestelijke strijd gestreden heeft, die 66k leidde tot een
zekerheid voor het leven en voor de
eeuwigheid; wie Coen 66k God vond en
Christus ontmoette, zonder clerus, wierook en Gregoriaanse muziek, zonder
Maria en gestorven heiligen, onder open
hemel als het ware, niet in het half-
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donker van een dusgenaamd gewijde
ruimte, die leeft geboeid mee met de
stijging dezer ziel naar het licht.
En hoe zwaar is dat geloof beproefd!
Deze bekering is waarlijk geen romantische gril geweest en de rijpe, volstrekt
open en diepe inleiding uit 1938 maakt
het duidelijk hoe dit geloof wortel heeft
geschoten en door veel lijden is gelouterd. Wie meent dit boek te kunnen afdoen met een enghartig en geestloos antipapisme doet tekort aan Gods genade,
die waarlijk niet zuivere biblisten en Calvinisten, maar zondaars rechtvaardigt.
Hiermee wordt natuurlijk allerminst bedoeld het vraagstuk van de kerk te
bagatelliseren. Laten er maar veel eerlijke,
openhartige getuigenissen geschreven
worden, bezegeld door de jaren en door
het lijden, door gerijpte mensen die
weten wat hun woorden waard zijn, en
voor lezers die niet alles angstig keuren
op de propagandistische waarde voor het
eigen kringetje. Want wie Christus zegt,
zegt kerk. Maar getuigenissen waaruit
het leven spreekt, met hartebloed geschreven, zijn nodig. Niet alleen het „yolk'',
maar ook de „kerk" vraagt om den vertolker dezer gevoelens, den zegger, den
schrijver. Waar blijven de goed-geschreven zielsgetuigenissen aangaande
onze verhouding tot de kerk, welke dan
ook? Is er niet een veelzeggend, beschamend zwijgen? Moest in onze lyriek de
kerk niet minstens de plaats innemen,
die de erotiek in de moderne poezie vervult?
C. R.
Aldous Huxley, Time must have a stop.
Londen, Chatto and Windus '46.
Rondom een anecdotisch gegeven heeft
Huxley een meesterwerk van compositie
gebouwd. Het is een klein universum,
waarin men dwalen kan en ontdekken.
En wat men ontdekt is steeds weer het
typische. Huxley's figuren zijn meer dan
individuen, het zijn dragers van ideeen.
Zo komt het dat bij alle veelvormigheid,
een strikte regelmaat zijn werk kenmerkt.
Universum, het zegt voor Huxley's crew-tie nog te weinig. In „Time must have a
stop" treedt de boventijdelijke werkelijkheid, beter gezegd de buitentijdelijke werkelijkheid, in het geding. Ze is bier voortdurend contrapunt, anders dan in „Point
counter Point", waar de tegenstellingen
van tijdelijk karakter zijn en de ironie in
Spandrell toch niet kan doorbreken tot
de hemelse werkelijkheid van een van
Beethovens laatste kwartetten.
Zulk een ontwikkeling is voor wie het
groot essay „Ends and Means" (1939)
gelezen heeft, niet vreemd. Huxley heeft

doelbewust het pad der metaphysica en
der mystiek gekozen. Mag men daarom
van een wending, een naderen tot het
Christendom spreken? Wanneer men het
Christendom beziet naar zijn menselijke
en historische zijde, dan zou ik hoogstens willen spreken van evenwijdig
lopende lijnen, waarbij wetmatig (alleen
wetmatig) de lijnen elkaar nooit snijden.
Maar dit parailellisme is toch zo treffend,
dat het de moeite waard is, er alle aandacht aan te schenken.
Sebastian Barnack is de rijk begaafde
jongeman, wiens dichterlijke gaven en
engelachtige schoonheid hem de weg
naar zelfkennis en kennis van God versperren. Bruno Rontini, de mysticus,
wijst hem er op, dat in den beginne de
woorden waren, de woorden waren bij
God, de woorden waren God. Maar het
genie, dat de macht kent over het woord,
werkt anders. Geniale mensen geven uitdrukking aan hun kennis van de werkelijkheid, maar zijzelf handelen zelden
naar hun kennis.
Er is dus een gebrokenheid. Maar er is
ook een verlossing, een bevrijding, een
terugkeer tot de oorspronkelijke eenheid.
Sebastian heeft Bruno's woorden niet
vergeten. Vijftien jaar heeft hij er niet
naar geleefd. Een epiloog verplaatst naar
nieuwjaarsdag 1944. Sebastian leest in
zijn dagboek. Ergens heeft hij beschreven, hoe een winterkoninkje luistert naar
de stilte in de stilte. Het wacht op een
verlossing, waarvan het zelf geen notie
heeft. „Maar wij, die kunnen komen, als
wij willen, tot de voile kennis van de
verlossing, hebben volkomen vergeten,
dat er iets is waarop wij hebben te
wachten." Het „als wij willen" is bier
essentieel. Het geeft juist de afstand aan
tussen de evenwijdig lopende lijnen. Even
critisch als de Christen denkt over de
vooruitgang in deze wereld, staat Huxley
tegenover maatschappij, techniek en alles
wat een paradijs ziet in de toekomst.
Was er in „Point counter Point" nog
ergens een ideaal te projecteren (Marc
Rampion?), sinds „Ends and Means"
staat Huxley's levensopvatting in het
teken van non-attachment. Het gesprek
dat Sebastian in 1944 heeft met zijn volkomen ontgoochelde vader is van een
grandioos pessimisme, dat een diepe
grond heeft: „natuurlijk is het nieuws
altijd slecht, zelfs wanneer het goed
klinkt. Of bij wijze van alternatief kan
men besluiten, naar iets anders te luisteren". Met deze zwart-wit-tekening
sluit het boek.
Huxley's pessimisme gaat nog verder
dan techniek en politiek. Hij zet het mes
in eigen vlees, wanneer hij kunst en poezie met al het andere over een kam

scheert. Het werk van den kunstenaar en
geleerde, is in zichzelf verstrooiing.
Sebastians geschiedenis is daar een treffend bewijs van. Er is een kloof tussen
schoonheid en waarheid. De oude twist
tussen het mystieke leven, dat zich volkomen opdraagt aan de godheid en het
leven dat het zoekt in het bier en nu, is
weer ontbrand. Men kan bier tegenover
stellen, dat het Christendom (ja, wat is
dat eigenlijk?) de wereld niet viucht, dat
een belangrijke stroming de mystiek verwerpt, maar dan stelt Huxley de kwestie
toch wel zo, dat zijn probleem ook onze
weg verspert, al aanvaarden we zijn
oplossing niet. „Maar de habitus van sensualiteit en puur aestheticisme is een
proces van God-proofing (vanwege de
kracht van de uitdrukking laat ik het
onvertaald). Zich daaraan overgeven betekent, dat men een geestelijke mackintosh wordt, welke het kleine hoekje
tijd, waarvan men het centrum is, beschermt tegen het kleinste drupje eeuwige
werkelijkheid." De beslotenheid, de
broeierige benauwenis van onze tijd, is
bier wel tref fend getypeerd. God-proofing, zo mag het aestheticisme heten,
maar 't is niet minder waar van heel veel
normaal menselijke handeling in onze
tijd.
Nu zijn deze overwegingen alle geplaatst
op de achtergrond, waar trouwens de
,mystiek alleen thuis is. Wat zich op de
voorgrond afspeelt is een volkomen ander leven, het leven in en voor deze
wereld. Het is echter het geheim van
Huxley's kunst, dat het leven nooit
wordt beschouwd vanuit het door hemzelf als ideaal gestelde zijn. Niet vanaf
de achtergrond wordt de voorgrond beschouwd. Er is geen tendenz, geen moraliserend element bij Huxley. Wat men
in de bekeringsroman altijd duidelijk gevoelt: deze mens moet bekeerd warden
en het zal ook wis en zeker gebeuren, is
bij hem contrabande. Het zichzelf tegen
God beschermende leven krijgt volledig
zijn kans. En die kans is spannend en
verdringt alle bijgedachten.
De familie Barnack bestaat uit vogels
van diverse pluimage. Maar wat hen
alien gemeenschappelijk is, is hun critische zin, hun volkomen Diesseitigkeit. In
John, Sebastians vader, zoekt het critisch
vermogen een uitweg in het veld der
„social reform". Hij is een leider in de
Labour-groep, energiek doch zonder
enige humor. Dat alleen al plaatst hem
tegenover zijn broer Eustace, die een
politieke carriere heeft laten schieten, om
een rijke weduwe te trouwen, die hem al
spoedig ontvallen is. Sindsdien leeft hij
van zijn geld en veriustigt zich in de
kreupelheid van alle sociaal en politiek
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verloop. En dan is daar Sebastian, al
eerder genoemd, wiens poetisch talent
toch niet vreemd is in de familie. Lediggang volgt op ambitieuze en begunstigde
arbeid. Eustace is de laatste phase, de
uiterste consequentie van dit geslacht. In
hem keert de beweging terug. Hij kent
geen doel meer dan het genot om het
genot. Daartoe behoort ook het vermaak
in de zotheden van alle ijveraars en harde
werkers, bezetenen van een idee. Huiveringwekkend is Eustace's vogelvlucht
over alle menselijk bedrijf, wanneer hij
zich tegenover Sebastian volkomen laat
gaan. „Backwards and downwards", zo
luidt zijn schaterlachend oordeel over alle
vooruitgang.
Sebastian levert ook zijn bijdrage, maar
ze is positiever. De aanblik van een
Methodistenkerkje in Londen heeft hem
eens tot een gedicht geinspireerd. Daaraan wordt hij herinnerd, als zijn oom
hem de dom in Florence toont, die eveneens van onderaf belicht is. Eustace
merkt op: eerst licht, dan duisternis. Dan.
vertelt Sebastian aarzelend van zijn gedicht: „Het is een beetje religieus; d.w.z.
als het over religie ging, wat niet het
geval is. Maar omdat u het ook gezien
hebt ik bedoel de manier, hoe alles
van onderop belicht is ..."
Inderdaad, afgescheiden van Bruno's rol,
die volstrekt op zichzelf staat, slaat dit
citaat precies op Huxley's werk. Het
heeft de bekoring van het staan in het
licht, het eigen licht, en het zien in het
duister. Het kijkt van onderen tegen de
mysterien van geloof, hoop en liefde aan,
die niet van ons uit te bereiken zijn. —
Er is nog een derde plan. Als de tijd en
het buitentijdelijke tot volkomen tegenstellingen geworden zijn, vindt Huxley
een middel om boven het schematische
van zijn dualisme uit te komen, dat even
phantastisch als meesterlijk is. Even
nadat Eustace zijn „Backwards and
downwards" heeft uitgesproken, sterft hij
aan angina pectoris. Maar de dood is
voor Huxley geen eindstreep. Hij zet zijn
beschrijving voort en typeert het bestaan buiten tijd en ruimte, dat alleen
gewaarwording van een absolute afwezigheid is. Aan dat lichaamloze bestaan presenteert zich een andere tegenwoordigheid, licht dat steeds sterker
wordt, tot het onverdragelijk is, dan weer
afneemt, blauw en teder is en smekend.
Het licht is Eustace's vijand en hij vlucht
terug in de fragmenten van zijn leven.
Het licht brengt oordeel, schaamte en
pijn. Het licht deelt zich zelf mee, doordringt Eustace's bestaan. Er is voor hem
maar een weg. Het „backwards and
downwards", de schaterlach die weerkaatst wordt door het heelal, de blik in
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het zinloze leven, terug en vooruit in de
toekomst.
Het bestaan, dat Huxley tracht te type
ren, is het zijn waarin de keuze nog
altijd mogelijk is. Kiezen en willen is de
ruggegraat van Huxley's mystiek. De
breuk is het niet-willen. Daarom ook kan
Huxley schrijven: „Resurrection is
optional".
Hier is van een evenwijdig lopen van
Huxley's mystieke levensleer met de leer
van Christus geen sprake meer. Hier
vloeien zwart en wit dooreen en de mysticus reikt de epicurist de hand. Zelfverlichting, zelfverlossing, het is beide aan
deze zijde van de absolute scheiding. De
enige winst in religieuze zin is dat de
vraag naar de zin van het leven gesteld
is, zo scherp en onontkoombaar in de
chaos van onze tijd, dat het ons, die
vraag en antwoord al te vaak theoretisch naast elkaar hebben staan, tot naOu.
denken brengen moet.
Wijmie Fijn van Draat, Nellie van
Made. Uitg. De Bezige Bij, Amsterdam. 1946.
Een meisjesboek met een hoofdpersoon,
die nu eens geen dom, leeghoofdig
schepseltje is, waaraan de met de nodige
moeite doorworstelde Middelbare School
geen greintje cultuur of geestelijke belangstelling vermag bij te brengen. Nellie
van Marie is een meisje met een uitgesproken tekenaanleg. Ze zit in de vierde
H.B.S.-klas en heeft dus reeds voldoende
ontwikkeling om de opvoering van Saint
Joan te kunnen genieten, om zulk een
opvoering als een gebeurtenis in haar
leven te kunnen beschouwen. Kom daar
in andere meisjesboeken eens om!
Behalve die Saint Joan-opvoering worn
den er in dit boek echter meer dingen
beschreven, waardoor het zich van andere meisjesboeken onderscheidt, maar
waardoor het tevens zeer bepaald geen
„kinderboek" genoemd mag worden. En
al kunnen wij als volwassenen een boek
als „Nellie van Marle" zelfs aan Nellies
leeftijdgenoten misschien niet eens met
een geheel gerust hart ter lezing geven,
het lijkt me struisvogelpolitiek het uit
hun handen te willen houden.
Blijft de vraag: wat hebben die leeftijden soortgenoten van Nellie van Marle,
die immers al aan Shaw toe zijn, aan
een meisjesboek als dit?
Nu is het niet bij voorbaat uitgesloten,
dat een meisjesboek nog wat te bieden
heeft aan lezeressen, die reeds aan de
wereldliteratuur toe zijn, zoals ieder weet,
die zich „De plaats, waarop gij staat"
van Mevrouw van Hille-Gaerthè herinneren kan. Ruuts „weg der zeven vreug-

den" heeft positief bijgedragen aan de
vorming van een hele generatie jonge
meisjes. Het wil mij voorkomen, voorzover ik dat ais volwassene bekijken
kan, dat „Nellie van Marle" deze positieve waarde mist, al mag dit boek dan
niet de (negatieve) verdienste ontzegd
worden, dat het datgene mist, wat maar
al te veel andere meisjesboeken zo onuitstaanbaar maakt. Maar wij molten niet
direct Al te veel eisen van een meisjesboek, dat reeds zoveel woede eigenschapJ. M. Vr.
pen heeft.
Dr. J. G. van Gelder, Kunstgeschiedenis
en kunst. Uitg. Martinus Nijhoff. Den
Haag 1946.
„De kunst drukt den mensch uit in de
volledigheid van zijn eenheid. De kunstenaar streeft bewust de levende, gloedvoile, persoonlijke veruiterlijking na van
wat de werkelijkheid voor den strevenden
mensch beteekent". Ziehier het uitgangspunt van de inaugurele oratie van.
den Utrechtsen hoogleraar in de Kunstgeschiedenis. Het is voldoende om aan te
tonen, dat deze in druk uitgegeven rede
niet alleen voor des schrijvers vakgenoten van belang is.
J. M. Vr.
Menno ter Braak: De Augustijner Mon-,
nik en zijn troutve duivel. Uitg.
A. A. M. Stols, 's-Gravenhage 1945.
De eerste druk, lezen we, van dit geschrift verscheen in Februari '38 ais
Schrift II van den 15e jaargang van
„De Vrije Bladed'. Deze herdruk is met
een drietal reproducties naar houtsneden
uit de Reformatietijd versierd.
Wie het klimaat der gedachten, der
levenshouding van Ter Braak niet kent,
zal dit boekje als een zonderling, onbegrijpelijk pamfiet terzijde leggen. Ook
bier is Ter Braak bezig ais ontmaskeraar;
de titel zegt veel: de Monnik Maarten
Luther voert zijn leven lang oorlog met
,,zijn (hem aldoor begeleidenden) trouwen duivel". Ter Braak formuleert het
conflict 26: „Luther benijdde den duivel,
die hem met zinnelijkheid vervolgde zonder hem ook zijn macht (het rustige geweten van den volstrekten boze) te schenken. En deze heimelijk benijde (officieei
dus met uitzinnige woede gehate) vorst
der duisternis, afgevallen van God, heeft
nu zijn tenten opgeslagen in Rome."
Ter Braak is als ontmaskeraar even eenzijdig, fanatisch-eenzijdig, ais het Luther
was in zijn strijd tegen Rome, tegen den
Paus als de Anti-Christ. Dat hij kort
voor de wereldoorlog Luther zo fel in
' t zonnetje zette, geflankeerd door „zijn

trouwen duivel", wordt verklaard door
Ter Braaks visie op den Hervormer als
voorloper van — het nazi-regiem. Luther
zegt ergens: „Zinser Herrgott and der
Teuffel haben zwei Cantzleien". Het is
dit verabsoluteren van de afstand GodDuivel, waardoor voor Ter Braak de
Hervormer „losgemaakt van zijn bijgeloof
aan de schrift de regelrechte voorloper
was van het nationaal-socialisme, dat in
hem den vijand van de Roomse hiérarchie
en het analyserend verstand begroet."
Dat Ter Braak zelf het analyserend verstand, de ontmaskerende rede verabsoluteerde, en daardoor zijn „relativisme",
zijn „verdraagzaamheid", tot onverdraagzaamheid deed verstarren, heeft hij
niet gezien. Ik vergeet nooit hoe Ter
Braak een keer schreef dat het hem anders dan Anthonie Donker 1 ) helemaal
niet interesseerde of Protestants-Chr.
jongeren ook nog wel iets literair-goeds
presteerden. Deze uitspraak ligt in de
lijn van zijn absolutisme.
Overigens, inderdaad, de christen kan
heimelijk jaloers zijn op de „wereldling"
die van zijn kwade geweten weinig last
heeft. J. K. v. Eerbeek heeft dit conflict
verwerkt in „Lichting '18". Jaloers op den
duivel? Ressentiment tegenover hem? In
zekere zin, want inderdaad: het schijnt of
Satan de wereldheerschappij ibezit en
Christus geen kans heeft. We komen
toch ten slotte bij de anti-these terecht.
Kan 't wel anders, na een wereldoorlog
waarin hemel en hel op elkaar botsten
als nooit in de wereldhistorie?
Ten slotte: uit dit pamfiet leren wij den
man, die schreef „Afscheid van Domineesland" beter kennen dan zijn slachtoffer Luther. In Luthers „of-of" kan
Ter Braak zijn eigen kwade geweten
horen .
A. W.

1) Zie Ant. Donkers „De Schichtige
Pegasus"; letterlijk beweerde hij: „verzen
van jonge protestanten altijd in laatste
instantie slecht te vinden, omdat hij met
jonge protestanten geen vrede kan sluiten". Er zijn humanisten en humanisten!
Ter Braak beet humanist; Donker zegt:
„zijn wijsheid is heerszuchtig, daarom is
zij geen wijsheid."
W.
Prof. Dr. G. Rêvêsz, Creatieve Begaardheld. Servires Encyclopaedie in monografieen.
Om verschillende redenen is dit boekje
in Servires uitmuntende reeks, waard hier
zij het kort besproken te worden.
Het meest boeiende is wel de uiteenzetting in Hoofdstuk 2 over het wezen van
de creatieve arbeid.
Scherp wordt een onderscheiding ge-
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maakt tussen de metaphysische en de
psychologische (of empiristische) theorieen over het scheppingsproces. Het criterium is: het al of niet aannemen van
het wonderbaariijke in dit proces. M.i.
slaagt de hoogleraar erin aan te tonen
in hoeverre die beide interpretaties verschillende zijden van dezelfde zaak zijn.
„Een genetisch onderzoek van den creatieven arbeid is in staat de factoren der
schepping vast te stellen. Ook kan het
de verschillende stadia bepalen, die in het
algemeen doorlopen worden vanaf de
eerste conceptie tot aan de voltooiing van
een werk. Op de concrete vraag echter,
hoe de productieve mens tot bepaalde
ideeen kwam en waarom juist tot deze,
vermag het geen bevredigend antwoord
te geven!"
De positivist berust tenslotte:
„ ...... de productieve idee als zodanig
blijft daarom niet minder een directe
uiting van de scheppende geest, waarvoor uiteindelijk noch een verklaring te
vinden is, noch gevonden behoeft te
worden."
En zolang het schriftgehoorzame denken
niet de problemen der aesthetica fundamenteel gaat behandelen zullen ook wij
Christenen, het met weinig meer kunnen
doen.
Interessant wordt het boekje verder nog
o.m. door een verhandeling over de verhouding tussen leeftijd en creatief hoogtepunt.
P.S. Bij het gereedkomen van deze recensie trof mij juist een bespreking over een
christelijke aesthetica op grondslag der
wijsbegeerte der wetsidee in bet jongste
nummer van Philosophia Reformata. Het
is van de hand van den beer H. R. Rookmaaker. Wij wachten dus maar of met
P. A. HEKSTRA.
voile moed!
C. J. H. Du Chattel, Storm over Java.
Uitgeverij Born N.V., Assen 1946,
Strekking en bedoeling van dit verslag
over de gebeurtenissen van '42—'46, door
den auteur op Java zelf beleefd, kunnen
wij waarderen. Ook zijn ervaring bij de
buitengewoon hartelijke ontvangst der
gelinterneerden na de bevrijding in Aug.
'45 bevestigen de waarheid, dat de massa
der Inheemsen zeer ingenomen was met
de terugkeer van het Eur. deel der Ned.
Ind. bevolking, en de „repoeblik - evenzeer vreesde als verachtte. Indien de
schrijver zich tot het „verslag - bepaald
had en zijn beschouwend commentaar
achterwege had gelaten, zou ik geen bedenkingen hebben. Nu heb ik die wel,
zelfs zeer ernstige. Hij stelt het n.l. voor,
alsof Van Mook bij zijn landing in Sept.
'45 totaal verrast was, op Java een
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„repoeblik- te vinden, en dat hij niet op
de hoogte was, van wat er tijdens de bezetting en kort voor Japans capitulatie
gebeurd was. Dit is niet juist. Van Mook
was tot in de details op de hoogte. De
auteur leze maar eens Van Mooks lange
nota aan Mount Batten van begin Sept.
'45, waarmee hij hem volledig inlicht, en
waarin hij hem adviseert: treed met dit
schurkenstel in geen enkel contact! Het
zou de bevolking in de grootste verwarring brengen. Du Chattels nader commentaar staat te zeer onder invloed der
Bataviase voorlichting en interpretatie der
feiten, dan dat wij die objectief kunnen
v. H.
noemen.
J. A. van Nie, Bericht voor Grote Jan.
D. A. Daamens Uitgeversmaatschappij,
's-Gravenhage.
Een sober, sympathiek boek over het
verzetswerk van de groep-Twente en de
inlichtingendienst in de oostelijke provincien, in verband met de z.g.n. drop
pings. Een toegevoegd In Memoriam
noemt de negen mannen, die bij dit werk
het leven lieten. Het boek is op voortreffelijk papier afgedrukt, de uitgave is
zeer verzorgd. Bericht voor Grote Jan
beschrijft meer dan de feitelijke gebeurtenissen, het tracht de sfeer en omstandigheden weer te geven, ook de persoonlijke spanningen, waaronder dit stille
heldenwerk plaats vond. Het legt den
recensent althans mij een eerbiedig
zwijgen op bij elke neiging tot vakkundige critiek. Wij „pennelikkers - dienen
bij het beoordelen van dit en dergelijk
werk te onderscheiden tussen wat met
inkt en wat met bloed geschreven is.
Welnu, wij buigen het hoofd bij zeweel
v. H.
offers.
Stille Week, een bundel lijdens- en
Paaschpoezie van oude en moderne
dichters, verzameld en ingeleid door
Wijmie Fijn van Draat. Neerbosch'
Boekhandel en Uitgeverij te Neerbosch. 2e druk 1946.
Van dit bundeltje valt veel goeds te zeggen: de keuze is uitnemend. Het „ingeleid door" moet echter met een korreltje
zout genomen worden: met enkel woorden, nauwelijks een wijdgedrukte pagina,
geeft de verzamelaarster ons rekenschap
van haar keus. Opvallend is, dat men in
bundeltjes als deze, veelal de zelfde verzen aantreft, en ook, dat zij zelden „bij"
zijn. Ik twijfel er niet aan, of „Stine
Week" zal een derde druk beleven; hopelijk zal de samenstelster dan enkele
specimina van de jongste religieuse
poezie aan deze uitstekende verzameling
K. v. D.
toevoe gen.

Koos van Doorne

SCHEP MIJ DORST
Mij, gevangen
in verlangen
naar een wereld onbegrepen:
dromen als gezonken schepen,
angsten als verboden gangen .
mij, geschonden
en gebonden
door verleiding, door begeerte
die ik tevergeefs beweer to
hebben zonder macht bevonden,
mij woudt leven
Gij hergeven,
Jezus, Kruisheer, Zonnekoning;
neem mijn hart, het zij Uw woning.
Maar, ach zie: mijn handen beven.
Want, gedra gen
en verslagen
door Uw lief de moet ik sterven:
nooit zal ik de hof beerven
die het bonzend bloed blijft vragen.
Nu paleizen
ik zie rijzen
waar ik eeuwig zal vertoeven,
waar geen troost ik zal behoeven
dock Uw Naam verrukt zal prijzen,
blijf, gevangen
in verlangen,
aan een schuwe Broom verloren,
ik mijn wanhoop toebehoren.
WiI daarom aan 't kruis mij hangers.
Wek mij, in Uw
graf begraven.
Grijp, wie niets meer kan begrijpen:
doe Uw oogst op rotsen rijpen.
Schep mij dorst en wil mij laven.
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HET SPOOR
VAN DEN SCARABAEUS
12 Nov. '40. Under het luisteren naar een pianoconcert van Beethoven
vie! mij een overeenkomst in met de Gedachten van Pascal. Sommige van
die gedachten breken op een bepaald ogenblik af; toch is de indruk niet
fragmentarisch: men voelt in alles de eenheid van de grondgedachte en de
plaats, die de afzonderlijke ideeen in het geheel innemen. Wat men wel
krijgt is de indruk van zon en schaduw; in de fragmenten schijnt de zon,
het verzwegene Iigt in de schaduw. Men ziet het licht van het genie
schijnen en zich, soms midden in een zin, terugtrekken. Dat schaduwland
is niet dood, het leeft en nu kom ik op Beethoven zoals sommige gedeeIten van dat pianoconcert, waar men als het ware meemaakt, dat de
bewust opgezette, muzikaIe gedachte zich versluiert en, in plaats van zich
verder te ontwikkelen, nog even voortmijmert over wat zo juist aan de orde
was. Meestal zijn slat de gedachten, waar de componist zich bij zijn
scheppen liet gaan; men betrapt de scheppende geest als het ware op heterdaad. Niet het muzikale mijmeren, dat min of meer opzettelijk een gehele
compositie door wordt „volgehouden'', of tot onderwerp daarvan is gemaakt, maar dat mijmeren, dat vanzelf intreedt, niet als een verslappen
van de gedachte, maar van een terugzinken van de scheppende aandacht
naar de droomkern, dat bedoel ik hier. Dat geeft levencle schaduwpartijen
aan het werk, even fijn en doorzichtig als gradaties in zonneschaduwen.
Denken we nu aan de Gedachten van Pascal als geheel, dan heeft hij
weten te bewerken, dat wij, waar niets is (antlers Bus dan bij Beethoven)
de levendbeschaduwde stille zijde van zijn genie als tastbaar voor ons
hebben.
Als bidden het „voornaamste stuk van de dankbaarheid, die God van
ons vordert" (Heidelbergse Cathechismus) is, waar biiji ik dan ten aanzien van de andere stukken?
Een van tie redenen, dat men zo weinig bids, is, Bat men graag met een
niet al te slechte indruk van zichzelf tot God gaat. Men moet bidden reeds
midder in de zonde en men zal ondervinden, dat genade genade is.
Altijd maar praten en denken, denken en praten, maar de geweldige hefboom van het gebed, waarbij onze woorden, tot God gericht, kosmische
macht verkrijgen, ongebruikt laten...? En men wil met het woord invloed
uitoefenen? Zou te weinig bidden een speciale zonde van de schrijvende
mens zijn?
Pascal schrijft in „Het mysterie van Jezus - : „Laten we Ianger bidden,
nu Jezus in doodstTijd en in 't bitterste lijden verkeert." Maar Jezus is uit
de doden opgestaan en ten hemel gevaren. Dat weet Pascal natuurlijk ook
wel. Het is ook Been schrijftrucje van hem. Maar het is een wending, die
ons geweldig boeit, omdat ze in diepere zin toch juist is. Het Iijden van
Jezus is wel volbracht, maar het biljft „tegenwoordie. En zijn kerk lijdt
hem na.

i3 Nov. '40. Onze generatie leeft, wat betreft het spreken over geestelijke Bingen en het publieke gebed, voor een deel, waartoe ik ook behoor,
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in reactie op de vorige generatie met Naar naar onze smaak AI te gemakkelijk gebruik van een welige, godsdienstige taal. Toch voelen wij dat
dit geen blijvencle toestand mag zijn en dat het ideaal een vrije en door
geen schuwheid geremde, levend-godsdienstig taal blijft.
Een vorst mag onbewogen en verstrooid luisteren naar een symphonie
van Mozart, zoals hij ook niet let op de prachtige kunstvoorwerpen, die
hem omringen. Hij verhoudt zich tot dit alles niet als kunstenaar, maar
hij omringt er zich als vanzelfsprekend mee, omdat het tot zijn staat behoort en daaraan uitdrukking verleent. Hij is geen groot mens, maar een
kleine god.
20 Nov. '40. Theophrastus en La Bruyere geven in hun typeringen
meermalen grondstof voor dramatische karakters.
25 Nov. '40. Als een jongen met technische belangstelling niet rust
voor hij een radio of een motorfiets uit elkaar kan halen, is het dan een
wonder dat er volwassen mensen zijn, die met onverflauwde belangstelling iedere dag weer zich interesseren voor de vraag hoe het instrumentarium van het leven in elkaar zit?

Men Ieeft op de drempel van het betere, dat men zou kunnen en moeten
bereiken. Van waar die eeuwige aarzeling die drempel over te gaan?
26 Nov. Wanneer iemand begraven wordt, wordt alles, wat men
aan goeds van hem weet te zeggen, opgestapeld en in brand gestoken.
Een ogenblik Iaait het vuur hoog op. Het is nog niet helemaal uitgedoofd,
als men naar huis gaat. Maar straks valt de regen in de nasmeulende
brandstof en er is niemand meer, die van het uitdoven zelf nog notitie
neemt. Daarop behoeft men trouwens niet te wachten: dat gebeurt toch
wel. Welbeschouwd is het prijzen van den overledene een onderdeel van
de begrafenis zelf.
Men versiert stations, zalen, kamers ter ere van een of ander mens. Vrouwen en dichters zetten graag bloemen bij zich neer. Zou de diepere gedachte (die men zich niet meer bewust is) niet deze zijn, dat de natuur bij
de verschijning van den Bast behoorde te gaan bloeien en „cozen te strooien
voor zijn voet"? Did sprookjesmacht, die paradijsmacht, is ons echter niet
(meer) gegeven en daarom helpen we de natuur maar een handje. Het geval
bij vrouwen en dichters Iigt enigszins anders. Zij willen het contact met
de natuur tot uitdrukking brengen.
27 Nov. '40 1k verwonder me er nu niet meer over, dat Jezus' zondeloosheid voor zijn dertigste jaar niet meer de aandacht trok.

De slotregels bij Rilke, die nog nakomen als een toegift, zijn de subliemste; ze geven er de toets der volmaaktheid aan en blijken achteraf 't culminatiepunt van het gedicht te zijn. 1k clenk bier b.v. aan de gedichten
„Werkleute sind wir" met de slotregel „Gott, du hist gross", en: „Und
meine Seele ist ein Weib vor dir" met de slotregel „Und ist ein Weib vor
dir. Und ist wie Ruth".
„Er is niets". 1k geef het toe. Toch zal God tot mij komen.
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Een altstem: de vrouw als mysterie.
1 4 Dec. '40. Een kunstenaar is een boom, die God ergens heeft geplant: in een zekere tijd, in een zekere bodem en onder bepaalde omstandigheden. Daar waar hij staat moet de boom zien te groeien en vrucht te
dragen. Of het maximum rendement uit hem gehaald wordt, hangt van
Gods plan met hem af. Bloeien waar hij staat, of anders zonder klacht
doodgaan, is de wet van de boom en van den lcunstenaar.
2 Jan. '41. Bij het ouder worden leert men sommige dingen als geluk
waarderen, waar men vroeger in 't geheel niet aan dacht. Zo kan een korte,
geslaagde gedachtenwisseling over een onverschillig onderwerp, maar
waarbij men elkaar moeiteloos en werkelijk begreep, een 'dein geluk betekenen, dat men in het voorbijgaan bewust genie.

15 Jan. 41. Een oordeel, evenals een boom, „veiten

f,

Geloof, Iiefde dood. De Brie grote dingen in... het 'even.

30 Jan.
Waarom spreekt men, wanneer sommigen de levensverschijnselen en ik denk hier natuurlijk met name aan cultuur en kunst
tot de grond toe willen begrijpen, terstond van intellectualisme of jets
dergelijks? Wie op een enkel punt werkelijk zo ver gegaan is als hij bij
machte is te gaan, heeft in het geheel niet het gevoel jets groots in bet
„verstandelijke te hebben bereikt. Hij denkt zelfs in 't geheel niet aan
„verstand - — en nog minder meent hij jets te hebben bereikt, clan misschien alleen dat hij z'n ogen heeft geopend en nu ziet en onder3cheidt.
Het is dus geen einde, maar het primitiefste begin, het begin om te beginnen. Omdat velen er genoegen mee nemen in de schemer te leven,
zouden daarom sommige anderen niet mogen willen werken en 'even bij
Iicht?
Als er geen liefde is tot den naaste, hoe kan er clan belangstelling zijn
voor den gestorvene?
Indien oorspronkelijkheid geen waarde had, zou de meest afgesleten gemeenplaats zijn gebruiker er recht op geven een bizondere kop genoemd te
worden.

4 Febr. '41. Het schoonheidsbegrip van Van Deyssel uit z'n MaeterIinck-periode is, als je het werk uit die tijd weer eens leest, opvallenct
Hij was veel burgerlijicer dan hijzelf wet wist.
15 Febr. '41 „Sometimes I'm up, sometimes I'm down,
Oh yes Lord;
sometimes I'm nearly to the ground,
Oh yes Lord."
(Negro-spiritual).
De gemoecisstemmingen van een jongen beteerling, magistraal-primitief
weergegeven. De poezie zit in de feiten. \Vanneer poezie de feitelijke basis
loslaat, vervalt ze in het absurde. Men kan ook zeggen, dat de dichter moet
spreken uit een grote overvloed. Ze Iichten een tipje van de sluiers op en
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dat werkt ongelofelijk suggestief. De overvloed kan zo groot zijn, dat de
schaarse woorden vanzelf de magische kracht van poezie aannemen. De
enorme spanning heeft de woorden poetisch geladen. Hoe arm lijkt daartegenover stemmingspoezie, die uit duizend kleine schokjes is samengesteld.
De romanticus maakte capriolen in de onderbewuste zekerheid, dat de
wereld in rust bleef. Tegenover een wereld, die capriolen maakt, dient men
wel onromantisch rustig te blijven.
Als de mens goed is, moet God wel boos zijn.
Er zijn twee dingen, die mij troosten: dat de tijd voortgaat buiten mij en
in mij.

3 Maart '41. Wat is belangrijker: op een kunstige en aangrijpende
wijze in verzen te kunnen zeggen, dat men ellendig en wanhopig is (b.v.
Marsman), of voor het feit, dat men zich gered weet, nooit een gelijkwaardige kunstvorm te kunnen vinden? 1k heb geen keus, maar als ik de
keus had, zou ik dan niet tot 't laatste moeten besluiten?
Nooit te vermoeid om te denken, altijd te vermoeid om te bidden.

8 Maart '41. Er zijn wooden, die na

hvintig,

dertig jaar eerst goed

clOOrbranden.

9 April '41. Narigheid in de conversatie: de
de ander in algebra.

een

cienkt in rekenkuncle,

3 Oct. '41. Het is de fout van den intellectueel te menet). dat het
verstand de wereld regeert.
Een voorgoed overwonnen volk moet uitsterven of zich assimileren.
Altijcl weer voel ik mij vereerd, als op straat een kind me spontaan groet.
1k heb gebeden, dat m'n !even mag staan in het teken van eenvoucl, helderheid en vrede. Geer mij een „eenvoudig oog".
Wie is moedig? Die op de plaats, waar hij is gestekl, het noodzakelijke
blijft doen, ook al is hij bang.
De rest van mijn !even: een actief sterven.
(Onmiddellijk nadat ik het bovenstaande opgeschreven had. kwam 't
zwaarste bombardement. dat Rotterdam rinds 1 4 Mei 1 040 heeft doorgemaakt).
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Lilly van Eijssetsteijn

HERKENNING
De Eenzaamheid stond aan mijn raam.
Zij zei: „Ik ben hier, doe mij open,
doe open, zie mij aan .
Hoe ver je voeten gaan,
mij kun je nimmer ontloopen.
Luister: eens zag ik je dansend
door je kinderland gaan.
Je zag mij, en schuw bleef je staan p-,
En ik heb je gegroet, en Remind, en
kuste je oogen, kind .
1k ben het, die iedere waan
stuk sla met eigen handen,
ik ontbind je van kale banden.
Herken mij. Zie mij aan."
In den nacht ben ik opgestaan
en deed het venster open.
Daar was geen ster nosh maan,
slechts jagende wolken aan
de lucht, en regen in stroomen.
Van de zwaarbeladen boomen
zag ik de vruchten gaan.
Waar de late rozen staan
zijn ze bonzend neergekomen
in bloedend breken aan
aarde en steen en vergaan —
en daar was geen ontkomen.
II( scheurde de Iaatste droomen.
1k zag de Eenzaamheid aan.
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Lilly van Eijsseisteijn

DE ONVRUCHTBARE
Soms, in de Ieege nachten,
weet ik mij aangeraakt.
Uw dorst en duizel maakt
mij weerloos in bevend verwachten.
Uw adem die over mij gaat,
warm als wind uit het zuiden,
verwaait elk ander geluid, en
beneemt mij den adem, en raakt
mijn oogen, die ik sluit in
een hopen eindeloos —
En daar is de gedrenkte dorst,
en suite: een stolp om ons beiden,
en, een kind in een voorjaarsweide,
ligt Uw hoofd gevleid aan mijn borst
en gij slaapt, en weet niet dan de
geplulde ruiker, rood —,
En ik herneem mij armer
dan ooit uit dit doelloos omarmen
en vouw de Ieege handen
over een Ieeger schoot.
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Lidy van Eijsseisteijn

BALLINGSCHAP VAN EVA
Liefste, de wind waait kouder.
In den grauwen avond staat
gebogener Uw schouder
en de zwaarte die over U gaat
heeft mij ook aangeraakt
en mij iets Iichts ontnomen —
Zie, de cherub met het zwaard
staat aan den tuin der droomen,
werend, meedoogenloos,
de vlam vervloeit in den avond,
en in den tuin, gehavend,
onschulds witte roos
En een wereld, onbetreden,
Iigt aan den horizon open.
Mijn bevreesde voeten loopen
een weg, in rotsen gesneden,
bloed vloeit langs hun blankte neer
Maar meer Iijd ik om Uw handen,
zij tasten zich langs de wanden
der rotsen zoo Iangzaam neer.
En het zaad, dat gij borgt in mijn schoot,
dat aanzwelt in de nachten,
roos der pijlen onzer gedachten En achter dit doelwit de dood.
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Koos van Doorne

HET WONDER
Het was een Zaterdagavond in het Iaatst van Augustus. De met moeite
doorleefde dag was buitengewoon beet geweest; er had zich een roekeloze
vreugde meester gemaakt van de stad, toen de schemering een weldadige
koelte als metgezelle Meek te hebben meegevoerd.
Het weerlichtte zwaar: er was de opwindende verwachting van onweer.
Ik weet dit alles nog zo goed, omdat die avond een ommekeer in mijn leven
omlijst. Ik herinner mij, dat ik gelukkig was. Van mijn kindsheid of ben
ik gelukkig, wanneer de natuur het grootse schouwspel van een donderbui
belooft. Ik had 's middags gezwommen en daarna niets meer uitgevoerd;
voor het open raam van mijn grote kamer staande, Hoot ik een lieclje, dat
wel niet van Sankey zal geweest zijn en keek naar buiten.
Het vreugdevol rumoer van de stad vloeide naar binnen; de trams
maakten die avond muziek en ontstaken een feestelijk vuurwerk, de lantarens waren lampions. De zware spitsloze domtoren stond zwart tegen de
grijsfluwelen hemel; een verlichte wijzerplaat was even onordelijk aan zijn
Iogge stronk ontloken als aan een stijlcactus de bloem.
Het carillon speelde: Valerius. Welk een verspillingT. Voerde het orkest
der claxons niet een ouverture uit, die alle behoefte aan schoon geluid
bevredigde? Het leven, dacht ik, is goed; wees vanavond gelukkig. Men
kan niet altijd aan het Iijden van zijn naaste denken; men kan niet altijd
Iiefhebben. Gods geboden moet men zo nu en dan overtreden, we hebben
het er niet over of dit geoorloofd is. Maar het vlees is zwak en de verleidingen zijn vele.
Ik besloot de stad in te gaan; met grote zorg koos ik een das uit; ik
maakte mij zo keurig mogelijk. Toen ik de trap afliep, bedacht ik, dat
Chesterton ergens betoogt, dat alleen een heilige zich veroorloven kan
vies te zijn, maar ik versloeg dezen dikken boetprecliker door hem erop te
wijzen, dat de verzorging van het Iichaam alle mensen betaamt.
Het was druk op straat; de vrouwen waren zo mogelijk nog verleidelijker
dan gisteren en eergisteren. Ik pantserde mijn hart op verlangen van mijn
beurs; per slot van rekening was ik een verstandig mens. Helaas! Het hart,
dat zijn de zinnen nog niet.
De paarse lichtletters aan de Bevel van het restaurant Bueren overtuigden mij ervan, dat ik daar het best de vooravond zou kunnen doorbrengen.
Bueren had en heeft trouwens nog, zeer brede schuiframen, waarvan de
dorpels slechts een handbreedte boven de begane vloer liggen. In de zomer
zijn de ramen hoog opgeschoven; je kunt dan zo maar door het raam heen
naar binnen stappen en cle geneugten van het zitten op een terras vermengen met de intimiteit van het binnen-zijn.
De zware gordijnen, die het met schemerlampen verlichte gebied der
ramen afsloten van dat der leestafels en biljarts, waren toegeschoven; door
een smalle trier spoot Licht. Ik ging naar binnen, bestelde een borrel en
ging zitten; het was er heerlijk schemerachtig; ik strekte mijn benen languit
en begon, zoals alle Iuie mensen, met bespiegelingen. Maar nauwelijks
hiermee bezig, vertelde de ober mij, dat Henk Faber aan de andere leant
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zat. Dat verraste mij. Henk Faber! Zowaar, daar zat hij. Ik had hem in
geen jaar gezien. Hij zwierf dus niet meer door Limburgs binnenlanden.
Ik besloot, maar niet naar hem toe te gaan; hij kon aan ongenode gasten
zo ongenadig het land hebben. Ik was zeer nieuwsgierig naar wat hem
hierheen had gedreven en hoopte maar, dat hij me zou zien: de rest kwam
dan wel in orde: we waren vroeger nogal intiem.
Ik stak een pijp op. Om mij heen was een zacht gebruis van stemmen.
Buiten stonden zwarte puntige gevels tegen een zeer donkere Iucht, die
telkens schichtig oplichtte. Achter de huizen wist ik de avondmarkt, waar
in de schijn van belle lampen allerhande waar te koop lag. Soms, als de
trams en auto's zich als bij afspraak voor een ogenblik kwam
het verdwaasde, hese schreeuwen der standwerkers over de daken heen;
het was dan alsof de markt zo boordevol geluid was, dat het over de rand
heen weg liep.
II
Het ging, zoals ik gehoopt had: Faber liet mij weten, dat hij er was, ik
mocht bij hem komen zitten. In het algemeen heb ik een hekel aan gaan
verzitten in een kroeg; er is in iedere tent maar een plaats, waar je naar je
zin zit, en dat is bijna altijd de plaats, waar je bij het binnenkomen naartoe
loopt; het gezelschap van Faber echter was mij meer waard dan welk
principe ook.
Nieuwsgierig keek ik naar het ruwe, gerimpelde gelaat van mijn gastheer; het leek mij, dat hij grijzer geworden was, maar dat kan heel goed
verbeelding zijn geweest. In hoe lange tijd had ik het niet gezien, dit
gezicht met de trage, diepliggende ogen, de dikke vormloze neus en de
grove mond. En toch, welk een add!
Hij vroeg mij allereerst of ik nog werkte. 1k antwoordde van wel; zijn
met moeite bedwongen glimlach ontging mij niet.
„En jij, heb jij nog gewerkt?"
„Jawel.
„Nog verkocht misschien?"
„Zeker, zeker .
„Wat heb je alzo gemaakt? Nog landschap, of alleen maar portret?"
„Bona allemaal vrouwen; mooie en lelijke, naakte en aangeklede; oude
en jonge Wat is er buiten de vrouwen eigenlijk waarcl geschilderd te
worden."
Het gesprek wilde al spoedig niet meer vlotten; Faber had zijn vechtlust
verloren, hij was ouder geworden. Een tijcilang trachtten wij elkander wijs
te maken, dat wij schertsten; wij konclen de ware toon echter niet vinden.
Ik werd daarom ernstig en zei hem, dat er iets met hem gebeurd moest zijn.
Hij keek mij spottend aan en Iegde zijn grote, behaarde handen op tafel.
Dat was een voor mij bekend gebaar; dat betekende, dat hij iets betogen
ging.
„Wat haal je daar nu weer een verbazingwekkende zielkundige krachttoeo uit. Wat ben je weer scherpzinnig. Daar lok je Henk Faber een bekentenis uit. En dat zOrnaar, met een paar woorclen
Kijk es, toen ik je
daar zo zag zitten, dacht
Dat is een aardig ventje; ik wil vanavond
praten, Iaat-ie 134 me komen zitten.Hij glimlachte verdrietig en toch was er een speelse vreugde in zijn
ogen... als van een jongen Hij stak een hand naar mij uit en ik
drukte die.
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„Natuurlijk heb ik wat. Dat is een heel gewone toestand. En ik wil
vanavond graag vertellen, wilt me dwars zit. Maar je bent niet cle eerste,
die het weten zal. 1k heb het al geschilderd. Maar kijk, schilcleren is niet
voldoende. Wat is er nu wel voldoende? Je kunt nooit jets volkomen uitzeggen. Dat zal bij jullie dichters ook wel het geval zijn. Ik heb mij laten
wijsmaken, dat dit lang zo natuurlijk niet is Ells het er uitziet ... Ga straks
met me mee, ik logeer bij Vierssen, ik heb daar een suite.”
Hij zweeg een poos. Achter de gordijnen Ilikten de biljartballen. Om
ons heen was het stage komen en gaan van bezoekers; zo nu en dan klonk
een heldere vrouwelach; gelukkig, er was geen band.
Ik kreeg, een paar maanden geleden, de opdracht tot het maken
van een portret. Een heel mooie vrouw gaf me die opdracht en het moest
haar eigen portret zijn. Laat me je van tevoren zeggen, dat de Iiefde er niet
1)4 te pas lcomt. Die vrouw heette Von Cramm. Ze is weduwe, nogal
gereserveerd; dertig, twee en dertig misschien. Maar ze is wonderlijk, ik
bedoel, buitengewoon mooi. Ze zal wel zo dadelijk hinnenkomen: ik zit op
haar te wachten. Ze is Hollanclse van geboorte. Zwart haar en een bijna
wit gezicht. Donkere, grote ogen. Kin en neus scherp, toch ook weer afgerond, zuiver . Maar waarom zou ik je dat alles vertellen? Je zult haar
straks immers zien? Woorden kunnen niet veel. In het begin Icon ik de
gelijkenis maar niet goed treffen. Je weet, ik acht de lichamelijke gelijkenis
nog altijd het essentiele van een portret. Maar het gelukte me Loch ... die
vrouw heeft een gezicht, dat naar mijn mening bijna volmaakt is. Je
begrijpt, dat ik haar in vreze en beven geschilderd heb. Ze was zichtbaar
blij, toen rk haar mijn werk het zien. Ik zei haar, dat zij voor mij zoveel
als een wonder was. Begrijp me goed: ik was niet verliefd. Je wordt
niet op de volmaakte vrouw verliefd, je wordt haar page, of, als je laaghartig bent, haar vijand. Maar ik ben te oud voor zulke Bingen ... Ik was
verslagen, ik was werkelijk ontroerd."
Faber liet zich opnieuw inschenken. Telkens, als de gordijnen uit-een
gingen, keek hij op.
„ ..... Nadat ik dat tegen haar gezegd had, vroeg zij mij, wat ik daar
eigenlijk onder verstond, onder een wonder. Ik heb het toen zo geformuleerd: „lets, dat schijnbaar niet thuis hoort in de wereld-orde." Ik zei er dat
„schijnbaar- natuurlijk bij. We zijn er tegenwoorclig zo diep van overtuigd,
Bat alles, wat binnen de wereld-orde is, er ook thuis hoort. Zij antvvoorddehierop, het niet vreemd te vinden, jets buitengewoon moois aan te treffen
in een wereld, die door een almachtig en volmaakt God geschapen was.
Toen we afscheid namen, beloofde ze, mij een wonder te laten zien in de
zin van mijn omschrijving: ze zou mij aan haar schoonzuster voorstellen.
Ik heb die schoonzuster geschilderd. Sindsdien heb ik angst voor het leven
en heb ik angst voor God. Ik ben een dwaas geweest. Meer clan vijftig jaar
heb ik geleefd en al die tijd heb ik het grootste Ievensmysterie niet gezien.
Ik heb er geen oog voor gehad. Ik begin te begrijpen, waarom er zoveel
mensen orthodoxe gelovigen zijn. Ik ben er de Iaatste tijd soms van overtuigd, dat de wereld een goddelijke redder nodig heeft. Dat ik Bat nooit
eerder heb gezien ik moet stekeblind zijn geweest; ik leefcle toch in een
wereld van bloed en schande. Ik dacht altijd maar, dat de boel eenmaal
terecht zou komen door rede en beschaving ... Maar het vreselijke is al,
Bat er jets terecht moet komen. De wereld is verloren. Hoe goddelijk moet
de schoonheid zijn, dat je je eraan bedrinten kunt en een vreemcleling op
g arde blijven .... Het leed dat ik gezien heb, is misschien niet het ergste
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leecl, maar het schokte mij hevig, zó hevig, dat ik er ziek van ben geweest.
Het maakte me duidelijk, dat het Ieed slechts schijnbaar niet thuis hoort in
dit leven. Wat is leed antlers dan het kiemen van de dood? Zonder de
dood is het leven ondenkbaar, onmogelijk. De wereldorde is een orde van
executie. Het doe! van het leven is de dood geworden; het leven is de beul,
die ons berecht. En bij dat alles komt nog, dat je diep in je hart weet:
daar moet wat aan te Moen zijn, want het geluk , is toch bet normale, het
gewone ... we zijn voor het gelulc geschapen .

III
Toen wij een tijdlang, elk bezig met zijn eigen gedachten, tegenover
elkaar hadden gezeten, stond Faber op. Een zwakke geur drong tot mij
door. Ook ik stond op en werd voorgesteld aan mevrouw Von Cramm.
Faber had niets teveel gezegd: ze was een vorstin.
Wit gingen zitten. Terwijl mevrouw Von Cramm en ik beleefde woorden wisselden, verviel onze gastheer in een mistroostig stilzwijgen. Hij
kwam echter spoedig tot zichzelf en vroeg: „Zullen we dan maar gaan?"
1k wilde afscheid nemen, maar hij drong er zeer op aan, dat ik mee zou
gaan: „Ach jongen, tegen wien moet ik straks dan praten?"
Het was erg heet op straat. De icoelte van de vooravond had plaats
gemaakt voor een drukkende hitte. De bioscopen gingen uit. Auto's gleden
onophoudelijk over het doffe asphalt. Het schuifelen van duizenden voeten
en het spreken van duizenden stemmen vormde een hinderlijke brij van
geluid. In een korte, brede straat golf de paars en rood neonlicht zó onbarmhartig over ons been, dat wij sneller begonnen te Iopen.
Plotseling stond !Doyen de stad het machtige stroomgebied van een
zware bliksem.
In de hotellift hoorden wij de eerste donderslag. 1k glimlachte tegen
Faber.
De kamers zagen er uitstekend uit; zij waren groot en waren smaakvol
ingericht: er was prettig licht. Ik weet nog goed, dat, hoewel mijn zenuwen
tot het uiterste gespannen waren, ik dacht: „Wat moet hij een inkomen
hebben".
Faber ' ging ons voor naar de achterste kamer. Hij hood ons aan te gaan
zitten, maar wij , sloegen dit af.
„Het is goed," hij, „ik wil niet aandringen, ook ik wil zo spoedig
mogelijk weg." Daarna liep hij naar de wand, keerde een niet heel groot
doek om en zette het in bet juiste Licht.
1k zag een vrouw in avondkleding. Zij keerde haar prachtige naakte rug
naar ons toe en keek naar ons om. Haar gezicht was afschuwelijk verminkt: het was bijna tot op het been weggezworen. Enkele tanden waren
uitgevallen; op de plaats van de neus was een etterende, korstige wonde;
het haar was zó dun, dat de schedellijn te zien was. Maar nog glimlachte het gelaat; de waanzinnige ogen poogden te behagen.
Versuft keerde ik mij om naar Faber. Zijn adem ging zwaar door de
stilte, zijn gezicht ping voorover. Met bevende handen keerde hij het doek
weer met de afbeelding naar de wand.
Buiten heerste bet onweder. De regen ruiste. Op de gang riep iemand,
dat de ramen op de bovenste corridor nog gesloten moesten worden.
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Inge Lievaart

STAD EN EILAND
Lang woonde ik in 't eilandhuis,
waar mij mijn ouders wonnen,
nabij de duinen, goed en kuis,
rondom het levend zeegeruis
en hoog de tocht der zonnen.
En boer en visser, recht en slecht,
— de deur was tot de nacht toe open —4
heeft daar wat prangde blootgelegd,
heeft guI dat huis geclaggezegd,
wanneer hij Tangs kwam lopen.
Te groot werd ik voor Vaders hand,
te groot werd ik voor Moeders rokken,
't nestkuiken groeide uit de rand
en zag de stad aan de overkant
en is op 't Iaatst vertrokken.
Die avond dwaalde ik door de stad,
een stroom gezichten zonder namen,
tot een mij groette en Iispte wat
en ik verschrikt ten spiegel trad
in 't bits Licht uit de ramen.
Ik zocht een deur, die open stond,
aan al dat rode te ontkomen
en te hervinden in het blond,
zacht licht over een tafelrondt',
mijn witte kinderdromen.
. Het huffs, dat ik verlaten had,
rondom de lamp wat oude woorden,
en dan ontzet bemerken, dat
de open deuren in de stad
't verdwaalde hart vermoorden.
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1k vluchtte en ik vluchtte niet:
ik kon de stall niet meer verlaten,
maar 't eiland hield ik in mijn lied
en wat mij soms een Broom weer biedt:
de blonde lammeren blaten.
'k Nam intrek in het woordkw artier,
en koos grofmazige gordijnen,
dat elk die fangs gaat ziet tot hier,
en geen de stugge venstersier
vervreemde of doe verdwijnen.
Lijkt soms mijn huis nog toegedaan,
geen die ik kan of wil ontlopen;
gelijk op 't eiland werd gedaan:
voor wie maar wil, de deur staat aan,
blijft tot de nacht toe open.

Johan West

GOEDE VRIJDAG
Gerechte, thans staat Gij terecht,
Bevrijder, thans zijt Gij gebonden,
En reine, Ge zijt vuil bevonden;
God heeft Zijn toorn op U gelegd,
God heeft Zijn hand aan U geslagen;
God geeft geen antwoord op Uw klagen.
Krom U en krimp aan 't truis in pijnen:
God is geen toevlucht voor de zijnen
Voordat Gij stervend „Vader - zegt.
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Hans Turken

VANMORGEN
Vanmorgen, in de vroegte hij 't ontwaken,
heeft ons een zoete geur het reeds verteld:
God heeft de Scheppingsdaad opnieuw gesteld:
en de aarde scheurde, en de knoppen braken.

We voelen in ons bloed het zacht geweld
dat in ons dringt en roept, en even raken
wij aan 't Geheim van God-in-ons, ontsteld
dat Zijn aanwezigheid zo zoet kan smaken:

De zon, de blauwe hemel en de bloemen,
de kleine bijen die onrustig zoemen
doorheen Uw alomtegenwoorclig Iicht ,---,
en in ons hart als nauwontloken klanken
,-- om voor Uw Wederopstanding to danken
de gave aanhef voor een nieuw gedicht.
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J. Das

EXISTENTIE-PHILOSOPHIE
EN LITERATUURBESCHOUWING
In een essay van 55 bladzijden druks geeft de onlangs tot hoogleraar
in de Franse letterkunde te Leiden benoemcle Dr S. Dresden een helder en
orienterend overzicht van de existentie-philosophie, Naar toepasselifkheid
voor de Iiteratuurbeschouwing, en de perspectieven, die zulk een toepassing opent. *) Een bewonderenswaardige prestatie op zichzelf. Zoals het
gewoonlijk gaat bij een boekje, dat in kort bestek zo diepgaancle en verstTekkende zaken aanroert, is men geneigd de marges te overdekken met
zijn maar-en en althans-en, en een grondige bespreking zou dan ook het
werkje in omvang ver overtreffen. lk beperk mij daarom tot een zo eenvoudig mogelijke weergave in eigen woorclen van de inhoud, waar ik enig
commentaar doorheen vlecht. Dat de Iezer niet meer precies zal kunnen
onderscheiden wat nu van Dr Dresden, en wat van mij afkomstig is, zaI
naar ik hoop zijn inzicht in dezen niet in de weg staan. En mijn bedoeling
is tenslotte, dat hij naar aanleiding van mijn bespreking dit boekje zelf
lezen zal. Het is de moeite waarcl.
S. Dresden begint met tegenover elkaar te stellen de Iiterair-historische
methode eri de idee, die cle BeIg Etienne in zijn Defence de la philologie
als reactie daarop heeft gelanceerd. De eerstgenoemde methode tracht
door het bijeenbrengen van zoveel mogelijk gegevens omtrent de historische achtergrond van een kunstwerk (geschiedenis van het genre,
milieu waarin het is ontstaan, Ievensbeschrijving van den auteur) dit
te verklaren. Wat zich echter aan deze verklaring onttrekt, is juist het
individuele van het werk: waarom het ,-- gegeven een en ander juist zo
en niet net even anders uitgevallen is. Om dit individuele karakter van
een werk te kunnen apprecieren, stelt Etienne nu voor, genoegen te nemen
met het directe genieten van een kunstwerk (zulk direct genieten zou immers ook het grootste genot zijnl) en bij het registreren van de onmiddellijke indruk, die het maakt, te blijven staan. Zo eenvoudig gaat het echter
niet: niet altijd zal men het werk geheel begrijpen, misschien zal men er
zich ook niet altijd geheel aan gewonnen kunnen geven. Er rijzen dus
onvermijdelijk vragen, die weer hierop betrekking hebben, waarom dit
werk juist zo door den kustenaar gemaakt is. Dat wat beide wijzen van
benadering verwaarlozen, is dan ook de geschiedenis, die het kunstwerk
in zijn schepper doormaakt, de wijze waarop deze zijn indrukken tot het
uiteindelijke werk verwerkt. Dit is een psychologische aangelegenheid,
maar een benadering langs de methodische wegen der experimentele psychologie biedt toch weinig uitzicht.
De vraag naar het waarom-juist-zo-zijn behoort nI. tot de aller-elementairste vragen, waarop het antwoord voor de Iogische of methodische redenering onbereilbaar is, zoals ieder zal ervaren hebben, die dieper heeft
doorgedacht. Om dit probleem te raken behoeft men een wijze van bena*)

Dr S. Dresden. Existentie-philosophie en Literatuurbeschouwing. Vierde deel uit de
serie De Eik van J. M. Meulenhoff, Amsterdam 1946.
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deren, die eveneens uitgaat van het elementairste; en die is nu, zegt
S. Dresden, te vinden in de uit de descriptieve psychologie of phaenomenologie van Husserl voortgekomen moderne denkwijze der existentiephilosophie. Deze philosophie immers stelt de mens niet redenerende tegenover
de wereld, maar ondergcicinde in die wereId, die hij situatie noemt. Situatie
p-4 want veel naclers omtrent de wereld weet de mens niet te vertenen: hoe
deze situatie zo geworden is, waarom ze zo moet zijn, hoe hij in die
situatie gekomen is, wat hij erin moet doen en hoe hij er uit komt (trouwens, waarheen?), hij weet het niet. Hij staat voor de grenzen van zijn
persoon ten opzichte van de situatie, voor de grenzen van zijn 'even in
de tijd, en voor de grenzen van de situatie zelve: daaruit komen de drie
categorieen van deze philosophie, angst, dood en niets te voorschijn. En het
is juist de overeenkomst van deze categorieen met de gevoelens, die men
bij vele dichters aantreft, die de existentie-philosophie als basis voor een
Iiteratuurbeschouwing zo aanlokkelijk maakt. Dit wordt dan vooral aan
de poezie van G. Achterberg nader gedemonstreerd.
Wat dus de op deze philosophie gebouwde literatuurbeschouwing allereerst heeft te doen, is de ervaring van angst, dood en niets bij de auteurs
aan te wijzen. Van een scherpe analyse zal hier geen sprake kunnen zijn.
Immers, de dichters kunnen zelf de drie categorieen der existentie, waaromtrent zij niets weten, slechts (vaag of vlijmend) aanvoelen en beleven. De
Iiteratuurbeschouwing zal dan ook alleen deze beleving bij hen kunnen
belichten of voelbaar maken. Inmiddels heeft zulk een beschouwing meer
te cloen: ze moet nu Iaten zien, hoe de schrijver er toe kwam zijn werk juist
zo te maken. S. Dresden verwijst hiervoor naar het hoofdstuk over de
„psychanalyse existentielle" in L'etre et le neant van Jean-Paul Sartre.
Deze gaat er van uit, dat ieder mens in de situatie, waarin hij verkeert,
een zekere houding aanneemt, en cat deze houding voortvIoeit uit een
misschien eerst gaandeweg rijpende, maar toch oorspronkeIijke keuze. De
mens, in zijn wanhopige situatie „geworpen'', neemt een sprong. Het is
deze sprong, die Sartre belichten wiI om het verband tussen de beleving
van den kunstenaar en zijn werk te tonen.
Aan de hand van verschillende werken gaat S. Dresden dan nader op
deze Iiteratuurbeschouwing in. Ik noem hiervan alleen Heidegger's Holderlin and das VVesen der Dichtung en het boek van Albert Camus: Le
mythe de Sisyphe, essai sur I'absurde. Het gaat in deze verhandelingen
om de wereld, waarin de dichter krachtens zijn keuze Ieeft en die, welke
hij in zijn magische taal dus krachtens deze zelfde keuze oproept. De
dichter waagt zich buiten de uit zelfbehoud op allerlei manieren gereguleerde „werkelijkheicl- (velen moesten dit met de waanzin bekopen), en
wat hij toont is dan ook de ware wereld, vrij van de camouflage, die in zulk
een regulatie Iigt.
Bij mijn uiteenzetting heb ik mij in mijn bewoordingen zeer ver van
S. Dresden verwijderd, en het fijne van zijn werk heb ik natuurlijk moeten
overslaan. Ik hoop echter, dat ik een goede indruk heb gegeven van zijn
betoog. Op een punt intussen heb ik een belangrijke passus overgeslagen,
juist omclat deze mij critiek leek. Alvorens immers tot een nadere uiteenzetting van de existentiele literatuurbeschouwing over te gaan, had Dresden een onderzoek naar haar toepasselijkheid ingesteld. Hij stelde m.a.w.
de vraag, of wel hij alle kunstenaars de beleving van de drie categorieen
der existentie kan worden aangewezen. Men zou nI. kunnen veronderstellen, dat van deze gevoelens van angst, dood en niets alleen sprake is bij
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modeme, aan de geest dezer philosophie verwante dichters. Dit is niet zo:
bij Racine vindt men ze ook, omdat hij een zeer directe gevoeligheid bezat;
bij Corneille echter niet, omdat hij zijn classicistische kunst opzettelijk beperkte tot het terrein der redelijkheid (waarvan de gevolgen dan ook in cle
ontvvikkeling van zijn dramatiek zichtbaar zijn: zij moet het ontbreken van
de gevoelsbodem steeds meer met uiterlijke middelen compenseren); bij
Voltaire ook niet, omdat hij helemaal geen kunst beoogde te scheppen,
maar ideeen wilde verbreiden(?). Of men dus deze elementaire belevingen
aantreft, zou een aanwijzing kunnen zijn voor het constateren van zuivere
kunst. Tegeninstantie vormt Mozart, bij wien men hiervan niets bespeuren
zou (ik weet het niet!), terwijI toch zijn zuiverheid buiten kiji is. De verklaring zou hierin liggen, dat Mozart een „natuurverschijnsel" was, en
innerlijke verwerking van beleving tot schepping bij hem dus niet plaats
vond.
Hier nu knoopt mijn bezwaar aan; een bezwaar, niet tegen de basis van
deze methode, maar tegen de op deze basis gebouwcie beschouwing zelf,
die bestaat in een overdrijving en doorvoering ad absurdum van een gevonden waarheid. Men kan zich nauwelijks een treffender beschrijving dan
die der existentie-philosophie denken van de situatie, waarin een mens
verkeert, die zonder God in de wereld is. Wanneer hij het uitzicht op zijn
Schepper en op zijn Verlosser heeft verloren, staat hij inderdaad voor die
drie grenzen, die de drie categorieen van zijn existentiet oproepen. En ook
wanneer hij zich in Christus geborgen en met God verzoend weet, zal 't besef van de hachelijke toestand, waarin hij verkeercle en de mensheid rondom
hem nog verkeert, niet ontbreken. Wat hier echter gemist wordt, is een
goed inzicht in de sprongen, die een mens in deze situatie alto nemen kan.
Behalve de sprong, die bestaat in de vlucht tot Jezus, en die, die zijn tragische kracht zoekt in de erkenning van het hopeloze van de toestand, zijn
er nog vele mogelijkheden. Daar is allereerst die houding, die meer of
minder opzettelijk de angst ten onder houdt in Iuchthartigheid of in de beruchte „glas-harde" mentaliteit. Daar zijn voorts zij, die al berust dit op
superstitie of ongeloof de angst niet meer kennen omdat zij te goeder
trouw menen grond onder de voeten te hebben. Ik denk hier m. r. aan het
oudere en nieuwere rationalisme en het positivisme. Is niet het grote onderscheid in de geest, de kunst, ja zelfs de kunstvormen van de renaissance
tot de romantiek en daarna hierin gelegen, dat men voor de Iaatste tengevolge van het heersende wereldbeeld meende grond onder de voeten te
hebben, terwijl men te beginnen met de negentiende eeuw en vooral in
de twintigste begon in te zien, dat dit niet zo is?
Is de angst werkelijk een „oer-phaenomeen", dan mag uit het niet aanwijsbaar zijn ervan niet worden geconcludeerd, dat ze er in dit geval dus
niet was. Integendeel: verklaard moet worden, waarom ze hier niet zichtbaar is. Traclitionalisme, rationalisme, positivisme zijn dan te beschouwen als min of meer collectieve houdingen tegenover de oer-angst. Nu is
het wel een kenmerk van (de meeste) dichters, dat zij zich althans tot op
losmaken uit de collectiviteit, maar het is toch niet te
zekere hoogte
loochenen, dat zij althans tot op zekere hoogte met deze collectiviteit verbonden blijven. Tenzij men will postuleren, dat alleen hij een
„ware" dichter is, die geheel opnieuw, zonder tegen iets of iemand aan te
leunen, positie kiest in de ik zeg niet: hem omringende, maar: in de
oer-situatie. En pas met deze vraag, wat een dichter is, betreedt men het
eigenlijke terrein der aesthetiek.
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Mijn bezwaar tegen S. Dresden's uiteenzetting is dus dit, dat hij meent
dat zijn existentiele literatuur-beschouwing de eigenlijk aesthetische beschouwing is, en dat hij op deze wijze het kunstwerk als zodanig in het oog
zou vatten. Hier tegen is in te brengen, dat de aesthetica zich bezig houdt
met de aesthetische zijde der Bingen, met de aesthetische zijde van des
mensen beleving en voortbrengingsvermogen, en met de aesthetische zijde
der menselijke uitdrukkingsmiddelen, en dat wat zij aan de dag brengt even
goed toepasselijk moet zijn op Horatius, P. C. Hooft en La Fontaine als op
Villon, Poe, Dostojevski en Achterberg. Voorts, dat kunstwerken-als-zodanig niet bestaan: ze hebben een „achtergrond". Wat Dresden nu doet,
is omtrent het kunstwerk wijsgerige vragen stellen. Dat is onmisbaar. Het
zijn echter bij hem de vragen ener wijsbegeerte, die zeer sterk in zekere
psychische verschijnselen ge .interesseerd is. Wordt een op deze wijsbegeerte
gebaseerde beschouwing zoals bij Sartre en Camus gebeurt als een
zelfstandige methode, hoe vloeiend dan ook, gehanteerd, dan is het gevoig
een krasse eenzijdigheid en toepasselijkheid alleen op de min of meer „opgelegde gevallen . Het kunstwerk wordt dan beoordeeld naar zijn achtergrond, en van de vraag, of men er tangs deze weg vat op krijgen kan wil
men zelfs de bepaling laten afhangen, of het een kunstwerk is.
Zal het zeer elementaire, dat in de beschouwingen der existentie-philosophie ongetwijfeld aan de orde wordt gesteld, tot zijn recht gebracht worden,
dan zal deze de samenwerking moeten aanvaarden met de aesthetica, die de
structuur van een kunstwerk belicht, met de psychologie, die kan toelichten,
hoe het aannemen van een bepaalde houding in een bepaalde situatie in
zijn werk gaat, en met de historische wetenschap, die de factoren tonen
kan, welke -de concrete vorm, waarin zich de „oer-situatie - aan een mens
heeft voorgedaan, en de richting, waarin zijn keuze van een houding geleid
werd. mede bepaalden. Zij zal er zich dan op voor te bereiden hebben, dat
haar bijdrage voor de verklaring van het ene kunstwerk (by. van Achter
berg), ook naar zijn vorm, beslissend is, tervvijI zij voor het andere (by. van
Voltaire) slechts in zoverre van belang is, dat ze tot het rechte begrip van
zijn achtergrond jets kan bijdragen. Dat de geestelijke houding, waaruit
een kunstwerk geboren is, in het licht gesteld wordt, acht ik vanzelfsprekend van het grootste gewicht. 1k wit zelfs verder gaan: ik acht een kunstheschouwing niet afdoende, wanneer ze zich ook niet richt op de geestelijke houding, die een kunstwerk bij den beschouwer opwekt. In de spanning tussen deze beide polen moet bet kunstwerk worden gewaardeerd.
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Kees Klap

EEN DAG IN MAART
Morgenwandeling
'k Treed in den koelen morgen en ik Iach.
Waarom? Om 't sterke licht, dat mij verblindt,
of om den Iijster, die zijn eerste lied begint,
om 't weer herkennen van den vinkenslag,
omdat beloften van een zuiv'ren dag
zijn in de prikk'Iing van den Oostenwind?
Zie: Iangs mij gaat een blij naar school gaand hincl
en vraagt waarom die vent toch lachen mag.
Omdat ik waarlijk denk, dat 'k Adam ben,
dat mijne stap 't berijpte gras ontdooit,
dat glinstert als in Edens Iichten hof,
omdat ik vogels als mijn vrienden ken
en lachend mij verwonder, hoe God ooit
toch zooveel schoonheid scheppen kon uit stof.
Het Iicht wordt sterker en de duizeling,
dat ik als Adam over d' aarde ga;
de bonte vlinders fladderen mij na,
en duizend vogels zingen, waar ik ging.
Als ik op 't doode hout de oogen sla
clan bloesemt het als in betoovering,
er is geen toekomst of herinnering,
alleen het hooge jub gen: 1k besta,
ja, ik besta, besta, dat is genoeg
ook al begrijp ik niet den aardschen tijd
en 't wonder niet van lente door mijn voet,
doch weet: Te gronde ging, wie meerder vroeg
en deel zijn wilde van de eeuwigheid,
doch ik besta vandaag en zoo is 't goed.
Avond
Avond. 1k leg mij neer, vermoeid van 't licht,
een zoete moeheid, die door 't Iichaam trekt
228

als zware wijn en cliepen slaap verwekt,
een wond'ren slaap met bitter droomgezicht:
Wat door de sterkste heerschers werd gesticht,
vervaIt; niets, dat hun nog tot eere strekt;
en onder Iagen stof en asch bedekt
Iigt 't schoonste, dat de hartstocht heeft gedicht.
En als ik later plots'Iing wakker schrik
vraag ik: Heb 'k mij als Adam neergelegcl?
Want zie: mij bleef geen bloem, geen vogel trouw;
ik riep Loch uit: Zie ik besta, ja ik,
was 't niet genoeg, is 't doelloos uitgezegd,
ben ik als Adam eenzaam zonder vrouw?
De nacht
Riep ik wel bloesems uit het doode bout,
hoe zong reeds nu een nachtegaal;
of droomde ik mijzelf een schoon verhaal
Coen ik de vreugd van 't zijnde heb vertrouwd?
want o, ik werd in een nacht moe en oud,
de morgenstond is Ieeg en koud en vaal
en bij een aarzelende zonnestraal
heb ik mijn broosheid en mijn schuld aanschouwd.
Iic sta nu op en weet: mij is tot spijs
herinn'ring aan 't verloren Paradijs,
doch nimmer zal verzaad'gen mij dit brood,
ik tob mij of om goed of kwaad, dom, wijs,
en wie stelt mij tenslotte nog de eisch
van overgave, 't Leven of de Dood?
Wie Adam zijn wil, zelfs in droom, vergeet
dat hij is onder Adams vloek gesteld,
verdorven is de mensch en 't aardeveld
brengt giftig kruid voort; slechts in zweet
en tranen komt een simpel huis gereed,
Natuur is meest een zinneloos geweld,
verbijsterd wordt een schaam'Ie oogst geteld
en huiv'rend dekt men schoonheid met een kleed.
Het zou volkomen moe en troostloos zijn
als God ons niet een gunst gelaten had
en wel de Liefde, die vergeten doet
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de distels, 't zweet, dat menschen zijn onrein,
dat 't driftig leven is een aarden vat,
o treed met haar elkander tegemoet.
De nieuwe morgen
Nu ga ik weer als Adam in het Licht,
deez' morgen; bij een blinkende rivier
brengt God ons beiden saam met plant en deer.
Hij heeft uit 't niets ons sterke lied gedicht,
dat in ons jub'lend oproept 't vergezicht
van grooter schoonheid, dan wij heden hier
aanschouwen tot 't aarzelend betreden schier
het Eeuwig Rijk, dat Hij de Zijnen sticht.
0, God, doe ons in onzen aardschen tijd,
nu wij welhaast verloren gaan in pijn,
gelooven, dat Gij wegneemt onze schuld,
en nog als teeken van Uw heerlijkheid,
twee harten als een wonder een doet zijn,
en 't aarden vat met eeuw'ge waarde vult.
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VLUCHTIGE NOTITIEN
Het Vraaggesprek
C. Francois de Breyer zat op een keukenstoel voor een eenvoudig withouten tafeltje; hij groette enigszins uit de hoogte
en maakte een vettige indruk. „Ik ben
juist aan een gedicht bezig. Neem een
stoel en kijk wat rond in deze eenvoudige
cel van een eenvoudig mens. Maar praat
en vraag gerust...„Hindert u dat dan niet? Trekt de inspiratie zich niet terug, de muze zogezeid? Nietwaar, men kan vrouwen in
gezelschap beminnen, maar er toch niet
minziek met hen bezig
„Dat laatste ware een perversie", antwoordde hij. „Maar ik geloof niet in
inspiratie, want ik heb er geen." Zijn
dikke hand wuifde daarbij minachtend.
„Overigens moet de erotiek gesaneerd
worden. We moeten beginnen met standarisatie en normalisatie... Ik ben in
gehoorzaamheid aan het vruchtbaarheidsgebod getrouwd en ik kan dus over
erotiek alleen nog maar op een cerebrale
wijze spreken... Alle romantici moeten uit
een oogpunt van morele volksgezondheid
verboden worden. Van staatswege moeten dan de erotische gedichten van de
jongeren op de scholen verspreid worden,
te beginnen bij de vijfde
„Maar'', riep ik ontzet.
„Ik weet, wat u zeggen wilt. U denkt niet.
Is het u nooit opgevallen, dat bijvoorbeeld Schimmel u voor een jonkvrouw in
vuur en vlam kan zetten, terwijl u door
de erotische gedichten van de jongeren in
't minst niet geraakt wordt? Zij maken
immuun, zij zijn sera.
Ik weet het alweer. Ik krijg tabak van
uw maars. Tussen haakjes, hebt u een
draadje voor me? Een arm kantoorbediende..."
„Een arm dichter dan...''
„1\166, meneer. Dichten is geen kunste,
het is een edel tijdverdrijf. Geen krampachtig zich opschroeven terwille van de
centen; geen ogendienerij. Het moet alles
vrij en onbezoldigd toegaan."
„Wat denkt u van de huidige stand van
poezie-zaken?"
„Heel goed. Er zijn reeds meer dan
16.000 erkende jongeren. Er moeten
echter nog 9.000 tijdschriften bijkomen.
De ontwikkeling moet nog een korte tijd
zo doorgaan en dan wordt er geen enkel
gedicht meer gelezen, door niemand meer.
Daar moet het heen, ik zei al: geen ogendienerij. Bedenkt u eens wat een vrije tijd

er vrij zal komen als men geen gedichten
meer behoeft te lezen... Poeseren is poseren (het woord- zegt het bijna al). Het
is confrontatie met het ik. Het is egokiteit. Meneer, dat woord is van mij. De
individualistische, woordse kunstinterpretatie van de ervaring der functionele
krachtvelden der integrale persoonsbezittelijkheden is gemeenschapskunst in
de hoogste graad. Want de gemeenschap
bestaat uit individuen, dat is evident!"
Hij schreef. Ik keek. Geen boeken, geen
schilderijen. Aan de verschoten behangwand familie-portretten en twee platen.
voorstellende een luchtig geklede boete
doenende Magdalene en een nog luchtiger geklede Hagar in de woestijn. „LI
kijkt naar die platen? Een gelukkige cornbinatie van vrouwelijk schoon en Bijbelse
tragiek... Specimina van op een stoel
wortelende aren van kunst, erotiek, Bijbelse geschiedenis en ethiek. Alles centraal gezien en vormgevend uitg ewaaierd.„Waar werkt U op 't ogenblik aan?"
„Aan de berijming van de Heidelberger.
Prachtstof. Luistert u eens:
Gij zult geen valse el, maat, waar dan
ook gebruiken want dat zou snaasten
goed en uw eer lelijk fnuiken.
Volkse kunst. Denk eens aan de zwarte
handelaars."
„Maar u zei toch, dat we het zo ver
moesten brengen, dat niemand..."
„Zeker, zeker... Maar we leven in een
overgangstijdperk. Men moet zich op
tijd weten te compromitteren. En dan,
de belastingen... Ik mag toch zeker ook
wel eens wat verdienen; daarenboven
ben ik nog steeds niet erkend."
„Ja, ja, en dan? Uw plannen bedoel ik."
„De herdichting van eens wijsgerig werk.
Centraal leren leven en denken en dichten.
We moeten hard de weg van het hart op."
„Maar'', waagde ik, „zou dat geen verlamming ten gev...De Breyer riep naar de suite-deuren:
„Geen thee maar" en teg en mij zei hij
smartelijk (na zich slechts enkele tellen
bezonnen te hebben): „Ga ogenblikkelijk
weg, gij misselijk misbaksel, of gij wordt
door mijn dichterkracht verachtelijk haksel. Helaas, gij zijt een zeer onhartelijk
mensenkind, gij, horend tot des levensbekers zinkend zaksel!"
„Maar uw liefhebberijen... Alles is
belangrijk..."
Ik heb zijn antwoord maar niet vluchtig
genoteerd. Er is een grens aan alles...
K. v. D.
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K RITIEKEN
Dr. P. M. Maas. Francois Villon. Dief,
Roover, Moordenaar en Dichter. Uitgeverij Het Spectrum. Utrecht-Brussel,
MCMXLVI.
Hoe weinig weten wij of van de OudFranse literatuur. Een enkel vers werd
door een bloemlezing ons bekend; een
enkel rondeel en enkele balladen werden
voor ons vertaald, maar over het geheel
waren we niet in staat de verhevenheid
van het beeldhouwwerk van de Gothische
kathedralen terug te vinden in verhaal of
poezie. Ook wie een Franse editie van de
verzen van Villon in handen krijgt,
moet telkens de betekenis van woorden
nazoeken in een speciaal vocabulaire.
Welk een dienst bewijst ons dus Dr.
Maas door ons in zijn werkje, dat zich
heel plezierig laat lezen en zeer onderhoudend is geschreven, een kijk te geven
op persoonlijkheid en werk van de zo
markante en gecompliceerde Francois
Villon. En op Villon zelf niet alleen. Ook
van het milieu en de tijdsomstandigheden
van Villon krijgen we een levendig beeld.
We kunnen de levensgang van de dichter
bijna helemaal volgen door wat hij ervan
vertelt in zijn eigen werk: van zijn geboorte in het door oorlog, pest en pokken
geteisterde Parijs; van zijn schelmenstreken tijdens zijn studentenjaren wordt verteld, van zijn schooierstochten en gevangenschap, van zijn bitterheid en angsten
in de voor hem al te vroeg gekomen aftakeling en ouderdom.
Door zijn talrijke en verdienstelijke vertalingen helpt Dr. Maas ons been door
de rijstebrijberg van persoonlijke toespelingen en van uitlatingen welke enkel op
personen en gebeurtenissen van de eigen
tijd betrekking hebben. Zo laat hij ons
dan een brok onvervalst laat Middeleeuws leven proeven met zijn zonderlinge
dooreenmenging van vroomheid en bandeloosheid, waaruit altijd een zuiver heiligengelaat en een satyrieke duivelskop
ons schijnen aan te zien en tegen te grijnzen. Het is door de scherp-observerende
ogen van de merkwaardig begaafde Vilion dat wij dit Middeleeuwse leven aanschouwen; Villon, die zich verheft boven
de gebondenheid van deze speciale tijd
en omgeving, die parallellen vindt in een
Musset en een Verlaine en tenslotte in
onze; eigen tot tegenstrijdigheden geneigde tijd.
Francois Villon rijst uit boven zijn tijdgenoten door zijn ongelooflijk rake en
conciese wijze van karakterizeren, door
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het frisse en levendige rhythme van zijn
wezen, zijn verzen, die iets hebben van
de onstuimigheid, waarmee voorjaarswinden aan takken rukken, en van koel, snelvlietend water.
Het zijn de bijtende verzen van Villon,
waarin we hetzelfde niets ontziende realisme en dezelfde humor terugvinden van
de tafereeltjes, in de kathedralen uitgebeiteld.
Waar vinden we zó vroeg hetzelfde meedogenloos scherp ontleden en schrijnend
beschrijven, dat we later telkens weer zullen terugvinden bij de Franse meesters:
bij La Fontaine, bij Moliere, bij Balzac
tot in onze eigen tijd?
Dit alles is Dr. Maas in staat ons voor
ogen te stellen in een klein boek van ruim
honderd pagina's. Hij bewijst hiermee aan
ieder, wiens levensgeluk door het genieten en begrijpen van onsterfelijke verzen
vergroot wordt, een niet te schatten
D. I. BOUMAN---ERINGA.
dienst.
Loden Vogel. Dagboek nit een Kamp.
De Vrije bladen, Jaargang 18. Schrift
6/7, A. A. M. Stols, 's Gravenhage
1946.
Er waren in de oorlog mensen, die, wanneer zij in bijzondere omstandigheden
kwamen te verkeren, met een notitieboekje en een potlood in de hand liepen en er
hun werk van maakten iedere bijzonderheid van hun belevenissen te noteren.
Anderen verscholen zich bij rust in een
of ander hoekje en keerden tot zich zelf
in, om van dit oud vertrouwde zelf uit
hun ervaringen van de dag neer te schrijyen. Beide typen werkten op sommige
van hun lotgenoten buitengewoon irriterend. Want waar allen aan den lijve de
ellende ondergingen en in hun innerlijk
in de felste conflicten gewikkeld waren,
bleek het laatstgenoemde type die conflicten nog in een heimwee te kunnen
ontwijken, en traden de eersten op als
kopij-jagers, als kronikeurs van gebeurtenissen, die zij zo interessant meenden te
zijn, dat er nauwkeurig boek van gehouden diende te worden. Maar er was helemaal niets interessants aan, evenmin als
er iets interessants aan de het is. Het was
alles verschrikking, angst, en mateloze
pijniging. Daarbij kwamen de nederlagen
die men bij zichzelf moest constateren.
De beste dagboeken uit de oorlog zijn
dan ook die, die niet werden geschreven,
maar ingegrift staan in de harten.
Het dagboek uit een kamp van Loden

Vogel maakt echter een gunstige uitzonop „In de Schaduwen van Morgen" zou
dering op de dagboeken die wel geschrekunnen beschouwen. Ons nationale geesy en werden. De schrijver is van het type
tesmerk wordt ons hierin voorgehouden
dat aanvankelijk zijn eigen vertrouwde
met het doel ons op zijn waarde te bezelf nog niet heeft kunnen kwijtraken.
zinnen in het aangezicht van het hedenDie tijd valt vc5Or dit Dagboek. Maar
daagse proces van massale ontwaarding.
hierin is iemand aan 't woord, die, uit de
Alle kenmerken van Huizinga's uitzonschool van Vestdijk, in Westerbork nog
de;lijke vermogen tot historische oordeelgetracht had zijn ervaringen tot literatuur
yelling treden in deze studie aan het Licht,
om te scheppen, doch in dit dagboek van
waardoor hij, als zeer weinigen, nog tot
Bergen-Belsen niet verder kan komen
ons spreekt nadat hij is gestorven. Zondan een voor de geboorte reeds gedood
der aanwending van enig moraliserend
vers. In zijn dagboek geeft hij dan de
pathos kon hij terecht worden tot „een
nauwkeurige aantekening van wat hij
geweten voor zijn landgenooten" (van
psychisch moet verwerken. Hij tracht
Valkenburg).
geen beeld te geven van wat uiterlijk
Aparte actualiteit blijft houden zijn criplaats grijpt, maar analyseert zijn emoties.
tiek op de structuur van ons partijwezen
„Veel is er niet overgebleven van mijn
en staatsbestel, waartegenover hij de
illusie, een groot man te zullen warden.
practijk der Engelse democratie ten
Veel moest ik aan aanpassing prijs geven;
orienterend voorbeeld stelt.
M. S.
de ervaring leerde mij bijvoorbeeld, dat
ik eer lafaard ben dan held, eer verrader
Cola Debrot. Navrante Zomer. Uitg. J.
dan martelaar" (pag. 14). „Het leven is
M. Meulenhoff, Amsterdam.
het enige, dat bestaat, de rest is afval Slechts weinige verzen worden ons bier
(58). „Ik ben doodmoe, hongerig, en
geboden, die het alle-daagse, in zijn veelradeloos maar ergens is een stuk ik,
heid enkelvoudige wereldbeeld om de
het allerbelangrijkste, in rust en onaandichter heen bier en daar bestippelen met
gedaan" (65).
Hebben deze notities nog iets met literaeen pretentieloos-dichterlijke taal (die
niet zonder fouten is). De toon is nuchter,
tuur te maken? Zij raken de grens; zoals
nu en dan wrang, nu en dan meedogend,
heel dit leven aan de grens verkeerde. Het
met een verborgen angst voor de dodewoord is hier vaak geraffineerd gehanlijke vergankelijkheid. De bundel is niet
teerd en tot uitdrukking van een scherp
slecht, maar evenmin belangrijk.
analyserend beseffen gedwongen. Dit
H. BARENDREGT.
dagboek is een psychologisch rapport.
Het is een document van grote waarde
voor ieder die de naakte waarheid wil
Daniel Rops. Het Vlammende Zwaard.
leren kennen over een mens, die zichzelf
Ned. Bewerking door Dick Ouwendijk.
in die naakte waarheid ziet. Men kan dit
Uitgave Pax, 's-Gravenhage, 1946.
kampleven zonder bezwaar een paar hon.In dit boek wordt volgens de omslag de
derdduizend jaar in de wereldhistorie tediagnose van de tijdgeest gesteld. Dit
rugplaatsen. Zo moet de holenmens vroelijkt me een weinig sterk uitgedrukt.
ger hebben geleefd; zo kan de voorhistomaar zeker is, dat in vele goede fragrische maatschappij zijn geweest. De oermenten van dit m.i. niet overal even aanemoties zijn bloot gewoeld. Het is de
nemelijke boek wij een suggestief beeld
mens zonder beschaving, zonder cultuur,
van een bepaald aspect van de vooroormeegesleurd in een catastrofe, die hij onlogse tijd hebben (het is tussen de jaren
dergaat met maar een, niet eens marte1934 en '39 ontstaan). De schrijver van
lend verlangen, haar te overleven, hij zelf
l'Epee de Feu is een van Frankrijks been zijn ouders. Schrijnend is in dit dagkendste Katholieke auteurs van nu. Dit
boek het gemis aan elk religieus besef.
boek draagt ook een sterk apologetisch
Hier is de mens naakt. Als Adam, toen
karakter en last de misere de l'Homme
hij zich voor God verborg. Maar hier is
sans Dieu zien, en wil daarvoor de opgeen verbergen. En de goddelijke roep:
lossing geven. Soms gebeurt dit op enigsAdam, waar zijt gij? wordt bier niet gehoord.
zins geforceerde manier, zoals in de geC. VERMEER.
schiedenis van Sylvie en Remy Pësars.
Deze episode doet onwerkelijk en enigsProf. Dr. J. Huizinga Nederland's Geeszins dweperig aan. Ook de figuur van
tesmerk. A. W. Sijthoff's Uitg. Mij.
Paulin Roybet is niet geheel aanvaardN.V. Leiden 1946.
baar. Het is moeilijk, geheel belangeloos
Een in 1934 voor het eerst verschenen
te zijn, als men overtuigen wil. Wanneer
en in 1935 herziene uitgave van een arde schrijver dit niet zo direct nastreeft,
tikel, dat men in zekere zin als een spein de fragmenten over Nadja en
ciaal voor Nederland bestemde inleiding
lean—Louis, het Russische milieu van
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Nadja's familie, het prachtige gesprek
van Nadja met Bogdan, het gesprek tussen Abel en Theo Hess, gaat hij dieper.
De figuur van Maximilien Deaucourt is
levend, evenals zijn zoon Abel, de hoofdfiguur van het boek.
Zoals gezegd, zijn er in deze roman veel
minder overtuigende gedeelten, naast andere, die ons bijblijven, omdat ze ons
hebben ontroerd. De vertaling is niet
altijd vlekkeloos, (Dick Ouwendijk schijnt
b.v. „zich zelfmoorden" de juiste vertaling te vinden van „se suicider - ). Het
in zijn geheel wel belangwekkende werk
is royaal uitgegeven en voorzien van
een suggestieve titelplaat.
ANNA MERTENS.
L. J. Pieters. Randgebergte. Nummer van
Helikon, Apr. 1946. Uitg. A. A. M.
Stols, 's Gravenhage.
Al is de dichter Pieters zwaar te verstaan en doet hij alle moeite om zijn lezers
te beraadselen, wat hij ons schenkt is
tenminste poezie van betekenis, naar
inhoud zowel als naar vorm. In een zo
eenvoudig maar ook zo kernachtig mogelijke woordkeus tekent hij ons de mens,
aan wie het oude wereldbeeld werd ontnomen en die zich in een nieuw nog niet
heeft terechtgevonden.
Ook in mij is het gif van den tijd;
Beef slechts hem die na mij zal komen
het fiere vertrouwen terug,
d'obelisk die den hemel bestormde.
Voor mij slechts het koele gewelf,
de druipstenen grot der gedichten.
Ik ben als een kind zo moe van den
tijd.
Ook bij hem is de oorlog in dit proces
het kruispunt. In talloze symbolen, aan de
oorlog ontleend (o.a. in het sterke gedicht „Slagvele) tekent hij ons de verwording der cultuur.
In deze nacht zijn legeronderdelen
weer aangetreden voor den laatsten
slag;
langzaam gaat door de roestige bevelen
het leven in de doden overstag.
En langzaam kruipen onafzienb're
horden
afgrijselijk verminkten naar hun post,
eerst de haast gaaf gestorv'nen, daarna
worden
die door cadavers-half nog afgelost.
Een verwording, waarin Pieters zichzelf
nauw betrokken erkent. Want hij verkeert op de hoogvlakte van het dichterlijk individualisme, voor de grijnzende
machten waarvan hij capituleren wil, om
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zich te verliezen in het Honderd-stromenland der gemeenschap, zonder dat
hem dit gelukt: het randgebergte vormt
een laatste onoverkomenlijke hindernis.
Dit lijkt een van de hoofdaspecten. Een
nevenaspect daarbij is, dat de dichter wel
niet God maar dan toch het Christendom
de rug toewendt.
(Ik ben) ... een gek, alleen gelaten
boven de resten van een tempel, dien
'k als een dom memento mori, leerde
haten.
In een prospectus werd de volgende karakteristiek gegeven: „Het meest kenmerkende is misschien wel de verbinding van
intellectueel verantwoordelijkheidsbesef
(een verantwoordelijkheidsbesef blijkbaar
alleen voor de vorm, HB) met een sterke
dichterlijke bewogenheid." Dit is in zoverre juist, dat het verbond tussen het
intellect en het gemoed beheerst wordt
door de eerstgenoemde. De opperheerschappij van het verstand is nl. zo groot,
dat de gehele bouw van de bundel, ja
dat de vorm van bijna ieder gedicht, lijdt
aan spasmodie. Pieters construeert, hij
wil pregnant zijn, maar vervalt daardoor
tot fouten, die juist door hun strijdigheid
met het intellect bewijzen, dat dit een
harde zege 'bevocht over het gemoed. Zo
constateerde ik spel-, taal- en stijlfouten.
Om een kras voorbeeld aan te halen:
Ik praat nog in mijzelf soms tot de
nacht,
bang dat ik eens de duisternis zal
breken,
een arm mij om de schouders legt en
zacht
berustend mij vermaant niet door te
spreken.
De derde regel is, zoals hij daar staat,
baarlijke onzin, terwijl „een arm" als
spraakkunstig onderwerp ook van de
vierde regel deze laatste tevens als beeld
ontwricht. Door zijn intellectualisme is
het niet mogelijk de dichter Pieters als
welomlijnde gestalte uit zijn verzen los
te waken; hij zal zich door verder werk
moeten ver-klaren. „Randgebergte- wettigt evenwel het vertrouwen, zijn ontwikkeling met belangstelling tegemoet te
H. BARENDREGT.
zien.
John Steinbeck. De roode pony, vertaald
door Jac. van der Ster. Uitg. Nederlandsche Uitgeverij, Baarn, z.j.
De oorspronkelijke titel The long valley
past beter op de inhoud, die bestaat uit
zeven verhalen, spelend in de valleien
van California's bergland. Verhalen uit
die merkwaardige, wat primitieve gemeenschap, die pioniers vormen, waarin

de natuur, de levende en de dode, een
belangrijke functie heeft en waarin zowel
de zuiverheid als de ruwheid die daaruit
voortvloeien, spreken. Dit directe leven
komt ook in de stijl uit, een droge, laconieke, zakelijke stij1 zonder lyriek, die in
zijn directheid van een frisse bekoring is.
De gegevens groeien uit dit leven op:
het verlangen van een eigen paard en
het sterven van de rode pony, reeds op
bl. 30, zonder dat dit verder door dit eerste verhaal, hetwelk de helft van het boek
beslaat, van invloed blijkt waarom dan
deze titel? —; een lynchpartij; de vlucht
en het omkomen van een jongen moordenaar in de bergen; de moord op een
medeminnaar en dan nog drie, die niet in
enkele woorden zijn weer te geven, de
'beste van de bundel: de chrysanten, het
harnas, en Johnny de Beer. Met name in
deze worden gevoelens beschreven, die in
de diepste lagen der ziel hun oorsprong
vinden en die ons verrassen en verwarren. Hier wordt het geheim van den mens
benaderd. Met name Johnny de Beer is
voortreffelijk.
Op een enkel plekje na is de vertaling
zuiver.
Noch uit een inhoudsopgave, noch uit de
indeling of een aantekening blijkt, dat
dit een verzameling novellen is. Het boek
ziet er uit als een verzameling hoofdstukken van een roman, hun omslag vertoont de tekening van een pony, maar
uit niets blijkt, dat deze titel alleen toepasselijk is op het eerste verhaal. Een
lezer, die dit werk koopt, meent dus,
zich een roman van Steinbeck aan te
schaffen. De uitgever zal deze vorm wel
gekozen hebben uit vrees, dat het boek,
als novellenbundel aangeduid, niet zo
goed zal worden verkocht, maar ik acht
dit niet in de haak.
PIET KORTHUYS.
D. A. M. Binnendijk. Oog in Oog, kwatrijnen. Uitg. J. M. Meulenhoff, Amsterdam.
Het is een hachelijke onderneming, een
bundel Perzische kwatrijnen aan te bier
den, vooral wanneer men zich het kwatrijn mathematisch verbeeldt als een vierkant. Het eigenaardige van het kwatrijn
schuilt niet in de techniek — die is een
koud kunstje maar in de inhoud; de
gedachte eist een kristal te zijn met ongeschaarde vlakken. In een kristal blijft
niets te gissen over (wat het mysterie
niet behoeft uit te sluiten), maar Binnendijk laat veelal ruimten open voor gedachten, die we er van buitenaf in moeten halen, inplaats van dat ze van binnen
uit oprijzen. Niettemin bevinden er zich
enige excellente specimina onder, als b.v.

Van hier, van daar stroomt mij de
wereld toe.
Zij komt waarom, waartoe? En wie
weet hoe?
Hier, waar ik ben, spil van haar cirkelgang,
Worden mijn voeten van het stilstaan
moe.
Daarbij ook, die niet aan Leopold of
het Oosten doen denken. De gedichten
zijn aangelegd op een persoonlijk mededelen van innerlijkste gedachten. Zij handelen over de vicieuze cirkel van het
garde- en wereldleven en het paradoxale
van dat der (onvolmaakte) liefde.
H. BARENDREGT.
Beb Vuyk, Duizend eilanden. Uitgeversmij. W. de Haan N.V., Utrecht, 1946.
Uit deze druk blijkt niet, dat dit een
nieuwe uitgave is. In 1937 las ik deze
roman na eerste verschijning; deze druk
van 1946 is blijkbaar van hetzelfde zetsel;
dezelfde zetfouten en onjuistheden, waarop recensenten toen de aandacht vestigden, komen er onveranderd in voor. Hetgeen jammer is. Want dit met drift, vaart
en grote kennis van het onderwerp geschreven boek is een onbevlekte uitgave
waard.
Nu Indie zozeer in de belangstelling leeft
zal menigeen met vreugde naar dit suggestieve beeldende verhaal, dat culmineert in prachtige uitbeeldingen van het
Indische landschap, grijpen.
Het leven van den hoofdpersoon, Ab
Daalders, wordt voornamelijk uiterlijk gezien. Hoofdmotief is zijn groei tot man,
boven de gevoelens van minderwaardigheid uit, die niet tot studie geschikte hersens welke tot studie gedwongen werden,
hem gaven. Aan zijn leven op de theeonderneming in de directe strijd voor het
product en tegen de natuurkrachten, tegen
bandjir en pest, ook tegen de wisselvalligheden van het lot, wordt deze ontwikkeling beschreven. Dit is het hele verhaal, een intrige heeft het boek niet. En
de titel koopt slechts op het uitzicht aan
het slot, als Ab samen met den jongeman die hem op de kebon heeft ingewerkt, twee door de malaise ontslagen
planters, reist naar Boeroe, een van de
duizend eilanden, om hun energie op een
nieuwe plaats te ontplooien. Het meisje,
dat in Nederland de aanleiding is tot
Abs koene besluit, naar Indie te trekken
en de studie en een gemakkelijk leven
als noon van een rijkgeworden vleeshouwer eraan te geven, is slechts de prikkel tot deze levensvernieuwing. Zij blijft
hem in herinnering nog wel inspireren,
maar neemt in Indie, nog zonder dat hij
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haar heeft weergezien, geheel afstand van
hem. Zonder sentimentaliteit of weemoed,
waarvan het harde leven hem reinigt,
laat hij haar los.
Dit krachtige, harde in dit boek, dat toch
een gevoelige sfeer niet onmogelijk maakt.
is waarlijk verfrissend in onze Nederlandse literatuur. En mede door de geestdriftige liefde voor dit tropische land, deze
duizend eilanden, die verte en ruimte
oproepen in onze benauwde binnenkamers, is mij dit boek, ook na herlezing,
dierbaar als een voortreffelijke roman, die
ik, ondanks het feit, dat hij niet helemaal
harmonisch uitgegroeid is, beschouw als
een der beste Indische romans, waarin
waarlijk de tropen tot rijk, boeiend en geheimzinnig lokkend leven zijn gekomen.
PIET KORTHUIS.
A. Middeihoek, Hollanders bouwen de
,,Westwall". C. G. Campagne, Enschede.
Een onderhoudend geschreven verhaal
(stellig te wijds als „roman- aangekondigd) over razzia's, de wegvoering onzer
mannen in slavendienst, de arbeid aan de
zogenaamde westwall en de ontvluchting
van enkele slachtoffers tegen het eind
van de oorlog. Wellicht kan het in de
toekomst als documentatie-materiaal voor
den historicus zijn waarde hebben, doch
wij staan waarschijnlijk veel te dicht bij
de aanschouwde en beleefde feiten om
van de beschrijving ervan (deze beschrijving aithans) onder de indruk te komen.
Daarvoor komen er ook al te veel onbeIangrijke details voor. De tekeningen van
den schrijver zelf kunnen mij meer bekov. H.
ren dan zijn proza.
G. Ubbink. Ontwaken. Uitg. W. ten
Have, Amsterdam.
Het zou in alle opzichten beter zijn geweest, indien deze bundel niet in het licht
ware gegeven. De maker dezer verzen is
aan zien noch horen toegekomen; herhaaldelijk valt hij met zijn woordkeus uit
de toon en maakt hij gebruik van valse
of verwarde beelden; zijn taalbehandeling
openbaart een onbehoorlijk tekort aan
taalgevoel. Zelfs al zou deze bundel van
traditioneel- (maar contourloos-) christelijke verzen alleen genoten kunnen warden door enkele dierbaren in den lande,
dan moet toch uit naam van de kunst
geprotesteerd tegen een onderhavig bederven van de smaak. Een uitzondering
voor een gedicht: Het Woord. Daar de
maker hier zelf de bekentenis doet, dat
het vuur voorgoed gedoofd is, zal hij
wel doen na dit „Ontwaken - gewoon aan
zijn dagelijks werk te gaan.
H. BARENDREGT.
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Francois Pauwels, Griffioen, roman, bij
A. J. G. Strengholt's Uitgeversmaatschappij, Amsterdam.
Een jongeman, betrekkelijk gaaf van karakter, doch gedrukt door een zonloze
jeugd, is werkzaam in een boekhandel,
maar kan zich niet verzoenen met zijn
maatschappelijke positie, omdat hij die
niet in overeenstemming acht met zijn
intellectuele kwaliteiten. Dank zij een
beurs kan hij zijn rechtskundige studie
voltooien en vestigt hij zich als advocaat
in Amsterdam. Hier worth Francois Pauwels in zijn beschrijving van Griffioens
praktijk op z'n sterkst: hij ke pt 't milieu,
de gevaren ook van 't advocatenbedrijf in
een grote stad volkomen, is bovendien
een knap stilist, weet hier en daar met
recht meesterlijk-suggestief logische dilemma's te scheppen. Mr. Abraham Griffioen wordt feitelijk een slachtoffer van
zijn praktijk, of liever van zijn ongeduld,
zich een normale, legale praktijk te scheppen; vindt niet de kracht, zich te rehabiliteren en te herstellen en verwordt tot eery
zwendelaar. De tragische tendenz in deze
roman is, dat Griffioens buitengewoonscherpe zelf-analyse hem tot de erkenning
noopt van zijn normale mislukking. De
dood beneemt hem zijn kansen tot herstel.
v. H.
Johan W. Schotman. Hemelvaart. Bayard
reeks. Uitg. F. G. Kroonder, Bussum.
,,Misschien moge de zware, stroeve geestelijke sfeer waarin de handeling speelt
een rechtvaardiging opleveren voor de
uitermate gebonden vorm, die mij soms
voor grote moeilijkheden stelde. Het was
echter een voortdurende prikkel, de
vorm door de inhoud te laten overwinnen; het schrijven was te meer een verkwikking gedurende eenzame dagen in 't
hart van China, toen de vochtige tropische zomerhitte mij deed verlangen naar
Holland's koele wijde zee." Aldus de
schrijver in een Naschrift van dit inderdaad beklemmende gedicht. Een logger
vaart uit, een lid der bemanning krijgt
een visioen, doet enkele wonderen en legt
beslag op de geest der overigen; in,
godsdienstwaanzin wordt een moord gepleegd, en in een onweer gaat het schip
te gronde. Zo luidt het verhaal, dat op
historische gegevens gebaseerd is en in
de bezettingstijd een bijzondere diepte
verkreeg. De vorm, waarin het is gekleed
is stroef; men moet machten verzetten om
verder te kunnen. Door het gehele gedicht heen is dezelfde strofevorm vastgehouden, wat een wel sterke inspiratie
vereist. Wat erger is: de vorm alleen
schiet te kort, zodra suggestie der woorden er niet aan evenredig is. Bij de lezer

rijst daardoor een twijfel, of de vorm gekozen werd als expressie van juist deze
inhoud of slechts werd gehandhaafd om
ambachtelijke redenen. De indruk blijft,
dat de auteur meer heeft genoten van
het maken dan de lezer zal doen van het
H. BARENDREGT.
lezen.
Soewarsih Djojopoespito, Buiten het gareel, Indonesische roman. Met een inleiding van E. du Perron. Tweede
druk. Uitg. mij. W. de Haan N.V.,
Utrecht; Uitgeverij „Vrij Nederland'',
Amsterdam, 1946.
Het is moeilijk om bij de bespreking
van deze roman zich zuiver tot het literairei te bepalen. Want de inhoud zeif is
de strijd van de Indonesische nationalisten om de vrijheid. En deze tweede
druk, zes jaar na de eerste, is aan de
politieke ontwikkeling der laatste jaren
te danken. Bovendien is hetgeen dr. J. A.
Verdoorn op het omslag beweert, zo
agressief en eenzijdig, om niet te zeggen
rechtaf onjuist, dat de criticus geneigd is,
zich bier scherp over de politieke achtergrond van deze roman uit te laten. Ik wil
trachten, dit niet te doen, het komt aan
het boek niet ten goede. Maar de politiek
geheel vermijden zal toch ook niet gaan.
Slechts een vreemdeling in de westerse
literatuur over Indic zal durven toestemmen, wat dr. Verdoorn zegt, „dat wij,
Hollanders, verzuimd hebben om serieus
kennis te nemen van de Indonesische
visie op de koloniale maatschappij en op
de krachten, die binnen die maatschappij
naar verandering streefden".
Geen ander koloniserend land heeft zich
zo als Nederland direct ingelaten met de
inheemse maatschappij waarover het gezag uitoefende. Een ganse lijst van literatuur, economisch, politieke en belletristische, is er ten bewijze van het tegendeel.
„Dat de Indonesische wereld die hier beschreven wordt, in de koloniale literatuur
waaruit zij (de meeste Nederlanders) hun
kennis plegen te putten, volslagen ontbreekt", is evenzeer onjuist. Zij bekleedde
er een geringe plaats in, evenals in de
eigen inheemse literatuur, omdat zij —
het blijkt uit deze roman — ook in de inlandse maatschappij zulk een geringe
plaats inneemt, en weinig krachtig was:
slechts door en na de japse bezetting
heeft zij zich verder ontwikkeld. Deze
roman van de Soendanese schrijfster
speelt echter in het Indic van voor 1940
en ieder die dat Indic heeft gekend, Indier of Europeaan, weet, dat de nationalistische beweging slechts bewoog ander
de zeer smalle intellectuele groep, die
steek onder westerse invloed stond.

De hoofdpersonen, een onderwijzersechtpaar, zetten zich bier tragisch, maar over
het algemeen weinig krachtig (het zijn
oosterlingen!) in voor de strijd om de
vrijheid, met name op het gebied van het
onderwijs, doch hun eigen landgenoten
laten hen in de steek. Het is een aaneenschakeling van mislukkingen. Ook de beweging zelf wordt verscheurd door onenigheid. En de wijze waarop zij door
het Nederlands-Indische bestuur wordt
bestreden is klein, peuterig en belachelijk.
Wat dit betreft maakt Nederland nu niet
bepaald een verheven figuur. Met spijt
bedenke men, dat het allemaal zo anders,
zo minder ambtelijk, meer menselijk,
grootser, had kunnen gaan. Maar tenslotte was de beweging zeif ook klein;
ook uit deze beschrijving krijgt men de
indruk, dat het meer spel is, wat kinderlijk, wel zuiver, maar wat zwevend romantisch. Het eigenlijke, waarom zij strijden wordt niet duidelijk beseft en weergegeven. En de figuur van den groten
„broer - (boeng) Soekarno is niet in staat,
de schrijfster tot meer dan enige matige
geestdrift op te wekken.
Dank zij Du Perron is deze eerste roman
van een Indisch auteur hier uitgekomen.
Dat er than een tweede druk van mogelijk is, stemt tot verheuging. Hieruit blijkt
de belangstelling voor Indic onder ons
yolk, meer dan de literaire waarde van
het werk. Want al is het verwonderlijk
goed geschreven voor een Soendanese,
voor wie het Nederlands een lastige
vreemde taal is, toch is het op zichzelf
nogal tam, bier en daar wat zeurderigtreurig, op andere plaatsen weer kinderlijk luchthartig en van een heerlijke zorgeloosheid, waarvan dit yolk het geheim
kent. Maar het is zuiver en sober en
men zal het vooral willen lezen om zijn
documentaire waarde op dit ogenblik. De
Nederlandse lezer krijgt enige indruk van
de gevoelens en ideeen, de toestanden en
het streven dezer groep rijksgenoten.
Een typisch Oosterse geur stijgt uit dit
boek op, iets van het mystiek-contemplatieve, dat aan de andere kant de drift
voor het ideaal verlamt, maar ook in
staat stelt, de dingen die tegenlopen, wijsgerig te dragen. De stoffelijke welvaart,
die de hoofdspelers als intellectuele Soendanezen gewaarborgd is, wanneer ze zich
maar schikken onder het niet zware juk
van het Nederlandse bestuur en in een
samenleving die par droit d'energie et
d'intellect wordt gepraedomineerd door
een blank yolk, die hun zoveel van het
goede uit het westen heeft gebracht, verloochenen zij voor hun ideaal. Zij geven
zich aan het onderwijs voor hun yolk
aan de eigen scholen, die dus
zonder subsidie, uit eigen middelen van
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minder bedeelde Javanen moeten worden
gedreven. Ook redigeren zij enige malen
een krantje dat hun medevolksgenoten
wakker moet maken uit hun oosterse
slaap. Maar hun leven zo is armoede en
teleurstelling. Dat zij die verdragen en
volhouden is het mooie motief van deze
roman, die elk Nederlander moge lezen.
Met Kartini's Door duisternis tot licht,
Noto Soeroto's dichtbundels, de in 1936
te Batavia uitgekomen bier te lande vrijwel onbekende Herinneringen van Djajadiningrat en de onlangs hier verschenen
Indonesische overpeinzingen van Sjahrazad (Sjahrir), is Buiten het gareel een
der weinige steminen die uit de Indische
inheemse wereld tot ons zijn opgeklonken
in onze eigen taal. Zal het bij deze ene
roman van Djojopoespito blijven? Ik
hoop dat zij zich ook thans in deze spannende tijd zal uiten, en het huidige vrijheidsstreven zal uitbeelden.
Als er verder literatuur van Java, hetzij
in het Nederlands, hetzij in de bahasa
indonesia, zoals men thans het Maleis wil
noemen, verschijnt, zal dit een teken zijn,
dat de Indonesische republiek werkelijk
uit de nationale gemeenschap opkomt en
krachtig genoeg is, om ook de schrijvers
te inspireren. Wie een idee wil krijgen
van hetgeen in die kringen leeft, doet
goed, deze roman te lezen, en wie zich
verder voor Indisch leven en Indische
literatuur interesseert, neme Du Perron's
Indonesies memorandum ter hand.
Wie een denkbeeld wil krijgen van het
vele dat uit Westerse pen in proza en
poezie Indie beschrijft en verbeeldt, kan
naar ik hoop binnenkort bevredigd worden als de beide bundels Poezie en Proza
van de Oost zullen verschijnen, waaraan
ik samen met Han Hoekstra, mevr. Jongejans—Van Ophuysen en G. L. Tichelman in de oorlogsjaren mocht arbeiden.
PIET KORTHUYS.
Vercors, De stilte der Zee. Vertaling Hubert Lampo. Uitgave de Bezige Bij,
Amsterdam.
Het is naar mijn mening geen slecht teken, dat de stilte der Zee zo'n opgang
heeft gemaakt, ook bier in Nederland.
Waar het geg even een sympathieke
Duitser ten tonele voert, kan men in deze
waardering de niet-onedele menselijke
trek herkennen, het goede te willen zien,
ook in een tegenstander. Men vindt er
misschien iets van de liefde in terug,
die „alle dingen hoopt". Overigens is
deze Duitser een Fransman van afkomst
en een idealist, die, als hij het ware gezicht van het nazidom aanschouwt, door
zijn afschuw bijna gebroken wordt. Het
is dus niet zo moeilijk, zulk een vijand
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lief te hebben, omdat hij zeer met ons
verwant is.
Desondanks is het een Duitser en een
officier en niettegenstaande alle heimelijke
sympathie, bieden zijn Franse gastheer
en diens nicht heroisch weerstand door
hun zwijgen en alleen bij het afscheid
als Werner von Ebrennac gebroken
heengaat, klinkt een „Adieu, monsieur",
van de lippen van het meisje.
Het is een schoon, poetisch verhaal, misschien in letterlijke zin te mooi om waar
te zijn, maar in de hogere betekenis van
het woord vervuld van een diepe waarheid. Daardoor verdient het zijn roem in
ANNA MERTENS.
elk opzicht.
J. M. van Walsum—Quispel. Versluierd aanschyn. D. A. Daamen,
's-Gravenhage.
In deze bundel oorlogspoezie is een gevoelige christin aan het woord die ook
in de harde, grove oorlogswerkelijkheid
haar gevoeligheid niet verloor. Het is
geen sterke poezie, en niet alles is even
goed, maar iemand die in een tijd van
nood kan schrijven:
En als de stormen dan de laatste bladeren rukken
van kale takken, schreeuw ik: waar
zijt Gij?
Mijn God, nooit zag 'k Uw hemel zo
nabij,
als nu de kruinen voor Uw herfstwind
bukken.
is tenminste een dichteres, die ook overigens de lezer te overtuigen weet van haar
gevoelens en inzichten. Met name het
bittertrotse gedicht „In eigen Hand" mag
niet onvermeld blijven.
H. BARENDREGT.
Dr. G. A. van Es, Barokke Lyriek van
Protestantsche dichters in de zeventiende eeuw. J. B. Wolters --- Groningen, Batavia, 1946.
Deze inaugurele oratie, te Groningen
uitgesproken, behandelt „de innige samenhang tussen taalkunde en letterkunde" en dat „niet door een theoretische
bespiegeling maar door een practische
toepassing."
Na gewezen te hebben op de hachelijkheid zijner onderneming, het begrip barok
in verband te brengen met dichters die
door de handboeken der letterkunde daarbuiten plegen te worden geplaatst, rechtvaardigt hij haar via een definiering der
barok als een „kruising... van philosophische en aesthetische zelfbeheersing en
drang tot spontane uiting van innerlijk
leven", door een hoogst interessante ana-

lyse van de drie Protestanten Heinsius,
Revius en Duliaert. Prof. van Es doet
belangwekkende gezichtspunten aan de
hand, grotendeels nieuw, die naar een
verder onderzoek onder zijn leiding in
dienst van een literaire herwaardering
der reformatorische cultuur in de Gouden
M. S.
Eeuw doen verlangen.
Gijsbert Cornelius, Leed en Strijd, Oorlogspoezie. W. ten Have, Amsterdam.
Meer dan 66n vers uit deze bundel heeft
zijn tocht door Nederland reeds gemaakt
in het „Geuzenliedboek - . De bittere tijd
die wij hebben doorworsteld en in geen
leven meer vergeten kunnen, rijst weer
in zijn voile zwaarte voor ons op. De
verzen zijn eerlijk, van een oprechte en
sterke ziel. We hebben eerbied voor het
leed, dat ook deze vaderlander getroffen
heeft. Als historisch document blijft deze
bundel zijn waarde behouden
niet als
H. BARENDREGT.
poezie.
K. Norel. Geuzen, A. W. Sijthoffs Uit-

geversmaatschappij N.V. Leiden 1946.
Het boek geeft een goed gebouwd, historisch-verantwoord verhaal uit de jaren
1573 en 1574, dat zich in hoofdzaak afspeelt in de steden Amsterdam, Haarlem
en Leiden. Een veelbewerkt thema dus
uit de geboortegeschiedenis van de Nederlandse staat, onze vrijheidsstrijd tegen
Spanje. Nochtans heeft Norel kans gezien deze stof opnieuw zo te behandelen,
dat „die ouwe kost" het toch weer doet,
omdat de schrijver van Janmaats en sinjeuren (en hoeveel andere werken in dit
genre!) de bijzondere, in zeker opzicht
benijdenswaardige kwaliteiten bezit, met
betrekkelijk eenvoudige middelen kleur
en leven aan zijn mensen te geven, bewogenheid ook aan de gebeurtenissen,
hoe vertrouwd men ook is met het verloop en de afloop er van. Bovendien bezit Norel (als weinigen) de gave een
brede kring van lezers, verstaanbaar aangeduid met „jong en oud - , door zijn vertelwijze te pakken, te boeien zo men wil
— en is dit geen „kunst - op zich zelf?
We hebben het nu niet over de literaire
merites van dit en dergelijk werk, maar
de verdienste, de vormende waarde van
het conscientieuze, historische „yolksboek", waarvan Geuzen een gelukkig
v. H.
exempel is, acht ik niet gering.
Frieda Ringk. Chimaera. Uitg. Van Breda
C.V., Amsterdam.
Dit bundeltje van een jong gestorven
dichteres, in opdracht uitgegeven, is in
de handen van nabestaanden, vrienden en

kennissen geheel op zijn plaats en een
kostbaar aandenken. Maar anders wordt
het, wanneer men het de criticus in handen geeft. Wel lezen we van een vroom
en moedig, ook blijmoedig, gedragen leven, maar stellen we de vraag, in hoever
deze sympathieke geest zich heeft kunnen
incarneren in de taal, dan stelt het antwoord dat de gedichten geven, teleur.
H. BARENDREGT.
Herman Hesse, Siddhartha. Uitgeverij
„De Driehoek", 's-Graveland. Vertaling B. H. den Boer—Breijer.
Dit werkje dwingt tot vergelijking met
„Also sprach Zarathustra" van Nietzsche en die vergelijking valt in menig opzicht ten voordele van Hesse uit. Nietzsche is in den Zarathustra tamelijk breedsprakig, vreselijk „geniaal - en opgewonden, terwijl Hermann Hesse in zijn Siddhartha zijn zoeken naar de diepste zin van
het leven heeft verwerkt tot een voortreffelijk gecomponeerd, doorlopend verhaal, rustig en raak geschreven, waarin
bovendien de personen een duidelijke individualiteit bezitten. Siddhartha, de jonge
Brahmaan, later Samawa, daarna zelfstandig zoeker; z in vriend en schaduw
Govinda; de vrouw Kamala; de veerman
Vaseduva; zelfs bijfiguren, zoals Siddhartha's vader, de koopman Kamaswami
en de zoon van Siddhartha, ze zijn alien
zuiver en fijn getekend of geschetst, al
naar 't nodig was. Het zijn geen slechtvermomde abstracties of symbolen, ! maar
mensen en juist daardoor hebben ze symbolische waarde. Er is ook werkelijk natuur in dit boek; het heeft zelfs iets van
de rivier, die in het latere leven van den
zoeker zulk een grote plaats inneemt:
het is stromend geschreven, het is voortdurend anders en blijft zich toch voortdurend gelijk. Hesse bedrinkt zich niet,
zoals Nietzsche, aan zijn eigen woorden
en invallende gedachten; hij probeert
nergens te schitteren of te overbluf fen en
men kan dit werk dan ook een literairbescheiden boek noemen. Zarathustra is
een vermomming, maar Siddhartha is een
creatie. Zo verdient dit werk in literair
opzicht grote lof, al vraagt men zich af,
of de gesprekken tussen vrienden niet
wat minder statig en gestyleerd hadden
gekund; er is ook een verfijnde gemeenzaamheid mogelijk, die aan de waarschijnlijkheid van het verhaal ten goede zou
zijn gekornen.
Siddhartha zoekt zijn leven lang naar de
eenheid des levens en bereikt die tenslotte, of liever, die eenheid verkrijgt in
hem gestalte, zodat zijn vriend die eenheid tenslotte bij de kus op Siddhartha's
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voorhoofd ook zelf ziet en ondergaat.
Literair is dit weer een prachtige vondst,
om de apotheose van de hoofdfiguur niet
lyrisch van hemzelf uit te geven, doch die
in de gang van het verhaal door een
ander te doen aanschouwen. Hierin wordt
de meester met zijn vriend en schaduw
tevens in de geest verenigd, nadat hun
wegen gedurende lange jaren uiteen waren gegaan.
Maar het literaire is van de eigenlijke
inhoud, de „leer" van het boek niet te
scheiden. Siddhartha bereikt de eenheid
des levens, althans de innerlijke aanschouwing daarvan, na een leven van
zoeken, vasten, ontbering, geestelijke
oefening en een langdurig werelds intermezzo met de vrouw Kamala. Verleden,
heden en toekomst, tijd en eeuwigheid,
natuur en geest, leed en geluk, alles vloeit
ineen. Het rustpunt, het slotaccoord,
waarin alle dissonanten consoneren, is
bereikt. Compositorisch is dit boek pure
muziek.
Dringt zich in de eerste plaats een vergelijking op met Zarathustra, ten slotte
denkt men aan de evangelien. Wil men
weer eens zuiver en duidelijk de klare
smaak van de evangelische waarheid
proeven, dan leze men eerst deze Westers-Oosterse droom. De gedachten worden dan vanzelf naar Christus getrokken
en we zien Diens omwandeling op
aarde in een nieuw en zuiverder Licht.
Ook de literatuur die Hem verzwijgt
moet tenslotte meehelpen om aan zijn
verschijning relief te geven.
C. R
J. L. Walch, In een laaiende lente. Reeks
„De Salamander", N.V. Em. Querido's
Uitg. Mij. Amsterdam.
Dit boek heeft mij opnieuw enkele uren
van vreugde bezorgd, een vreugde, die
echter lichtelijk van weemoed doortrokken
was. Want dit boek is kennelijk een product van een voorbije tijd en ik leerde erdoor beseffen hoe goed die voorbije tijd
trots alles geweest is. juist aan zulke beschaafde, speels-innig geschreven vertellingen als „In een laaiende lente" er een is,
bemerken wij, hoe onherroepelijk het leven
rinds negentien-veertig veranderde: onze
tijd is hard, het is een tijd van strijd; er is
geen plaats meer in voor het een tikje
weemoedig dromen; voor het sierlijk spelen met gedachten en woorden; , voor het
op een afstand met een wijze glimlach
beschouwen van een zorgvuldig daartoe
uitgekozen brok leven. Een verfijnde
burgerlijkheid in de beste zin van het
woord, dat vindt men terug in dit koste-
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lijk werkje van Walch. Hij is een knap
prozaist, een charmant causeur, een adstocraat, zoals alleen een beschaafd en
ontwikkeld burger van een cultuurstaat
zijn kan. Het boek is het verslag van een
studie-verblijf in Italie. Maar het is ook
het verslag van een verleden tijd. Men
zou het niet recht doen, door het een fin
de siecle-geest toe te dichten, want dit
begrip houdt ook decadentie in. Walch
is niet decadent, hij is alleen maar zo verdrietig oud . Wie bij voorbeeld in
„Van en over mijzelf en anderen" leest
van Couperus, ervaart hetzelfde. Hij
leert beseffen, dat elke tijd die verlaten
wordt, een paradijs is. Want elke nieuwe
tijd brengt iets van de angst van het
„bergen, valt op ons", waarover slechts
het „Maranatha" ons troosten kan.
K. v. D.
Dola de Jong, En de akker is de wereld.
N.V. Em. Querido's Uitg. Mij. Amsterdam.
In dit opvallend-knap geschreven werk
maken wij kennis met een Nederlands
zwerversechtpaar, dat, in Frankrijk door
de oorlog overvallen, naar Tanger gaat
en daar onder zeer armoedige omstandigheden zich een bestaan tracht te scheppen; een aantal kinderen, verscheiden
naar leeftijd, sexe en nationaliteit, in de
vlucht door de Nederlandse man en
vrouw onder hun hoede genomen, vormen mede het gezin. Hoe deze kleine
gemeenschap •te gronde gaat, of liever:
hoe dete kleine gemeenschap door de
grote gemeenschap ten onder wordt gebracht, laat ons deze roman zien. Het
realisme van dit boek is schokkend, doch
nergens stotend, volkomen geoorloofd.
Een aanklacht is dit relaas; het is de
schande der beschaving open en bloot
vertoond. Naast de verhaaltjes en klamme romannetjes van sommige Nederlandse jongeren doet dit bock aan als een
meesterwerk; in elk geval is het een
voorbeeld van taalvernieuwing, m.i. de
beste roman die na de bevrijding in 't
Nederlands geschreven werd. De stijl is
verwant aan stalen meubelen en plastic:
eenvoudig, zuiver, op de man af. Geen
romantiek en geen sentimentaliteit. De
hoofdfiguren zijn hoofdzakelijk kinderen.
Prachtig is de uitbeelding van hun acties en reacties. Ik zei, dat dit boek een
aanklacht is. Inderdaad. Men vraagt zich
af: hoe kan, wat hier beschreven is, mogelijk zijn na zôveel eeuwen Christendom.
Een zweepslag is dit boek: mij althans
deed het krimpen van schrik. K. v. D.

D. I. Boumanp-Eringa

DAGERAAD
Waar ik gister neve'
en slechts steenen zag,
kleurt zich nu mijn gevel
in den nieuwen dag;
stroomen roode stralen
uit een geel verschiet,
gouden vlammen dalen,
rijzen uit het niet;
uit de diepe bronnen
van het zwarte zijn
Iaaien Iichte zonnen,
vuur spreidt een gordijn:
vegen fel oranje,
bloedende karmijn,
helle, paarse franje,
schroeiend karmozijn,
Iicht uit Iicht in stroomen,
met scharlaken rand;
God, o Iaat mij komen,
God, Uw hemel brandt!
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D. I. Bouman—Eringa

SYMBOLISCHE VROUW
Toen eens Uw vingeren mij kneedden,
boetseerende mijn flank verbreedden,
voer door mijn aderen een gonzen
van bloed, mijn hart begon te bonzen.
Want elke snaar moet paarlend klingen,
wanneer de harp begint te zingen;
ik ben een harp, Uw vingers grijpen
in mij, zij doen een tofzang rijpen.
Zoo stond ik in het Paradijs,
rustig en recht, het hoofd genegen,
Uw goedheid daalde neer als regen,
zoo stond ik, antwoord op Uw eisch.

D. I. Bouman—Eringa

DAVID
I
Gij, die van mij verwacht,
dat ik geen zwaard zaI scherpen,
verleen mij nu de kracht,
den duivel uit te werpen.
II
In mijn hand een steen,
voor mij een duister lot,
ga ik, geheel alleen,
en kies ik God.
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D. I. Bouman—Eringa

LEVEN
't Zelfde vruchtbaar voorgevoel
dat ik mijn leden voel,
zegt dat lente daar begint,
waar het blad, door najaarswind
afgereten, nedervalt.
Aan de zwarte twijgentoppen
neemt de groei opnieuw gestalt',
zie ik dun begin van knoppen.
In het bitterste getij
zijn de vreugden ook van mij
neergezonlen en vermoeid,
met het ebben weggevloeid.
Met verrotting is bedekt
grond, waaruit mijn naaktheid rekt,
schamel als een boom in wind;
tot ik oude kracht ontdek,
die in 't Iichaam nieuw begint,
dat, begeerend opgewekt,
vruchtbaar arbeidt aan het kind.
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HET SPOOR
VAN DEN SCARABAEUS
6 Nov. '44. Het is misschien goed de draad van dit dagboek weer op
te vatten voor het einde van de oorlog, nu God bezig is de Iaatste zware
loodjes over ons of te wegen. Maar ook nu wordt alleen opgeschreven
wat de „onverstoorhare - leant van ons leven raakt.
(Electrische klokken staan stil bij gebrek aan stroom). Ook een stilstaande geeft wel eens een minuutlang de juiste tijd aan. Welbezien twee
keer in een etm.aalI

Op de Blaak trokken vroeger mariniers met muziek voorbij. Onmiddellijk
ontstonden er debatten over bewapening, oorlog enz. Zodra de mensen iets
zien, gehoorzamen ze aan een onbewuste drang hun oordeel over het geziene te geven en dat aan anderen op te leggen. Dit geldt ook van personen. Ik zie die noodzakelijkheid van onmiddellijk te moeten oordelen, ja
van oordelen uberhaupt, steeds minder in; mijn oordeel wordt trager.
Oude composities (uit de jaren 1912,–,1916), die niemand kent en die ik
ook niet meer bezit, leven nog in mij als wonderlijke anachronismen. Er is
er een bij, uit 1 9 10 meen ik, begonnen als een soort koorgezang met orkestbegeleiding (maar gespeeld op een harmonium!) op het rhythme van de
woorden: „Wie zal ons scheiden van de liefde van Christusr, dat in z'n
onbeholpenheid een sterk hymnisch karakter draagt en waarin ik nu heel
veel boor wat ik toen niet wist en wat ik ook nu nog niet kan uitspreken:
een zich voltrekkende overgave aan den Heiland en een muzikale voorafspiegeling van mijn leven en sterven. Vooral het versnellende slot; het zich
eindeliik, met een nauwelijks bedwongen vaart, laten gaan. In het bloed is
de ziel, maar in de muziek zijn „delen van de geeft".
Confrontatie met de cuttuur. Ik heb zo'n idee, dat ik aesthetisch schade
heb geleden, doordat ik in mijn kinderjaren met de meesterwerken van de
muziekliteratuur heb kennis gemaakt via onvolledige fragmenten en slechte
arrangementen, nog wel gespeeld (en hoe) op 'n harmonium. Beter was
het latere „Iezen- van Beethovens piano-sonaten, waarbij het passagewerk
natuurlijk maar vluchtig werd overgekeken. Op mijn 15e jaar had ik
opera's van Wagner moeten kunnen zien en recitals van Schumann en
Chopin moeten kunnen horen. AIs ik nu b.v. Siegfried van Wagner zou
zien, zou dit een levend anachronisme voor me zijn. 1k zou naar m'n 15jarige zelf zitten zoeken, in mezelf, en vinden en niet-vinden tegelijk. Dat
heeft iets lugubers. Waar is m'n vroegere zelf? Het is er en het is er niet;
ik ben het en ik ben het niet. Daarom kan ook die hymnische compositie,
waarover ik hierboven schreef, me op 'n bepaalde manier, bijna gejaagd,
ontroeren. Iets gestorvens als levend ondergaan en het toch niet volledig tot
leven kunnen wekken.
8 November 1944
Het blijkt me nu achteraf, dat ik de muziek van de moderne Nederlanders (Pijper, Badings, De Roos enz), die ik in recensies heb aangemoedigd,
meer met m'n verstand heb gewaardeerd en soms bewonderd, dan met m' n
hart liefgehad. Ik kan wel verlangen in deze muziekloze tijd naar Mozart,
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Handel (Wassermusik), Chopin en Grieg, ook weI naar Wagner, en naar
piano-sonaten van Beethoven, maar 't niet meer horen van een symphonie
van Pijper, of zelfs van liederen van Badings, heb ik nog niet als een
gemis gevoeld.
13 November 1944
De 'cruising van onze „scholing - van voor de oorlog en onze levenservaringen van in de oorlog kan voor later nuttig' zijn.
Voor geen enkel nuchter woord ben ik meer bang.
AIs iemand het onsmakelijke woord „onIosmakelijk- gebruikt, weet men
meteen dat hij Gereformeerd is.
19 November 1944
Geen of zo weinig mogelijk verklaringen van de redactie; geen polemieken; geen artikelen over abstracte onderwerpen Langer dan een bladzijde;
geen gewichtige of onderwijzende pose; geen „ontdekking van cultuur
en kunst en Christendom! En als het kan ook geen onbegrijpeliike verzen.
Wensen voor een nieuw tijdschrift.
Mijn dochtertje bekeek de grote foto's in „Menschen van de Straat"
(Bosch & Keuning N.V., Baarn). Ze zat rechts van mij aan de tafel. 1k
was ergens mee bezig en gaf me van die titel zozeer geen rekenschap.
Opkijkend zag ik een foto (van opzij dus, de Iinkerzijde als onderkant),
van klei, gebobbeld en gerimpeld door zeewater? Of was het een rotsformatie, vanuit de hoogte gezien, in een zacht en mild Iicht? Toen
gebeurde er jets merkwaardigs. Deze bobbels en rimpels, deze groeven tussen de zacht-overglansde rotsen, hadden een onderlinge samenhang verkregen. Er zweefde jets overheen; deze plek was te edel om zo in de onbezielde natuur voor te kunnen komen. Toen doemde het gezicht voor me op
van den gebaarden zwerver (No. 35 van de groepstitel „Menschen van de
Straat", met het onderschrift „Onmisbaar in het Stadsbeeld"). Wat ik
had gezien was het voorhoofd boven de wenkbrauwen.
AIs men het gezicht in z'n grondvorm van het moment kan zien als
aarde of rots, dan is het haar als grassen of als een plant te zien. De grondvorm is uit de aarde aards, maar dat wat 't tot een mensengezicht maakt
is jets dat van Boven is. Vrij banaal om dit te constateren, maar je moet
zo'n gezicht voor je ogen maar eens zien ontstaan.
Vergissingen bij zien of horen zijn soms de poort naar ontdekkingen, die
althans voor je zelf van grote waarde zijn.
27 November 1944
Wat een onzin te onderscheiden tussen de mens en de burger, of de
mens en den kunstenaar. Men kan het mens-zijn nooit afleggen, in geen
enkele rol.
Dus geen abstractie, geen uitvoerigheid, geen gewichtigdoenerij en geen
polemiek.
5 December 1944
„Mij worde dracht van firmamenten zeer verzacht", schreef de jonge
Marsman. Zet daarnaast Trader Horn. Kosmische jenever bij belegen
oude wijn. Jeugdige 'opschepperij van een stadsmens tegenover het visionaire stamelen van een oud natuurkind. Lees h.v. zijn beschrijving van de
geboorte van waterjuffers. Zuivere paradijspoezie, zonder die eeuwige
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ranzige literaire bijsmaak, die de beste dichters, Rilke misschien uitgezonderd, verpest.
De les van Trader Horn: beschouwingen moeten op een concrete, feitelijke basis berusten. Altijd concreet schrijven, aan de hand van voorbeelden. En als je je in abstracties verliest, zeg dan tenminste wat je concrete
uitgangspunt was, hoe je ertoe kwam (vgl. 15 Febr. '41).
Zou ik nog iets zo aandachtig kunnen lezen, dat het in mijn literaire
bloed overgaat?
Dat wij alles in kunst willen „neerslaan - en zo vasthouden verraadt zowel onze rijkdom als onze armoede. Kunst steriliseert het 'even; dat doet de
natuur nooit. Het product keert weer in het productieproces terug. Waarom willen wij de kringloop van de natuur altijd onderbreken?
15 December 1944
Als het eigen sterven verwerkt is, wat rest er dan nog voor innerlijke
ontwikkeling? Ilc schrijf dit niet twijfelend aan de mogelijkheid van een
nieuwe innerlijke ontwikkeling, maar met een soort nieuwsgierigheid. Dit
is immers met recht de „onverstoorhare - kant van ons leven: de geestelijke
groei en wel met name die innerlijke wendingen, zoals ilc die heb beleefd
in de puberteit, in het ontmoeten van Christus in mijn leven in mijn 18e
jaar, in het ondergaan van een grote lief de op mijn t9e en in het „omvaren
van de bocht des levens - omstreeks mijn 45e jaar, Nu komt nog de ervaring van het sterven en van het steeds helderder zichtbaar worden van
het andere land; het zich voelen rijpen voor de pluk. Die innerlijke wendingen, die immers nooit helemaal onbewust blijven, die zijn het mooist,
aangenomen dat ze geestelijke groei betekenen. God heeft de vloek van
het sterven herschapen tot groei en rijping. Zelfs het sterven (als langdurig
proces gezien) kan zo een soort geluk worden: het beleven van een GoddeIijke wetmatigheid. We zijn op seizoenen ingesteld. Zolang we bier leven
zijn we aan seizoenen onderworpen. Ze proeven naar God. Aanbiddelijke
wetmatigheid. Hoe zoet wordt een wet, die van God komt: wij proeven
Hem erin. De wet is wat de wetgever is. Er is een zaIige passiviteit, het
ondergaan van iets, dat God aan ons voltrekt. Wat zal het dan zijn: Hem
tegemoet gevoerd te worden, lichamelijk, in de laatste dag. En daarna.
24 Dec. 1944. Rilke schreef aan een jongen dichter: „Een kunstwerk
is goed, wanneer het uit noodzaak ontstond. In dit karakter van zijn oorsprong Iigt zijn oordeel: een ander is er niet."
Onder dit oordeel buigt men het hoofd, bier is al het bijkomstige op de
achtergrond gehouden. Een aesthetisch evangelie: een ding is nodig.
Dan komen de bedenkingen. Wat is noodzaak? Bedoeld zal zijn innerhike noodzaak, dit spreekt bij Rilke vanzelf. Is men zich die innerlijke
noodzaak altijd bewust? Kan er niets goeds ontstaan, ook al is het begin
een opdracht, een spei, een proeve? Voor hem was het waar, voor anderen
is het in zekere zin waar. Overigens is er weinig zo onzeker als die
„zekere - zin.
24 Dec. 1944. Aardig is in de „Verpozingen op Letterkundig Gebied"
van Nicolaas Beets op te merken, hoe de „Losse Opmerkingen en Aantekeningen" over Het Populaire veel interessanter zijn dan de uitgewerkte
lezing. „O rijkdom van het onvoltooide - zou Leopold zeggen. De schets,
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het fragment, het aforisme belioud lets fris' omdat de grondvorm voor
tijden en kunstrichtingen gelijk blijft. Ook aan de onderkleren kan men
de tijd herkennen, maar men is er toch menselijker in.
In Nietzsches trant, maar niet in zijn geest. Hebt ge een goede daad gedaan? Zend die onmiddellijk drie, vier andere goede daden achterna.
De beste manier om je goede daden te vergeten is ze te verdrinken in
een menigte andere.
Beets schrijft in „Literaire Verpozingen": „Om namen geeft het yolk
niet, maar om physionomieen. Vele geschriften, redevoeringen, gedichten
en Iiederen hebben daar de stempel niet van. Zij schijnen eerder het product van een opvolging van mensen, dan van een bepaalde mens; zij
schijnen somtijds eerder uit boek of boeken, dan uit een mens geboren."
Moest hierbij denken aan Opw. Wegen en het gemis van ook maar
enige weerklank bij het christelijk yolk. Voor een nieuw tijdschrift moeten
we zoal geen koppen, dan toch „gedichten" hebben.

26 Dec. 1944. Over bet apodictische. Van sommige mensen „neemt"
het yolk apodictische uitspraken, zonder alles voor klinkende munt aan te
nemen, maar toch met waardering. Het apodictische is aanvaardbaar (al
zijn de uitspraken het zelf niet) als het met zekere positieve kwaliteiten
gepaard gaat. Voor het minst moet het wel de klank van waarachtige subjectieve overtuiging hebben.
Indien men al te angstvallig wil styleren schiet men vaak aan z'n doel
voorbij; in een gesprek, waarbij men zich onbekommerd uitspreekt, formuIeert men soms niet alleen scherp en juist, maar ook met dat ondefinieerbare, populaire element, dat aan gevleugelde woorden het aanzijn geeft.
1 Jan. 1945. 'k Zou graag gedichten willen schrijven, maar zou dan
veel kwetsbaarder moeten zijn. Dat ben ik toch liever niet. Primair is min
behoefte aan geestelijke vastheid, continuiteit, evenwicht. Daaruit te worden gestoten en het dan te hervinden, kan een sterk genot zijn (genot asjeblieft niet in hedonistische zin te nemen, het is lets veel diepers), maar
vreselijk is het speelbal te wezen.

Het zuiver beschrijven wat men ziet is in de Iiteratuur fout. Bij die beschrijvingen van zonsondergangen enz. in het dagboek van Friedrich Hebbel zie ik meestal nagenoeg niets. Er moet een vergelijking bijkomen, een
beeld. Van Eerbeek vergelijkt ergens in z'n „VerhaIen" een avondIucht
met een bakkersoven. Dat zegt wat en daarbij ziet men, wonderlijk genoeg,
niet de bakkersoven, maar de avondlucht.

14 Jan. 1945. Hoe gemakkelijk glijdt men in de droom over moeilijkheden hij schrijven, dichten of musiceren heenT. Wordt men wakker en
probeert men te reconstrueren, dan merkt men waar 't haperde. Toch zit
bier een les in voor bet bewuste scheppen.
Wie zelf schrijft, leest andere dingen of leest de dingen anders clan wie
niet schrijft. Wie zelf schrijft wil „slib vangen , in een Ietterlijke en gunstige betekenis. Maar mag men zich daarbij geheel door z'n instinct en
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in zekere zin ook door het toeval Iaten Ieiden? Waar is de Ievende
grenslijn?
Is eigenlijk niet het bele leven een zoeken naar zulke levende lijnen?
„Abide with me." Onverbrekelijke eenheid van tekst en meIodie. Jets
scherps snijdt door tot in je binnenste. Een geconcentreerde, scherpe
„geur'', die ik ook „ruik" aan de beste andere Methodistische liederen, die
Engeland en Amerika schiepen.
20 Jan. 1945. Dichters als Reddingius, Bloem enz. Men Lemerkt op een
bepaald ogenblik, dat men „niet aan hen gedacht heeft". Om dergelijke
figuren (en aan hoeveel denk ik ook op dit ogenblik nog niet) weeft zich
stil en snel een vriendelijke vergeteIheid. Ze sterven Iiterair 'n zachte dood.

Het geestesleven van voor de eerste wereidooriog blijft behoren tot mijn
natuurlijk studieveld. Daaraan hen ik verwant en daaruit hen ik voortgekomen. Toen ik als jongetje van tien jaar in Doak voor het eerst
impressionistische en gepointilleerde schilderijen in het museum zag, herkende ik deze kunst: zo zag ik de wereld, precies zo.

5 Febr. 1945. Het is niet verwonderlijk, dat literatoren van eenzelfde
generatie, als ze oud worden, elkaar nader komen: museumstukken van
eenzelfde periode komen vanzelf bij elkaar te staan. II< denk bier aan ontmoetingen van Van Deyssel, Couperus en Kloos bij bepaalde gelegenheden (jubilea b.v.).
15 Febr. 1945. Vannacht gedroomd, dat Pascal, een jaar of zes na de
verschijning van de „Provinciales", tegen z'n vrienden zei: „Het Mat met
mijn werken te gaan als met kinderen: ze worden groter met de jaren."
22 Febr. 1945. Historisch begrepen worden betekent weer actueel worden en zo te worden betrakken in de strijd van de meningen. Herleven tot
nieuw wanbegrip, nieuwe miskenning, nieuwe vriendschap, nieuwe overschatting misschien. De op Goede Vrijdag herrezenen hebben niet meer
aan het leven deelgenomen.

24 Febr. 1945. De voor mensen stomme smart, het stifle, brandende
verdriet van het moeten zwijgen, het niet-kunnen van den kunstenaar, wie
dat niet uit de stifle kan Koren, kan ook nooit zijn spreken ten voile verstaan en waarderen. Hoe moeiiijk wordt men criticus I Ook in het geschreven werk moet men kunnen onderscheiden tussen schuidig en toebeschikt tekort.
Maart 1945. Wat is, dieper bezien, onze angst? Dat God, min of
meer plotseling, Zijn verstand zou verliezen en niet meer zou weten waarmee Hij speelde en wat Hij aanrichtte.
4 Maart 1945. Het is fout bij het schriiven aan „blijvende waarde" te
clenken of daarnaar te streven. Men moet geheel opgaan in het naastbijgelegen doe!, maar dan ook geheel. Eerst Iangs die weg kan misschienl
van blijvende waarde sprake zijn. Hier heerst dezelfde geestelijke wet
als bij de lief de tot den naaste en bij het getrouw zijn in het kleine.
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26 Juni 1945. 1k kan me voorstellen, dat iemand op Christelijk standpunt zich tot Ievenstaak zou kunnen stellen in zijn omgeving alle kleine
dissonanten te verzoenen, alIe ergernissen weg te werken, juist en met
opzet in het kleine. Zich met inzet van ziel en zinnen naamloos aan zulk
een kleine taak te geven, is specifiek Christelijk.
Schrijvers zijn goede opmerkers, die zich echter als zodanig Zang niet
altijd verraden. Men merkt het niet zo vaak aan hen dat ze scherp observeren. Maar soms, aan een zijdelingse blik of gezegde, wordt het plotseling
duidelijk.
Eind Maart 1946. Brahms' vioolconcert heeft de verkwikkende warmte
van een mooie najaarsdag.
Een cadens in een vioolconcert is de poging uit het instrument te halen
wat er niet in zit.
Meer dan vroeger zie ik in, hoe nodig het is lief te hebben. Wie liefheeft, blijft niet tobben over zichzelf en zijn omstandigheden, zijn meerdere
of mindere mate van geluic en succes. In de verhouding tot den naaste
komt er rust. Niet meer de angst of men den naaste wel aan kan en of
men zich kan handhaven. Wie Iiefheeft, „beheerst" de situatie.
15 Mei 194 6. In het in gedachten schrijven aan dagboek is lets van
cle zonnigheid, de mildheid, de klaarte en de gemakkelijkheicl van het
Paraclijs; bij het werkelijke schrijven is weinig meer dan doornen en zweet,
en het resultaat is lelijk, stug, omslachtig en onvollectig.
21 1946. Ondanks minder geslaagd werk, dat achter ligt; ondanks
vergissingen en fouten, ondanks omwegen; ondanks een vijandige en
jaloerse dagtaak, groeit de „schrijven" in ons, want hij is nauw verwant
aan de mens. Kunnen schrijven; gevoelen, wezen te kunnen schrijven, is
bijna een vergoeding voor het niet goed en niet genoeg en niet naar hartelust te hebben geschreven.

Angst dat de hemel niet „intiem" genoeg zou zijn, zoals een kleine
kamer in een Iandhuisje, waarin men een zomer lang, geconcentreerd op
meditatie en schrijven, zou willen leven, intiem wezen kan. Angst, dat men
in de hemel spijt zou hebben over gemiste dichtbije, kleine, intieme, aardse
schoonheid, waaraan daar niet meer gedacht kan worden in het geweldige
alomvattend-sterke en eeuwig-stralende, in de ontzaglijke stormen van
aanbidding daar.
21 juti 1946. Heimwee naar een sta landweggetje met zwaar boomgeruis, naar een Iange, monumentale Juli-zomerdag.
Wanneer ik verlang' naar dat Iandweggetje, is het er clan niet en ben
ik dan niet in zekere zin daar? Die Juliclag leeft in mij, maar ik Ieef ook
in die (lag.
Ik heb economie moeten leren: in mijn vacantie heb ik van alles gedaan: gerust en gewerkt, ik heb binnen en buiten gezeten en zelfs deze
korte Zondag, die practisch bestaat uit de schaarse stillere wren tussen
de kerktijden, heb ik verdeeld in Iectuur, rust, clenken en schrijven. Bijna
had ik een ingeschonken kopje thee op het balcon gezet om daar ook in
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de geest te zijn, terwijl ik hier in de koelere achterkamer in mijn dagboek
vroeger wel de radio in een kamer laten spelen terwijl
o
h
schrijf. Z
ik in een andere kamer las of sliep, niet uit vergeetachtigheid, maar om
de kamer voor mij te laten „luisteren 1k schrijf, maar ik ben aan alle
stille landweggeties; ik hoor overal de zware bomen ruisen en zie de
monumentale Juli-wolken boven de Akers. Hoe kortzichtig is het deuren
achto: zich te sluiten, radio's tot zwijgen te brengen, landweggetjes voor
zich te verduisteren. Laat de wereld open; leef in een open wereld.
31 Aug. 1946. „Die avond Iazen we niet verder" (citaat uit Dante's
Vita Nuova). Men moet zó kunnen schrijven, dat de Iezer ergens met Iezen
ophoudt. Eerst wanneer het schrijven zichzelf op deze wijze opheft, bereikt
bet zijn doe! en is bet goed. Het voert den lezer dan langs een korte weg
naar een halte waar een Ievensuitzicht ons overweldigt.

Jaap Das

CONFESSIO POETICA
Een Legioen heeft mij bevrucht,
een vagevuur heb ik gedragen,
maar de vandaag geboren vrucht
is een kind van Uw welbehagen.
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Jaap Das

HERFSTIG LIED
Gestapeld goud en brons, rood koper en de vlammen
die knistren om dien schat, spiegelend in den stroom,
wekken een treurig lied, een klaagzang van verlangen
bij d' uitvaart van een eedlen maar verteerden droom.
Zingende wat verging voel ik mijn lust verlammen.
In zijn verleden glorie brandend staat een boom
to sterven. Zoo verstuift als dwarrelend blad mijn hangen
aan een geluk dat nimmer rijpte, een dooden droom.
Maar dan, als naakt en nat en in grijste verloren
het hout, na het geweld van wind en water, wacht,
rillend en arm, maar 't glanst als pas geboren,
zoo is het als het hot! En ik, stil in den nacht,
ik waak. Ik weet: ik zal de lentevogels hooren.
Omzien maakt week. Geloof T. Nieuw licht wekt jonge kracht.
Voor Dr A. Hengeveld
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Jaap Das

METAMORPHOSIS
Het wielspoor in de straten
weerkaatst het late licht.
Het dorp Iigt al verlaten,
alle deuren zijn dicht.
In, blinde vensters glimt er
geelwitte westerglans;
een blanke bleekie klimt er
van 't oosten aan, den trans.
Buiten liggen de landen
to wachten op den nacht.
Nu vallen alle handen.
Nu komt waarop ik wacht.
Nu zwijgen alle vragen,
verstrakt wat was verward.
Dit zijn de laatste slagen
van mijn bezwijkend hart.
Een mild gestadig sneeuwen
trust mijn verkild gezicht;
een fijne kou vouwt streelend
zich om mijn handen dicht.
IJI stijgende, verdwijnend
van hier zal ik stilaan
vervriezen en doorschijnend
tusschen de sterren staan.
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Jan E. Niemeijer

HET VERHOOR
Roman-fragment

Koos Jebel, een jonge bloemenventer, heeft Klaartje Zwikkevoet,
vroegere klasgenoote, ontmoet en voor Zaterdagavond met hoar
afgesproken. Op weg naar huffs bekent hij zich dat deze ontmoeting eveneens een confrontatie beteekent met zichzelf.
Ziezoo, hij was waar hij moest zijn. Heerlijk lam was hij in z'n kuiten,
z'n dijen en z'n rug. Hij zou kunnen neervallen als een dier na zich te
hebben volgegeten. Hoe dikwijis had hij in dit opzicht zichzelf overwonnen? Het had hem geen windeieren gelegd. Een half uur extra tijd
dagelijks besteed aan z'n bloemen hield ze zooveel 'anger verkoopbaar,
dat z'n winst er door verdubbelde. En de planten reageerden nog fijner.
Z'n stomme pracht was heel gevoelig voor deze attentie en toonde zich
dan ook erg dankbaar. Hij strekte zich licht steunend uit en de weee pijn
wekte een lustgevoel. De deur sloot hij achter zich toe en daarmee was het
of een nieuw deel van de Bag begon. Z'n moeheid die daareven nog
eenigszins onaangenaam was, was niet meer hinderlijk, nu hij zich buiten
de machtssfeer van de avondwind beyond. Hoewel de bergplaats onverwarmd was (hij hield geen planten die een kamertemperatuur behoefden)
deed de Iuwte hem mild aan. Het heldere licht van een acetyleengaslamp
schlep zelfs een bijna gezellige sfeer. Z'n vest knoopte hij los en zich neerzettend op een kist opende hij met de zorgvuldigheid die den fijnproever
kenmerkt, een pakje Engelsche sigaretten. Gedurende het venten rookte
hij niet, omdat hij het een inbreuk op de beleefdheidsregels vond maar
met des te meer intensiteit kon hij er van genieten wanneer hij zich mocht
laten gaan. Hij inhaleerde erg en de lichte duizeling die volgde, ervoer hij
als lets prettigs. Z'n elleboogen stale hij naar weerszijden om de prikkeIende rook maar zoo diep mogelijk in z'n longen te doen doordringen.
Daarna stond hij traag op om z'n dagtaak of te maken. Hoewel hij
steeds moe was wanneer hij 's avonds thuis kwam, bleef hij dit werk
van het prettigste vinden dat de zaak meebracht. Om de resultaten? Omdat hij alles bier „eigen" Icon noemen? Omdat hij niet met menschen in
een schermutseling was gewikkeld? Omdat hij, ondanks het felt dat bloemen voor hem ziellooze koopwaar bleven, er toch heel veel van hield en er
nu zelf ook rustig van kon genieten? Of was het meer nog de veilige beslotenheid van het kokje, die hem zoo uiterst tevreden stemde? Waarschijnlijk schonken al deze Bingen samen met andere, minder makkelijk
aanwijsbare, hem het geluksgevoel, dat nu wel heel sterk was, want
Klaartje keerde steeds terug in z'n gedachten. Met een zekere behencligheld, gepaard aan behoedzaamheid, verrichtte hij z'n werk. Nu hij buitengewoon vroolijk was, trof hem meer nog dan antlers hoe schoonheid in
Licht onopgemerkt blijvende kleinigheden tan schuilen. Het water dat hij
uit de rood-bruin geroeste blikken in een goat uitstortte, greep gulzig het
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licht dat binnen z'n bereik kwam en speelcle er mee tot beiden zich
schenen op te lossen in wit vuur, zilver kon Loch zoo mooi niet zijn. Je
kocht het alleen maar om het te bezitten en dit licht door het water kon
je niet vasthouden.
Na z'n eerste sigaret rookte hij een tweede. De derde stak hij aan met
de peuk van de vorige. Hij werd hongerig en rooken stilde het onaangename gevoel in zijn maag. Bijna was hij klaar met z'n werk, toen hij
buiten voetstappen hoorde. De buurt was volkrijk en dikwills merkte hij
gerucht buiten de deur, doch dit-maal trok het zijn aandacht, hoewel hij
niemand verwachtte. Ook vernam hij stemmen van menschen die gedempt
tot elkander spraken. Mannenstemmen. Ofschoon er geen enkele reden
voor was, bleef hij luisteren en vermeed het, rumoer te maken, ook toen
het een oogenblik leek, alsof de personen zich verwijderden. Daarna vermoedde hij dat ze terugkwamen en toen op de deur van zijn „zaak werd
geklopt, schrok hij. Van kwaad was hij zich niet bewust, het was alleen
het onverwachte dat hem even uit het veld sloeg. Daardoor ook was z'n
houding onzeker, toen hij open deed. Het onaangenaam gevoel werd nog
versterkt doordat hijzelf zich in het voile Iicht beyond, terwiji hij z'n bezoekers nauwelijks kon onderscheiden. Z'n geweten sprak niet, maar. de
omgang met menschen wikkelde hem bijna steeds in een strijd, die voor
z'n bestaan, want waren zijn dagen niet dikwifls een aaneenschakeling
van het afsluiten van transacties? Hij beyond zich met het licht in z'n
rug in het nadeel. Toen ze binnendrongen, deed hij zonder protest een
stap terzijde. Hi; had nu wel heel steric het gevoel, te worden aangevallen,
zelfs op brutale wijze, hoewel de bewegingen der bezoekers beheerscht
waren.
„Koos Jebel?"
„Om u te diene. Vanwaar de eer, as ik vrage magi?"
Ze waren met z'n drieEn. Twee ouderen en een jongere. Hi; herkende
ze aan hun houding hoewel hij de personen voor zoover hij wist nooit
had ontmoet. Een der ouderen was een politieman. Z'n gang was eenigszins wiegend, tegelijk sluipend, de gelaatsuitdrukking niet anders dan een
masker van gemoedelijkheid. Hij moest rechercheur zijn. Hoe dikvvijIs
hadden ze niet in hun schooljaren elkander dergelijke op bet kantje van
onoogelijk uitziende mannen aangewezen en elkaar toegefluisterd: „Een
stiller De beide anderen zou men, wanneer men ze ergens anders had
aangetroffen, kunnen verslijten voor handelsreizigers van een vooraanstaande firma. In dit gezelschap moesten ze eveneens politiemannen zijn,
maar van een andere, een jongere snort. Ze waren later bij het yak gekomen en konden behooren tot de politieke recherche-afdeeling, de Crisis
Controle Dienst of waartoe dan ook. Kobus was spoedig gereed met zijn
taxatie. Het was hem een gewoonte geworden te trachten op deze wijze
de menschen te classificeeren. 't Was geen liefhebberij; bittere noodzaak.
Onmiddellijk nadat hij z'n oordeel had gevormd dit was gebeurd binnen
kreeg hij bevestiging van zijn vermoedens.
een seconde
„Fiscale recherche" stelde een der heeren hen voor. 't Beteekende voor
hem een geruststelling. Hi; vreesde deze menschen minder dan hun politieke collega's. Vader zat en het Iiefst wilde hij op geen wijze meer aan
hem worden herinnerd, hoewel hij er van overtuigd was dat hijzelf vrijuit
ging. Eigenlijk vreesde hi; de belastingdienst in het geheel niet. Hi; had
nooit aangifte behoeven te doers; hem was althans geen biljet toegezonden.
Hoe zou men hem van ontduiking kunnen beschuldigen? Zijn juridische
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kennis was niet zoo groot dat hij aan de mogeliticheid van het tegendeel
zou denken.
Zich nu zekerder voelend, hoewel nog op alles voorbereid, noodigde hij
uit: „Komi u binne." Maar bedenkend dat hij te joviaal was geweest in
vergelijking met de strakheid waarmee hij was aangesproken: „As 't bezoek van Iangdurige aard weze zal, ken u een blikkie neme om op te zitte."
De andere bleef zakelijk:
„U woont hier?"
„Hiernaast."
„Dat klopt dus met onze gegevens. We vonden daar de deur gesloten.
U is gehuwd?"
„Een intieme vraag. Ken u zich legitimeere? Stel voor dat u een falliete
logementhouder is, die met ze vriende gewed heeft dat hij zoo kan liege
zelf gelooft?"
dat hij
Twee van hen toonden hem een kaart met foto. De derde in wien hij een
oude rot had vermoed, nam, de handen in de zakken, de omgeving op
alsof dit alles hem niet aanging. Koos schonk nauwelijks aandacht aan de
papieren. Hij had niet getwijfeld, enkel getracht tijd te winner, loch hij
wist zelf niet waarvoor; hij had slechts spijt deze pijI nu reeds te hebben.
verschoten.
„Waar bewaart u uw boekhouding? Daarvoor komen wij."
„Ik heb geen tijd voor een boekhoucling."
„U zult toch iets noteeren? Hoe weet u antlers hoeveel u verdiende;
hoe groot uw omzet is?"
„teen flauw benul van meneer. Ik heb net zooveel in te kome dat ik te
ete heb en dan is het mijn goed."
,,Maar u valt toch in ieder geval in de termen voor de Omzetbelasting.
U behoort dat te weten en u wist het ook want uw collega's zullen u
daarover hebben ingelicht. Dit houdt in dat u aanteekening moet houden van uw ontvangsten."
„Nooit gewete meneer. Heb alleen wat papiere van den grossier.
Rekeninge enzoovoort. Tot de Iaatste cent betaald want ik wil geen mensch
tekort doen. Van die betastinge heb ik geen verstand. Ze hebbe me nooit
een biljet gestuurd en ik hoef de ambtenare toch niet naloope as ze bij
mijn niet kome zou ik clenke."
..Dat zit nog, maar toont u eens wat u wel hebt; dan zouden we kunnen
zien wat daaruit de distilleeren valt."
„'k Heb ze hiernaast in me kamer, 'k zal ze hale -"
„We loopen wel met u mee. Dit vertrek is niet erg geschikt voor een
boeken-onderzoek."
Koos voelde zich gevangen. Z'n gevatheid had hem in de steek geIaten
en hij wist niet hoe hij langer zou tegenspartelen. De ambtelijke manier
van optreden was erger dan een rechtstreeks geuite verdenking. Z'n
eerlijkst gemeende verontschuldigingen werden als aankIachten tegen hemzelf geinterpreteerd. Nog steeds zoekend naar woorden die een gunstige
indruk zouden kunnen wekken, ging hij voor naar z'n kamer die via de
straat te bereiken was. Hij slaagde er echter niet in z'n gedachten te ordenen. Al wat hij hondercien malen tevoren had gezien, kwam hem in dit
gezelschap nieuw voor. Hij zag het met andere oogen. De trap, haveloos,
uitgeloopen en zonder looper, pleitte voor hem. 't Was een armeluis trap.
Nooit was het in hem opgekomen maar nu vond hij de entree tot z'n
nest bijna beangstigend. De schrijnende kaalheid deed luguber aan. Net
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een zuigende mond met rottende tanden. Licht was er niet. De zwijgende
derde boorde echter met z'n zaklantaarn tot boven toe. Anders was z'n
kamer. Hier had hij de mooiste uurtjes van z'n leven doorgebracht. Ook
moeilijke, in het begin van z'n koopmansloopbaan, maar Iangzaam aan
was het beter geworden. De kamer getuigde ervan. Weinig meubeltjes,
niet bij elkaar passend, doordat ze niet gelijktijdig waren gekocht, brachten toch een eigenaardige gezelligheid, die door het nog uitstaande onopgemaakte opklapbed niet verloren ging. Bij het aanknippen van het Iicht
schroik hij. Ofschoon alles bekend was, dacht hij in het huis van een
vreemde te zijn binnengestapt. Nee, hier woonde hij, maar hoe lang was
het geleden dat hij de kamer verliet voor een verre reis? Anderen hadden
z'n bezittingen gebruikt. De wanordelijkheid ergerde hem. Toch was het
z'n eigen hemd, dat over een stoel ping. Die onderbroek had hij ook eerst
gisteravond voor het naar bed gaan uitgetrokken. Dit was, ondanks het
ontbreken van jets vertrouwds, zijn thuis. Midden in de kamer keerde hij
zich om. De twee heeren waren hem op de voet gevolgd, bleven eenigszins
verlegen met hun houding naast hem staan. De derde, ook nu met z'n
handen in z'n zakken, was in de deuropening achtergebleven. Z'n dwalende blik was weer ergerlijk onderzoekend. Een zweem van een glimlach die
erg zelfverzekerd aandeed, lag op z'n lippen. Koos vreesde hem, hoewel
hij geen woord had gesproken, meer dan de anderen. De kin was breed,
de wenkbrauwen zwaar boven oogen die zwaarmoedig staarden. Van
dit gezicht durfde hij niet beweren, dat het jets duivels had en toch beangstigde het. De anderen hadden hem van z'n stuk gebracht. Maar erger
dan de onzekerheid was het gevoel van beklemming, waarvoor hij geen
oorzaak wist.
En wie was ook nu nog onschuldig? Gedurende de oorlog ging ieder
er prat op in overtreding te zijn. Men vond de rechteloosheid vermakelijk.
Nu was dit alles anders. Het Duitsche apparaat der geheime politie had
plaats gemaakt voor talrijke Nederlandsche recherche-afdeelingen. Niemand kende de voorschriften, niemand ging ook vrijuit. Kobus had hierover been geleefd. Had hij het maar goed, wat maalde hij er dan om of
hij schuldig stond tegenover een overheid die verward raakte in haar
eigen verordeningen? Hij was tevreden geweest met z'n goede maaltijden,
z'n warme kleeding en z'n avontuurtjes. Nu de werkelijkheid zich van
een andere zijde liet zien, werd hij overrompeld. Maar erger dan de pijnlijke verrassing was de dreiging die hier achter lag en die belichaamd
scheen in de zwijgende derde.
De man liet Iangzaam het rechterooglid zakken en wipte het plotseling
weer op, als werd hij ongeduldig, hoewel ze nauwelijks in de kamer stonden. Toch sprak hij ook nu niet.
Om zich een houding te geven zocht Kobus haastig de verspreid liggende ldeedingstukken bijeen, wierp ze op het nestachtige opklapbed en sloeg
dit tegen de wand. Ruw trok hij het gordijn dicht dat het aan het oog onttrok en smeet de stoelen road het tafelje in het midden. De resten van
z'n ontbijt in de eenige kast bergend noodigcle hij uit: „Gaat u zitten,"
waaraan de eerste twee gevolg gaven. De derde, die nu toch de deur
achter zich had gesloten, stapte op hem toe en terwijl Kobus zocht naar
de weinige betaalde rekeningen die hij bewaard had, wierp deze nieuwsgierige blikken in de kast. Kobus dacht er aan hem het moeilijk te maken
door hem met z'n rug het toezien onmogelijk te maken. Hij deed het niet.
Niet durven was iets anders. Het was meer een niet kunnen waarvoor hij
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geen oorzaak wist op te geven. Daarom hield hij eveneens niets achter.
Ook de rekeningen van het meubelmagazijn niet die hij in tegenstelling
met die, welke op de zaak betrekking hadden, wel alien bewaard had. Hij
was niet doortrapt genoeg om in te zien dat juist dit funest was.
Ze hadden alle Brie plaats genomen in de makkelijke stoeltjes rondom
het lage tafeltje. De eerste twee sorteerden de facturen, wisselden, voor
de overigen onverstaanbaar van gedachten, Iachten gedempt, tervvijI ze
elkaar op jets wezen en begonnen Coen haastig aanteekeningen te maken.
De derde bleef zich afzijdig houden. Het begon er op te Iijken, dat hij zich
verveelde. Dan richtte hij zich plotseling tot Kobus: „De tijden zijn nu
beter dan voor enkele jaren nietwaar." Zijn gezicht verried niets. „Ja,"
antwoordde Kobus. Niet meer en niet minder. Het zou geen kwaad kunnen deze aIgemeene waarheid te beamen.
„Je hebt in Duitschland gewerkt?"
„Neen."
„Zoo! Ondergedoken?"
„Jai Hij bleef er trots op zich niet te hebben laten vangen.
„Je leeft hier op je zelf?"
„Ja."
„Je ouders leven niet meer?"
„Jawel."
„Wonen ze ook hier in de stad?"
ee.„Zoor
Kobus overwoog of hij niet meer meclecieelzaam zou zijn, maar deinsde
er voor terug de waarheid te vertellen. Hij voelde het voor de eerste maal
sedert tang weer goed dat vaders en moeders houding hem als schuld
zouden kunnen worden aangerekend en schaamde zich niet alleen, maar
begreep ook dat deze omstandigheden, hoewel ze waarschijnlijk met de
zaak waar het om ging niets hadden uit te staan, voor hem bezwarend
zouden kunnen worden.
De derde vroeg niet onmicIdellijk door, alsof hij slechts om de tijd te
clooden een praatje was gaan maken, welk plan hij opgaf nu hem bleek
dat Kobus er geen behoefte aan had. Hij tikte eens met z'n nagel op de
stoelleuning, deed alsof hij verrast was door de klank die bet gaf, bestudeerde het bout een oogenblik, keek dan weer de kamer rond en
merkte quasie argeloos op: „Het huffs is oud, vochtig en zonloos, maar je
, hebt het niet onaardig ingericht, hier. Menig student zou je benijden.
Kon je vergunningen krijgen voor dit kleedje?"
De vraag was brutaal. Zoo brutaal zelfs, dat Kobus dacht te antwoorden: „Neen, alles is hier zwart gekocht". Het zou niet waar geweest
zijn; voor de meubeltjes had hij geen vergunningen behoeven te geven,
omdat die artikelen distributievrij waren. Het kleedje, dat van geringe
waarde was, had hij weten te ruilen voor een tabakskaart. Die kon hij
missen, omdat hij op z'n beurt tegen bloemen wel tabaksbonnen ontving.
Hij volstond met te antwoorden „Jar DitmaaI verlangend er iets aan toe
te kunnen voegen om niet de indruk te wekken dat hij niet mee wilde
werken, doch hij vond niets.
Opnieuw werd het troebel-stil in de kamer, viel een zekere spanning waar te nemen. Het was duidelijk dat de ontknooping spoedig
zou komen. De belastingambtenaren wisselden reeds de resultaten van
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hun onderzoek, dat minder clan vijf minuten in beslag had genomen, uit.
„U hebt goed verdiend 1" merkte de oudste op. Daarna, toen niet de
verwachte ontkenning kwam: „U hebt heel goed verdiencIF
„In ons vak was het beter dan het geweest is."
„Bijna zei ik: Ik zou Uw inkomen tegen mijn tractement willen ruilen."
„Bijna, zegt U, want U is niet zoo gek dat U 't ernstig meent."
„Ik zei: bijna, want ik dacht aan de gevoigen die dit grapje voor U
zal hebben. U zult nog heel wat te betalen krijgen aan inkomsten-, en
ondernemersbelasting, afgezien van de rest."
„Het zal wel zoo'n vaart niet lope. Zooveel heb ik toch niet in te kome
gehad?"
„Hoeveel huur betaalt U voor deze kamer en de bergplaats?"
„Vijf guide per week."
„En op hoeveel schat U Uw inkomsten?"
„As ik in een jaar nou es duizend guide verdiend heb, zal het mooi
weze, niet?"
Hij nam gespannen het gezicht van zijn ondervrager waar.
„Tien maal zoo veel is weinig niet?"
„Ik snap U niet meneer."
„Hoort U eens. Deze meubeltjes zijn alien in een jaar aangeschaft.
U betaalcle daarvoor in totaal bijna twaalf honderd gulden. Voor Uw
Ievensonderhoud heeft U minstens twintig gulden per week noodig, of
duizend per jaar. Voor huur twee honderd vijftig gulden. Uw handel
in bloemen bracht U dus tenminste vijftig gulden per week op. Deze
schatting is aan de erg lage leant. Maar U weet zelf wel dat deze dingen
hijzaak waren. Bij uw andere transacties valt dit in het niet. U doet
verstandig met ons Ales te vertellen wat U zich herinnert. Het bespaart
ons zoowel als Uzelf veel onaangenaams. Ons bezoek aan U vvijst er
al op dat we meer weten dan deze papieren ons vertellen. Wanneer
U open kaart speelt zal het geval voor U misschien alleen finantieele
gevolgen hebben: werkt U tegen dan pluizen we Uw geval even goed
uit, maar we gebruiken andere middelen."
Het duizelde Kobus. Hij had het rekensommetje niet kunnen volgen.
Hij vijftig gulden per week verdienen? Hij had er naar gestreefd maar was
er nooit in geslaagd, voor zoover hij wist. Was dit algebra? Wat met
de andere transacties bedoeld werd, begreep hij half. Dat andere was
alles waarvoor hij gevreesd had. Hoe dikwijls had hij niet oneerlijk, alleen
maar onregelmatig gehandeld? Werd maar een geval genoemd: hij zou
kunnen trachten het onschuldig voor te stellen. Maar deze wijze van
ondervragen was ellendig. Ontkende je, dan werd je op een leugen
betrapt, omdat ze zeker lets wisten. Een bekentenis zou hen echter wijzer
maken dan ze waren. Hij zou dingen kunnen aansnliden waarvan ze
totaal onkundig waren. Dat 4<istje chocolade? De fietsbanden? Het
schaapsvleesch? Zoo had hij immers tientalIen malen lets versjacherd,
bijna steeds voor of tegen bloemen?
De anderen waren er-in. Z'n gezicht moest z'n verlegenheici verraden
hebben. Hoewel ze op hun stoelen Eleven zitten was het alsof ze op hem
aandrongen, hem de vuist onder de neus hielden en hem toebeten: „Toe
nou, vertel nou, want wij moeten ook Ieven. Voor we je hebben uitgeschud, gaan we niet been". Het oogenblik dat Kobus aarzelde met antwoorden was lang genoeg geweest om het tweet naar buiten te jagen.
„'t Spijt me heere. Ik weet niet wat U bedoelt."
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Nu beefde z'n stem. Toen hij het geconstateerd had, wendde hij nog
eens een heroieke poging aan, zichzelf weer meester te worden. Hij wischte
met z'n zakdoek z'n voorhoofd af, glimlachte alsof hij uit een nachtmerrie
tot zichzelf kwam en stak een sigaret op. Geen der anderen sloeg z'n
aanbod om te rooken af. 't Was toch te dwaas dat hij het benauwd kreeg.
Had hij ooit iemand bedrogen in de handel? Neen. Was het we! zoo?
Ja, steeds was hij eerlijk geweest, al kende hij dan niet het woord correct.
Zijn aanvallers hadden hem in de touwen geknockt. Een scheidsrechter
was er niet, maar ze waren sportief genoeg om hem weer op z'n verhaal
te laten komen. Sportief. Of was het juist hun raffinement dat hem
gelegenheid gaf om nogmaals frisch de ring in te treden, voor hij op overtuigende wijze knock-out zou gaan. Want deze uitslag stond voor hen
toch vast?
De derde, hij die ook de Iaatste minuten weer had gezwegen, nam het
voorrecht de beslissende slag toe te brengen:
„Kom laten we niet !anger soezen dan nodig is. Van wien is het goud
afkomstig dat U aan Duper verkocht, enkele maanden geleden?"
Kobus wist niet anders te antwoorden dan: „Wat bedoelt U? Welk
goudr
Z'n sigaret vie! uit z'n handen. Hij dook hem na, onder de tafel. De drie
anderen schoten eveneens uit hun halfliggende hooding overeind, alsof
ze vreesden dat hij dwaasheden zou beginnen. Hij dacht er niet aan.
Ze hadden hem en hij was er zoo van doordrongen dat de mogelijkheid
van een ontsnapping zeIfs niet in hem opkwam.
„U ontkent dus gouden munten aan Duper te hebben verkocht!"
Neen, natuurlijk ontkende hij dit niet. Het was vuil, op deze manier
zijn antwoord tegen beter weten in op te vatten. Ze zagen het toch aan
hem, dat hij zich gewonnen gaf? Dat de vragen niet anders beteekenden
Jan een poging om z'n figuur tenminste te redden. Waarom gingen ze
dan door met vragen op een manier alsof hij een misdadiger was?
„'k Heb voor veertig guide goudgeld aan Duper overgedaan. 't Was
van een ander en ik was alleen maar tusschenpersoon."
„Wat voor munten betrof het?"
„brie gouwe tientjes en twee vijfjes".
„Dat zal dan wel meer dan veertig gulden hebben betroffen?"
„Wat Duper d'r voor gaf, weet ik niet meer, maar 'k verdiende d'r
niks aan.
„Nee, U deed het zoo maar, voor de aardigheid; of alleen maar omdat
U wel wist, dat het niet mocht. Van wie kreeg U het geld?"
Hij wist het niet. De man die ze aanbood, zat dag in dag uit in „de
Kroon" te kaarten. 't Was te dwaas dit als antwoord te geven. 't Lag er
immers dik boven op dat deze waarheid een leugen was. ledere lief
kocht toch van een onbekende de rest van de buit die op hem wordt aangetroffen; in de tram of op de markt. 't Was om te vloeken. En hij moest
het zeggen want elk ander antwoord zou even funest zijn.
„Die vent was lang, mager en donkey. Trof hem in „de Kroon" waar
dikwijIs me brood opeet 's morgens."
„Hoe beet hij?"
„Ploert", dacht Kobus. Hij antwoordde slechts door met z'n schouders
te schokken.
„U begrijpt wel dat deze wijze van inlichten ons evenveel zegt als
een onomwonden weigering ook maar een woord los te laten, he?
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Begrijp niks meer."
Een korte stilte viel in, door Kobus afgebroken met een bitter „Bah".
Het woord bracht slechts een glimlach op twee der Brie gezichten. De
derde zat alsof hij diep nadacht. Het irriteerde Kobus. Meer nog, het
maakte hem woest. Hij verlangde er naar die anderen te beleedigen; bleef
toch zoo nuchter dat hij besefte geen dwaasheden te moeten uitslaan.
„J mot toch al een hart als ik weet niet hoe in je Iijf hebbe om zulk
werk te doen. Hoe kenne jullie doodvalle op veertig guide en smeerlappe
in groote auto's late rondrije."
„U geeft dus toe aan Duper gemunt goud te hebben verkocht en kunt
de herkomst ervan niet aantoonen?"
Kobus zou oppassen met iets toe te geven. Natuurlijk zou hij zichzelf
niet het stempel van zwarte handelaar opdrukken. Hij bleef zwijgen.
De derde man stond op. „Genoeg", zei hij, op een verveelde toon. „Gaat
U met ons mee. 1k wiI graag de sleutels van Uw vertrekken. Wanneer
U verlangt dat iemand omtrent Uw arrestatie wordt ingelicht, zegt U
het maar. Heeft U noodzakelijke Bingen te verrichten dan kunt U die
wanneer ze niet meer dan enkele minuten in beslag nemen, nu afhandelen. Hoelang U uit logeeren gaat zal afhangen van Uw mededeelzaamheid."
Weer vie! een stilte in. Met zekere spanning zagen de anderen toe,
hoe de uitwerking van de slag zou zijn. Kobus zat eenigszins vooroveriebogen. „De misdadiger", moesten de anderen denken. Hij slaagde er
niet in z'n gedachten te ordenen. Een laatste aanmoediging, z'n hart uit
te storten maakte in 't geheel geen indruk op hem. „Derek er aan dat dit
niet noodig is. Dit is een middel dat slechts bij uiterste noodzaak wordt
toegepast." Wat ging het hem aan? Hij kon immers hier niet onderuit?
Eerst Iangzaam drong het tot hem door dat hij orde op za gen kon steL
len. Het eerst dacht hij aan z'n bloemen. Ze zouden omkomen zonder
verzorging. Stom zou ze voor hem naar Hendrik moeten brengen. Die kon
ze de komende dagen voor hem uitventen. Neen. Hendrik zou hem
bedriegen. Stom kon ze beter terugbrengen naar den grossier. Toch niet.
Hij zou z'n goede naam bij dezen verspelen. Z'n goede naam? Larie.
Die raakte hij immers toch kwijt? 't Nieuwtje zou zijn weg we! vinden.
De grossier zou in elk geval de halve factuurprijs terugbetalen. Het
goed was nog frisch.
Meer te doen? Vader had er niets mee uit te staan. Hij was de laatste
die het diende te weten. Hij had er de afgeloopen maanden nauwelijks
aan gedacht dat 114 nog een moeder had. Ze zou zich over zoo'n zoon
beklagen en zeggen: „Ik arme vrouw. De kinderen gaan de weg van den
vader op." Niet uit medelijden met haar wade hij haar onkundig laten;
een wreede onverschilligheid hield hem er van terug.
Klaartje. Ze stond eensklaps in een hel Iicht hem voor den geest. Hij
dook ineen van schrik en schaamte. Zaterdag zou ze hem wachten. Hij zou
er niet zijn. Stom zenden met een boodschap? Hij had niet eens haar
adres. Doch buiten-dien immers in geen gevaI. Dat nooit. Hij had haar
verspeeld, voor altijd. Hij zou haar nooit weer ontmoeten. Ze zou moeten
denken dat hij haar uit onverschilligheid vergeefs had laten wachten.
Ook deze valsche indruk zou hem pijn doen. Toch was dit de eenige
mogelijkheid. Eenige uren slechts had ze voor hem bestaan. Toen hij
oostond, had hij afstand van haar gedaan. De werkehjkheid grijnsde hem
dreigend tegen. Haar beeld zonk terug in het duister.
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Stom vertrok z'n tronie op een vaIsche manier. Hij deed alsof hij alles
begreep en liet in z'n neerbuigende houding uitkomen dat hem zooiets
niet overkomen zou zijn. Hij was niet eerlijker. Duizend maal gemeener;
hij wilde het wel woord hebben ook. Zijn eer was niet z'n onkreukbaarheid; z'n geslepenheid. Was die niet meer waard? Die bracht immers
geld op.
Hoewel dit de Iaatste momenten waren dat hij zich kon inbeelden
vrij te zijn, was hij bIij toen ze achter de rug waren.
De derde sloot achter hen de deur. De deur van zijn kamer met zijn
sleutel, na het licht te hebben uitgeknipt alsof hij kastheer was. Ze stondden toen even in het volslagen duister, dat hem, later in z'n cel, lief zou
worden, omdat het hem beschutte tegen argwanende blikken, ook tegen
hemzelf. Een sprong in de diepte zou hem buiten het bereik van z'n
bewakers brengen. De mogelijkheid van een ontspanning deed zich nu
voor. Hij dacht er echter niet aan die poging te ondernemen, hoewel
hij tegelijk wist dat de kans van slagen zeer groot was. Hij glimlachte
nu hij er aan dacht. Een sprong en hij zou vrij zijn en even arm en eenzaam als twee jaren geleden, toen hij zich inbeeldde een nieuw leven
te beginnen. Misschien zou een gebroken been hem blijven binden aan
al wat hij in die Iaatste twee jaren rondom zich verzameld had. De
mogelijkheid van te falen hield hem er toch niet van terug. Het ontbrak
hem niet aan moed. Eerder was het een soort van vermoeidheid die
hem gelaten deed wachten. Het licht van de zakiamp sneed een gleuf
door de duisternis op de trap. Door dit ravijn moest hij afdalen en iedere
stap bracht hem verder de diepte in. Die diepte kreeg ook figuurlijke zin
voor hem. Een psalmregel Haste door z'n gedachten: „Uit de diepte
roep ik tot U, o Heer." Dan dacht hij „Maar Hij antwoordt niet".
Waarom zou Hij ook? Had Koos Jebel zich om Hem ooit ernstig bekommerd? De Iaatste jaren zeer zeker niet.
Hij huiverde toen hij buiten stond. De tweede trui die hij had aangetrokken, bood nog weinig beschutting. Misschien was het echter meer
het gevoel van verlatenheid en nietigheid, het gemis van troost dat hem
deed rillen.
Het dichtklappen van het autoportier brak lets in hem. 't Was of dit
het onherroepelijke was, dat hij reeds meer dan een half uur vreesde en
dat zich in deze hoIdoffe slag over hem voltrok.
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C. I. Nobel

MIJN DOODE VRIEND
In memoriam P. den B.,
de soldaat, die niet sneuvelde
Wij zijn jou al zoo Iangzaam-aan vergeten;
't Is waar, het was wat tragisch hoe jij stierf:
Het knokig hoof d, de blinde oogenspleten,
De hand, die tastend langs het laken zvvierf.
Wij moeten niettemin voor overdrijving waken;.
Het Ieven vraagt zijn deel, en gaat zijn gang.
Wij hebben ons gezin en onze zaken,
En treuren om de dooden duurt niet lang.
Dus heb jij afgedaan; ja goed, wij waren vrinden,
Wij zwierven eensgezind Iangs dijk en straat.
Maar die het leven aan den dood verbinden
Zijn droomers, wien de werkeIijkheid ontgaat.
Wij dedert onzen plicht; wij hebben je begraven,
Met goed brood in een hongerige tijd.
Ook dat is van belang, sedert de raven
Aan niemand meer een maal hebben bereid.
Per slot ben jij toch maar gewoon gestorven,
Terwijl je om te sneuvelen was besteld.
Zoo heb je ons nog het pleizier bedorven
Om je, ontroerd, te eeren als een held.
Nu kunnen wij je op zijn gunstigst noemen:
SIachtoffer van je plicht, maar op de lange baan.
En dat is te Bering om op te roemen,
Ofschoon genoeg voor jou om dood te gaan.
Dus klonken aan jouw graf maar weinig woorden,
Aileen, de predikant had alles uitgekiend:
Hij sprak van loon en straf, en wie het hoorde
Wist dat geen mensch den hemel heeft verdiend.
En dat is zeker juist; wie zou de woorden wraken?
Zonde en schuld: de klanken zijn vertrouwd.
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Aileen, was er niet Een die onze zaken
Geregeld heeft, doordat Hij hing aan 't hout?
En zie, dit is het punt waar 'k op wou 'omen.
Dit cynisch vers is een wat ruwe gril,
Omdat vannacht, in pijnigende droomen,
1k veel geleden heb om zijnentwil.
Vannacht heb ik mijn dooden vriend begraven,
Met woorden, die ik toen helaas niet sprak:
Van wrakke schepen, zoekend naar de Haven,
Dat niet hun hart op Satans klippen bra.
En van de zielen, wankelend ten doode,
Die nochtans in Gods grootboek credit staan.
Van al de aarzelencien en de blooden,
Die nog, als goede Iaatsten, binnengaan.
Want altijd wist
wat ook kleine menschen
Verzwegen krachtens ambtelijken plicht,
Dat het passeeren van de Iaatste grenzen
Jouw oogen opende in eeuwig licht.
En voorts weet ik, en duid het mij niet euvel
Wat ik dorst schrijven in dit rauw gedicht,
Dat ook jouw blinde oogen op een heuvei
En op een Iichtend kruis stonden gericht.
Wij kunnen jou niet als een held vereeren,
Het zij genoeg, dat jij als zondaar stierf.
Geborgen aan het brandend hart des Heeren,
Die, ook voor jou, een vaste plaats verwierf.
De termen Iijken wellicht wat versleten,
1k ruim mijn plaats voor elk, die betere vindt.
Maar ik moest zeggen, wat ik heb geweten
In 't Iaatst zijn zeker deel: Gods weergekeerde kind.
En 'k had misschien wat vele woorden noodig
Om die te voegen tot dit vreemd gedicht,
Voor God toch is elk pleitwoord overbodig,
Want Hij roept koninklijk zijn Minden tot het Licht.
Maar 't was ook voor de menschen, die dit lezen,
Dat 'k mij moest kwijten van een harde plicht:
Want ik Iiet na verkondiger te wezen,
Aan 't open graf, der boodschap van het licht.
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KRITIEKEN
Dr L. A. Rademaker, Lente in de Logica.
Van materie tot mysterie. Van mysterie tot Religie. A. J. G. Strengholt's
Uitgeversmaatschappij N.V., Amsterdam, g.j.
-Het positivisme van de 19e eeuw, dat de
religie deed ondergaan in de materie, is
vergaan in d wereldbrand' der 20e eeuw,
waarvoor het zelf de brandstof had opgehoopt. Allerwege rijpt weer het besef,
dat de weg niet afdwaalt van de religie
naar de materie, maar omhoog voert van
de materie naar de religie. Rademaker's
boek „Lente in de Logica" is daarvan
een nieuw bewijs. Het keert zich tegen
de cultuurpessimisten, die menen, dat
thans voor de mensheid het herfsttij is
aangebroken. Integendeel, een nieuwe
lente is ontloken. In alle wetenschappen,
in philosofie en biologie, in physica en
medicijnen en zelfs in een ogenschijnlijk
zo uitsluitend redelijk yak als de wiskunde, grijpt men weer terug naar de
metaphysica, in psychologie en zielkunde
heeft men weer oog gekregen voor het
zielenmysterie. De zelfverzekerdheid en
de zelfgenoegzaamheid heeft afgedaan.
De mens, ook de man van wetenschap,
toont weer eerbied voor het Onzienlijke,
voor het mysterie, voor God.
Dit boek is geen zelfstandig werk. Het
geeft overzichten van de studies van
vooraanstaande geleerden, die zich ieder
op hun terrein hebben uitgesproken over
deze levensvragen. Zii komen alien tot
de conclusie, die wij hierboven in enkele
woorden samenvatten. De begrippen God
en religie hebben hier echter hun eigen
signatuur. God is niet de God van de
Bijbel, die zich in Christus heeft geopenbaard, want het is de onbekende God,
voor wie Grieken in Athene eens een
altaar hadden opgericht. De religie, hier
bedoeld, heeft niets te maken met de
godsdienst van de Christelijke Kerk.
De godsdienst is het enge begrip, dat de
Kerken in hun dogma's hebben gevangen, maar de religie is breed en ruim en
omvat alle buitenkerkelijke stromingen.
Zij is niet transcendent maar immanent
gericht. De tegenstelling tussen stof en
geest wordt in pantheistische zin opgeheven; het stoffelijke is niets anders dan
een kristallisatie van het geestelijke.
De grenzen zijn hier verflauwd in deze
willekeurige tegenstelling tussen godsdienst en religie. Het boek is een merkwaardig tijdsbeeld, dat ons telkens her-

264

innert aan Paulus' rede op de Areopagus.
Onze vreugde over deze Lente is gemengd. Er moet naar ons begrip nog
heel wat meer gebeuren, wil het voile
zomer worden. Wie zich op de hoogte
wil stellen, van wat er in de tegenwoordige tijd leeft en werkt in de buitenkerkelijke wetenschappelijke kringen, kan
door dit boek warden ingelicht. Het dient
echter critisch te worden gelezen.
Dr. J. C. de Pater.
Gerard Walschap, Ons geluk. Amsterdam, P. N. v. Kampen 6 Zoon.
„Groote werken van kunst, wijsbegeerte,
wetenschap, zo eeuwig als de mensch,
zijn niets anders dan vergrootingen van
den alledaagschen, huiselijken microcosmos van verliefde, parende menschen."
Deze zin ligt voor rekening van de ikfiguur in Walschap's roman. „Ons geluk"
is de geschiedenis van een huwelijk, zoals een vader die schrijft voor zijn dochter, die op punt van trouwen staat met
een type zoals hijzelf is. Vader en aanstaande schoonzoon zijn beiden kunstschilder, van geringe komaf, moeten hun
carriêre, hun reputatie en hun brood nog
veroveren als zij trouwen, en — wat hun
taak nog komt verzwaren willen beiden hun eigen weg gaan, hun eigen stiji
vinden. Ook de vrouwen in beide huwelijken komen overeen. Ze zijn ambitieus
ten 'bate van hun man, ten voile overtuigd van zijn meesterschap, bereid om
alies te doen voor hun ideaal, belichaamd
in de man en kunstenaar, gedoemd ook
om met al hun ijver de echtgenoot-kunstenaar mis te verstaan.
Waarom schrijft de vader? Om zijn dochter te waarschuwen, haar met zijn ervaringen in het huwelijk te dienen?
Waarschijnlijk heeft hij zoiets in de zin
gehad, maar zijn relaas heeft even weinig
van waarschuwing of les als zijn schilderijen. Wat zich manifesteert is het
leven met krachten en tegenkrachten,
niet te stuiten. Walschap's werken
hebben een elementaire spanning in het
mensenleven tot onderwerp. In deze roman is het de spanning man-vrouw en
bekrompen burger-kunstenaar. Naar twee
zijden is ontlading van die spanning mogelijk. Naar een kant in het huwelijk en
het kunstwerk, naar de andere kant in
het zich uitschrijven van de persoon die
zeif in deze spanning leeft. Inhoud en
vorm van dit werk dus ogenschijnlijk.

Maar hier is het schrijven meer dan een
verslag geven, meer dan het zoeken van
een passende vorm bij een bepaalde inhoud. Het schrijven is het her-beleven.
Het is zelf spanning en ontlading. De
artistieke creatie is meer dan afbeelding.
Ze is leven zelf, ten voile zelfstandig.
Vandaar dat onze begripmatige onderscheidingen tussen vorm en inhoud in
elkaar schuiven. Maar ook de afstand
tussen de schrijver en zijn ik-figuur wordt
fictief. Walschap is deze kunstschilderechtgenoot en deze kunstschilder is Walschap.
.Een interessante constructie brengt zo'n
ik-figuur in de roman met zich mee. Hij
is ten opzichte van de schrijver een getransponeerd wezen, maar ook een beperking, een vereenvoudiging. Hij is
dddrom een beperkter wezen, omdat hij
schilder maar geen woordkunstenaar is.
Walschap laat hem dat meer dan eens
verzekeren. Dat brengt voor de roman
consequenties mee. De stijl is strakker en
eenvoudiger. Het is immers het verhaal
van de niet-vakman. Toch zijn ook weer
procdcles, die typisch zijn voor Walschap, toegepast. Zo lijkt dit proza b.v.
nog meer gedrongen dan het al was in
'39. Dialoog en verhaal zijn doorgaans
verweven. Ook bier weer: in elkaar geschoven. Men komt daarop niet uitgekeken, zo kunstig en tegelijk natuurlijk
is dit. Doch het is maar niet een techniek, het is de openbaring van een individuele stijlwet.
Men zou Walschap's behandeling van
de dialoog verkortingskunst kunnen noemen. Deze kunst om te bekorten, samen
te vatten in een verkort perspectief (zoals in de Anatomische Les van Rembrandt) is typerend voor heel de roman.
Zo zijn jeugd en vrijgezellen jaren, het
geharrewar tussen toekomstige man en
vrouw, breedvoerig verteld. Ook breed
uitgemeten worden de eerste huwelijksjaren met het conflict tussen de dorpse
bourgeoisie en de schilder die zijn eigen
weg gaat. Maar daarop komen de lijnen
steeds dichter bij elkaar te liggen en het
beeld wordt, op z'n minst, ongewoon.
Ronduit gezegd: Walschap gaat overdrijven. 't Begint al met een breugheliaanse schildering van twisten en handtastelijkheden in de huwelijken van diverse dorpsgenoten. Maar bij de schilder
thuis is 't ook geen koek en ei. Als zijn
vrouw hem tracht weg te houden van
zijn stervende moeder omdat ze een
zwerfster is en zijn naam zou schaden,
staat hij op het punt haar de hersens
in te slaan. Zover komt het niet. Zover
komt het nooit. Maar, vraag ik me af,
is dat nu grootspraak van de romanfiguur of van Walschap zelf? Als ze,

hardnekkig in haar streven, haar man te
bekeren (voor hem zijn godsdienst en
bekrompen bourgeoisie twee zijden van
een zaak geworden) hem meelokt naar
Lourdes, gaan de verwikkelingen zover,
dat hij haar in drift van een helling stoat.
Na enkele uren onverdragelijke spanning,
staat ze plotseling heelhuids voor zijn
neus en gaat het spel van verzoening
en vervreemding opnieuw beginnen. De
spanning bereikt een hoogtepunt wanneer
een van hun kinderen door opzettelijke
nalatigheid van de dorpsdokter sterft en
het ouderpaar deze dokter een proces
aandoet en zover gaat, dat het, om bewijsstukken te leveren, op een nacht het
kind opgraaft. Deze scene is voor mijn
gevoel grotesk en onwaarschijnlijk. Natuurlijk is zoiets denkbaar bij een stel
mensen als de dragers van ons geluk.
Maar het gaat er niet om of er in de
wereld ergens dergelijke typen rondlopen,
maar of de schrijver hen in onze voorstellingswereld kan inbrengen. Daartoe
heeft hij de bepaalde middelen. Het lijkt
mij dat het middel van het verkort perspectief bier ontoereikend is geweest..
Spanning slaat hier om in overspanning
en de handelende figuren zijn te nauw
met de schrijver verbonden dan dat deze
zelf vrij zou zijn van overspanning van
zijn kunnen. De ontlading van de spanning in adequaat beeldende taal is te
zwak.
Nog een voorbeeld van verkort perspectief zou ik willen noemen. Het is de zin
aan het begin van deze bespreking. Deze
zin is een typisch staaltje van de kunst
om het gecompliceerde leven dat we voor
ogen hebben terug te brengen tot eenvoudiger vormen. Het uitzicht verklaart,
het perspectief maakt rustig. Het zeggen
van „het leven is dit", „kunst en liefde
zijn schept afstand en verbindt. Men
ziet bier Walschap's meesterschap in de
kunst van het vertellen en daarin over
een stuk leven, maar ook de gevaarlijke
kant van deze kunst: overspanning, overdrijving. Ik wil besluiten met het nog
eenmaal citeren van deze letterlijk typische zin maar dan in groter verband:
„Ik onderneem iets onmogelijks. In de
liefde wordt het onmetelijke kleine oneindig groat, hoe zal ik hoogte en breedte meten van een speldepunt. In de liefde
is niets onverschillig, elk gebaar verheugt
of verwondt, elke seconde samenzijn is
een spanning en de uren van uithuizigheid die men niet tesamen doorbrengt,
dienen om te rusten, en te genezen. Wij
echter waren nacht en dag te samen.
Groote werken van kunst, wijsbegeerte,
wetenschap, zoo eeuwig als de mensch,
zijn niets anders dan vergrootingen van
den alledaagschen, huiselijken microcos-
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mos van verliefde, parende menschen. Ja
ik geloof dat alleen liefde de electriciteit
is die genie doet gloeien door de kronkels van de hersenen gelijk neonlicht door
glazen letterbuisjes. Maar rechtstreeks
wordt die drift nooit beschreven. Hoe
zou ik het dan kunnen die geen schrijver
ben?"
Ou.
Mac Picard, De Mensch zonder tverkelijkheid. Ned. vertaling van Gabriel
Smit. Uitgeverij Het Spectrum, UtrechtBrussel 1946.
Van de Zwitserse schrijver Max Picard
is .bekend dat hij op fraai aesthetiserende
wijze vermag te speculeren over de bovennatuurlijke symboliek die zich in
zekere menselijke hoedanigheden zou uitdrukken; onwillekeurig verwacht men
tegenovergestelde suggesties bij het kennisnemen van de (oorspronkelijke) titel
van zijn nieuwste werk „Hitler in uns
selbst". Hoewel ook uit de inhoud schijnt
afgeleid te kunnen worden dat zijn antithetische motief — de demonie in de
mens tegenover de idee van 's mensen betrokkenheid op God aan realiteit
heeft gewonnen in onderscheid met de
tamelijk vaag contrasterende functie die
het b.v. in zijn studie „Das Menschengesicht" kreeg toegewezen, heeft Picard
de lijnen echter ook thans niet zo scherp
getrokken als men zou molten eisen van
een werk met uitgesproken christelijkapologetische strekking.
De goddelijke inwerking in het leven van
de mens verschijnt in „Hitler in uns
selbst" als de gedachte der „continuiteir
in de geschiedenis, een begrip dat hij
weinig concreet beschrijft in tegenstelling
tot het verschijnsel der „discontinuiteit",
waaronder hij verstaat de toestand van
onsamenhangendheid in welke de tegenwoordige mens in toenemende mate verkeert onder de invloed van de mateloos
ongereguleerde opeenhoping van indrukken waarmee radio, film en pers hem
overstelpen. In de volslagen hihilistische
activiteit van het nationaal-socialisme,
waarvan Hitler zowel exponent als drager en beweger was, is deze discontinuiteit tot voile openbaring gekomen.
Omtrent de feiten nu die deze gesteldheid, of ongesteidheid, moeten illustreren
heeft Picard ons door middel van zijn
onvergelijkelijk fijn gedifferentiéerde
kwaliteitsoordeel niet in het onzekere gelaten. Ten aanzien van de continulteit
evenwel moeten wij zelf de simplistische
conclusie trekken dat zij overal heerst
waar niet optreedt de discontinuiteit a la
Hitler.
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Niettegenstaande de gedachtenwereld
van Picard meer door gevoelswaarden
dan door dogmatische criteria wordt bepaald heeft men wel de indruk dat zich
daarachter het rooms-theologische schema van natuur en genade ophoudt. De
discontinuiteit is hierin het „natuur"fenomeen idat geen aanrakingsvlakken
meer heeft voor de inwerking der genade,
terwijl de continuiteit deze nog wel bezit.
Op dit standpunt verwondert het niet
dat Picard zich niet diepgaand heeft
bezig gehouden hoe het met de continuiteit wezenlijk gesteld is. Met wezenlijk bedoel ik: naar de maatstaf van het
bijbelse zondebegrip dat niet alleen
scherpe doorsneden trekt maar de tegenstelling van Picard zelfs diametraal
kruist. Volgens dit begrip heeft de mens
in discontinuiteit en in continditeit in gelijke mate aan de zonde deel en staat in
gelijke mate voor genade open door het
individuele ongeloof of geloof.
Ondanks de trefzekerheid en overtuigingskracht zijner symptomatologie van
het nationaal-socialistische kwaad is
Picard derhalve niet doorgedrongen tot
de volledige diagnose.
De vertaler heeft zich uitmuntend van
zijn taak gekweten, alleen zie ik geen
kans de vervanging van de titel van het
gehele werk door die van een ondergeschikt hoofdstuk op enigerlei wijze te
verklaren.
M. S.
Ferdinand Lang en, De Betoverende
Wereld. De Bezige Bij, A'dam, 1946.
Van deze betoverende wereld hadden wij
reeds gehoord in Ferdinand Langen's roman „Helena in het Heelal".
Helena, die vanouds Helena, en niet een
schoonheid maar de schoonheid is, gedraagt zich tegenover haar aanbidder
verrukkelijk maar geheel vrijblijvend.
Niettemin houdt hij aan haar zijn hart
verpand, en dat maakt hem onbekwaam
voor een gewone „reele" liefde. Wat
nood? Hij leeft met de herinnering aan
en het verlangen naar Helena in het
Heelal, dat is: in een andere, hogere,
betere wereld.
Deze andere, de betoverde wereld, is de
wereld van de Droom. De droom dragen
sinds de laatste wereldoorlog een groep
jonge literatoren neen, niet als een
vaan voor zich uit, maar als een teken
aan hun voorhoofden. Slechts voor zover
zij in een tijdschrift hun gevoelen propageren, kan men hen met de leus „een
nieuwe romantiek" tegemoet treden. Het
is verder alleen maar de oude romantiek.
Een groep, een gedrag, een „uniform"

verdragen zij niet. Zij willen behoren tot
die diaspora van enkelingen, die „niet
zijn als dezen - . Wel verre van zich te
vermengen met de aardse, alledaagse,
naar hun smack lage en lege werkelijkheid, leven zij tussen het verloren paradijs en het toekomstige Jeruzalem.
Aldus Ferdinand Langen in .deze goed
maar zoet geschreven korte overpeinzingen, die niet anders zijn dan een oratio
pro domo. Het is een heel eerlijk boekje,
en dat is gevaarlijk voor Ferdinand Langen, maar heilzaam voor ons. Want de
eredienst van de Droorn verschijnt bier,
zoals een held verschijnt voor zijn valet
de chambre.
Er behoort enige moed toe, critiek op
deze ideologie te oefenen. Men risqueert
het verwijt, een Filistijn te zijn, een „soldaat-, zoals het ergste (schriftelijke)
vloekwoord van Ferdinand Langen luidt.
Toch is dit nodig, want er dreigt bier
een gevaarlijk misverstand. Met het leven
in de Droom, zoals het b.v. in veel sympathieker vorm naar voren treedt in „Het
Bloeiende Steen" van W. Schulte Nordholt, voelt een christen onwillekeurig
enige verwantschap. Ook hij leeft uit
het besef van de ontoereikendheid dezer
aardse realiteit en het verlangen naar
betere dingen. Sommigen nu menen, dat
dit ongeveer hetzelfde is.
Het boekje „De Betoverde Vvrerele is
daar om ons uit deze droom te helpen.
Een verhelderende passage: de schrijver
is zeer aangegrepen door het bijbelwoord
„En Jezus, de scharen ziende, werd met
innerlijke ontferming bewogen",maar hij
weet niet, waarom. Het is duidelijk, waarom hij zich tot deze zinsnede aangetrokken voelt. Jezus, als de Bans andere, ziet
hier de scharen tegenover zich. Het is
ook duidelijk, waarom hij niet kan zeggen, hoe juist deze woorden hem troffen.
Het is omdat hij geen spoor van innerlijke ontferming toont, zeker niet met de
scharen. Als Langen dan ook het gezegde: de geest waait waarheen hij wil, aan
Albert Verwey ontleent, schuilt hierin
meer dan een halve waarheid. De woorden zijn van Jezus, maar de geest is die
van een volsterkt wereldse zij het dan
al niet aards r poeet.
Geen wonder, dat een soldaat voor Ferdinand Langen zoiets verfoeilijks is. Hij
verstoort precies het geestelijke beeld van
die dienstweigeraars, die niet gegrepen
zijn door een ideaal waarvan zij een duidelijk getuigenis weten of te leggen. In
het zich aftrappen aan de gewone mens in
zijn gewone leven, het ontkennen van alle
waarden in hem, ook wanneer hij zich
inzet voor de hoogste goederen van de
mensheid, en het belachelijk maken van
de eerlijke gevoelens en beleden idealen

van een ieder, die niet tot de hooggestemde en afgetrokken „enkelingen - behoort, toont zijn romantiek zich naakt in
haar zelfzucht, angst voor elke feitelijke
verantwoordelijkheid, en maatschappelijke onvruchtbaarheid. Van de pueriele
geaffecteerdheid zwijgen we maar.
Ferdinand Langen geeft toe, dat hij van
zijn wereld der betovering weinig naders
weet te zeggen. Hij meent alleen, dat zij
„deze" wereld zal verteren zoals een vutr
droog bout. Het zei ons vergund te voorspellen, dat integendeel deze wereld, wanneer zij weer tot een van haar geduchtste
crises komt, de betoverde wereld als
stoppelen zal opeten. De overwinning
door het vuur komt toe aan een andere
wereld, die wij in andere dromen kennen. Maar, dat is wonderlijk, de Heer
van die wereld zal het gekrookte riet niet
verbreken, en de rokende vlaswiek niet
uitblussen.
J. D.
Upton Sinclair: „Einde van een wereld",
vertaling van J. Maschmeyer—Buekers,
uitgave „Servire'', Den Haag, zonder
jaartal, tweede druk.
Wanneer dit boek in Amerika is verschenen, weet ik niet, het doet echter nu,
een jaar na den tweeden wereldoorlog,
ietwat aan als mosterd na den maaltijd;
immers de schrijver handelt in dezen
roman over en laat zijn sujetten optreden
in de periode 1912-1919, waarin dus
valt de eerste wereldoorlog.
Het is een tendens-roman (ik schrijf
tendens, omdat ik geen zin heb een
woord van latijnsche herkomst op z'n
Duitsch te spellen!) van lijvigen omvang
(576 bladz.) en verdeeld in 6 boeken.
Het eerste beschrijft de rust in het oude
Europa aan den voor-avond der groote
worsteling, het tweede brengt de bevolking van den helderen hemel en den aanyang van het oorlogsdrama en de rest is
dan gewijd aan het verloop van den krijg
tot en met Versailles.
Natuurlijk geeft deze communistische
schrijver zijn eigen gekleurde visie op
het wereldgebeuren in de hiervciOr genoemde jaren, en als men hem wil gelooyen dan zijn het die verschrikkelijke wapenfabrikanten, staal-magnaten (kortom
het oude ‘bekende communisten-verhaaltje)
die schuldig zijn aan den oorlog.
Het is wel heel simplistisch, naar men
ziet. Wie waren de schuldigen toen er
nog met pijl en boog, met goeden-dag en
speer krijg werd gevoerd? En zat achter
den eersten oorlog tusschen Kain en Abel
bij geval ook al een wapenfabrikant? -is men geneigd spottend te vragen. Spottend, omdat schrijvers als Upton Sinclair
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die een zekere verdienste hebben in hun
bestrijding van maatschappelijke misstan-.
den, de neiging al te zeer bot vieren om
overal near „schuldigen - te zoeken waartoe zij dan zelf nooit behooren en niet
hun lotgenooten, die, hadden zij het maar
voor het zeggen, de wereld aanstonds in
een waar paradijs zouden omzetten.
Heel dit werkelijk op den duur langdradige boek door, wordt de „schuld - elders
gezocht en aangewezen. Een paar voorbeelden:
Een der hoofdfiguren is een vrouw die
buiten-echtelijk moeder is van een zoon
met wien de schrijver zoo manoevreert,
dat we met hem tot in de zalen doordringen waarin over den vrede wordt
onderhandeld. Die vrouw huwt later een
Franschen schilder en als deze is omgekomen in den krijg, gaat ze er vandoor
met een ongeveer twintig jaar jongeren
man, een vriend van haar zoon. De vader
van dien zoon, destijds verhinderd door
zijn familie de vrouw te trouwen die
moeder van zijn kind zou worden, legt
zich bij al deze belevenissen neer en blijft
haar financieel steeds bijstaan. Hij is een
rijke wapenfabrikant en kan zich dat
allemaal permitteeren. Nu, deze vrouw,
hoe kelmt die zoo? Wordt dat psychologisch aanndmelijk gemaakt? Neen. Ze
loopt als jong meisje weg uit een Engelsche pastorie. Haar vader is dominee, en
nu weet u het al. Kijk maar na op pag.
216: „opgegroeid in de bedompte atmosfeer van een bekrompen en weinig
ontwikkeld gezin waar zij een afkeer gekregen had van het steeds maar weer
opdreunen van psalmen en gezangen en
van de preeken over vervelende plichten."
Het zit niet bij het meisje maar bij anderen en elders, ziet u wel?
De schuld van oorlogen zit niet bij ons
en dus ook niet bij Upton Sinclair, maar
bij de wapenfabrikanten etc., zie boven.
De schrijver stelt het voor alsof in de
groote wereld door de bank genomen
zonder moraal wordt geleefd, „bij de konijnen af," en de schuld daarvan? Bij de
menschen zelf, in hun zondaar zijn? Wel
neen. Dit volgde allemaal uit de inventie
van de 19e eeuw, die de grootste ommekeer teweeggebracht heeft, meer algemeen bekend onder den naam van „geboortebeperking - (pag. 502).
Wie dusdanig is ingesteld slaagt er moeilijk in om diepgang in zijn werk te bereiken. Er zijn wel aardige tafereelen in het
boek, het is ook wel eens geestig, maar
wie eenmaal de houding van den Farizeeer heeft aangenomen en (niet in den
tempel, want daarin komt zoo'n verlicht
mensch niet en niet tegenover God, want
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die bestaat voor hem niet) doorloopend in zijn werk er verrukt van is dat
hij niet is als die plutocratische wapenfabrikanten die almaar oorlogen bekokstoven, wie eenmaal, herzeg ik, zoo'n
geesteshouding zich heeft eigen gemaakt,
die kan nooit over den waren humor beschikken en zich zelf zien zooals hij is
en met zich zelf desnoods een loopje
nemen.
Het is alles a-religieus, a-moreel, anarchistisch wat de klok in dit boek slaat.
Hoe onwaarschijnlijk is b.v. Lanny, de
buiten-echtelijke zoon en hoof dfiguur
(althans een der hoofdfiguren) in dit
boek, 14 jaar oud, woonachtig aan de
Riviera, die aan een ouden diplomaat-inruste vraagt waar hij vinden kan wat
Jezus heeft gezegd. Hij, zegt U. S., „werd
er toen aan herinnerd dat diens uitspraken te vinden waren in een oud boek,
het Nieuwe Testament genaamd. Toevalligerwijze bezat de beer Rochambeau (de
oud-diplomaat) geen exemplaar van dat
boek, terwijl de vriendinnen van Beauty
(Lanny's moeder) toen zij ernaar gevraagd werden, enkel maar lachen konden. Ten slotte slaagde Lanny erin een
exemplaar van dit oude boek te vinden
in een boekwinkel."
Lanny „werd er aan herinnerd". Had
hij het dan vroeger wel geweten en was
hij het vergeten? Immers anders kon hij
er niet aan warden herinnerd! Typisch
staal van allerslordigst schrijven en teyens van den geest des schrijvers.
Arme Lanny, die geen Philippus op zijn
weg vindt om hem de vraag te stellen:
Verstaat gij ook wat gij leest, jonge,
arme heiden van de twintigste eeuw, en
mag ik u eens helpen?
De romanlezer wordt dus niet tevreden
gesteld en de historie-beoefenaar heeft
andere en betere wegen om de geschiedenis van den oorlog 1914-4918 na te
gaan als hij daar behoefte aan heeft.
Daarbij is objectiviteit hoofdzaak en eerste eisch en die bezit U. S. niet. Het werk
ademt ook veel eer een pro-Duitsche en
anti-Engelsche geest en valt in dezen tijd
in een niet daarvoor toebereide aarde!
Bovendien heeft de wereld het nu twee
malen meegemaakt, tot haar groote ergernis en ontzettend nadeel, dat noch
Amerika noch Engeland in militair opzicht klaar waren toen zij werden overvallen door den gruwel van den krijg en
steeds van den aanvang af tegenover
een tot de tanden gewapend en tot in de
puntjes uitgerusten vijand kwamen te
staan. De wapenfabrikanten, deze booze
lieden, hebben dus in elk geval niet met
succes in de angelsaksische landen gearbeid, hetgeen U.S. plezier moest doen,
maar juist die arme landen moeten het

bij zijn spot voortdurend ontgelden. Voor
historie-minnaars is het boek ook al niet
veel waard dus.
Vermeld zij nog, dat het boek deel uitmaakt van een serie (de Lanny Buddserie, zoo genoemd naar den hoofdpersoon) en in Amerika den Pulitzer-prijs
kreeg.
A. A.
A. P. M. Moussault. De man in de tang.
Moussault's Uitgeverij, Amsterdam.
Omdat de uitgever aan het uiterlijk van
dit bock veel zorg heeft besteed het
ziet er bijzonder aantrekkelijk uit r zou
men ook over de inhoud graag iets goeds
willen zeggen. Dit kan men echter met
de beste wil ter wereld niet doen. Deze
roman uit de krantenwereld is in de eerste plaats geen roman uit de krantenwereld. Het is geen roman omdat de
schrijver een soortement geidealiseerde
krantenwereld heeft willen tekenen in een
aantal figuren, die geen levende mensen
en zeker geen levende journalisten geworden zijn. En het is geen roman uit de
krantenwereld, omdat deze krantenwereld
niet uit levende mensen is opgebouwd,
maar een soortement geldealiseerde gentlemen herbergt, die men misschien bij
wijze van uitzondering wel eens ontmoet
maar in 't algemeen op een krantenbureau toch niet tegenkomt. Gelukkig
niet. Het is allemaal te netjes, te schoon,
te steriel en daardoor onwerkelijk, onwaar en vervelend.
v. d. S.
Pieter Steur C. M., Schildivacht, „De
Koepel" Nijmegen.
Jan W. Jacobs, Harts Appel, „Blauwe
Lucht" Amsterdam.
Van deze twee gedichten-bundeltjes valt
eigenliik niets goeds te zeggen. Vooral
het eerste bundeltje is beneden peil wat
de letterkundige zijde van de zaak betreft. Uit beide bundeltjes blijkt echter
zonneklaar, dat de dichters fijne mensen
zijn, eerliike kerels met een zuiver innerlijk. En dat maakt het schrijven van deze
kritiek tot een verdrietige bezigheid.
K. v. D.
Jacques Gans, Liefde en Goudvisschen,
D. A. Daamen, Den Haag, Ile druk.
Een goed geschreven, keurig uitgegeven
en charmant verlucht bock. En toch, als
ik mijzelf afvraag: mijn liefje, wat wil je
nog meer; antwoord ik: nog een heleboel.
Want voor mijn part is een bock beroerd
uitgegeven en helemaal niet verlucht en

desnoods nog slecht geschreven ook, als
het me maar niet verveelt. En dat doet
dit bock. Het is een artiesten-roman, spelend in Parijs en Amsterdam. Psychologisch en stylistisch is alles in orde. Maar
de personen zijn levensdilettanten, trots
al hun artisticiteit, trots Parijs en de erotick. De hoofdpersoon geeft 't aan het
einde van het bock eerlijk toe: „Er is
niets groots, niets puurs. Ook niet in de
eigen gevoelens. Ten slotte buigt allesr
Dit maakt deze meer dan driehonderd
met zoveel esprit en zoveel vakmanschap
geschreven bladzijden tot wat ik als jongen noemde: een dooie boel.
Ook uit dit bock blijkt weer, dat er eigenlijk geen saaier, geen onvruchtbaarder en
dus geen teleurstellender leven is dan la
vie de bohéme. Hetgeen jammer is en
niet behoefde te zijn.
K. v. D.
Jac. van der Ster, Niemand begrijpt het,
Bayard-reeks, F. G. Kroonder, Bussum
1946.
Diep ontroerend is dit verhaal: een Jood
redt het leven van een Duitse jongen, die
hem er echter slechts op bevel van zijn
ouders voor bedanken wil: de redder is
immers mddr een Jood? Later, tijdens de
bezetting, wordt de niet-Joodse vrouw
van de hoofdpersoon vermoord en de
Jood krijgt de gelegenheid een Duitser
neer te schieten; hij kan het echter niet
en hij wordt gevangen genomen met een
zekere dood voor ogen. Deze novelle is
volstrekt zonder uitzicht, maar zij heeft
niets van dat ijdel, pralend spelen met
de negatieve levenshouding, wat zoveel
literatuur voor mij onaanvaardbaar
maakt. Hier vraagt een radeloos mess:
„waarom en waartoe". Niemand begrijpt
het. God zij dank, dat is niet waar. Maar
zij, die het begrijpen, kunnen niet helpen:
de wereld wordt langzaam maar zeker
tot hel. Deze wereld is niet alleen ontredderd: zij is vooral ook daemonisch.
Begrip is machteloos: slechts het roepen
de profundis heeft zin.
De novelle is uitstekend geschreven.
K. v. D.
C. Rijnsdorp, Mijn Vader, Mijn Vader
Bosch Keuning N.V., Baarn. z. j.
Wij kennen Rijnsdorp als een fijnzinnig
en oorspronkelijk man. Zijn oorspronkelijkheid is groter dan zij wellicht schijnen kan. Hij heeft nl. de eigenschap van
begaafde autodictaten, dat hij op eigen
hand wegen, die anderen voor en rondom hem reeds gegaan zijn, inslaat en verkend. En dat het dan toch de moeite
waard is, die cok met hem te gaan
ja,
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dat men soms heel ergens anders uitkomt, dan alle vorige wandelaars. Daaruit blijken de qualiteiten, die ik hem
zo-even toeschreef.
Wij kennen tegelijk C. Rijnsdorp als een
bescheiden man. Het is een zeldzaamheid, dat iemand met zijn gevoelsrijkdom
en mijmerlust een zo principieei naar
buitengekeerde belangstelling heeft. Bij
de toenemende gewichtigheid van al wat
zich schrijver noemt komt het niet vaak
voor, dat men een auteur iets nieuws
over zijn eigen werk vertellen kan; de
meesten weten er u zelf zoveel van te
verkiaren, dat alle mensen samen het er
per saecula saeculorum niet uit zullen
halen. Rijnsdorp peinst niet over zijn
werk, maar over zijn taak.
Dit ailes zal eigenwijs klinken uit onze
mond. Welnu, er doet zich nog wel eens
een gelegenheid voor om het waar te maken. Thans was het nodig het vooraf te
zeggen tot goed begrip van wat wij wilden opmerken over het boek, waarvan de
titel hierboven staat.
Het genrestuk ligt ons Hollanders na aan
het hart. We moeten daar als het ware,
door buitenlandse invloeden van afgesleurd worden. En aeen wonder, dat een
christelijk auteur, wanneer hij zich opmaakt om een milieu te tekenen, zich
wendt tot zijn eigen milieu: dat van de
broeders en zusters. Een vraag immers,
die hem wel vervolgen moet, is hoe het
mogelijk is, dat God dit zwakke der wereld heeft uitverkoren. Dat het voor een
romancier van deze tijd voor de hand
zo niet paligt, een psychologische
thologische probleemstelling te beproe-.
yen, zij slechts terloops gezegd. Hiermee
is een bedding op de kaart geschetst,
waarin de creatieve stroom onder ons een
goede kans heeft naar de zee te vloeien.
En nu C. Rijnsdorp. Hij is iemand die
zijn vak (het vak van zijn avonduren)
goed verstaat. Hij heeft meer dan een
pijl op zijn boog: hij heeft zijn romans
geschreven en zich nu tot de dichtkunst
gewend. Voor ons (het mag eigenwijs
zijn) is hij echter de schrijver van Terzijde, van Het Spoor van den Scarabaeus,
van Eldert Holier. Het is begrijpelijk,
dat Rijnsdorp, leider van een groep
schrijvers, die zich bewust zijn, dat het
boek er is voor de lezer, zich bij het
schrijven van zijn werk onwillekeurig insteld op de lezers, die, dit werk waarschijnlijk vinden zal. Laat ons aanstonds
zeggen, dat wij het met deze opzet in
principe eens zijn. Wat wij ons echter
afvragen is, of iedere schrijver (by.
iemand als Rijnsdorp) zich deze beperking moet opleg gen? Of hij het althans
bij ieder boek, dat hij te schrijven heeft,
moet doen? Of het niet wezen kan, dat
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hij iets te zeggen heeft, dat gezegd moet
worden, ook al weet hij niet, wie het
horen zal? En tenslotte: of men zijn publiek wel eens niet onderschat?
C. Rijnsdorp begint zijn boek „Mijn
Vader, Mijn Vader" met de verzekering
dat het niet handelt over „zekere kerkelijke gebeurtenissen". Toch is het duidelijk, dat het is ingegeven door een inzicht
in het dodelijke gevaar, dat schoolvorming en epigonisme vormen voor het
geestelijk leven in christelijke kring. Dit
collectieve probleem van ongezonde afhankelijkheid en aanhankelijkheid heeft
Rijnsdorp door het te transponeren in
een „vaderverbinding - op het individuele
plan gebracht. Dat gaf hem de gelegenheid een roman van meer alledaagse allure op te zetten, die uitgaat van de
tekening van het kleinburgerlijke standaard-christelijke milieu. Heeft hij daarmee zijn talent en zijn boodschap niet tekort gedaan? Het rode signaal hiervoor
is de affreuze naam Zwingelspaan, die
gelukkig een bevrijdende metamorphose
vindt in het verrukkelijke Singelzwaan
beminnelijke zelfironie.
Gesteld eens, dat C. Rijnsdorp dit niet
gedaan had. Gesteld eens, dat het hem
een zorg geweest was of hij al dan niet
geacht werd over zekere kerkelijke gebeurtenissen te handelen; dat hij — op de
manier van een artist daarover juist
wel eens had willen handelen. Dat hij het
gekund had, blijkt uit de wijze, waarop
hij in het type van Dr Arjens een hoofdfiguur uit zekere kerkelijke gebeurtenissen precies te binnenste-buiten heeft
weten te keren. Het blijkt uit de constructieve ideeen van statische theologie en
hartskennis, die hij „in zijn eenvoudigheid" uit de schat zijns harten bijdraagt.
Rijnsdorp behoefde niet te vrezen, dat
hij in afhankelijkheid van een bepaalde
historische situatie zou geraken, m.a.w.
dat men hem zou kunnen verwijten over
„de zaak—N.N. - geschreven te hebben.
Hij beschikte over de bouwstoffen om
zich een eigen fictieve situatie te scheppen, die een helder getuigenis had kunnen worden in een nood, die hens niet
,alleen blijkt uit de bedoelde kerkelijke
gebeurtenissen, maar die de verschrikkende atmosfeer vormt van heel het kerkelijk
leven. Immers, wij zijn weer van Schilder of van Vollenhoven of van Bavinck
of van Barth of van Banning, door dik
en dun, en het is haast niet meer te geloven, dat die allen ook van Christus zijn.
C. Rijnsdorp zou dan niet wat sommigen wellicht vrezen — over een zaak
geschreven hebben: hij zou in een eigen
wereld de oorzaak van vele zaken in
haar werking hebben getoond.
Dat had hem zijn roman-tische omman-

teling gekost. Dat hem dat een lezer gekost had, geloven wij niet. Het had hem
een boek opgebracht, dat geheel op het
peil stond waarop nu alleen de middelste
honderd bladzijden staan. Een boek als
Eldert Holier, dat juist aan het felt, dat
een tot dan toe individueel behandeld
probleem op een collectief plan werd gebracht, een eigenaardige grootheid ontleent. Een boek waarvoor men hem zeer
dankbaar had kunnen zijn. Nu moeten we
het met een rudimentje ervan doen.
J. D.

stijl doet het op den duur bijna kinderachtig aan. Men moet eens proberen,
hoeveel alles aan rijpheid wint, wanneer
men de zinnen in de verleden tijd leest.
1k zou er haast het monnikenwerk voor
over hebben, overal de tijden te veranderen.
J. D.
R. Blijstra, Geheim Archie!, C. de Boer
Jr., Amsterdam 1945.
Mislukte Isolatie, „De Gulden Pers.',
Haarlem 1946.

P. J. Risseeuw. Landverhuizers. Deel I,
Vrijheid en Brood; deel II, De Huilende Wildernis, Bosch Keuning, Baarn.

Avontuur in Eenzaamheid, „HollandiaBaarn 1946.

Lang, heel lang hebben tussen vele, vele
nog te lezen boeken de twee kloeke delen
van Risseeuw voor mij gestaan, en ik heb
er met ontza g naar gekeken tot ik er even
geel van werd als de gele ruggen van het
stofamslag. Maar toen eindelijk een niet
onwelkome ziekte mij het respijt gaf, dat
ik meende nodig te hebben om ze door
te werken, heb ik ze in een ruk uitgelezen. Ze hebben me geboeid van begin tot eind, en ik heb op iedere bladzijde begrepen waar het om ging. Er
heerst een weldadige economie van opzet en van middelen in dit boek. De
levensgang van velen, elk door zijn eigen
motief bewogen, ziet men convergeren
naar het einde van het eerste deel: de
overtocht, om van uit het begin van het
tweede in de nieuwe wereld weer uiteen
te lopen. Risseeuw heeft de sfeer goed
getroffen; men voelt de band trekken met
het vrome yolk, waaruit men is voortgekomen en waarvan men de onmiddellijke nazaten van nabij kent. 1k heb alle
bewondering voor de wijze, waarop hij
het beeld van de maatschappij, van een
kerkelijk conflict en van allerhande persoonlijke lotgevallen verwerkt heeft, zodat nergens onverteerde brokken worden
aangetroffen. De verwikkelingen om Sitske vormen een practische knoop van de
dradenbundels, die de verschillende his,
torische groepen landverhuizers binden.
De kracht van het boek ligt niet in de factuur van de tekeninq, maar in de helderheid, waarmee zij de voorstelling oproept.
De plaatjes van Willem Dupont zijn van
het soort Soete Suykerbol, schoon technisch wat beter. Dit is ook een vorm van
onderschatting van het publiek. Tenslotte
nog een opmerking, over het hoofd van
Risseeuw heen gemaakt: wanneer komen
we weer van het continu toegepaste praesens historicum af? Dit stijlmiddel moge
incidenteel, of in proza als van Tacitus,
praegnant werken, in een eenvoudige

R. Blijstra is wat men noemt een verdienstelijk en productief auteur. Hij heeft de
laatste tijd vele korte verhalen gepubliceerd, die alle over misdaad of ongeluk
handelen. Zijn personen zijn vaak wilszwakke mensen, die door de omstandigheden gedreven tot misdaad komen, en,
aanvankelijk menend dat zij door die misdaad de omstandigheden overwonnen
hebben, al spoedig bemerken dat zij allerminst bevrijd, doch, integendeel, meer
dan ooit speelbal van de hen belagende
krachten geworden zijn. Ofwel, zij zijn
personen, die, slachtoffer van het ongeluk, niet anders kunnen dan dat ongeluk
aanvaarden, zij het onder protest. Blijstra's figuren zijn gevangen in het net
der causaliteit. Zij kennen nauwelijks zedelijke gerichtheid; zij redeneren zonder
ook maar het geringste besef van onderworpen zijn aan geestelijk-zedelijke wetten; de mens is bij Blijstra de volkomen
ontwortelde, die slechts constateert wat
voor ogen is. Troosteloos, volkomen negatief zijn deze verhalen. Het negêren
van de christelijke levensvisie schijnt in
deze verhalen zelfs halstarrige opzet te
zijn. Daardoor maken zij een min of meer
armzalige indruk, en dat te meer, omdat
aan het ontstaan van deze verhalen de
ontroerinq vrijwel niet te pas schijnt te
zijn gekomen: zij zijn volkomen cerebraal.
Hoewel zij misdaad en ongeval tot onderwerp hebben, zijn zij niet fascinerend,
niet griezelig zelfs, zij ontroeren niet. Zij
Zijn eigenlijk vervelend. Hun danse macabre is de dans van knoken, waaraan
nooit vlees en bloed verbonden is geweest: de beenderen zijn van gips. De
auteur zet zijn hart niet in, althans; het
blijkt niet uit zijn verhalen. Men kan Blijstra's stijl vloeiend noemen, maar dan niet
in vergelijking met stromend, wielend
water, maar in vergelijking met wegglijdend zand.
Het heeft weinig zin, de korte inhoud
van deze verhalen weer te geven; men
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zou immers met een formulier kunnen
volstaan: namen, misdrijf of ongeluk naar
verkiezing in te vullen.
Valt hier dan niets te loven? Zeker wel.
Ik heb onder 't lezen meer dan eens gedacht: geef mij Schimmel maar of Rie
van Rossum; dat zal echter wel een kwestie van persoonlijke voorkeur zijn. Ongetwijfeld is de psyche der personen zeer

juist getekend; de langdradige gesprekken zijn zeker steeds belangwekkend als
verhandeling; de compositie is vaak verrassend.
Wanneer men afziet van romantiek en
van het ontroerende woord, zijn deze
novellen goede lessen in verhaalkunst;
dorre, doch knappe etudes in mineur.
K. v. D.

VLUCHTIGE NOTITIEN
Waarschuwing
In ieder mens schuilt een dichter. La&
hem schuilen. Hij is gelukkig. Komt hij
om de een of andere miserabele reden
toch uit zijn schuilplaats te voorschijn, ga
dan heen en leer worstelen, opdat ge hem
op ieder gewenst moment met een dubbele nelson de nek kunt breken. Ontkomt
hij aan deze greep, dan is alles O.K.,
want de echte dichter in de mens kan
niet sterven. Dan is het dus zover. De
dichter, die in U school, heeft zich ongelukkigerwijs gemanifesteerd. U schrijft
gedichten. U moet. Ze wellen in U op,
U kunt het niet laten. Het borrelt in U.
Het zingt in U. Het kriebelt in Het
doet allerlei vreemde dingen in U. En
dan heb je het gegooi in de glazen. De
regels rijen zich:
De zon zakt in de zee,
Wij liepen met z'n twee.
Toen riep er iemand: He,
Ik loop een eindje mee.
Ik noem maar wat, zoals het op 't ogenblik in me opborrelt en langs de wanden
van mijn hart omhoog krabbelt. Ik denk,
dat dit een gedicht is. Eerst dat stemmingsbeeld van de zon waartegen wij,
twee gelieven natuurlijk, als zwarte silhouettten tegen een rode achtergrond
staan afgetekend. Je ziet het voor je. En
dan komt die verrassende wending, die
toch natuurlijk is. Een late wandelaar,
een zwerver wellicht, sluit zich bij ons
aan. Je hoort hem als 't ware „He- zeggen. Mooi. Maar nu wil ik U toch een
ernstige vraag stellen. Moet dit nu al
direct overgetypt en met een begeleidend
briefje en een postzegel erbij naar de redactie van een tijdschrift? Vergeet niet,
dat het twintig (2 X 10) cent kost aan
U en minstens dertig aan de redactie,
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want het moet van de ene redacteur naar
de andere en zij moeten er allemaal
„tegen - bij zetten. Het is natuurlijk een
goed gedicht, maar is het z4:5 goed, dat
P.T.T. er vijftig cent aan mag verdienen? 't Is economischer om te wachten
tot er een twintigtal uit de klare wel
van Uw hart is omhoog geborreld. Dat
kost misschien 5 X 15 = 75 cent, of per
gedicht 75 : 20 = 3% cent. Dat mag de
pet niet meer drukken. Bovendien is het
met de redactie van een tijdschrift precies
eender als met U, wanneer U een nieuw
behangetje moet hebben. Als de behanger met een staaltje kamt, stuurt U hem
terug, maar uit een collectie van twintig
staaltjes kunt U in de regel wel keus
maken. Maak U overigens, ook als U
twintig staaltjes van Uw dichtkunst bij
elkaar hebt, geen illusies. Ik heb een
vriend, die al twintig jaar heeft ingezonden, zoals een ander al twintig jaar in
de Staatsloterij meespeelt. Allemaal nieten. Hij had 263 briefjes in een speciale
klapper waarin hem werd medegedeeld,
dat men met belangstelling van zijn werk
had kennis genomen, dat het ongetwijfeld
aardige aanzetten en aardige regels had,
maar dat het nog typisch de fouten droeg
van de beginneling. Bij leven en welzijn
wordt hij dit jaar 93. Hetgeen op zichzelf
weer troostrijk is. Je kunt er dus oud
bij worden. Terwijl aan de redacties van
tijdschriften in de regel maar een kort
leven beschoren is. Op hun tweede jaar
worden ze gewoonlijk al grijs. Dit maakt
echter mijn waarschuwing niet overbodig.
En daarom zou ik willen eindigen, zoals
ik begonnen ben: In ieder mens schuilt
een dichter. Ladt hem schuilen. Hij is gelukkig. Komt hij om de een of andere
miserabele reden toch uit zijn schuilplaats
te voorschijn...... Enzovoort. Bovenaan
weer beginnen. Deze dingen kunnen niet
Krijn Q.
genoeg herhaald.

Hans Barendregt

DE SCHOUWING
Maar de Wijsiteid A—, waar wordt hij gevonden?
het inzicht — waar is zijn woonpiaats?
Geen mens kent de weg daariteen,
in het land der Ievenden vertoeft hij niet.

job.
1

De Wijsheid heeft een schouwing afgenomen
aan 't grote Ieven in zijn eh en vloed;
want in Zijn oren was 't gerucht gekomen
van .overheersend kwaad en schreiend goed.
Hij was de Heiland van de schuwe vromen,
de Held, die voor hun 'even had gebloed,
hun leven had gekocht, en in hun dromen
hun uitkomst schiep en hen genas voorgoed.
En staande op de hoeken van de winden,
doorvorste hij de wereld in Naar strijd:
of de weerspiegling van Zijn geest to blinden
kon zijn achter de vensters van de tijd;
Hij riep de vonk; Hij kwam de Iiefde vinden,
het hoog verlangen naar Zijn eeuwigheid.
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2
Over Zijn goed, dit hoog en zuiver leen,
zag Hij van oost tot west de weerschijn branden
van een boosaardig vuur, dat door de landen
voortwoekerde zoals een brand in 't veen.
Ja, 't vrat zich door de ziel der mensen been,
zo tokkend, dat zij 't hun geluk verpandden;
het vuur in 't hart, eIkander aanrandden
om het bezit van heerschappij alleen.
En Hij herdacht, hoe voor 't begin der eeuvven,
toen Iicht en winden zongen als om prijs,
Zijn woord de englen had doen nedersneeuwen
en d'aarde rijpte naar het Paradijs;
hoe Hi; de mens verknocht was, en de schat
van schepslen in zijn hand gegeven had.
5
Dat Hi; door donkerheén zag overstromen
wat Hij voor zonlichtregens had bestemd,
heeft de vervoering van Zijn licht gedempt
en 't tot een smalle zindering doen komen:
want Hi; nam waar, hoe door 't besmettend domen
't gelaat verviel en d'adem werd beklemd,
hoe door de' ontbinding traag, maar ongeremd,
het Iaatste Licht zou worden weggenomen.
En zich in waaierende toorn verheffend
heeft Hi; de zegepraal van 't Licht verklaard,
de hemeIvaart in 't brandende verreinen.
En 't vuur met zijn verblinding overtreffend
heeft Hij de machten van lees donkre aard,
van wie de rook tot God sloop, doen verschijnen.
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4

De macht Geschiedenis kwam 't eerst getreen,
haar ogen broeiend van het plan der banen,
die zij hartstochtelijke karavanen
zou opdringen, geslachten achtereen.
Zij borg de drang van 't zwaar en algemeen
voorttasten (door een bad van bloed en tranen,
gegrepen door daemonische orkanen)
Tangs nacht en dag zonder te zien waarheen.
Zij is een weg die niet is om te Ieggen,
haar richting Iigt gekamd in ieder brein.
Al gaand voelt men zijn wonden open eggen,
't geweten krijt en vindt geen medicijn.
Het liefste' ontberen, een geloof ontzeggen -:
zij voert de mensheid voort naar de woestijn.

5

De Wetenschap was met haar lamp gekomen;
over de wondren die zij had ontdekt,
tilde zij 't schijnsel hoog, dat het volstrekt
bijzondre met ontzag werd waargenomen.
De stilte in het rijk der astronomen;
de stap waarmee de eeuw naar 't einde trekt;
de schoonheid van de mens; het groots effect
van 't Iicht; de duizeling van de atomen.
Maar in de vaalte van het zwoegend !even,
waar werd gevochten om geluk en brood,
is zij met haar wit schijnsel ver gebleven;
hier, waar gestreefd werd in verdriet en nood,
heeft zij haar vonden aan 't verderf gegeven
en diende zij de misdaad en de flood.
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6

De Kunst met 't hart, het juichen en 't geween,
het wit en 't zwart, en met het zien en horen,
bezat bij al haar kostbaarhede' als Been
de macht om tot Gods hemel te bekoren.
En al wat zij ontmoette op haar schreen
moest van die stonde aan, hel blijven gloren,
rein en doorzichtig als een edelsteen,
van haar doorgloeid tot eeuwig schoon herboren.
Nu haar het web der schemering doorweeft,
verhoopt zij de verlossing van haar dracht,
beschadigde, die leeft, omdat zij leeft.
0 Tijd, die in verdofte schalen wacht
de weerkeer van wat u verlaten heeft!
0 Hart, gekneusd door de roofzucht'ge nachtl

7

De Godsvrucht had haar boetkleed meegenomen,
't was zwart bezoedeld en met bloed besmet,
nog Mom het vuur der aarde in de zomen,
vuur had zich in de plooien vastgezet.
Wie wist de foltring van dit slepend komen?
melaatsheid overdekte' haar als een net;
om dit verstorvne in zich moest zij schromen
de Wijsheid aan te zien: Hij was de Wet.
Hoe had juist zij uit het getal rondom
Hem mogen kussen in het puur begroeten,
waarmee een bruid komt tot haar bruidegom; ;
hoe had zij L-unnen roemen: zie, mijn voeten
brandden op de weg tot UT o, horn!
mijn Lust, mijn Vriend, om Uw vriendin ContmoetenT
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8

Maar een met Iiefde was er niet; niet een
had Zijn gezicht gezocht met een verlangen,
of 't meer dan Ales Hem sIechts mocht ontvangen:
het Zonlicht, dat hun schaduwen doorscheen.
Met hun begeert' gericht op hier beneen
waren z'een god gaan zien in hun belangen,
zij hebben goed der wereld aangehangen
tot ieder Iicht uit hun gelaat verdween.
En onweerhoudbaar is toen 't vuur gaan bloeien,
't beklom het Leven, dat geen dekking liet;
o nacht van angst! de jammer is gaan groeienl
nu wordt de mens geknecht door het verdriet;
hij ziet rondom de schepping aan 't verschroeien;
want een met Iiefde, Iiefde was er niet.

9

En ik, die 't zien moest, heb mijn hoofd gebogen,
toen zij die zo trots waren opgegaan
geen aanneming bevonden in Zijn ogen,
geen verontschuIdiging voor clit bestaan;
toen deze machtigen, die naar vermogen
steeds tot hun rijkdom hadden toegedaan
om teugelloos hun machtsstaat to verhogen,
zich nu gekomen zagen met een waan.
Want niet de goden, die zich hier hervonden
als bleke doden op een schelwit strand,
waren de schuldigen, die Hem weerstonden;
maar isk, de mens, was 't, die hun groot verband
de zware smetstof meegaf van mijn zonden;
die d'eerste vlam was van hun donkre brand.
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10

Ook mijn geschiedenis was rood gesmet,
vol van een haat, die wat mij dorst genaken,
in een bezetenheid om te mismaken
terneer sloeg met geweer en bajonet.
Veeg en onferm was d'afdruk van mijn tred,
niet te slaken 'k liet achter mij een keten,
van ooze daden en verlaten taken,
waarlangs 'k mijn ruige tocht had voortgezet.
En iedre daad, waarmee 'k een mens bezeerde,
en elke vonk, die in mijn ogen glom,
bouwde' aan de macht, die mijn bestaan regeerde;
niets raakt in cl'eeuwen zoek; de voile som
van wat wij aan elkander deden, keerde
in de Geschiedenis op ons weerom.

11

Mijn denken, van een zwarte wind doortogen,
besloeg de hoofden als bedorven Iucht;
het heeft ze met een traag vergif bevrucht,
dat 'k uit de kil der nacht had opgezogen.
Ik wist de Wijsheid langs 't heelal gebogen,
maar, lompe vogel met te 6rte viucht,
had ik de ruimte nimmer overbrugd,
nooit was ik zingend mijn gewicht ontvlogen.
Hoe had de Wetenschap zich kunnen hoeden
voor de verbintenissen met de flood,
als de gedachten, die de mensen voedden,
versmolten en ontstonden in haar schoot?
Zij heeft voIdragen, wat wij zeif bebroedden.
Zij heeft gebaard, waartoe ik zelf besloot.
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12

Mijn woorden, tot een vIijmend zwaard gewet,
zijn smal en hoekig van mij uitgetrokken,
voor kind noch grijsaard zijn zij teruggeschrokken,
Been smart heeft hun het verdergaan belet.
Hoe hebben zij wat schoon was diep verzet
hoe veel verwachting vie! in brokken;
ogen versomberden in doodlijk wrokken,
monden vervormden tot een hard verzet.
Had it in enig mens een licht ontstoken,
dat langer dan 'n ontroering had gebrand?
het heeft mij immer weer aan licht ontbroken.
Zelfs waar mijn God zocht, werd ik overmand
door nacht, die zich stom aan mij heeft gewroken.
Nog doolt de Kunst door een verworden land.

13

AI wat ik deed, misvormde' U tot een logen,
Gij vond in mij Uw wankle eindigheid:
een spiegel, die Uw beeld steeds heeft verbogen,
bracht ik U voort als een die staag misleidt.
Het levenwekkend zonlicht uit Uw ogen
kon niet bezinken in mijn duisterheid,
hield mijn afgrondig hart to wild bewogen,
o Gij die grond van alle zeeen zijtT.
AIs een melaatse keer ik tot U weder,
geblakerd van het land dat ik doorging,
en noem Uw naam, opdat Gij U verteder',
Gij kent de gesel, die mijn vlees beving.
Zie Gij nog eenmaal op Uw Godsvrucht neder;
die U slechts eren mag als boeteling.
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14

Hoe werd ons leven tege' U opgezet,
hoe heeft het vuur ons van U afgewrongen,
dat wij ons, tegen U to -zaam gedrongen,
in afweer stelde' aIs een massaal staket.
Tot wolhen balde zich ons zwart gebed,
binne' ons het vuur, vuur dat in spitse tongen
met Onze kracht op U is toegesprongen,
maar dat ons eigen wezen heeft ontzet.
Heb U gezocht in 't zwalpen van de volken,
Uw Licht gezocht, een glimp van Uw beleid,
ik heb gesmeekt, of lets U mocht vertoIken,
maar 'k kon slechts moedwil vinde' en zinloosheid;
ik vond U niet; en schreef U deze brief;
ik heb U lief, mijn God, ik heb U lief.
15

Zo heeft mijn God een schouwing afgenomen
over Zijn goed, dit hoog en zuiver leen,
dat Hij door donkerheen zag overstromen;
de macht Geschiedenis kwam 't eerst getreen;
de Wetenschap was met haar lamp gekomen,
de Kunst met 't hart: het juichen en 't geween,
de Godsvrucht had haar boetkleed meegenomen;
maar een met Iiefde was er niet, niet een.
die 't zien moest, heb mijn hoofd gebogen,
En
ook mijn geschiedenis was rood gesmet,
mijn denken van een zwarte wind doortogen,
mijn woorden tot een vlijmend zwaard gewet.
Al wat ik deed, misvormde' U tot een logen.
Hoe werd ons leven tege' U opgezet.
Nov. 194o•—Febr.
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Willem Enzinck

DE VREEMDEL1NG
In de jaren na de vorige Wereldoorlog bewoonde ik te Ligny En Barrois,
in het land van Jeanne d'Arc, een kleine hotelkamer, waar ik alles had
dat ik behoefcle om mij aan mijn literaire werk te kunnen wijden: de
weinige dingen die binnenshuis mijn sfeer bepalen; uit het venster een
uitzicht op een viersprong van witte grindwegen, die naar andere dorpjes
voerden en aan de linkerkant stond de donkere, koele macht van het bos
dat ademde, dag in dag uit, en door de nachten als een long. En ofschoon
dit niet noodzakelijk was, wilde ik mij met stilte vervullen, ging ik
toch 's avonds vaak een wandeling daarheen maken om mij na het ingespannen werden wat te vertreden. Ik richtte mijn schreden dan meestal
naar een mime open plek, waar aan een Mein water een verweerd beeld
stond van Diana, haar pijlen richtend op een steeds onzichtbaar hert. Niemand wist hoe het daar gekomen was. Maar steeds weer boeide mij dit
witte dat met de jaren de kleur van oude sneeuw had gekregen en
waarvan de sokkel bedekt was met mos en andere zilvergrijze kruipplanten,
omdat het leek alsof in de lege diepte van het bos voor de eerste en de
Iaatste maal cladrin de stilte een gestalte had aangenomen: werkelijk, tastbaar en toch droom. Sculpturale kwaliteiten waren er voor geen grein in
aanwezig, alleen de natuur had in dit ordinaire vrouwenbeeld pronkstuk
een eigen, geheimzinnig leven
van weleer uit de tuin van grote heren?
geblazen, dat Iokte en niet mij alleen, zoals aI dadelijk Week in het
eerste jaar dat ik in Ligny verbleef. Op mijn wandelingen, die altijd
weer als eindpunt het beeld hadden, ontmoette ik namelijk dikwijIs op het
kleine, door dicht struikgewas overfoefelde pad dat erheen leidde, een
fijne, grijze heer, steeds donker gekleed, van wie mij dadelijk waren opgevallen de bruine, verbaasde ogen, waarin aI wat menselijk was als door
een licht waas tintelde, en een mijmerende gang die het kenmerk is der
eenzelvigen. Een avond sprak hij mij aan en stelde zich voor als de dominee van Ligny. Zijn naam was Auguste Jarrês. En sinds het eerste bezoek,
dat ik hem op zijn uitnodiging ter pastorie bracht, werden wij vrienden.
Het was een Iichte vriendschap waarin ik mij thuis voelde, omdat zij ieder
van ons geen onmogelijke verplichtingen oplegde en toch vol warme genegenheid was. Menigmaal zaten wij in het havannahkleurige licht van
zijn werkvertrek met het uitzicht in een kleine bongerd vol knoestige
bomen, die zich uitputten in een soverdaad van witte en rose bloei, te
spreken over de meest uiteenlopende taken. Terwiji wij rookten en bedachtzaam de gouden vin ordinaire uit een van zijn oude Hollandse
roemers teugden, Icon hij met kleine tussenpozen in zinnen die meer suggereerden dan uitdrukten, vertellen van zijn leven, zijn jarenlang en moeilijk werk in deze gemeente, over mensen en dingen, zo boeiend dat
dikwijls de tijd vergat. En ook op mijn kamer, waar hij soms in de middag
kwam aankloppen met in zijn hand een paar vruchten die hij mij met
de trots van een toegewijd kweker schonk, was het zo: wij konden elkaar
onze vaak tegenstrijdige meningen zeggen zonder dat er ook maar ooit
van enig kwetsend gevoel sprake was.
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Nu de tijding van zijn dood mijn herinneringen aan de slaap der onhewustheid ontwekt, komt het mij ook te binnen dat hij, die mij nooit in
zijn eigenlijke werk betrok, eenmaal die vanzelfsprekend geworden regel
brak, met als gevolg de ontsluiering van een menselijk geheim, waarvan
ik het bestaan in de onmiddellijke nabijheid van cut dorp nauwelijks voor
mogelijk gehouden had, Iaat staan vermoed.
Op een ochtend in Augustus namelijk kwam Pasteur Jarres hij mij
met een wonderlijke uitnodiging, die hij al spoedig onder woorden bracht:
Ik heb vanmiddag een begrafenis, maar 't is geen gewone, er zit iets
aan vast, dat u ongetwijfeld zal interesseren. U gaat mee? Na die woorden
stond hij meteen op en maakte aanstalten weer snel te verdwijnen.
Hoewel ik nooit enthousiast geweest ben voor begrafenissen in het
algemeen en zeker niet voor die van mij geheel onbekenden, gaf ik hem de
verzekering dat hij op mij kon rekenen. En zo reden wij die middag in de
oude, amechtige Delahaye van Pasteur Jarres snel in Zuidoostelijke richting naar het gehucht waar de begrafenis zou plaats vinden. De sfeer op
het kerkhof rond de gedolven groeve echter overtrof voor mij, die door
Janes' hizondere wijze van uitnodiging iets geheel anders verwacht had,
de stoutste der denkbare desillusies. Immers waar men bier de ernst en
desnoods de droefenis van een Iaatste groet zou verwachten, domineerde
de nieuwsgierigheid van een groot aantal dorpelingen, die zich op enige
afstand van het graf in groepjes verzameld hadden en nog druk stonden
te praten toen Pasteur Jarres en ik het kerkhof betraden.
Aileen, dicht bij de kist, die aan de rand van het graf gereed stond, trof
-mil het krampachtige, in smart versteende gelaat van een vrouw op middelhare Ieeftijd en de in oneindige weemoed weggezonken ogen van de man,
die naast haar stond en kennelijk bij haar behoorde. Tussen hen in stond
afgekeerd en onwennig een meisje van een jaar of veertien, wellicht hun
dochtertje, zo dacht Zij leken weI de enigen die door banden van Hoed
of vriendschap iets met de dode te maken hadden.
De woorden van Jarres daarentegen naar aanleiding van die bekende
woorden: Dieu a donne, Dieu I'a repris, que le nom de Dieu soit loue,
ontroerden mij diep. Hij sprak met omfloerste, maar uiterst nadrukkelijke
stem, zó menselijk als ik dat bij een toch officiele gelegenheid als deze
maar zelden heb gehoord, en ieder woord scheen voort te komen uit een
diepe bewondering voor de dode, wiens naam hij tot mijn verbazing echter
geen enkele maal noemde en van wiens leven hij zweeg.
Toen wij het kerkhof na een klein uur verlieten, was er alleen het gesmoorde snikken van die ene vrouw en onze schuifeientle stappen over
het grint. Langzamer dan op de heenweg reden wij naar Ligny terug over
het heuvelachtige terrein waar de oorlog grote stukken dennebos neergebrand had tot zwarte stompjes en het leek alsof de felle zon de Joffe
daarin sluimerende brandlucht wekte. Wit reden zwijgend, Pasteur
Jarres met zijn gedachten schijnbaar nog in het verre, ik geheel
zonder, alleen maar genietend van de wind, die door mijn haren stroomde.
Even verder waar het bos weer gaaf en donker stond, waren tussen de
bermen vrouwen met bonte omslagdoeken bezig hun donkere, wilde
vruchten in kleine trommels te zamelen. Een paar kleine linderen probeerden omhoog te klauteren naar een sik die daar graasde. Even scheen
Jarres uit zijn diepe gepeinzen gewekt:
Voila, de bramenzoeksters.
Oui, c'est beau, antwoordde ik, niet goed wetend wat te zeggen. Weer
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zwegen wij. Toen zei Janes, en zijn ogen die zich even terzijde op rnij
richtten, waren vol van een wereldwijde droefenis:
—4 Zo zijn ook wij, als de bramen. Wij moeten rijpen in Gods Licht dat
over de aarde staat. Maar hoevelen van ons zijn aan het einde rijp, zonvoldragen en sappig voor de grote pluk?
—v Oui, sans doute, ils sont peu nombreux, antwoordcle ik voor mij heen,
maar meteen zag ik dat een uitdrukking van Iichte wrevel over het, gelaat
van Janes schoof, zoals de wind soms donker over de sloten van Holland
fronst voor een onweer. Jarres hegon lets sneller te rij pen nu. Ik wist
niet wat ik in deze reactie aan hem had. Was het een Iichte
ontstemming over het fell, dat ik een niet bedoeld antwoord op zijn vraag
had gegeven en dan nog wel zo neutraal, of een wrevel over het menselijk
tekort in het algemeen of over zich zelf, van de gedachten waarover ,---, zo
tied it ,-4 zijn vraag van daarnet een luid geworden onderdeel moest zijn?
Weer zwegen wij. Voor mijn hotelletje stopte Pasteur Jarres en ik
stapte uit. En alsof hij, terwijl ik het portier dicht wade slaan, lets van
een vraag over het bizondere van deze middag in mijn ogen las en daarop
antwoordde:
,--4 Over enkele uren ben ik bij u. Au revoirl en was reeds in een kleine
stofballon om de hoek verdwenen.
Die avond vertelde mijn soude vriend Pasteur Jarres mij inderdaad het
verhaal van die wonderlijke dode, wie ik door zijn toectoen had meegeholpen de laatste eer te bewijzen.
—, Maar bedenk wel, zo begon Pasteur Jarres, terwijI hij even doordringend naar mij opkeek van zijn slanke vingers, die bezig waren een cigaret
te modeleren, dat hetgeen ik u nu ga vertellen voor alles berust op vermoeden. Honderd procent zekerheid kan ik u niet geven, maar mijn vermoeden grenst daar wel heel dicht aan omdat ik mijn gegevens kreeg uit
een zeer betrouwbare bron: van de Jolter namelijk, die de dode van vanmiddag de Iaatste tijd behandeld heeft en buiten zijn beroep om veel met
de familieleden heeft gesproken. En ook wat ik achteraf zelf hoorde, bracht
mijn vermoeden steeds dichter bij de werkelijkheid. U moet namelijk weten
dat de streek waar wij vanmiddag waren, eigenlijk niet tot mijn gemeente
behoort, zodat ik de mensen daar nauwelijks ken. Het is het ambtsgebied
van een collega, maar daar deze onverwachts beroepen is naar een dorp in
een ander departement, rust op mij de taak van de geestelijke verzorging
der mensen daar, tot een nieuwe predikant zijn intrede heeft gedaan. Vandaar, nogmaals, dat ik de mensen en de toestanden niet volkOmen beheers,
maar ik zal vertellen wat en in hoeverre ik weet. Jarres zoog de gele vlam
van de lucifer in zijn sigaret en vervolgde: De man dan, die wij vanmiddag
begraven hebben, stond in de streek bekend als de vreemdeling. Het zal
ongeveer vijf jaar geleden zijn, dat hij daar kwam op een ochtend in de
zomer. Al vroeg stond de hemel onpeilbaar hoog en azuur 'Doyen de Ianden, waar de mannen bezig waren de korenoogst te schoven. Onder dezen
was ook Hubert Varossieau, die grote lange kerel met zijn zwarte ragebol,
die naast zijn vrouw' aan het graf stond, —4 u hebt hem wel gezien. Hij is
een van de sterkste kerels uit de streek, die niet voor een kleintje vervaard
is. Stammend uit een van de arrnste gezinnen, had iedereen Loch respect
voor hem: de mannen om zijn spierkracht en om de wijze waarop hij soms
in een woeste bui met een flikkering het mes kon trekken, en de jonge
meisjes kregen een donkere bewaasde blik wanneer ze hem tegenkwamen.
Ze durfden hem eigenlijk niet goed in de ogen te kijken, omdat ze vrees
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hadden daarin te worden opgezogen en te verdrinken.
Dat gevaar dreigde wanneer Varossieau een weemoedige bui had
en het kwam nogal eens voor; dat zijn gemoedstoestand wisselde,
maar wanneer hij opgewekt was en deze knecht zingend over de
heuvels ging, straalde er jets van hem uit, een donkere gloed, die de meisjes voeIden strelen langs hun Iichaam. Varossieau had tot vrouw kunnen
nemen wie hij wilde en daarom verbaasde iedereen zich toen hij een jaar
of wat geleden zijn hart schonk aan de weduwe Sacoche. Niet dat deze
en zeker toen niet een vrouw was van wie de jaren de bekoring hadden afgeroomd, maar men had van Hubert de veroveraar toch jets anders
verwacht. Enfin, zo jets gebeurt in het leven wel meer en de verbazing
verebde aI spoedig in de stroom der dagelijksheid, waarin Hubert Varossieau en de veuve Sacoche gelukkig met elkaar bleken. Haar man, Sylvain Sacoche, had in de oorlog aan verschillende fronten gevochten, maar
keerde nimmer terug, gelijk zovelen, wier bloed het zaad is, waaruit de
natie nieuw leven kreeg.
Ze had van hem een dochtertje, Alice, dat vanmiddag ook aanwezig
was en dat een jaar of acht zal zijn geweest toen Hubert Varossieau in
haar leven kwam. Tot dat ogenbli'k had ze alleen met dit kind de werkzaamheden op het kleine boerenplaatsje behartigd, stil en toegewijd, haar
geheIe Iiefde overdragend op het kind, ontsproten aan haar eerste van
geluk doorzonde jaren. Doch het grove werk van dag in dag uit tekende
Iangzaam maar nadrukkelijk de vormen van haar Iichaam zwaarder en
de jaren van alleen-zijn gaven aan haar grove waterblauwe ogen de glans
der weemoedige herinnering aan het verloren geluk. Zo ging ze stil haar
gang en zocht met niemand contact, zonder dat wie haar ontmoetten,
konden zeggen dat haar een zekere levensblijheid ontbrak. Misschien
heeft juist die weemoedige rust en aanvaarding de wilde Hubert voor
een dagelijks samenleven meer aangetrokken dan de wulpse overmoed der
jonge meisjes; wie zal het zeggen? Een feit is in ieder geval dat zij elkaar
in voorbeeldige harmonie aanvulden: Huberts hartstocht vond in haar
kennelijk een rustige, doch lang niet 'krachtloze bedding en de veuve
Sacoche van haar kant bloeide op onder zijn levenslust, die hij als een
veldbouquet door haar dagen droeg. En wie haar zagen, bemerkten dat ook
duidelijk aan haar uiterlijke verschijning: het was alsof haar ogen Iangzaam schoongewassen waren, er verscheen weer een tinteling in naar de
wereld rondom haar en haar Iichaam verstrakte zich opnieuw tot de struise
kracht van het land. En de herinneringen aan vroeger o, wat duurt
een oorlog langT •-4, die toch nog wel altijd in de grond van haar ziel
Ievend gebleven zullen zijn, want uitbundig werd zij nimmer, stonden de
komst van een tweede kind niet in de weg. Het was een jongen, die Raquin
genoemd werd en het leven ging verder de gang van alle dagen. Helene
Varossieau's bestaan was menselijker geworden: ze kon zich nu geheel en
aI wijden aan de kinderen en het kleine huishouden, omdat Varossieau
haar met norse wiI van de arbeid op het land weerde. Je hebt Iang
genoeg gemodderd. Nu doe ik het! Daarmede was het uit en ze gehoorzaamde hem graag.
Hele dagen was Hubert weg en in de weer: 's winters met hout kappen
of strikken zetten, in lente en zomer met het zaaigoed en de oogst op
de magere grond. Doch 's avonds keerde hij terug, op ongeregelde tijden
meestal. Dan bracht hij vaak een bloem mee van het veld, die hij haar
in het donkere, metalig glanzende haar drukte en zwijgend gebruikten ze
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met de kinderen het maal. Daarna vergezelden dezen hem vaak
als hij uitging voor kleine werkzaamheden: Raquin bungelend en slepend
aan zijn broekspijpen en Alice naast hem vertellend van duizend dingen,
met de trots alreeds van het rijpende meisje, dat aan de school meer en
meer de wereld ontdekt.
Als Helene Sacoche de afwas gereed had, kon ze verlangen dat de
kinderen naar bed waren, en naar de eigen slaap naast Hubert. Wanneer
ze van die reis Iandde in een zilverige reep morgenlicht die door het dakvenster op het hoofdeinde van hun bed vie!, en de ogen opstoeg, vond ze
zijn grote slapende kop naast zich, met de ademing van een rustig Bier
dat zich gekoesterd weet. En als Alice eens een keer nog niet wakker was
en al door het benedenhuis rondscharreIde en de kleine Raquin nog niet
om moeder schreeuwde, lag ze vaak een poosje stil te genieten van dat
gelaat naast haar, zio vertrouwd, met de kleine, naar binnen krullende
haartjes Iangs de inplanting op het voorhoofd en de ietwat openvallende
mond.
Doch tenslotte wekte ze hem, a! naar 't haar inviel met een zoen
op zijn gerimpelde voorhoofd of een kieteling in de Ienden. En hij ontwaakte met een wilde, blinkende glimlach voor haar en het werk dat hem
buiten wachtte.
Toch Icon Helene Sacoche na al die jaren er maar Iangzaam aan gewennen dat hij haar hulp bij het Iandwerk niet wenste en daarom vroeg
ze bijna iedere morgen: Maar moet ik niet meegaan? En ze kreeg ook
steeds weer hetzelfde antwoord: Ik heb je gezegd: jij blijft bier in huffs,
bij de kinderen.
Vandaar dat op die zomerochtend, terwijl rondom de kleurige omslagdoeken van vele vrouwen langs de hete aarde schoven, op slechts een van
de talIoze brandende korenvierkanten, die de heuvelhelling bedekten, maar
een man alleen rustig met halve cirkels zich de weg naar omhoog alleen
baande. Hubert Varossieau maaide met beheerste drift. Telkens als hij
de pikhaak insloeg, vielen er droppels van zijn voorhoofd op de grond en
stilstaand vulden zijn Iongen zich met het droge hete stof, maar hij zette
door; telkens als hij een meter of vijf had neergelegd, keerde hij op zijn
schreden terug en bond het in stevige harde bussels. Stug en verloren in
het werk, maaide hij dan weer verder, zo nu en dan bijna misprijzend over
zijn schouder omhoogkijkend naar de zon, die als een tergzieke, blakerende
bol Iangzaam maar onverbiddelijk naar de middag klom.
Hoe koel was het daarentegen... Maar ik stak Pasteur Jarres een blikje
met Amerikaanse sigaretten toe, waarvoor hij met zichtbaar genoegen zijn
verhaal even onderbrak. Inmiddels had de schemering de kamer in bezit
genomen als een regen van fijne, donkere zaden, die Iangzaam, heel Iangzaam ook ieder voorwerp in het vertrek bedekte en er de glans en de
contouren aan ontnam. Er was even de flikkering van de lucifer,
waarmede ik onze sigaretten aanstak en een tuiltje zilveren rook werd nog
net zichtbaar in de dovende lichtschijn. Then was er alleen weer de donkere stem van Pasteur Janes, die de draad van zijn verhaal opnam:
Hoe koel was het daarentegen op dat zelfde uur in de keuken, waar
Alice in de aardegeuren van de pas geschrobde portlandervloer bezig was
met strijken. Helene stond niet ver van huffs onder een afhang van bladeren wat gedachteloos naar de brandende korenvakken achter haar te
kijken, met een hand in het smalle water dat van de heuvel naast haar
koel naar beneden kwam, wat klein wasgoed op de grond om zich heen,
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toen ze opeens de gejaagde, angstige stem van Alice achter zich hoorde,
die haar riep.
En inderdaad, aan de deur was een donkere man.
Maar was dit nog een man? Zoals hij daar stond in de deuropening,
leek hij een dier door de dood getekende burgers van Calais, van hun
piedestal afgeschoven en nu wankelend op de begane grond, dock tienmaal meer geteisterd. Het was nog nauwelijks mogelijk te achten, dat hij,
hoewel hij de vrouw en het meisje voI aankeek, iets van hen kon zien,
want de ogen waren bijna Iichtloos. Het leken kraters, die al hun gloeiende
kracht hadden laten uitstromen als een gif over de huid rondom de oogholten, die bleek was en uitgebeten, een kleur als de vleugels van een
nachtkapel. Hij bewoog zich niet in zijn lompen en te grote schoenen, hij
toonde alleen maar roerloos de verschrikking van zijn gelaat met die dole
ogen en een neus, die, aan de vIeugeIs aangevreten, zodat het tussenschot
midden twee zwarte gaten zichtbaar werd, een zelfstandig leven Ieidde
boven de besneden mond als een afzichtelijk insect. Hit was blootshoofds,
de man, maar overal had een schimmel het korteknipte haar tot eilanden
van kale, rozige hoofdhuid weggebeten. Daar keek Helene Varossieau naar
met een uitdrukking van angst en afkeer en over haar schouder gluurde
benauwd bet gelaat van Alice. En beiden even sprakeloos als de vreemdeling voor hen. Toen wilde de man iets gaan, zeggen, zijn gemarmerde Iippen trilden even en er kwam een schor geluid dat als een spons de lettergrepen volkomen in zich opzoog.
Ex-usez moi, is er een glas wijn voor
p-4 We verkopen bier geen alcohol.
Helene had zich hersteld en het gevoel van afgrijzen voor het monsterhike wezen voor haar kreeg in dit antwoord de overhand op haar aanvantelijke angst. En ze wilde de deur aI bijna met een norse, ongeduldige
beweging sluiten, toen de man weer begon zijn klanken uit te stoten,
vormeloos en moeizaam. Ze moesten maar niet naar zijn uiterlijk kijken,
hij had destiids bij Verdun gevochten, en dan kwam je er zo uit te
zien, maar hij had dorst en was moe. Of er dan misschien wel een glas
water voor hem was? ?
De naam Verdun maakte altijd iets week in Helene Varossieau en och,
een glas water gaf men altijd aan een arme drommel.
En zo trad de donkere, mismaakte man over de drempel van het huis
in de Iceuken, waar Alice snel en schuw weer aan haar strijkwerk ging.
Als een dier liep de man achter haar moeder aan, aI haar bewegingen
volgend en de geuren in het vertrek snoof hij met ietwat geheven hoofd
op, als had hij die eenmaal ook zo gekend.
En Alice zag haar moeder water pompen, en de man drinken met snelle
teugen, die zijn adamsappel been en weer deden Jansen Iangs de schorsige
pals. Helene Varossieau keek toe, hoe zijn gulzigheid zich leste, onwennig
door de schuwe bilk van Alice, die ze uit het kleine raampje op zich gericht voelde. Ze wilde eigenlijk niets zeggen, het was beter dat de man
maar weer zo heen ging, maar de naam Verdun, Verdun, zat haar in het
hoofd en er ging iets dwingends uit van die grote kolos met het mismaakte
gelaat en de rode vervelde handen, zodat ze toch vroeg naar zijn naam.
Perdok, zei de man en die naam klonk haar als een vloek zo onheilspellend
in de oren., De man stond daar nu roerloos met de armen slap Iangs het
lijf. Helene' Varossieau voelde zich hoe langer hoe onbehaaglijker worden
onder die starre, kleurloze blik van de man en de jonge wantrouwende uit

286

het keukenraampje. Dat hij nu maar weg was, dacht ze en toch vroeg ze
waarheen de reis nog ging. Dat wist de man zelf niet, maar hij wist wel
dat hij voor de nacht nog Been onderdak had.
Zo.
En niemand zai kunnen zeggen of het de onzekerheid of een gevoel
van mededogen was, dat Helene Varossieau deed zeggen: Kom dan vanavond weer als mijn man terug is van de oogst, misschien is er hier nog
een plaatsje in de schuur waar je blijven kunt. Het was in ieder geval
het enige, dat ze op dat ogenblik zeggen kon en moest, en het scheen dat
de donkere man dit de natuurlijkste zaak van de wereld vond, want hij
antwoordde niet anders dan: Goed, dank je, ik kom terug en hij zette zich
weer in beweging, binnen zijn kIeren en te grote schoenen aIs het ware, en
verdween in de richting van het dorp.
Ja, en Pasteur Jarres wachtte even om zijn sigaret uit te doyen, een
mens schijnt soms zijn eigen meester niet en doet dan dingen, waardoor
hij het vreemde en donkere dat wel boven ons alien is, onbewust maar
hevig naar zich toe haalt. Want die avond kwam Perdok terug en kreeg
een nachtleger van hoof in de schuur.
Hij zou de volgende dag terug gaan, maar hij ging niet, want hij was
Varossieau behulpzaam geweest bij allerlei kleine werkzaamheden tot het
avond werd en toen Icon men hem niet meer laten gaan. Toen was het
vertrek op de volgende dag vastgesteld, maar hij voelcie na al zijn omzwervingen zich hier zo thuis, zeide hij 's middags aan tafel, en hij ging
ook die dag niet. Hij bleef, Perdok, de monsterlijke man uit de e wereldoorlog, bleef in het gezin Varossieau, dat tot dan toe een nieuw geluk had
gekend. En waarom ook niet, had Hubert Varossieau tegen zijn vrouw
gezegd, er waren allerlei kleine werkzaamheden op het Iand en in en om
huis, waar hij zich verdienstelijk mee kon maken en die hij goed deed,
zodat hij de kost en zijn siaappIaats in het hoof van de schuur ook verdiende.
Zo kreeg de sombere Perdok al een plaats in het gezin, hij had zijn werk
en mocht mee aan tafeI eten, zoals een knecht en de montere kerel, die
Varossieau was, had hem die ook met zoveel woorden toebedeeld. Kijk,
had hij gezegd, een van de eerste avonden, je bent hier nu, maar je hebt
je goed te gedragen. Je doet je werk en je mag alles gebruiken,
de tafel en de stoelen, het gereedschap en de werkschoenen, maar je blijft
van twee dingen af: van mijn vrouw en mijn kinderen. Verstaan? En hij
had daarbij guI gelachen, zodat zijn witte wolfstanden bloot kwamen en
Perdok had met het te zware, wanstaltige hoofd ja geknikt.
Uiterlijk gebeurde er niets en er was in feite ook niet zoveel veranderd.
Aileen de buitenstaanders uit het dorp mompelden over de afschuwelijke
vreemdeIing, die bij Varossieau inwoonde, maar van de opspraak en het
gerucht bleef na een maand niet meer hangen dan de betiteling de vreemdeling en het gezin Varossieau wende Iangzaam aan de menselijke verschrikking onder zijn dak, zoals men aan iedere verschrikking in zekere
zin went en die tenslotte zelfs normaal gaat vinden. En Perdok gedroeg
zich goed, hij deed Iangzaam en nadrukkeIijk de meest uiteenlopende
kleine werkjes samen met Varossieau voor zover zijn krachten hem daartoe
in staat stelden. Nadat Varossieau, die in de beginne nog wel eens tot
een gesprek geneigd was, eenmaal ten antwoord had gekregen: Als je
zoveel meegemaakt hebt als ik, praat je niet graag meer, verliepen die
werkzaamheden voortaan zwijgend. Doch terwijl hun handen en lichamen
bij het werk harmonieerden en zich op elkander instelden, waren hun gees-
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ten als twee continenten gescheiden: die van Varossieau krachtig en bevvust gericht naar wat komen ging en wat nog te bereiken vie!, die van Perdok broeiend en somber ingekapseld in vreemde herinneringen, waarover
hij nimmer repte. Varossieau dacht dat hij het wel begreep, en hij vond het
wel goed zo.
Toen de herfst kwam met dunne nevels die over het land slopen, was
het buiten niets meer gedaan voor Perdok vanwege zijn Borst, die rochelde
en piepte. En terwijl Varossieau hoog in de heuvels bezig was met bout
kappen, zat de donkere man in de keuken zonder een woord, alleen zijn
zware adem was hoorhaar. Helene deed haar werk en in een hoek zat de
kleine Raquin te smeren met lekkers en Ianderig te doen met een bIokicendoos, die hij pas had gekregen. De kleine jongen was volkomen aan de
afzichtelijke man gewend, hij voelde zich niet tot hem aangetrokken, kwam
ook nooit eens naar hem toe, maar hij vreesde hem ook niet, hij beschouwde hem als een stoel of een tafeI, groot en hoog vanaf zijn domein de
vloer gezien, hard, loch maar zelden lastig. Een klein kind leeft zo zijn
eigen Ieven eenzaam met het speelgoed, maar omgekeerd Meek oak uit
niets enige belangstelling van Perdok voor het kereltje.
Met _Mice was het antlers, ze bewoog zich door de keuken met de gracie
van het rijpende meisje, maar schuw en gedrukt in het bijzijn van de
vi'eemde man, wiens Iichtloze ogen ze soms minutenlang op zich gericht
voelde, wanneer ze toevallig in zijn gezichtsveld zat. Ze voelde die kIeurIoze blik als een tastende adem fangs zich gaan, gebaarde onhandig, en
verschoof op haar stoel, zocht tenslotte een plaats in een andere hoek
van het vertrek. En wanneer het een keer mocht voorkomen dat ze alleen
met Perdok in het vertrek was, wist ze steeds onmiddellijk een uitvlucht
te vinden naar boven of naar buiten om de vreemde uitstraling van de
man zonder haar vader of moeder te ontgaan. Dat donkere zwijgen urenlang op diezelfde plaats in de grauwte van die keuken maakte haar schuw
en gedrukt en als ze eens even naar het dorp was geweest voor een hoodschap, lag de bevrijding op haar gelaat als een zachte Mos en er was een
ander Iicht in haar ogen. Dan was ze weer mooi. Maar dat zag ook de
man. Hij zag meer dan men zou denken en hij keel< dan, vaak lang.
Het wonderlijke is echter, en ik zag even in het licht van een auto, die
Iangzaam beneden ons het dorp indraaide, hoe de hand van Pasteur
Jarres zich een ogenblik Iang en wit, aIs in een onbestemde pijn, om de
stoelleuning krampte, dat het kind tegenover haar moeder nooit Iucht gaf
aan haar gevoel van onbehaaglijkheid. Maar misschien kwam dit doordat
zij beiden gevangen waren in de kruising van donkere stralen die uitgezonden werd door Perdok, die zijn werk deed, altijd behulpzaam was op
de eerste wenk en zat, soms gaapte en zweeg, en zo liet de een waarschijnlijk de andere niets blijken als om de onbehaaglijkheid van dat gevoel door
haar onder woorden te brengen niet nog te vergroten.
Een meisje als Alice kan nog eens een niet aI te noodzakelijke hoodschap in het dorp bedenken, of het gaat wandelen met een paar schoolvriendinnen en een dag is dan aI weer gauw weggeschoven naar de slaap,
waarin zoveel vergeten wordt, maar wat doet een vrouw, die de hele dag
haar werk in huffs heeft er$ de man is ver weg in de heuvelen? Wat doet
een vrouw als Helene Varossieau alleen met die donkere Perdok en de
naam Verdun. Verdun komt haar steeds weer in de gedachte zovaak ze
hem ziet en ze voelt dat vreemde weer over zich? En de herinneringen
aan vroeger komen terug, ze denkt aan Sylvain Sacoche en misschien
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dat die-daar lets van hem afweet? Ze doet een poging tot een gesprek, ze
vraagt: Gij hebt bij Verdun gevochten he? En de donkere man Perdok
buigt het hoofd dieper en antwoordt: Ja, dat was verschrikkelijk. Dat
maakt kapot, KAPOTI en heft het hoofd Iangzaam, dreigend als een
tastbare vloek tot haar op, Iaat het weer zakken en zwijgt. En weer stond
er in het vertrek die donkere, lauw-uitstralende muur, maar er was nu
een kleine bres in gesIagen en het leek aIsof Hubert Varossieau clitardoor
naar binnen kwam gestapt, want het liep tegen etenstijd. Met hem
woei een wolk van herfstige harsgeur naar binnen en even glinsterde
wit de grote bijI, die hij in een hoek zette tegenover de deur. Hij
omhelsde zijn vrouw, die een blijde glans in de ogen kreeg zoals altijd,
hij groette Perdok en die groette terug en de kinderen kwamen op hem toe
en de kleine Raquin klauterde dadelijk op zijn harde knieen toen hij zich
aan tafel zette, en ze maaltijdden samen en de kinderen gingen naar bed
en Perdok vertrok met een hese groet naar zijn leger op het hooi en Helene
sliep in de harde armen van haar man, waar zachte spierbewegingen doorheen trokken van de arbeid in het bos, met het donkere hoofd van Hubert
in de Nolte van haar schouder. En Raquin werd een keer jarig in die
weken dat het naar het nieuwe jaar liep en nog altijd, want er vie' maar
weinig sneeuw en het was zacht winterweer, had Hubert van 's morgens
vroeg tot het avondeten zijn werk in de geuren van het hout en Helene
Varossieau had, samen met Alice, maar ook heel vaak alleen, als die naar
school was, haar eendere bezigheden in huis, waar de kleine Raquin rondscharrelde. En op zijn stoel, altijd op dezelfcle plaats bij het fornuis, zat de
donkere man Perdok met de lichtloze ogen en deed zijn werk. En er was
nog altijd de muur, die donkere Iauw-uitstralende muur van het zwijgen,
waar een bres in zat, maar misschien was het helemaal geen muur en ook
geen bres, dock om de beeldspraak vol te houden, alleen maar een gewoon
gordijn en de bres slechts een scheur daarin, want een muur Iaat niet
zoveel stralen door.
En Helene Varossieau voelde die duidelijk, vooral als ze alleen met hem
was en meer nog, ze trokken haar Iangzaam naar de wanstaltige man
toe, die zat, zijn werk deed en zo nu en dan gaapte. Daarom zei ze
maar eens wat: Daar bij Verdun... en de donkere man heft weer dreigend het hoofd, maar ze gaat dit keer toch door, daar bij Verdun heeft
ook mijn eerste man gevochten, Sylvain Sacoche.
Sa-oche, Syl-ain Sa-oche, herhaalden de gemarmerde lippen en de
lichtloze ogen werden wijder van herinnering, want die?, die had hij gekend. Dat had Helene Varossieau niet verwacht, zodat ze er bij moest
gaan zitten en Perdok vertelde, met jets gejaagds over zich en de woorden
fladderden als aangeschoten vogels door het vertrek. Ze waren altijd samen
geweest in het gevaar, Sylvain Sacoche en hij, en bij moeilijke opdrachten,
wanneer zij sums met een kleine patrouille werden uitgezonden om het
prikkeldraad voor de vijandelijke linies door te knippen, waren zij elkaar
tot steun geweest. Niet slechts in dienstverband, maar vooral ook daarbuiten waren zij beste vrienden geworden, omdat ze alle twee niets voor
de vrouwenjacht en het bordeelbezoek voelden. Trouwens, Sacoche was
steeds te vol van zijn vrouw om dat te doen, dat moet gij dus geweest
zijn en een sogenblik zaten Helene Varossieau en Perdok roerloos oog in
oog, dat was dus waterblauw in een geheimzinnige krater.
En toen? Helene Varossieau dacht alleen nog maar in die vragende
en toenstijl, maar de man scheen het genoeg te vinden; hij bet het hoofd
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weer zakken en zweeg. Maar een vraag moest nog uit Helene: Is hij dood?
En hoe is hij gestorven? De man hief het hoofd en weer verdween het nu
wat vochtige waterbIauw van Helene's oog in de geheimzinnige krater.
Wij zijn tot het laatste ogenblik samen geweest. Sylvain Sacoche is
dood. Ik heb hem met mijn eigen handen helpen begraven en Perdok hield
haar zijn grote vervelde handen voor, met mijn eigen handen voor Fort XII.
En heeft hij geleden?
— Nee, de dood was een verlossing voor hem, want hij was verminkt,
zo nodig nog iets ewer dan ik en hij zou het nooit hebben kunnen dragen,
zo door het 'even naast u te gaan die nog jong zijt, want gij weet wel, hij
was zeer trots.
Ja.
Van Bit ogenblik of kwam het vaak voor, dat Helene Varossieau en.
Perdok samen in de keuken of waar clan ook spraken met elkaar. De somhere mismaakte man zei uit zichzelf nooit lets, maar Helene was het die
vroeg of hij nog meer wist over SyIvain en ze keek hem dan soms oplettend
aan alsof hij mogelijk meer wist dan hij zeggen•/wilde. Doch hij gaf korte,
niet onvriendelijke antwoorden, die haar maar half tevreden stelden en de
donkere Perdok zat en zweeg.
De jaren wentelden voorbij als grote, Iangzame wielen. Er was er maar
een, die gedurende die tijd niet veranderde: Perdok, hettij dan dat hij
meer en meer naar het uiterlijk verviel: de lippen werden blauwer en dikker
nog en de zwarte, open neusgaten gaven soms een gele etter van zich en
hij stonk. Hij vertoonde zich niet vaak meer buiten, maar bled' het liefst
in de keuken, waar hij zat, gaapte en keek en slechts zo nu en dan een
woord zei, wanneer Helene weer over hetzelfde begon. Alice evenwel ging
openbloeien als een bloem en soms kon ze met een zekere bezorgdheid
voor de spiegel staan en naar haar borsten kijken, die zwaarder en voller
werden en als de donkere vreemdeling naar haar keek met zijn ,nog altijd
zonderlinge blik, moest ze soms zo maar blozen. Ze vond dat blozen alleen
maar leuk tegenover de opgeschoten jongens uit het dorp, die schalks
naar haar keken of haar jets achterna riepen, loch voor die donkere
kraters van ogen, schaamde ze zich. Enfin, haar zou niets gebeuren, ze was altijd wel op haar hoede en nu bewuster 'dan vroeger. Ze
bIoeide en dat was haar genoeg en daarvoor gold haar waakzaamheid.
Helene Varossieau bloeide ook, maar Anders, zij bloeide naar binnen
uit de herinnering, die door de enkele uitlatingen van Perdok in haar
Leven was teruggekomen. Ze was vaak afwezig en kon boven haar werk
staan dromen zoals in de tijd dat ze alleen was en haar ogen stonden
naar binnen gekeerd.
Ik weet niet of Hubert Varossieau dat bemerkt heeft, vervolgde Pasteur
Jarres, want ook hij werd wat ouder en 'dan gaat het jeugdige vuur van
de liefde vaak wat doyen en als hij het weI merkte, dan zei hij er misschien
niets van, er was zoveel te doen voor hem alleen op de kleine boerderij.
Wie echter van 'de dorpelingen haar zagen, ontging die verandering, die
terugval, liever gezegd, in haar wezen niet en ze mompelden al vreemde
Bingen ouder elkaar en spraken over de mogelijkheid van een waarschuwing aan het a'dres van Hubert, dat hij om zijn vrouw moest denken,
loch of het daar ooit van gekomen is kan ik niet zeggen. In ieder geval:
ze kwamen Helene soms voor als 'n Broom, de jaren dat ze nu met Hubert
getrouwd was, een onwerkelijkheid, waaruit ze door enkele aanduidingen
van die mismaakte man, die Sylvains vriend geweest was, nu gewekt was.
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Ze doorleefde de tijd met Sylvain opnieuw en als liefelijke taferelen schoven de gelukkige jaren weer aan haar voorbij: hoe ze elkaar hadden leren
kennen, de vechtpartij, die Sylvain met een geweldlge overwinning voor
hem daarvoor had moeten leveren, hun eerste nachten, buiten onder de hemel die voi sterren stond en hoe hij, die overdag altijd rustig was en zwijgzaam, dan sours naast haar kon liggen vertellen van Ideine Bingen, die haar
misschien niet zo heel erg interesseerden, maar ze vond het zo lief om die
donkere stem vlak naast zich te horen. En die ene nacht, na hun huwelijk,
dat alles openbloeide aan haarT. Ze had geschreid van geluk, grote zilveren
tranen in het licht van de kaars, die ze altijd naast zich hadden staan; en
clan was Alice gekomen. Een mens die gelukkig, volkomen gelukkig was
in zijn 'even, al was het maar voor korte tijd, heeft zoveel herinneringen, dat hij voor de rest daarop zou kunnen leven, tenminste zo was
het zeker met Helene Varossieau. En is het dan een wonder, dat Hubert
Varossieau Iangzamerhand in haar leven wat achteruitschoof, dat ze niet
meer zoals in de beginne naar hem verlangde en haar uitbundigheid aanmerkelijk had ingeboet? Meen niet dat ze niet meer van die donkere kerel
hieId, er was alleen jets weggeebd, bijna onmerkbaar, ze kusten eikaar
wel en lagen in elkanders armen, doch na een poosje vond Helene het
toch ook heerlijk zich of te wenden naar de koelte van haar eigen bedhelft en, de ogen gesloten, waren er zoveel herinneringen aan vroeger om
over te denken (en de verschrikkelijke man, bij wie ze nu zo graag eens
mocht zitten praten had haar zoveel verveld) dat ze eenzaam Iiggend naast
Hubert, vaak droomde en eenmaal was het zo, dat alles voor haar ogen
gee! deinde als op een onzichtbare wind een vreemd veld. Doch Iangzaam
kwam daar tekening in, het gee! werd donkerder en dunner, alsof er kleine
barstjes in kwamen, het rees hoger en kromp tegelijkertijd ineen tot een
klein, voI vierkant, het was hooi, waarvan ze nu duidelijk de geuren rook
en de krieuweling voelde langs haar gelaat. Ze lag er op als op een klein
Ieger en naast haar zag ze de rustige, donkere kop van Hubert Varossieau,
zoals die altijd lag, met de donkere haartjes Iangs de inplanting op
het voorhoofd en de ietwat openvallende mond. Boven Naar was een vreemd
wit licht als van maan en daarin lagen zij beiden. Doch plotseling schrok
ze, want over haar heen gleed een schaduw, zoals die van een reiger,
vliegend over een stuk bezond stoppelland. Het was een grote hand, die
eerst tastend boven haar aarzelde met de vijf grote schaduwplekken der
wingers, doch nu bewoog hij zich Iangzaam naar rechts en rustte
zwaar op het Iichaam van Hubert. Het angszweet brak haar uit, ze
kreeg het gevoel, dat ze zou stikken, want de ogen opslaande zag ze de
hand nu levend, clonker en rood, alsof de huid verveld was, boven zich,
maar Bat duurde maar een seconde en het was voorbij. Ze zag nu als door
groen water, weer wat ze straks had gezien: de ronde schaduw met de
vijf lange uitlopers lag roerloos op het slapende Iichaam van Hubert als
een gray wingerdblad. En toen begon het te dalen, te dalen op die
plek: hooi, hooi, hooi, tot een grote heuvel, hoe 'anger hoe hoger en
het leek alsof er aan de bovenkant op werd geperst als in een kuil. Helene
wade schreeuwen, omdat ze Hubert niet meer zag, doch haar keel zat
dichtgesnoerd.
Ook die angst was echter weer even spoedig voorbij als ze gekomen
was, want uit de grote hoop geurig hooi naast haar stond een gestalte op,
Iangzaam, zoals een bosgod uit de mythologie zich uit een dicht struikgewas tevoorschijn moet hebben gewaagd. Ze sperde cle ogen wijd open,
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want de man stond nu levensgroot en steil voor haar en haar lippen preSylvain, jij?
velden in verrukking:
Daar stond Sylvain Sacoche en hij Iachte sta naar haar verbaasde
ogen terwijl hij zich wat hooispieren van zijn uniform kIopte. Hup! en
hij strekte haar zijn beide handen toe en nu gingen ze samen naar buiten
waar de zon in de middag stond, want het was volop zomer en warm.
Helene wist niets te zeggen, ze voelde aIleen haar bloed als een warm
geluk door haar Iichaam stromen en Sylvain Sacoche zei ook geen woord,
hij sloeg alleen zijn zware arm om haar heen en zo Iiepen ze de weg in
Iangs de korenveklen naar omhoog. Nog steeds Icon Helene geen woord
uitbrengen en telkens als ze daar een poging toe deed, Iegde Sylvain de
vinger tegen de mond, ten teken dat er niet gesproken. zou worden.
Het koren was heet en broeiend en telkens woei de wind er een
golf van warmte uit over het pad waar zij gingen. Sylvain wees
naar de heldere klaprozen, die aan de randen stonden en een korenbloem
plukte hij en hield haar die voor. Het rood leek roder dan antlers, het
blauw was helderder dan zij ooit had gekend. En alles was grocer en
duidelijker alsof het in een doodstille roerloosheid aan haar getoond werd.
Ook het gelaat van Sylvain met het donkerblonde haar, zag
ze van heel nabij en als ze de kleine golvingen erin met de ogen
volgde, was het alsof zij helemaal meedeinde, zacht op en neer als op een
groot water. Doch dat Icon ook van het lopen zijn, want Sylvain liep
veerkrachtig met zijn zware soldatenpassen.
Helene had willen juichen van geluk, want ze was zo jong en zo Iicht,
maar dat ging nu eenmaal niet en daarom keek ze maar naar( zijn rustige,
brede mond en verloor haar ogen in de zijne, die, donker, in brede, diepe
dalen lagen en zich zo nu en dan naar haar toewendden met een bruine
glans. Het was vreemd dit alles, maar zo innig goed. Ze waren nu
de korenakkers voorbij en gingen een grote weide binnen met diep
en welig gras en daar stonden veel bomen met donkere rondo's van schaduw om, zich heen. Tegen een enkele stam doodstil en verlaten een lange
magere ladder. Het moest een boomgaard zijn. Daar gingen ze liggen, de
hoofden dicht aan elkaar in de ritseling van het hoge gras, dat verderop
geel en rood doorplekt was met boterbloemen en zuring. Het rook er bedwelmend en Sylvain wuifde zacht heen en weer met z'n hand boven haar,
als om haar de duizend geuren meer nabij te brengen. Doch hij zei niets.
Toen ze daar zo een pons gelegen hadden, werd in de verte een groot
gerommel hoorbaar als van een hevig onweer. Sylvain hoorde het en
wees met zijn vinger omhoog om haar erop attent te maken. Hij luisterde
en zijn ogen kregen een vreemde weemoedige glans. Toen zei hij voor het
eerst wat: Deze dag is ook alweer voorbij, ik moet gaan. Helene had niet
Iang tijd zich te verbazen, want lang en diep zonk Sylvain over haar heen
en ze was moe van die kus. Sylvain stond op, hielp haar op de been en
daar stond plotseling hoe Icon dat nu? Alice, blozend boven haar
jonge borsten onwennig en vreemd toe te kijken. Ze wilde weglopen toen
Sylvain op haar toe kwam, maar dat Iukte niet. Hij sloot haar een ogenbhk in zijn armen, maar ze rukte zich bruusk los en schreeuwde: Neen,
NeenTT, een akelig hoog gegil, en was tussen de donkere bomen verdwenen.
Ook Sylvain was weg. Aileen en Ieeg Iag Helene op haar rug in het
gras en de donkere boomkruinen bewogen tegen de zon.
Toen viel ze plotseling lang en diep naar beneden, ze hoorde de wind
suizen, door een koker van zeegroen, waar ze in een duizelingwekkende
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seconde weer Alice als een witte gedaante wegvluchten zag. En vreemd
en verbaasd sloeg ze de ogee op in het daglicht, haar gelaat dicht 6j
het nog slapende van Hubert.
Voor het bed stond Perdok. Groot en donker aIs een vogelschrik
met de kraterogen op haar gericht en van langs zijn dorre Iichaam hief
hij een rode, vervelde vinger op en de hese stem zei Pas op, ge zoudt
u verslapenT.
Helene schokte voorgoed klaar wakker, geschrokken door het afschuweIijke van deze verschijning en ook Hubert keek met ontzetting naar Perdok,
zoals hij daar stond, het mismaakte gelaat verkrampt als in een bovenmenselijke pijn, de schouders afhangend onder de last van een gruwelijke
schuld. Perdok bleef nog even zo staan, schudde het hoofd over de pas
ontwaakten en verdween met lange, slepende passen door de deur.
De vreemdeling was nog nimmer hun kamer binnengekomen, dit was de
eerste maal in al die jaren en het scheen geen goeds te voorspellen.
Toen Helene met de schreeuwende Raquin op de arm beneden kwam
en Hubert zich bij haar voegde om het etensgerei op tafel te zetten, zat
in de keuken alleen, als een donkere verstarring, Perdok aan het raam.
Alice alleen was nergens te vinden, terwijl ze toch aI op geweest moest
zijn. Even later kwam ze binnen, maar haar beschreid gelaat en de schokkende zenuwtrekken over heel haar Iichaam wezen uit dat er jets gebeurd
was. En haar schuwe blikken zeiden: jets tussen Perdok en haar. Plots
barstte ze weer in tranen uit onder de vragende blikken. Toen beval Hubert
Varossieau, alsof hij het verschrikkelijke al vermoedde: Vertell: En van
wat er toen kwam, verstikte het meeste in tranen, alleen een klein zinnetje
vie! er uit: Hij wade me... en de rest werd reeds overdonderd door de
knetterende vloeken van Hubert Varossieau tegen de donkere vreemdeling
aan het venster, die zweeg en bleef zwijgen. Helene zei niets, tegen geen
van alien, ze hield alleen het hoofd van Alice tegen haar Borst om haar
te sussen. Ze kon maar niet tot bedaren komen alsof zich nu de pijn
en de angst van jaren op eenmaal een uitweg baande. Die dag was er
zoveel Iawaai en gerucht van woede in de keuken van Varossieau, dat
men vergat dat het Alice's verjaardag was. Die was, behalve geschrokken
door het gebeurde, ook nog teleurgesteld; want wat is er erger voor een
kind dan dat haar verjaardag vergeten wordt? Maar ze durfde niets zeggen, moeders vertroetelingen waren ditmaal haar geschenk.
Ik trap die vent
Die nacht zei Hubert Varossieau tegen zijn vrouw:
Nee, van Helene was hem een hard en oneruitI Doch het besliste:
wennig hoofdkussen, waarop hij zich tenslotte toch maar te slapen Iegde.
Die ochtend was Hubert Varossieau weggelopen met een nors gevoel
van woede, er moest jets gedaan worden in dit geval, maar hij wist
niet wat. Hij kende het medelijden van Helene maar aI te goed en
zijn eigen hart was na de storm die gisteren uitgeraasd was, ook niet
van steen.
In de keuken was Helene bezig met haar werk en op zijn stoel op dezelfde plaats zat Perdok met het verminkte gelaat naar de grond. En weer
stond tussen die twee een muur van zwijgen aIs vroeger, maar nu was het
werkelijk een muur, waarin geen byes meer mogelijk scheen. Helene was
niet boos en niet teleurgesteld in de vreemdeling, ze was eigenlijk niets,
alleen maar leeg en moe. Doch opeens drong alles van gisteren weer op
haar aan en het preste haar tegen die donkere muur in het nauw. En zo
kwam ze voor hem staan en vroeg aIIeen maar dit ene:
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Waarom?
Toen verhief de man zich aIsof hij de ganse zwaarte van zijn geschonden
Iijf Iangzaam uit een moeras omhoog tilde. En het scheen een eindeloosheld voor hij daar stond een hoofd groter dan Helene en haar de hand
op de schouder Iegde, de grote, rode, vervelde hand, die Helene niet terug
schoof. En de hese stem zei:
Ik heb uw kind gekend. 1k heb Alice gekend door de vele verhalen
die Sylvain Sacoche er mij over gedaan heeft. Ik heb ook iu gekend op
deze wijze, ik weet hoe gij elkaar hebt Ieren kennen op die avond na dat
feest, ik heb de wandelingen meebeleefd die ge samen zo vaak hebt
gemaakt door het rijpende koren, terwijI ge stit en zwijgend naast elkaar
ging. Ik heb uw geluk zo diep meegemaakt.
Toen hij sprak was het alsof het hese uit zijn stem een weinig verminderde; voor de eerste maal hoorde Helene Varossieau dat nu. De huid
op Perdok's voorhoofd verstrakte zich als het ware onder de Iittekens,
de wangen werden voller en leek het haar niet alsof de neus niet langer
meer een afschuweiijk insect was boven de gekorven mond?
Maar de man ging door: p--/ Verdenk mij nergens van, althans van geen
slechts, ik wou Alice alleen maar geluk wensen op haar verjaardag, zoals
haar eigen vader dat gedaan zou hebben.
Roerloos keek Helene naar die gestalte voor haar, naar die ogen en dat
gelaat alsof ze, hoe *Langer ze er naar keek, er in Opging, zoals 's nachts in
haar dromen. En ook als uit een Broom die bliksemsnel als een blijdschap
en een verschrikking haar doorvloog en duizelen deed:
Maar gij zijt Loch niet?......
De man rees nu groter nog dan straks voor haar op en donker en bees
werd haar vraag gesmoord:
Ik wil u een ding zeggen, Syivain Sacoche is dood. Perdok leeft nog.
En hij sloeg zich op de hijgende Borst.
Doch ook dat zou niet lang meer zijn, want de volgende ochtend
vonden ze de donkere vreemdeling met de Iichtloze ogen dood op zijn leger
in de schuur, het verminkte hoofd voorover op de grond als een miter,
die in het zand gebeten heeft. En men heeft geen woord meer van hem
gehoord. Even zweeg Pasteur Jarres, die ik al niet meer zien kon in de kamer
waar nu het duister van de nacht onbeperkt heerste. En toen: Wij hebben
hem vanmiddag begraven, de vreemdeling. De onbekende soldaat. 1k hoop
niet dat u er spijt van hebt dat u bent meegegaan. Op de Champs Elysees
in Parijs brandt de eeuwige vlam op het graf van de onbekende soldaat,
die het hoogste offer bracht. Maar het is ook goed to weten dat die onbekende niet de enige is, dat er velen zijn die een offer brachten, niet
minder groot en die ook even naamloos en roemloos zijn gestorven. En het duurde nog lang, dat mijn oude vriend Pasteur Jarres en ik
samen zaten in het duister van mijn kamer, een Iaatste sigaret rokend en
zwijgend luisterend naar de nachtwind, die over de heuvelen van NoordFrankrijk ging en door het bos van Ligny, waar het witte beeld staat van
Diana, die haar pijlen richt op het onzichtbare pert.
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Net Veerman

DAAD EN DROOM
Maar morgen, overmorgen vlucht ik.
Die altijd wel tot doen weer drijft,
ik zal ook doen, maar daaglijks ducht ik
een missen dat er overblijft.

Doen mieren beter, de getrouwe
maar bIinde werkers, die niet zien
geheel, waaraan hun levens bouwen,
de zaak, hoog boven wie hem client?

Of is 't de merel, wiens gezellen,
het zongezwier, de Iichte wind
van andre vreugden hem vertellen
waarnaar zijn Iied hem henenzingt.

Ik weet het niet, maar deze ken ik:
een woven aan een stroom
een zucht.
Mensch onder menschen, maar nooit wen ik
aan Ieven zonder Iichter vlucht.

Was er een eerste, licht beginnen?
Raakte in den dag zoo ver to loor.
Het vraagt een steeds weer zich bezinnen
een zoeken van 't vertreden spoor.

En, vele dagen dragen mede
het heimlijk uitzien naar een dag
die in zijn avond klaar de vrede
van 't doen en het gedroomde zag,

Die moet toch zijn en ergens wezen,
werd hij in doen vergeefs gezocht,
misschien dat hij eenmaal Tangs deze
weg van zeer stil zijn komen mocht.
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Dit was de dag, waarop geen vragen
het onbevredigd doen verbrak.
Hier kwam de volheid in het dragen
van vruchten aan een bloesemtak.

Dit was het zingen in het werken,
het werken, Iicht als een gezang,
want beider aandrift was de sterke
en niet to dooven liefdedrang.

Dit was het ware, groote bouwen
der stad, die ruim uit tuinen rees,
waar 't warme hart, 't oprecht getrouvve,
de weg recht naar de daden wees.
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J. A.

Rispens

DE WEG TERUG
(EEN LEKEN-MEDITATIE)

Aan een humanistisch vriend, die mij mijn feiten toonde
Wij weten, dat de wereld thans een crisis doormaakt als nooit tevoren.
Het wordt bijna banaal er nog over te spreken en toch zijn wij alien gedwongen, er ons mee te confronteren. Cultuurphilosofen als Huizinga,
Ortega Y Gasset, Spengler e.a. hebben in de afgeIopen jaren, ieder op
zijn wijze, de hachelijke situatie onzer beschaving beschreven, maar men
heeft ze eigenIijk nooit tenvolle au serieux genomen. Wat gehoord werd,
waren lofliederen op de cultuur en de vooruitgang. Intussen werden als
gevolg van die, vooral technische, vooruitgang, de economische en sociale
problemen hoe langer hoe ingewikkelder en tensIotte schier onopIosbaar.
Deze vraagstukken waren van dien aard, dat ze niet enkel meer een beperkt
gebied betroffen, maar de hele wereld er, direct of indirect, hij betrokken
was. Ook op het terrein van het geestesleven kon men dezelfde chaotische
toestand waarnemen. Het geloof aan God, Die de wereld zou regeren,
verloor hoe langer hoe meer z'n kracht en Lon voor vele mensen niet meer
de basis zijn van hun 'even. Dit proses van ontkerstening kan men vooral
opmerken bij „de dragers der beschaving", de intellectuele elite. Sedert de
Renaissance tekent zich dat steeds duidelijker af.
Ik weet, dat de betekenis van de beweging, die men de Renaissance
noemt, een punt van discussie is onder de cuItuur-philosofen. Aangaande
de overgang van de MiddeIeeuwen naar de Renaissance, de vraag, of men
inderdaad het contrast met de MiddeIeeuwen zo scherp kan stellen als
vaak gedaan wordt, de vraag, Welk aandeel men moet toekennen aan de
invloed der Griekse beschaving (ook deze uitdrukkig is weer pluralistisch
op te vatten) in het tot stand komen van het nieuwe wereldbeeld, en dergelijke vragen meer, is men nog fang niet uitgepraat. Maar hoe dit zij, het
is toch wel een felt, dat met het opkomend individualisme en de wijziging
in het aspect van wereld en kosmos door de ontdekkingen der 16e en 17e
eeuw, ook het wijsgerig en religieus bewustzijn in de leidende kringen van
het geestesleven, veranderingen heeft ondergaan, in dien zin, dat het zich
ging bewegen in de richting van de autonomie der menselijke persoonlijkheid, de autonomie der rede enerzijds en anderzijds die der instincten.
(Descartes, Spinoza, Hegel, contra Roussau, Schopenhauer, Nietzsche).
Het gaat niet aan, het katholieke christendom der Middeleeuwen simplistisch te steIIen tegenover het rationalisme der 18e eeuwse Verlichting, er
zijn altijd sceptische geesten geweest en het Katholicisme zelf is een zeer
gecompliceerd verschijnsel, waarin zowel scholastiek als mystiek een plaats
vinden. De psychologen, sociologen en folkloristen mogen uitmaken, hoeveel heidense gevoelens en voorstellingen er tot op heden in de massa zijn
hlijven voortbestaan, zij mogen ons een inzicht trachten te geven in de
verhouding van het economisch en maatschappelijk 'even aan de ene kant
en het geestesleven aan de andere kant, zoals, met behulp van hun onderzoekingen Gorter in zijn „Groote Dichters" heeft pogen te doen en zoals,
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volgens prof. Gilson, het Thomisme, van een ander standpunt gezien,
het vroeger al deed. Maar in dat verhazend ingewikkeld proces der Westerse beschaving, daar komt het op aan kan men een resulterend
verloop waarnemen; het gaat ergens naar toe. In de MiddeIeeuvven gaf
het Katholicisme de toon aan, maar sinds wetenschap en kunst zich hebben vrij gemaakt van de autoriteit der Kerk, ging de geestelijke ruggesteun, die bestond in de eenheid van het gemeenschappelijk Godsgeloof,
verloren. Na het kerkelijk schisma werd het christendom, in vele secten
versplitst, tegenover de officieIe machten der beschaving, in de oppositie
gedrongen. (De kwestie van de Kerk en haar houding ten opzichte van de
politiek, zoals die b.v. bij de Katholieken, 134 Kuyper, in de Neo-Calvinistische wijsbegeerte der wets-idee, uiteraard ter sprake komt, moet ik hier
Iaten rusten).
In de christenheid is het besef Ievend gebleven, dat in het oppositioneel
element tegenover de „wereld", waarvan ik sprak, de kern van een gemeenschappelijke traditie school. Ik denk hier aan Novalis („Die Christenheit
oder Europa"), ook aan een figuur als Dr J. H. Gunning J.Hzn., die,
vooral ook in zijn gebeden, altijd de nadruk gelegd heeft op de „una
sancta". sprak zoeven van de richting der officiele beschaving naar
het rationalisme. Daarbij spelen toch altijd de oude voorstellingen nog een
rol; fundamentele gedachten, die een beschaving dragen, worden niet zo
spoedig prijsgegeven. In de 18e eeuw had men voor de godheid nog, met
alle eerbied gesproken, een ereloge gereserveerd. En de pietistisch opgevoede Kant voelde, na het schrijven van zijn werk over de kennistheorie,
die een wetenschappelijk gefundeerde metaphysica onbestaanbaar maakte,
de behoefte, om aan zijn knecht, de oude Lampe, toch een God te geven
(zoals Heine het uitdrukt: „der alte Lampe must loch einen Gott haben").
En zo kwam hij er toe, zijn boek te schrijven over de praktische Rede, een
poging, om het bestaan van God, dat Iogisch niet te bewijzen was, op gevoelsgronden aannemelijk te maken. God wordt niet verstandelijk gekend,
maar innerlijk ervaren. Kant ontdekte God in zijn conscientie. De zedewet
werd hem, om zo te zeggen, een brug naar God. Kant was dus dualist.
Zijn kentheorie verbindt hem met het Rationalisme, door zijn moraal is hij
aan de Romantiek verwant. Voor de romanticus Schleiermacher, heeft
de godsdienst haar oorsprong in het gevoel, het creatuurgevoel van afhankelijkheid tegenover God. Zo gaan er van Kant twee Iijnen uit over het
geestesleven der volgende eeuw: een der objectiviteit van het redeIijk denken en een der subjectiviteit van het gevoel. Men moet echter denken en
gevoel niet abstract scheiden, er zijn tussenstadia en nuances. Het denken
is in de wijsbegeerte affectief geladen en het gevoel uit zich in dialectische
vormen. Hegel maakte van het denken een afgesloten systeem, waarbinnen hij de wereld opsloot. Denken en Zijn zijn als 't ware identiek;
het bestaan, de existentie, is een redelijk proces. Zo was voor Hegel de
geschiedenis de openbaring der Rede in een dialectisch ontwikkeIingsverloop van opeenvolgende perioden. Ik ben niet bevoegd, over de finesses
van deze Bingen te oordelen, maar elke belangstellende leek heeft het
recht, de wijsbegeerte te vragen: wat is uw betekenis voor het Ieven, wat
betekent ge voor ons? Zo gezien, was de filosofie van Hegel vooral formed van belang, om de later ook door Marx aangewende dialectische
methode, maar de oneindige waardij van de enkeling (om met Kierkegaard
te spreken), verdween in de absorberende ruimte van het systeem, de
existentie kwam niet tot haar recht en tegen dit, als ik het zo mag formu298

leren, teveel aan denken en manco aan !even, richtte zich, van ieder hunIntusner op zijn wijze, de kritiek van Schopenhauer en Kierkegaard. 1 )
sen schreedt de ontwikkeling der verschillende wetenschappen in een enorm
tempo voort; uit het geweldig feitenmateriaal der wetenschap moest men
komen tot een samenvattende wereldbeschouwing. Daartoe was het vanzelf nodig, de oude standpunten aan de nieuw-verworven inzichten te
toetsen; de ige eeuw werd de eeuw der systematische kritiek. Er ontstonden theorieen als de ontwikkelingshypothese en die van het positivistisch
Materialisme, terwijl in de wijsbegeerte nog pogingen werden gedaan, om
van het absolute der idealistische filosofie te redden, wat te redden was.
Maar in het Iogisch idealisme van de wijsgeren der zogenaamde Marburger-School en Husserl komt men uit de bankreits der logica niet uit. Het
rationalistisch denken na Kant erkent, als ik het zo zeggen mag, de metaphysica alleen als logische vooropstelling. Daartegenover stonden de meer
vitalistische opvattingen van wijsgeren als Schopenhauer, E. v. Hartmann,
Fechner e.d., tervvijI men in Bergsons beginsel der scheppende intuitie een,
als reactie tegen het rationalisme, aanverwant verschijnsel kan zien. De
beide hoofdrichtingen van ter ener zijde Iogisch, ter anderer gevoels- en
instinctief denken, waarop ik al zinspeelde, komen hier duidelijk aan 't
licht. Een afzonderlijke plaats in de melee der wijsgerige opvattingen,
neemt in onze tijd Albert Schweitzer in, wiens filosofie, geworteld in de
eerbied voor het 'even, aIs 't ware de trait d'union vormt tussen de genoemde richtingen. Terwijl hij het goed recht der rede bepleitte, trail hij
tegelijk, ongetvvijfeld onder invloed van Schopenhauer en Nietzsche, op als
kampioen voor het irrationele levensgevoel; hij zocht deze elementen in
een synthese te verzoenen, die uiteraard niet anders, dan een polaire spanning kan zijn. Of Schweitzers, in overeenstemming met zijn persoonlijkheicl, in state werkende Ievensbeschouwing, een overwegende invloed zaI
krijgen, zal moeten Mijken, de wereld is veeleer steeds geneigd, het radicale
te zoeken. Maar ik moet even teruggrijpen. Onder de invloed der natuurwetenschappen en nieuw-opgekomen psychologie, geraakte het denken
steeds meer op relativistisch spoor. Het accent werd verlegd van het zijn
naar het worden. Rilke sprak in zijn wijsgerige meditaties van „de worciende God". Van christelijke zijde Ion men tegenover die gang van zaken
niet onverschillig blijven. Er waren er, zoals Kuyper en Bavinck („Schepping of Ontwikkeling"), die de christelijke dogmatiek onverzwakt zochten
te handhaven. Ik denk hier ook aan een studie van Prof. Dr H. H. Kuyper
over de plaats van onze aarde in het heelal, die, in overeenstemming met
de Bijbelse gedachte van een plan Gods met deze wereld, trachtte, de
unieke betekenis van onze planeet in het kosmisch geheel vast te stellen,
een opvatting, die merkwaardigerwijie steun vindt in uitspraken dienaangaande van hedendaagse geleerden, als Fleming en Eddington (zie de
brochure „Er is een plan met deze wereld" van Ir P. Telder hierover). lk
herinner in dit verband ook aan de polemiek van Ter Braak met Engelman.
in „De Vrije Bladen- naar aanleiding van Prof. Beyssens clogmatiek. Anderen, zoals ten onzent Prof. De Hartog, beproefden een synthese van geloof
en wetenschap. Er was een opinie, dat bepaalde concessies aan de wetenschap gedaan moesten worden, om zodoende de christelijke wereldbe1 ) Ook in Hegels geestdrift voor de Franse Revolutie kan men het denken „in
phased' onderkennen van de grate systeembouwer, waarbij het persoonlijk denken,
het denken met het hart geheel op de achtergrond geraakt. Hegel dacht schematisch
(dit bedoeld niet als scholastisch, maar in grote stijl), niet existentieel.
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schouwing veilig te stellen. Zo wilde men b.v. de dagen uit het scheppingsverhaal van Genesis als tijdperken opvatten, om een conflict met de
geologie te ontgaan. Maar over 't algemeen begreep men toch wel, dat dit
uitstel van executie betekende, dat men niet moest proberen, het geloof
uit de wetenschap te rechtvaardigen, dat het geloof sui generis is en men
voorlopig een dualisme moest aanvaarden. Zo waren er ook in de witsbegeerte filosofen, die in de strijd om een metaphysica de manende roep
lieten horen: terug naar Kant! F-4 De onzekerheid en het ongeloof namen
intussen hand over hand toe. Het was op 't eind der 1 9e eeuw Nietzsche,
die de conclusie heeft getrokken uit het denken der voorafgaande periode.
In een zeer bewogen passage uit „Die frohliche Wissenschaft - spreekt hij
over „dies ungeheure Ereignis", dat wij God hebben gedood, een daad
zo groot, dat de draagwijdte ervan nog niet tot het menseliik bewustzijn is
doorgedrongen. Nietzsche zelf is een symbool van de situatie der Viesterse beschaving op 't eind der ige eeuw; in hem is de ambivalentie der
beschaving belichaamd. Materialisten aIs Duverger hebben hem eenzijdig
geinterpreteerd, zij hebben een profeet der philistrositeit van hem gemaakt.
In Duitsland heeft men hem voor politieke doeleinden uitgebuit. Geheel
anders, hoe onderling verschillend ook, is de visie op hem van schrijvers
als Bertram, Schubart, Jaspers, Sjestow e.d. Zij hadden oog voor de
geestelijke tragedie, die zich in Nietzsche heeft afgespeeld, waarin zich
de situatie van de tijd weerspiegelt. Geen wijsgeer heeft zo aan den lijve
de disharmonie gevoeld van denken en leven; dat was het, waardoor hij
zich kantte tegen de idealistische filosofie en later ook tegen Schopenhauer.
Nietzsche's verzet tegen het Christendom gold niet zozeer Christus als
Paulus, de man, die zo scherp de antithese tussen natuur en geest heeft gesteld. Hij (Nietzsche) zag in de groei van het denken een bedreiging der
levensinstincten, en tegelijk besefte hij, dat die onvermijdelijke groei inhaerent was aan de ontwikkeling van het menselijk bewustzijn. De mens
kon niet meer als het koninklijk roofdier vrij door de wildernis zwerven.
Daarom was voor Nietzsche het verlies van het Godsgeloof niet maar
het opgeven van een dierbare illusie: hij voelde zich Iosgescheurd uit een
oorspronkelijk verband en zag zich voor een geheel nieuwe toestand ge,plaatst. De mens was door de fatale ontwikkeling der cultuur decadent
geworden. Nietzsche zelf leed, naar een opmerking van Verwey over de
„Ecce Homo", aan de ziekte, die hij in de cultuur, zonder twijfel joist
daardoor, zo fel te keer ging. Volgens Nietzsche's eigen zeggen in dat
boek, was hij een decadent, maar nog lets meer dan dat. Van dat meerdere uit, de wil, om de decadentie te boven te komen, trachtte hij nieuwe
waarden te scheppen en die omzetting der waarden te rechtvaardigen in
de conceptie van de Uebermensch. Er is geen God meer, Bus moeten
wij uit onszelf de hogere mens voortbrengen („telen - naar een uitdrukking,
die uit Nietzsche's positivistische periode stamde), want de mens is een
overgang. Van zulk een hoger menstype gaf Nietzsche voorbeelden uit
de geschiedenis als uitzonderingsgevallen; wat hij wilde, was de Uebermensch als ideaal van een doelbewust streven. Overigens blijkt uit zijn geschriften, dat het beeld van de Uebermensch hij Nietzsche niet vastomlijnd
was en dat hij onderscheid maakte tussen de hogere mensen als voorlopers
en deze. Merkwaardigerwiize is ook ten onzent een figuur opgetreden
met dezelfde decadente trekken en hetzeIfde instinct der fataliteit als
Nietzsche, A. Roland Hoist, die in zijn werk, door oud-Keltische mythen
geinspireerd de dichterlijke verbeelding heeft gegeven van een zuiver,
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heroisch, voor-christelijk menstype; kennelijk een dichteriijk protest tegen
de nivellerende tendenzen van deze tijd. Roland Hoist projecteert overigens
deze verbeelding niet in de toekomst, hij berust erin, geboren te zijn „in
't najaar van een wereIr en daarin te zullen sterven (om met Bloem te
spreken „quiet though sad"); er zijn geen perspectieven, het Mijft bij resignatie. Dit blijkt ook weer uit een onlangs in het tijdschrift „Centaur.,
verschenen stuk „Van Erts tot Arend", dat men als Helleense variatie
kan beschouwen op zijn Keltische motieven. Hij vlucht „uit zelfbehoud"
naar het Erin en Hellas, die binnen in hem zijn. Met deze concepties
echter worden de probemen van de tijd niet opgelost en wat meer zegt,
de morele en geestelijk noden der mensen worden er niet door gelenigd.
Het moge waar zijn, dat velen, ook nu nog, betrekkelijk rustig voortleven,
op de oude voet, zouden we kunnen zeggen, dat neemt niet weg, dat de
geestelijke ontreddering, die ontstaan is door „de crisis der zekerheden"
en de afstand tussen de leidende milieu's (of die dat althans zouden moeten zijn) en het yolk, tenslotte in alle kringen zal doordringen. Nietzsche,
die een zeer fijnzinnig psycholoog was, had een scherpe diagnose gesteld
van de kwalen van de tijd; reeds Diepenbrock roemde hem als ongeevenaard cultuurcriticus, maar het positieve deel van zijn wijsbegeerte is het
zwakst. R. Pannwitz („Nietzsche and die Verwandlung des Menschen")
kan ons niet overtuigen van de synthese van natuur en geest in de ideale
toekomstmens (deze toekomstmuziek).
Ongetwijfeld heeft Nietzsche gelijk, dat de steeds meer vergeestelijkte
cultuur leven bedreigt, dat de „Geist", naar de formulering van een later
discipel van Nietzsche uit George's kring, Klages, de „Widersacher der
Seele" is. Prometheus, de Helleense Lucifer, is geen weldoener der mensheid geweest en in de uitspraak van het drama, dat men niet moet „aansmaden de goon" Iigt dieper waarheid en aanvoelen der werkelijkheid verscholen, dan men zo op 't eerste gezicht zou denken. Maar ten onrechte
geeft hij het christendom hiervan de schuld, door onder de stimulans van
het eigen Iijden de christelijke ootmoed en barmhartigheid uit ressentiment
te verklaren. In de oude wereldrijken immers had de beschaving hetzelfde
verloop van uitmonding in wat Spengler „civilisatie" heeft genoemd. Het
christendom zegt, dat het de geest is, die levend maakt en dit is gewis
niet dezelfde, die met omkering der hierarchie, het creatuur tot de rang van
Schepper verheft. Die de lelien prees 'Doyen Salomo's heerlijkheid was
zeker geen levensvreemd asceet, aI kende hij anderzijds de daemonie der
natuur te zeer van nabij, om niet te wezen, dat het vlees tegen de geest
begeert. Ook Christus' ontferming, toen hij weende over Jeruzalem was
van andere aard, dan het opdringerig medelijden, dat Nietzsche in zijn
psychologische analyse ontrafelt. (Nietzsche heeft trouwens zelf ondervonden, dat de barmhartigheden der goddeTozen wreed zijn).
1k weet, dat de antinomie van natuur en geest en alle aanverwante
kwesties hiermee nog niet opgelost zijn. Ze kan alleen in paradoxaIe
vorm de benadering zijn van het verborgen wezen der menselijke natuur,
tenzij men ze, als de wording van de parel, als een ziekte-verschijnsel zou
opvatten. –4 De Stoicijnen zeiden, dat de rede de instincten moet beteugelen, de beroemde „temperantia" van het humanisme. Maar wat komt
in de werkelijkheid van deze temperantia terecht? Nietzsche's bewondering voor de Borgia's b.v. heeft bedenkelijk veel weg van een sanctionnering van de onbeperkte heerschappij der instincten. Voor het christendom Iigt het grondmotief des !evens in het besef van de afhankelijkheid
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des mensen tegenover God, uit welke schijnbare zwakheid het z'n kracht
put, voor Nietzsche in de wil tot de macht, met als consequentie de autonomie van de mens. Ook voor het christendom is de mens een overgang,
maar, anders, dan bij Nietzsche, in de eschatologische zin, met het oog
op een Icomend rijk der gerechtigheid. Het verschil komt inzonderheid tot
uiting in beider opvattingen van het lijden. Nietzsche beschouwde het
als de grote opvoeder tot een stoische levenshouding, het christendom, met
volledige erkenning van de adel van het stoisch levensideaal, kan hiermee
geen vrede hebben en Iegt in het Iijden een verborgen zin van voorbereicling tot een ander 'even. Nietzsche wilde leven in grote stijl, vandaar
zijn bewondering voor het weids ornaat der Katholieke kerk, zoals het
vooral in cle Renaissance schittert; hij gaf de voorkeur aan de aristocratische praelatuur boven het democratisch karakter der protestantse geesteIijkheid, al toont hij zich geimponeerd door Luthers primitieve kracht,
zoals ook Kierkegaard (in zijn Dagboek) zijn katholieke sympathieen niet
verbergt. Maar Kierkegaard beschouwde de zaak enigszins anders. Stijl
in Nietzscheaanse zin, grootse allure, wereIdlijkheid, machtsdrift, dat zijn
eigenlijk allemaaI synoniemen. 2) Kierkegaard besefte het incommensurabele van het kerkinstituut met het christelijk geloof, dat in wezen subjectiviteit, innerlijkheid is.
Hij zag de verhouding onder het gezichtspunt der ironie, waarbij het
christendom incognito in de kerk aanwezig is. Nietzsche's stijlbegrip,
samenvatting van zijn levensfilosofie, leidde, in z'n onverbiddelijke consequentie, als het imperium Romanum, tot mens-vergoddelijking en nihilisme, omdat hij zich niet in de ironische verhouding kon terugtrekken. Nietzsche's stijl in zijn fatum (in dat Iicht kan men ook de politieke fantasmagorieen uit het begin van de periode van de waanzin verklaren). Zo
kwam de mens dus van aangezicht tot aangezicht tegenover het Niets te
staan. In de aanvang dezer eeuw zeide Weininger: „Der Mensch steht
allein im Weltall, in groszer, ungeheurer Einsamkeit", maar de betekenis
van die woorden drong ternauwernood tot de mensen door; men schonk
er geen aandacht aan of nam ze op als een geestrijk gezegde. Bovendien
was de geestelijke horizon toen nog niet zo onheilspellend, behalve voor
enkelen, die de tekenen wisten te onderscheiden, als later; het weerlichtte
enkel bij tijd en wijle aan de kim. Maar de werkelijkheid is de ervaringen
van een eenzaam denker komen bevestigen en nu is die stemming het
klimaat geworden van een tijdperk. De wijze, en uiterlijk althans, rustige,
Jacob Burckhardt, profeteerde indertijd met helderziende bilk, dat de
mensheid trad: „ins Zeitalter der groszen Kriege - en nooit, als na de verschrikkingen der beide wereldoorlogen, heeft de mens zo zijn innerlijke
mod en eenzaamheid beseft. De wijsbegeerte en kunst van deze periode
leggen daarvan getuigenis af. Als men de geestelijke sfeer van een tijd
wil leren tennen, kan men niet beter doen, dan te rade gaan bij de mode
in 't algemeen en dus ook bij de modefllosofieen. In onze tijd zijn dat
het humanisme en het existentialisme. AIs ik zeg humanisme, dan bedoel
ik het humanisme in z'n radicale vorm van atheistisch humanisme.
Er is thans ook sprake van christelijk humanisme of humanistisch christendom, een combinatie, waarbij een tegenstelling verdoezeld wordt. 1k tel
2 ) In de religieuze kunst van het christendom zou men in tegenstelling tot Nietzsche's expansieve vormdrift, zijn prometheisme, stijl een kristallisatie van het devote
kunnen noemen, de heilige beslotenheid der traditie als uitdrukking van het alien
gemeenzame in het persoonlijke. (cf. J. Burckhardt „Welth. Betrachtungen'').
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zelf verscheiden kennissen onder de humanisten, voor wier streven ik waardering heb, maar die tegenstelling in de levensopvatting is er nu eenmaal.
Hun levensgevoel kan men karakteriseren door Boutens' uitspraak, dat
„Ieven blijdschap is en anders niet" (hij Iaat er trouwens op volgen, dat
deze blijdschap de zijne niet kan zijn). Daartegenover constateert Kierkegaard, dat voor het christelijk bewustzijn dit leven Iijden is. Hij gaat niet
zover als Emants, die van een geheel andere sfeer uit, het leven „een
krankzinnigheid" noemde of als Leopardi, die in een gedicht aan zichzelf
van de wereld sprak als „Kot" („Kot ist die Welt" vert. 0. Hauser); ook
had hij niet het Iijden als loutering op oog, dat Adwaita hoonde als de
opvatting van „een spotter of een gek"; hij bedoelde, dat het christeIijk
Ievensgevoel in het kIimaat der wereld niet aarden kan en dit feit z'n
uitdrukking vindt in het Iijden, het „Iijden aan de tijd". Het humanisme
kan aan het Paulinische „zuchten der creatuur" niet voorbijgaan, maar
het duidt het anders dan het christendom, en staat er dientengevolge ook
anders tegenover. De scheppende kracht van het christendom, welt, zoals
ik al gezegd heb, uit z'n eschatologische verwachting, het humanisme
gelooft in wereldverbetering door redelijk inzicht en de gezindheid van
de van nature goede mens, die, volgens Gossaert, op historische gronden
een fiche is. Ook het humanisme wiI een geestelijke omzetting, in eigen
kracht, waarbij het de rede overschat; het ziet de werkelijkheid te... humanistisch. Het christendom is er verre vandaan, de rede te verachten,
wat zelfs Pascal niet doet, die haar beveelt, zich te vernederen. Vooral
van katholieke zijde heeft men de redelijkheid der religie naar voren
gebracht, ik denk b.v. aan de apologeet Chesterton, die dit doet bij monde
van de wonderlijke figuur van vader Brown, de wijze dwaas, Maar hij
wordt niet de dupe van de consequentie-zucht, die, volgens een bekend
woord, naar de duivel voert. Redelijk is het, te denken, dat Christus tot
hoeksteen van zijn kerk, Paulus of Johannes zou hebben gekozen. Neen,
zegt Chesterton, dat deed hij niet: „He chose for its cornerstone neither
the brilliant Paul nor the mystic John, but a shuffler, a snob, a coward
in a word, a man" („Heretics"). Omdat hij het irrationele moment der
werkelijkheid uit 't oog verliest, komt een man als Shaw ertoe te denken,
dat een mens meer veracht, naarmate hij groter is (c.f. de grote verachtinj
van Nietzsche, die ondanks zijn levensfilosofie de werkelijkheid toch ook
weer uit 't oog verliest). Chesterton noemde dit „intellectual weakness"
en schreef: „The greater and stronger a man is, the more he would be
inclined to prostrate himself before a periwinkle" en verder: „The truth is,
that all genuine appreciation rests on a certain mystery of humility and
almost of darkness" (ibid). Het christendom ziet in de vergoddelijking der
menselijke rede de grond van de hoogmoed en verblinding, die de mens ten
vaI brengen. De Bijbel beschouwt „begeerte" als de wortel van alle kwaad;
die begeerte (die „concupiscentia" van Augustinus) is de elementaire worm
van de hoogmoedige, rebellerende machtswil. 1k heb nooit aan de zuivere
bedoelingen getwijfeld van de humanisten, met wie ik in aanraking kwam
en toch heb ik bij hen een soort fanatiek dogmatisme ontdekt op het punt
van de alleen-zaligmakende rede.
Men bore in dit verband ook een uitlating van de bekende christendenker Soren Kierkegaard: „Het Griekendom (men zou ook kunnen zeggen : het humanisme R.) heeft Been moed om uit te spreken, dat iemand
willens en wetens het slechte doet. ...Sokrates verklaart, dat hij, die niet
het goede doet, het ook niet heeft begrepen; maar het Christendom gaat
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een weinig verder terug en zegt: dat is, omdat hij het niet wiI begrijpen
en dat wederom omdat hij het goede niet wil. En daarnaast leert het, dat
een mens het slechte doet (de eigenlijke trots) ofschoon hij het goede begrijpt, of nalaat het goede te doen, ofschoon hij het begrijpt; kortom de
christelijke leer van de zonde is een beIediging van de mens, beschuldiging
op beschuldiging; het is de eis, die het goddelijke zich veroorlooft als
schuldeiser tegen de mens in te brengen. Maar kan enig mens dat christelijke begrijpen? Geenszins, het is immers ook het christelijke en daarom
tot ergernis. Het moet geloofd worden. Begrijpen is het gebied van de
mens ten opzichte van het menselijke, maar geloven is des mensen verhouding tot het goddelijke. Hoe verklaart het Christendom dan dat onbegrijpelijke? Volkomen consequent, op even onbegrijpelijke wijze: door
middel hiervan, dat het geopenbaard is" (vert. R. Chantepie de la Saussaye).
Pascal riep de rede toe: „humiIiez-vous I" Nu heeft de moderne psychologie getracht ons een inzicht te geven in het wezen van het zieleleven;
ze wiI wetenschappelijk benaderen, wat tenslotte alleen onmiddellijk kan
worden ervaren en intuitief gekend. Inderdaad heeft ze ontdekkingen gedaan, die ons de samenhang van psychische verschijnselen beter doen
verstaan. Maar daar staat tegenover, dat ze door haar methode zielsprocessen als b.v. die van geloof en inspiratie, ervaringen van mannen als
Pascal en Kierkegaard, rationaliseert, Een verklaring kan een ervaring niet
op de daad betrappen, omdat ze door haar dynamiek zich onttrekt aan
de fixering van het waarnemend intellect. Daarom is het goed zich het
woord van Heraclitus te herinneren: „Ge zult de grenzen van de ziel nooit
vinden, zo diep is haar zin". Het rationele is werkelijk tot op zekere hoogte,
evenals, volgens de geleerden, de Euclidische wetten voor de werkelijkheid
Belden tot op zekere hoogte. 3) Toen Napoleon zijn ongelovige officieren,
met een gebaar naar de sterrenhemel, vroeg: „Maar, mijne heren, wie heeft
dan- dat alles gemaakt?"sprak hij redelijk, maar met bovenredelijke intultie,
want de werkelijkheid reikt verder dan verstand en verbeelding. Natuurlijk
wezen de humanisten ook dat het wezen der werkelijkheid boven ons
begrip gaat, dat religie niet beredeneerd kan worden, maar, zoals een
humanist mij onlangs zei: „de irrationele rest nemen we op de Loop toe".
Volwaardig moet alleen die mens heren, die zijn lot in eigen handen
neemt. De tegenstelling, waarover hier gaat, heeft dus haar grond in het
beginsel der autonomie, het is een kwestie van levensgevoel. Er behoort,
naar mijn mening, in de meeste gevallen, een bovenmenselijke kracht toe,
humanist te zijn: of het leven van een mens moet „gelukkig" verlopen, of
hij is een soort Uebermensch. (De Stoicijnen waren, geloof ik, humanisten
P,
uit noodweer). AIs Leopardi in een zijner gedachten (zie „Gedanken
vert. van G. Gluck en A. Trost) zegt, dat zijn ervaring hem tegen zijn
neiging in, gedwongen heeft tot de volgende conclusie: „Ich sage: die
Welt ist ein Randnis von Gaunern gegen die Rechtschaffenen, von Gemeinen gegen die EdeIn" en men voert hem tegemoet: „maar er zijn toch
zoveel mensen van goeden wille, mensen, die zich opofferen voor een
ideaal," dan gevoelt men wel, dat door deze redenering die ervaring niet
te niet gedaan wordt. Men Lan irrationele resten wel „op de koop toe"
willen nemen, ze blijven niettemin een Steen des aanstoots; en protesten
tegen de rede van mensen als Sjestow e.a. kan men niet afdoen met een
3 ) Val. het Paulinische kennen ten dele.
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beroep op de ultima ratio van het algemene, gevoelen („quod ab omnibus
creditum est"). Sjestow heeft een antwoord: „ad tuum, Domine, tribunal
appello". Het radicaal humanisme echter Ieidt, zoals onze tijd doet zien,
tot atheisme. Het verabsoluteert de rede en maakt de mens tot de maat
der dingen. Tot (lit Iaatste komt ook het existentialisme, zij het fangs een
andere weg n.I. die der vrijheid van de wil. Beide bewegingen lopen als 't
ware in elkander over en vormen, naast het christendom, een reactie tegen
het nihilisme der Westerse beschaving. Ze gaan daarbij niet, als het christendom, uit van God, maar van de mens als autonoom, zichzelf bepalend
wezen. We zagen, dat het nihilisme het gevolg was van bet verloren gaan
van het Godsgeloof, in de leidende cultuurkringen. In deze crisis 4) van de
geest willen de genoemde richtingen een bolwerk opwerpen tegen de dreigende invasie van destructieve, nihilistische machten. Daar in henzelf de
grondslagen van het christendom ondermijnd zijn, kunnen zij dat alleen
vinden in de autonomie van de mens. Als ik hier het humanisme statisch
noem tegenover het dynamisch existentialisme, is dat om aan te geven,
dat het eerste nog elementen van een traditie bevat, die in het laatste al
geheel zijn losgelaten. Wei tracht het existentialisme de mens uit zijn eenzaamheid te bevrijden, door hem in een verhouding van verantwoordelijkheid te plaatsen tegenover zijn medemensen, maar die verhouding heeft
geen achtergrond in het getoof aan een Voorzienigheid of zedelijk a priori.
Het stelt de hoogste eisen aan de menselijke verantwoordelijkheicl, zonder
dat de rigoureusheid van deze eisen gerechtvaardigd wordt en vermenselijkt door het bewustzijn van een zedelijke band met de Schepper. In het
humanisme is met het standaard-type van de „honnete homme" een zedelijke conceptie gegeven, het existentialisme vorint zijn moraal in de practijk van het handelen. De enige vooropstelling is hier het .,cogito" van.
Descartes, waardoor de mens zich van zichzelf bewust wordt, een zijnsbepaling dus, geen waardebepaling. Al bij Kierkegaard, in zijn strijd tegen
de Hegeliaanse objectiviteit van het systeem, treft men de gedachte aan,
dat de subjectiviteit de waarheid is. De mens heeft zijns zelfs zaligheid te
werken „met vrees en beven" (titel ook van een van Kierkegaards werken).
Hij kan niet onsterfelijk worden „in gezelschap van drie alleenwonende
heren," hij kan geen zekerheid erlangen door de objectieve geldigheid van
het systeem. Maar dit, dat hij van eigen existentie uit slechts de waarheid
deelachtig kan worden, brengt Kierkegaard, als de keuze van het zedelijk
handelen (het handelen „volgens eer en geweten" zou men kunnen zeggen)
hem heeft doen ervaren, maar een „onnutte dienstknecht" te zijn (omdat
hij alles heeft gedaan „wat hij schuldig was te doen") door de vertwijfeling
been tot de sprong in het geloof aan God. En waartoe komt het existentialisme? Het Iaat, zoals een van de beste kenners, Prof. Beerling zegt, de
mens alleen onder een hemel en in een wereld, waarin alle tekenen zijn
uitgewist.
Inderdaad zoekt het existentialisme het uit zichzelf gesponnen web zijner
moraal te spannen over de afgrond van het Niets, zonder steunpunten,
om het vast te hechten. Prof. Beerling vervolgt:
„De wereld is niet leeg, maar vol van tekenen en huiveringwekkende
tekenen, die aangeven waartoe de aan zichzelf overgelaten mens komt.
Daarom doet het humanisme van Sartre, waaraan een zekere beklemmende grootsheid van Nietzscheaanse allure niet te ontzeggen valt, aan als
4 ) Dat deze crisis ook aan het christendom niet voorbijgegaan is, bewijst de strijd
over de mogelijkheid van een humanistisch christendom.
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de doodstrijd van de burger, die zich aan zijn eigen Karen uit de afgrond
van het nihilisme naar boven probeert te trekken." Men ervaart, dat de
wereld zonder God een volkomen vacuum is, waarin niemand ademen
kan. De ideeen van het existentialisme zijn niet nieuw: In het boek
van Th. Lessing (die ook een werkje over Nietzsche schreef), „Die Geschichte als Sinngebung des Sinnlosen", is het de geschiedenis d.w.z. de
mens, die het op zichzelf zinloze wereldgebeuren zin geeft. En Nietzsche
zegt ergens: „Die Sprache verfiihrt zu der Einbildung, dasz Sein hinter
dem Tun oder Werden bestehe. In Wahrheit ist der Blitz kein Wesen,
dem es freisteht zu blitzen oder nicht zu blitzen; nur in dem Augenblicke,
wo er blitzt, ist er Blitz." Ik moet hier denken, (meer speciaal in verband met 't humanisme) aan de bekende passage in Multatuli's „Ideeen over de causaliteit. Al deze denkbeelden krijgen echter in de samenvatting
van humanisme en existentialisme de fatale nadruk van 'n tijd, die 't perspectief op het koninkrijk der hemelen gesloten heeft. — Er zijn ook punten
van overeenkomst tussen christendom en existentialisme. Beide b.v. stellen
de mens verantwoordelijk, stellen hem voor een keuze. Maar het verschil
is, dat in het christendom toch de mens niet uit de werken gerechtvaardigd
wordt, maar uit het geloof. Het centrale feit in het christendom is niet
zelfverwerkelijking van de mens uit eigen kracht, maar de geestelijke
wedergeboorte (nachtgesprek van Christus met Nicodemus). De mens is
uit zichzelf, zet Kierkegaard op het voetspoor van Paulus uiteen, niet
tot het goede in staat. Deze dingen zijn echter zo subtiel, dat een kleine
verschuiving voldoende is, om er lets geheel anders van te maken. De
significa kan hier, naar aanleiding van de uitspraken van Paulus en Kierkegaard, de vraag stellen naar de betekenis van „het goede". Dat de spin
de vlieg verslindt, die in zijn web is verward geraakt, is goed, zult ge zeggen, want het is natuurlijk. Maar in de mens openbaart zich het zedelijk
bewustzijn, misschien kan men ook zeggen, dat zedelijkheid een eigenschap is van 't bewustzijn, die in het menselijk zelfbewustzijn eerst tot
voile ontplooiing komt. Er is, volgens Kierkegaard, geen geleidelijke overgang van het natuurlijke, onmiddellijke, naar het zedelijke, de overgang
is plotseling (een sprong), want het zedelijke is een andere dimensie. Desgelijks de overgang van het zedelijke naar het religieuze, in lien zin, dat
de moraal niet wordt opgeheven, maar nu uit Iiefde wordt gedaan, wat eertijds geschiedde uit plicht. (Een van Kierkegaards latere werken draagt
de titel „Liefdedaden"). Ook het christendom worstelt met de natuurlijke en ethische categorieen van causaliteit, vrije wil, verantwoordelijkheid
e.d. en in het denken vindt het niet de oplossing van tegenstrijdige problemen, daar blijft de spanning bestaan. Bilderdijk schreef nog in het
laatst van zijn leven: „De duisternis in mijn gemoed is groot. " Aileen in
het geloof vindt het hart „de redenen, die de rede niet kent". Ik zeg dit
niet, alsof ik het gegrepen had, ik tracht mij alleen rekenschap te geven
van toestanden en opvattingen. Van de noodlotssfeer van het hedendaags nihilisme ziet men uiteraard de reflexen in de kunst. Het is weIhaast onmogelijk de kaleidoscopische veelvormigheid der moderne kunst
te omvatten, behalve misschien voor een Vestdijk met het geweldig arsenaal van zijn encyclopaedisch brein. Maar ook een gewoon mens kan
toch de hoofdtrekken, lyvaar 't op aan komt, onderscheiden. In de generatie
van het eerste kwart dezer eeuw had de kunst nog een soort romantische
achtergrond, als ik 't zo mag uitdrukken. Zoals de dampkring de aarde
beschut tegen de schier absolute koude der wereldruimte, zo was die sfeer
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van culturele traditie een beschutting tegen de arctische stromingen van
het moderne geestesIeven. Ondanks de culturele herfststemming (b.v. bij
een Th. Mann), de vlagen van vertwijfeling bij Rake („der Oelbaurngarten"), was er toch nog jets als een verwachting (ik wijs b.v. op sommige verzen in „Die Sonnette an Orpheus"). Wel had reeds Ibsen een
scherpe notie van de situatie der cultuur. Zijn burgerlijke drama's waren
meer clan een dichterlijke illustratie van bepaalde wetenschappelijke theorieen, men gevoelt, dat zijn intuYtie boven het naturalisme deter theorieen
uitging, dat hij de irrationele (men zou ook kunnen zeggen: metaphysische)
diepte van zonde en schuld hesefte; een bijna Oud-Testamentische visie,
die hij met Kierkegaard gemeen heeft. (Spengler miskent hem, als hij in de
inleiding van zijn „Untergang des Abendlandes", zegt: „Aber Ibsen besitzt den Gesichtskreis der grozstadtischen Mitte'Masse von gestern and
heute"; hij heeft, om zo te zeggen, achter zijn tijdelijke symbolen zijn
eeuwige gedachten niet onderkend). Bij de representatieve figuren van
heden, aIs Huxley (vergis ik mij, dat het werk van zijn Iaatste phase eerder
een noodsprong is, dan een uitweg?), Joyce, Sartre e.d. is er van de verbondenheid met fundamentele tradities niet veel meer overgebleven. Men
zou er oak Van Schendel bij kunnen noemen, als men moet afgaan op een
artikel van H. v. Wieringen over die schrijver, die in zijn later werk verwantschap met Picasso meent te ontdekken. „Nog zo gek nietl" zei mij
iemand, met wie ik hierover sprak. Inderdaad, maar toch voel ik het
anders. Ik hoor in het penetrante en voor Van Schendels werk karakteristiek
slot-accoord van „De wereld een dansfeest" wel dit: de natuur gaat
over het drama der mensenlevens been, Naar gang, maar ook jets van, ik
Van Joyce
kan het niet anders uitdrukken, vertrouwende berusting. 5)
wordt verteld, dat hij zijn Odyssee „amusante Iectuur" zou hebben genoemd (was het ernst of morbiede scherts?). 't Komt mij voor, dat men,
om 't te beamen, de mentaliteit van Joyce zelf moet bezitten. 't Boek schijnt
een, voor sommigen misschien amusante leg-puzzle, de meeste lezers zullen
in dit spel met de „debris d'un monde" maar matig genoegen vinden en
de reactie van een Lawrence volkomen begrijpen. Zij z-ullen er ook zonder
de scherpzinnige toelichtingen van Valery Larbaud, Vestdijk e.a. (ik
hoorde onlangs, dat ook J. Panhuys een commentaar op Joyce' werken zou
hebben geschreven), weinig uit wijs worden. (Vestdijk verzekert overigens,
dat wij ons hierover niet hebben te schamen). In een studie „Hoofdstukken
over Ulysses" schreef Vestdijk: aarzel geen ogenbIik, naast het oeuvre
van Proust, Ulysses de helangrijkste literaire schepping van deze tijd te
noemen." Best mogelijk, maar de vraag is nu: gaat er van deze kunst een
bevrijdende werking uit of is ze een verstenend Medusahoofd? Vestdijk
komt tot de slotsom, dat de katharsische betekenis van cult werk daarin
Iigt, dat Joyce de zinloosheid der wereld met dezelfde middelen bezweert,
als de „anderen" (de niet uitzonderlijken), die daardoor in hem zichzelf
herkennen. Is dit inderdaad een katharsis? Wordt de wereld in dit werk
„oopgeklaare of alleen, als een dier uit de wildernis gekooid? Als de
wereld zintoos is, is de enige modus vivendi, te bewijzen, dat men 't zelf
niet is. Maar moet men deze modus vivendi een katharsis noemen of eerder,
als Nietzsche's noodlotsgedachte der eeuwige wederkeer, een hypnotische
suggestie? 6 ) De katharsis moet een rechtvaardiging zijn, ik zeg niet voor
5) Als tegenpool van de donkere dramatiek van zijn realisme.
6) Rijnsdorp noemt tekenend in „Ontmoeting - de „Zarathustra - niet een schep-

ping, maar een „vermommine.
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ons Ievensinstinct (dat men door machtsdrift vertalen kan), maar voor ons
rechtsgevoel. Deze wereld kan alleen gerechtvaardigd worden door een
andere, een wereld van gerechtigheid, waaraan het christendom zijn hoop
en kracht ontleent. Wat Sartre betreft, ook hier zou men weer de kwestie der katharsis kunnen stellen.Volgens Sartre is het existentialisme optimistisch, maar het moet weI een krampachtig optimisme zijn, als men
hoort van de deprimerende werking, die er voor velen van deze Iiteratuur
uitgaat. Nu kan iemand vragen: heeft men in het existentialisme niet te
doen met datzelfde verweer tegen het Niets, dat onder verschillende benamingen overal in de getchiedenis opduikt; is die angst, waarom in het
existentialisme alles cirkelt, niet een variatie van de oerangst, waarover
Spengler spreekt als de scheppende functie, die de religies der mensheid
in 't aanzijn riep? Dan is er toch dit verschil, dat de numineuze oerangst
vergezeld ging van een diep besef van afhankelijkheid en ontzag voor
een hogere geestelijke macht, die men ook bij mensen van later tijd aantreft. (Ruskin gewaagt van „the presence of a Great and Holy Spirit") 7),
maar het existentialisme vreemd zijn. Zo kan men tweeerlei reactie onderscheiden tegen het nihilisme, de vertwijfelde, gewelddadige reactie van
een Nietzsche en van het existentialisme, die de mens wiI forceren tot een
kracht boven zijn potentie en een reactie als van het christendom, die in
het geloof steun zoekt bij een macht buiten de mens. Zeker, de strijd tegen
het nihilisme speelt zich in de mens af, het is een innerlijk drama, maar
het gaat niet buiten de kosmische machten om. Daar is ook, als karakteristieke exponent van de hedendaagse cultuurphase, de , kunst van Picasso, in haar laatste verschijningsvorm. Op het eerste gezicht doen deze
opeengetorende taartedozen, deze portretten, tegelijk grotesk en luguber,
voor een leek wel zonderling aan, om niet te spreken van het desolate
gevoel, dat dit werk in de ziel van zulk een beschouwer achterlaat. Sommigen hebben in het geval-Picasso een misplaatste grap vvillen zien, wat
natuurlijk te simplistisch is, een soort galgenhumor. Wanneer kunstenaars
als Want en Charles Eyck ons een inzicht trachten te geven in de betekenis van dit werk (Eyck spreekt met nadruk van de „schepper- Picasso),
een andere deskundige wijst op het tragisch accent in deze kunst, dan
spreekt 't vanzelf, dat wij dit au serieux hebben te nemen. Wat niet wegneemt, dat men ook hier tevergeefs die „tegenmeIodie - (om met Ter Braak
te spreken) zoeken zal, zonder welke de kunst tenslotte nog negatief
Ik heb hier het christendom tegenover het existentialisme en humanisme
gesteld als een Ievensrichting, die, hoewel een eind weegs met de andere
parallaI lopend in het verzet tegen het nihilisme, zich van ze scheidt op
het punt van een fundamenteel andere opvatting over de mens. AIs men
dat christendom in zijn historische ontwikkeling op de keper beschouwt,
zal men daar misschien verklede machtsbegeerte, gemaskeerde atavistische
instincten, levensvlucht en ressentiment ontdekken. Maar nooit is dit
„officiele- christendom scherper gecritiseerd, dan in de boezem van het
christendom zelf, ik behoef slechts te wijzen op Kierkegaard en Prof. K.
Barth, om van anderen te zwijgen. Daartegenover echter staan Kierkegaard
en Barth zelf en alien, die, als zij, de beginselen van het oorspronkelijk
christendom als IevenswerkeIijkheid hebben ervaren. Nietzsche zag het
zaligspreken van de armen van geest als een ressentimentsverschijnsel,
maar Pascal schouwde dieper in het wezen van het christendom, Coen
7 Zie R. Otto „Aufsâtze das NuminOse betreffene.
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hij sprak van „de orde der liefde", die „de orde der rede" te boven gaat,
en evenzo de Engelse dichter Coventry Patmore, toen hij aan dat Ievensgeheim aIdus uitdrukking gaf:
„And in unspeakable profound
Humiliation Love is crowned."
— In een werkje van Sartre, dat hij later schijnt te hebben verIoochend,
komt een uitspraak voor, die niettemin voor het existentialisme en humanisme typerend is: „Le culte de l'humanite aboutit au fascisme." We
moeten bier fascisme niet opvatten in politieke zin, maar als 'evensleer.
Merkvvaardig is deze uitspraak, omdat ze komt uit de mond van een
existentialist en in het beginsel der autonomie een culte de I'homme Iigt
opgesloten, vanwaar de afstand tot de culte de l'humanite niet groot is. '—
In ons land heeft men het compromis gezien van de humanist M . ter
Braak met de „suspecte" christelijke moraal tegen het fascisme. Het was
bonne mine a mauvais jeu, een soort hoger opportunisme, dat hem kwalijk genomen is. De dichter H. A. Gompertz heeft in een artikel „Menno
ter Braak en het misverstand" getracht, het standpunt van Ter Braak begrijpelijk te maken. Zoveel is duidelijk: Ter Braak wilde (evenmin als
Sartre het wiI) tot geen prijs het fascisme; de geestelitke verhoudingen
werden plotseling onder de bedreiging uit het Oosten in een ander Iicht
gezien, daarom wiIde hij met mensen, die in vele opzichten zijn tegenstanders waren, samengaan tegen het politiek nihilisme. Toch konden
velen er niet zo Iicht overheen stappen, dat Ter Braak, zij het uit drang
naar zuiverheid en geestelijke integriteit, in zijn polemieken zo vaak met
blinde voortvarendheid, andersdenkenden in hun gevoelens had gekrenkt.
De dialectieh der middelen wordt door het doel nog niet gewettigd en de
Ieus der verdraagzaamheid garandeert niet aItijd de practijk. Ter Braak
was niet, als Marsman, een kruisridder, eerder in zijn ontmaskeringsdrift
een geestelijhe Don Quichote. Neem b.v. zijn geschrift over de Augustijner
monnik Luther 8 ), geflankeerd door diens getrouwe Duivel. Ondanks een
aantal treffende psychologische opmerkingen is dit geen portret, maar
veeIeer een charge van de hand van Menno, geassisteerd door zijn getrouwe Sancho, de geest, die steeds ontmaskert: een merkwaardig verschijnsel overigens, deze ontmaskeringsdrift in een bewonderaar van Nietzsche, voor wie niettegenstaande zijn analytische hartstocht (of moet
zeggen: joist daardoor?) het masker hijna tot een tweede natuur was geworden. Karakteristiek voor Ter Braak is de volgende samenvatting van
Gompertz: „De geesteIijke hierarchie, die de geldende moraal ons Ieert,
verving,, hij door de moraal van het avontuur", toegelicht door Ter Braaks
eigen woorden: „teen mystiek van de geest, als de terrnen van het Iichaam
helder genoeg sprehen"; een verschuiving, naar mij voorkomt, omdat in
Iaatster instantie het Iichaam even geheimzinnig is aIs de geest en men
zo niet aan de mystiek ontkomt.
De moraal van het avontuur heeft tot Iirniet het dogma van de „honnet€,
homme" (wie heeft toch deze term uitgevonden, die voor mij althans,
waarom weet ik niet, een onaangename bijklank heeft en waarachter ik het
een of ander pretentieus masker zie opdoemen), maar in het beginseI
menselijke autonomie Iigt, zij het ongewild, een tendenz naar dictatuur
(voorbeelden daarvan kan men zien in de huidige „democratische"politiek.)
Goethe heeft gezegd, dat de mens zich „in seinern. dunklen Drange" de
8 ) Men leze, om ook het „altera pars" te horen Ricarda Huchs hoek „Luther<
G!altbe-.
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rechte weg wel bewust is, maar een andere kwestie is, of hij die (om nogmaals naar Pascal en Kierkegaard te verwijzen) uit eigen beweging en eigen
kracht ook gaan wil en gaan kan. (Trouwens in het bekende „Wer nie
sein Brot mit Tranen asz" spreekt Goethe heel anders). De honnéte homme
wil, als de nood aan de man komt, met het christendom samengaan, maar
langs de omweg der menselijke autonomie, haalt hij het paard van Troje
binnen: „Ie culte de l'humanite aboutit au fascisme" (lees: nihilisme).
Nietzsche's zogenaamd dionysisch nihilisme of beter zijn Spartaanse
filosofie, wilde het nihilisme overwinnen door het te beamen (de amor
fati). Hij zou de consequenties hebben verafschuwd, die in Duitsland en
elders uit zijn leer getrokken zijn. En toch Iagen die consequenties voor
de hand. Men moet het risico aanvaarden, dat de verschijning van de.
„blonde Bestie" hyena's en jakhalzen in haar gevolg heeft. De man, die
kort voor zijn ineenstorting, een oud karrepaard om de hals vie!, gaf in
dat gebaar te kennen, dat de „friikliche Wissenschaft" niet op kosten der
„veel te velen" Ieven kon. Die valt moet nog nedergestoten worden, zal
de wereld niet in een lazareth veranderen, dat is een theorie, die ondanks
haar evidente biologische rechtvaardiging, toch als 't er op aan kwam,
voor Nietzsche onaannemelijk was. Het zedelijk bewustzijn reikt verder
dan de biologische evidentie. Waarom staat Nietzsche tot in zijn verduistering, steeds het beeld van de Gekruisigde voor de geest, het beekl, dat
zijn „Bruder im Geiste" Strindberg, dreef tot de overgave van 't „ave crux,
spes unica?" Nietzsche heeft wel met hem geworsteld, maar zijn heup
werd niet ontwricht. De vraag is, of Nietzsche's filosofie de toets der
beide wereldoorlogen zou hebben doorstaan; of zij bestand is tegen de
problemen op geestelijk-, zedelijk- en maatschappeIijk gelded, die de huidige situatie de wereld oplegt, om maar niet te vragen, of een mensheid
gelukkig kan zijn, die niets boven zich heeft, dan de ledige hemel.
Volgens Sartre zou er niets veranderen, ook al bestond God, waarmee de
scheppende kracht van het christendom wordt ontkend. De ere-loge is dus
afgeschaft en God is een hegrip geworden, dat men zelfs als fictie niet
meer nodig heeft (als hoedanig Vaihinger het nog wilde laten gelden).
Maar, om een woord uit de Psalmen aan te halen (waarvan ik niet begrijp, dat iemand het zonder huivering zou kunnen lezen): „Die in de
hemel woont zal Iachen - ; de goddelijke ironie en het goddelijk incognito
(waarover Kierkegaard spreekt) gaan onze menselijke wijsheid te boven. In een boekje van K. Heinemann over de Ievenswijsheid der Ouden, komt
'n stuk voor van Cicero, waarin hij zegt, dat mensen aan een Wezen
van goddelijke kracht en natuur geloven, en dat niet op grond van menselijke afspraken, stellingen, inrichtingen of wetten, maar op grond van
een algemene overeenstemming van alle mensen, die als een natuurwet
heeft te B elden. De existentialisten en humanisten zullen dit voor een
overwonnen standpunt verklaren.
Is dan Vondels- woord, dat 't buiten God nergens veilig is, slechts een
literaire phrase? Wat is echter bet nihilisme anders, dan een illustratie
van dat woord? Ik geloof, dat een Cicero, Augustinus en Pascal het
menselijk hart dieper gepeild hebben, dan de existentialisten en humanisten en de ervaring van een Lex Althoff, die kort voor zijn fusillering in zijn
Dagboek schreef: „Laat hij of zij, die dit leest zich gemaand achten, dat
er een God is, die niet met zich laat spotters en niemand, die hulp vraagt,
in de steek maar voor alles de in de conscientie grijpende woorden
der Evangelien, meer dwingende kracht bezitten, dan de vele verhan310

delingen, die onze uiterlijke en innerlijke chaos door een menselijke schijnautonomie zoeken te bezweren.
Het existentialisme stelt, evenals het christendom, de mens hoog, maar,
het moge vreemd klinken, te hoog: zijn vrijheid maakt hem topzwaar,
hoewel ze te verkiezen is boven de onvrijheid van 't Determinisme, die hem
vastketent aan de Staat, waar de ondergeschiktheid van het egoisme aan 't
gemeenschappelijk belang, een ijzeren dogma is in plaats van, als in 't
existentialisme, 'het resultaat van een verhouding van vrijheid en wederzijdse verantwoordelijkheid. 9)
Ondanks de raakpunten, die ook christendom en humanisme hebben, blijft er toch de fundamentele tegenstelling, waarover reeds gehandelcl werd. wijs nog op de brochure van
Dr W. Aalders „Evangelie en Humanisme"). Het atheisme komt neer
op een loochening van God als persoonlijkheid, waardoor er geen sprake
kan zijn van een persoonlijk contact tussen Schepper en schepsel, dat
immers juist die werkelijkheid tot voorwaarde heeft. Dat heeft ook Martin Buber gevoeld en uitgesproken in een beschouwing over de richting in.
het Jodendom als Chassidisme bekend, waar hij in de kwestie der persoonlijke Gods-verhouding stelling neemt tegen Spinoza (vert. J. Last).
Het humanisme stelt in de plaats van de Gods-verhouding de moraal,
maar de moraal, Iosgemaakt van de persoonlijkheids-verhouding in de
religie, wordt een codex van voorschriften die, hoe edel van strekking op
zichzelf, toch de diepe behoefte van de mens niet bevredigt, een kind zijns
Vaders te zijn. Zonder dat blijft de broederschap der mensen een utopie,
omdat het boven de belangen uitgaande, bindende element ontbreekt (Dit
Iaatste is treffend uitgedrukt aan 't slot van Prof. W. A. P . Smits gedicht
„Stedetroost-).
Tenslotte nog een enkel woord over het ziogenaamde optisch bedrog der
geschiedenis. Er wordt gezegd, dat wij onze tijd door eigen zielsreacties
te hevig en te somber zien. Ook de periode van de val van het Romeinse
Rijk moet boven beschrijving verschrikkelijk geweest zijn. Vergelijken is
hier moeilijk, zo niet onmogelijk. Wij staan misschien inderdaad voor
de ondergang van het grote organisme der Westerse beschaving in Europa
en de opkomst van Amerika en het Oosten. Zo dacht b.v. Spengler er
over met zijn theorie van het fatum (Schicksal) der culturen. Anderen
verwerpen het denkbeeld van een ondergang geheel. Maar dit daargelaten.;
ik moet bekennen, dat utopistische perspectieven en zelfs overwegingen,
zoals ik ze nu onlangs nog weer las van een Amerikaans wijsgeer,
Edman, 10) mij geen troost schenken: zulke overwegingen kunnen hun de
Iendenen niet doen gorden, die het verleden niet vergeten kunnen. Als
ge zwaar beproefd zijt en men wijst u tot troost op de schone orde der
natuur, dan klinkt mij dat, hoe goed en troostrijk het bedoeld moge zijn,
niet als troost, maar bijna als boon. Dat de wijze Marcus Aurelius in zijn
„Zelfbespiegelingen" tot berusting maant, kan ik begrijpen. Maar dat men
ons in de slagschaduw vaa de millioenen offers van deze tijd (en andere
tijden) de verwachting van een zonnige toekomst voorhoudt met een schier
mathematisch optimisme, dat versta ik niet, omdat die toekomst geen
rechtvaardiging is van het verleden. Had het christendom niet dan deze
troost, hoe zouden vertwijfelden er kracht uit putten?
Er is een regel van Leopold, waarop men misschien nooit zo speciaal
gelet heeft, deze: „Maar dan, de open hemel klaag ik aan. - Er Iigt in
9) Althans theoretisch, want op de consequenties der autonornie weer ik reeds.
Ein SchinanaEr Licht im Dunker (volt S. Zweig en R. Friedenthal).
10)
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deze regel veel bitterheid, maar ook dezelicle behoefte aan rechtvaardiging,
die Job had. Deze regel wordt niet overstemd door wederopbouw-hymnen
en toekomst-profetie&l: z'n indringend melos blijft resonneren in de ziel.
1k weet er maar een antwoord op, dat van kardinaal Newman:
„I do not ask tot see
The distant scene, one step enough for me"
Tot deze slotsom komt men, als men in de gescihiedenis, zoals Holderdin,
in de runen zijner latere gedichten, het werken, niet van menselijke,, maar
van goddelijke initiatieven leert zien. E. Guardini („Holderdin") schrijft
hierover: „Ebensowenig (n.I. als „das Geschehen der Natur") wird das
Geschehen der Geschichte dumb blosze „historische" Energien bedingt,
sondern ist das Ergebnis unablassigen WaItens gottlicher Initiatieven.
Thans stelt de werkelijkheid de wereld opnieuw voor een beslissing. Het
christendom zegt: terug naar de oude normen van een boven de empirie
uitgaande wet. De wereldactie der Kerken is een teken des tijds. Het
historisch verloop is wel onomkeerbaar, maar binnen de Iijnen van een
goddelijk wereldbestel, werken wij er zeif toe mee. De moderne, „tech
nische" mentaliteit is geheel op het uiterliike geconcentreerd (de mens
wordt een factor in de collectiviteit, 't zij van Staat of „humanite"); in
ons innerlijke leven kunnen wij teruggaan, a Ia recherche du temps perdu,
a Ia recherche de Ia foi perdue."
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VLUCHTIGE NOTITIEN
Hier zet men koffie en over de .Zaan.....
Er was een gedicht, dat een dialectisch
gedicht genoemd werd: er was iemand,
die zich de moeite gaf mij er in een knap
artikel op te wijzen, dat het een zeer belangrijk gedicht was, „want meerbelovend
dan 90 pCt van wat sedert onze bevrijding gebundeld en uitgegeven raakte".
Maar er was niemand, die zelfs maar
veronderstellen wilde, dat ik niet wist
wat een dialectisch gedicht was. En dus
heb ik gedaan wat onwetende mensen
doen als ze hun knappe medemensen niet
volgen kunnen: ik heb het in een boekje
opgezocht. Dat boekje heette Woordkunst en het is geschreven door enen
Poelhekke. Ik ben ervan bewust, dat
mensen, die wél weten, wat een dialectisch gedicht is, het misschien een kinderachtig boekje zullen noemen, maar ik heb
nu eenmaal niets beters. In dat boekje
dan komt geen dialectisch gedicht voor.
Wel kon ik er in vinden wat een gedicht
is, namelijk een vorm van woordkunst,
maar daar werd ik niet zo erg veel wijzer van. Dat weet mijn tante ook! had
ik bijna gezegd.
Toen heb ik iets gedaan dat mij als
iemand-die-niet-weet-wat-een-dialectischgedicht-is misschien niet past: ik heb geprobeerd dat belangrijke gedicht te lezen.
Dus net te doen of het geen dialectisch
gedicht was, maar zomaar gewoon een
gedicht, om het in andere woorden te
zeggen. En zo ben ik dan aan de regels
lk weet niet of gij mijn gedichten leest
of tussen de leefregels van mijn geest,
maar ik ben vreemder dan......
toegekomen.
En toen ik daar eenmaal was, kreeg ik
behoefte om er behalve het hoofdstuk
„Ritme en metrum - in datzelfde boekje
„Woordkunst - een nog kinderachtiger
boekje bij te halen. Maar dat kon ik niet
doen, want ik heb indertijd, toen ik met
goed qevolg het Mulo-examen had afgelegd, het boekje in moeten leveren, aan
de hand waarvan men mij de Nederlandse
spraakkunst onderwees. Gelukkig is er
in mijn onderbewustzijn het een en ander
uit dat boekje blijven hangen, o.a. deze
zin: „Hier zet men koffie en over de
Zaan", en de bovenaangehaalde regels
uit het dialectische gedicht haalden deze
zin opeens weer naar mijn bovenbewustzijn. Tegelijk schoot het mij te binnen,
dat de schoolmeester, die dat heel kinderachtige boekje geschreven had en wiens
naam ik mij niet kan herinneren, betoog-

de, dat een zin als „Hier zet men koffie
en over de Zaan" een geval van ongeoorloofde samentrekking en dus onzin was.
En toen ik de bovenaangehaalde regels
nog eens heel nauwkeurig vergeleek met
de naar boven gehaalde zin, werd het mij
duidelijk, dat ze inderdaad net zo'n geval van ongeoorloofde samentrekking en
dus onzin waren.
Daar zit ik met het dialectische gedicht.
En Poelhekke beweerde nog steeds wat
mijn tante weet, namelijk, dat een gedicht
een vorm van woordkunst, van taalkunst
is. Taalverminking als „Hier zet men
koffie en over de Zaan" kan toch nooit
een vorm van taalkunst zijn, zo redeneerde ik. Men mag voorhouden, dat het
geen dialectische redenatie is, maar volgens mij is het een logische redenatie.
Llit deze redenatie volgde, dat het dialectische gedicht geen gedicht was. En
dat het dus ook geen belangrijk gedicht
was, ondanks het knappe artikel.
En nu heb ik ontzettend veel respect
voor mensen, die weten wat „dialectisch betekent: zij zullen het vast in buitengewoon knappe boeken gelezen hebben.
Maar ik vind het zo jammer, dat ze zo
nu en dan niet eens even in Poelhekke
en/of een beknopte Nederlandse spraakkunst kijken. Dat zou hun heel wat moeite van knappe artikelen kunnen besparen.
Want al beet iets nu een dialectisch gedicht, men zal toch altijd moeten beginnen met na te gaan of het al of niet een
gedicht is. En als het dan blijkt, dat het
geen gedicht is, maar onzin (al of niet
dialectische) dan hoeft er toch verder
geen woord meer over gezegd?
Gerda Meylink.
MIGRAINE
1k krijg migraine van mijn naaste,
dat is een naar geval;
de man is anders niet de kwaadste,
alleen, hij doet zo mal.
1k kan me met geen veertien dienders
dik maken om zijn politiek;
hij heeft het over 't weer en „kienders"
en dan voel ik me ziek.
Hij windt zich op om de regering,
om de gemeenteraad;
bestrijdt de veepest en de tering
en 't overbodig vuil op straat.
Hij houdt een praatje met de bakker
en is bij elk getapt,
maar nimmer is die krentenkakker
de sneeuw bij maanlicht ingestapt.
A. M.
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KRITIEKEN
Maurits Dekker, Waarom ik niet krankzinnig ben. N.V. de Arbeiderspers,
Amsterdam, 2e druk 1946.
Het valt een jong auteur, die al zijn
kunnen in zijn werk legt, vaak hard, als
de kritiek hem de waardering onthoudt,
waarop hij meent recht te hebben. Omdat hij van mening was dat buitenlands
werk, oak dat van een overigens onbekend auteur, eerder erkenning zou vinden, gaf Maurits Dekker achttien jaar
geleden een nieuwe roman uit in de
vorm van een vertaling uit het Russisch.
En nu vond inderdaad de vermeende
Russische auteur de waardering die Dekker zelf had moeten missen.
Men kan, om de kritiek van het gebruik
tweeerlei maatstaf vrij te pleiten, aanvoeren dat deze roman Dekkers voorgaande werk in kwaliteit overtrof. Maar de
schijnbaar bevooroordeelde gunstige bespreking kan ook verklaard warden uit
het feit dat Dekkers taal een typische
gelijkenis heeft met die van vertaald
werk. Wie de roman leest, nu hij in tweede druk onder Dekkers eigen naam verscheen, merkt op dat hij meer dan door
de uitheemse persoonsnamen en het onNederlandse milieu, gekenmerkt wordt
door de vlakke, enigszins matte stijl die
een vlotte vertaling over het algemeen
eigen is, de fijne puntjes van het oorspronkelijke zijn verloren gegaan, de
halftonen zijn weggevallen. Dit is een
bezwaar van Dekkers stijl. Het is irriterend, herhaaldelijk te moeten constateren, dat het juiste woord net nog niet
gegrepen is, dat de pijl van het woord
net nog naast de roos , werd geschoten.
De psychologische diepte die de auteur
in deze roman bereikt, moet men echter
bewonderen. Dit verweerschrift van een
krankzinnige die zijn vrouw doodsloeg, is
eigenlijk een aanklacht tegen het menselijk bestaan. Deze man leeft in een
voortdurende vrees, die hem herhaaldelijk
over de grenzen van de waanzin beendrijft. Tegenover zijn medemensen ziet
hij zich echter als een fijner besriaard
wezen, dat intuitief beseft, in welke mate
heel het menselijk bestaan door de vrees
wordt beheerst. Want vrees, argwaan,
wantrouwen, angst drijven mensen en
volken tot hun Baden. Slechts in zijn omgang met dieren en a-sociale mensen antvalt hem die intuitieve vrees, evenals
tegenover de vrouw die hem lief heeft
en met wie hij enkele jaren van trouwe
liefde beleeft. Als dan echter deze liefde
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eveneens door de vrees wordt bedreigd,
omdat de vrouw symptomen van krankzinnigheid bij hem meent te bespeuren,
wil hij die vrees bij haar vernietigen,
maar wordt dan door een onweerstaanbare macht gedwongen haar te doden.
Vrees en leven zijn niet te scheiden. Wie
het een wil doden, doodt het andere.
Het valt niet te ontkennen dat in deze
roman grate waarheden warden uitgesproken. Goddank echter dat zij niet de
Laatste Waarheid zijn. Maar die is dan
ook in geen mensenhart opgeklommen.
C. Vermeer.
Van Passie en Paschen. Lijdens- en opstandingsverzen van Nederlandsche
dichters, 2e herziene druk. Bosch E,
Keuning N.V., Baarn.
Hoezeer dichters van vroeger en later
tijd telkens gefronteerd werden met het
kruis en de opstanding van onzen Heer
Jezus Christus, blijkt duidelijk uit dit bundeltje, dat 27 verzen 'bevat uit de Nederlandse poezie van de Middeleeuwen tot
heden. De gedichten zijn met zorg gekozen en geven telkens een ander aspect
van den mens en zijn tijd die tegenover
het heilige mysterie van Goede Vrijdag
en Pasen warden gesteld. Een kleine,
maar boeiende verzameling. De uitvoering van het in carton gebonden boekje
is voortreffelijk, de bandtekening (van
Henk Krijger?) in zijn soberheid van tekeC. V.
ning en kleur subliem.
A. E. Corn, Zonen van Neptunus, Wereldbibliotheek, De Sikkel, Antwerpen,
1946.
Wie een aantal avontuurlijke geschiedenissen wil lezen uit de binnen- en buitenlandse zeehistorie, moet deze bundel
verhalen van de zee lezen. In twaalf
hoofdstukken wordt verteld van zeerovers en schipbreuken, sommige meer,
andere minder bekend. In een proza dat
(afgezien van de Vlaamse zinswendingen)
helaas niet altijd vlekkeloos is, wordt op
onopgesmukte wijze het relaas gegeven
over het leven van Jean Bart, de zeeroversrepubliek „Libertatia'', het drama
van de „Mdduse - , de geheimzinnige
goudschat van de „Hope- , etc. Men begrijpt dat met dit twaalftal verhalen
slechts een kleine keus uit het oneindige
gebied der zee-avonturen gemaakt kan
warden. We zouden dan oak best nog
eens zo'n serie aardige vertellingen wilC. Vermeer.
len lezen.

A. M. Hammacher: Eduard Karsen en
zijn vader Kaspar.
Llitg. D. A. Daamen, 's-Gravenhage.
De schilderijen van Eduard Karsen doen
de aandachtige beschouwer steeds weer
bevroeden hoe hij onder zijn tijdgenoten
een vreemde moet zijn geweest. Weinig
kunstenaars wisten in een zo ingetogen
trant z6 overtuigend van eigen levensgevoel en persoonlijkheid te getuigen, dat
men zich er haast geintrigeerd bij gevoelt. De hevigheid waarmee de meer
dynamische generatie na '80 zich uitte,
kan niet dringender bij de toeschouwer
de begeerte-om-te-weten stimuleren dan
Karsen het doet en die paar andere aan
het Haags impressionisme ontsnapten:
Verster en Mankes. Te boeiender is Karsens werk omdat het, anders dan bij de
modernen met hun zelfbewuste opzettelijkheid, het getuigenis zonder nadruk bevat. Karsen heeft jets schuchters, iets
fluisterends, jets waar men niet achter
komt, tenzij men alle omringende rumoer
buitensluit en de gevoeligheid op het
uiterste vermogen scherpt. Dan eerst ervaart men die drang van te willen raden
naar de levensstemming van de man die
het schilderij maakte.
Hammacher moet deze behoefte-om-teraden en tegelijkertijd het element van
onbescheidenheid daarin ook gevoeld
hebben. De kiesheid waarmee hij zijn
onderwerp behandelt doet dan ook fijn
aan. Hij begint met te vertellen dat Karsen destijds een onrechtvaardigheid, een
misverstaan, een ontrouwe bejegening
(wat was het eigenlijk?) heeft moeten
verduren, een ervaring die heel zijn gevoelsleven en de sfeer van zijn werk
heeft bepaald. De auteur gewaagt van
een document dat de schilder bij zijn
dood (tijdens de Duitse bezetting) heeft
nagelaten, waarin hij voor een vriend
zichzelf volledig uitgeschreven heeft,
in dichterlijke taal een stemmingsbeeld
heeft gegeven van zijn wezenlijk bestaan
tegen de achtergrond van dat gebeuren,
dat Hammacher, hoewel hij er uit piéteit
verder niet over wilde uitweiden, toch
(en m.i. terecht) wilde handhaven als
fond voor zijn analyses en gevolgtrek..
kingen. Maar omdat hij niet openlijk en
concreet doch omschrijvend en aanduidend over Karsens conflict wilde handelen, verviel hij in de wat troebele dichterlijkheid van de gekunstelde zinsbouw, die
sommige bladzijden van het boek niet onleesbaar maar wel mistig maakt, vooral
waar hij het probleem direct in zijn betoog betrekt.
Het verhaal over Eduards jeugd, over
zijn moeder en over de vader Kaspar, de
beschrijving van het Amsterdam van 1860

en van de kring der Tachtigers, de karakteristiek van Karsens werk en de beschouwingen aan de hand van de reproducties achter de tekst, zijn volkomen
helder. Maar de taal waarin hij concluderend betoogt over het geestelijk klimaat
waarin de schilder werkte, de ontleding
van Karsens levensgevoel en de constatering van de verwantschap daarvan met
de zielestemming der Franse en nietFranse symbolisten, dat alles gaf mij na
het boek te hebben uitgelezen, het vage
besef dat ik toch eigenlijk niet veel wijzer
was geworden. Het zelfde gevoel dat je
hebt als je een oude merklap vindt, waarop met kruissteekjes in bestorven kleuren
„vergeet mij niet - geborduurd staat in
een krans van cozen en madelieven. Er
zijn initialen bij gezet en een jaartal
waaromheen vlinders fladderen en duifjes
met olijftakjes in de hek. Allerlei vermoedens komen in je op, je zou zo graag
willen weten hoe de namen voluit waren
en je wilde het verhaal wel eens vernemen van die iemand die niet vergeten
wilde wezen en van de ander die niet
vergeten mocht. Niet uit nieuwsgierigheid die ontwijdt, maar omdat er mislukte steken in het borduurwerk zijn en
omdat je geneigd bent dat helemaal niet
zo erg te vinden, want je weet wel dat
het niet begonnen was om het correcte
resultaat, maar om uiting te geven aan
een diepe genegenheid.
Misschien is het onjuist om aan dit
boek als aan een roman de eis te stellen
van een ten voeten uit duidelijk en gaaf
beeld van de hoofdfiguur. De leek, geraakt door de mystiek in Karsens werk,
kan aan dit geschrift veel hebben. De
vakman echter, die ook zelfstandig tot
beschouwingen van gelijke aard zou hebben kunnen komen, mag het jammer vinden dat Hammacher het Portret van de
schilder liet blijven in de oude lavendelkast, waar ook de merklap lag.
De uitgever komt alle lof toe voor de
wijze waarop hij het uiterlijk liet verzorgen. Omslag, band en typografie zijn op
enkele kleine ongevoeligheden na vol.
maakt te noemen.
H. Kr.
Ben van Eysselsteyn, Het verhaal van
den Robijn. H. P. Leopolds LI.M., Den
Haag 1946.
Bij het lezen van dit verhaal vraagt men
zich ,herhaaldelijk af: wat is het toch precies wat me hindert? Er is een teveel in.
Men voelt het al spoedig. Misschien kan
men het best zeggen: het wil te mooi
zijn, de schrijver wil te sierlijk vertellen
en schiet daardoor zijn doel voorbij.
Nemen we een willekeurig gekozen zin:
„De klokketoren dreunde boven zijn
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hoofd een uur vol, toen hij onder de
poort door een mijmerend en besloten
pleintje binnen trad,, waar een paar sluimerende duiven bijeenschuilden rond het
voetstuk van een eenzaam beeld: een
peinzende figuur met strak en hakig profiel, dat de grimmige en grandioze verbetenheid bezat van een gekooiden
koningsarend." In zulke zinnen worden
de beelden als kralen aan een ketting geregen en de zin is even slap en futloos
als het draadje waaraan de kralen hangen. Ook verdringt het ene beeld het
andere. Zij staan gelijkwaardig naast
elkaar en bouwen niet tezamen het totaalbeeld op dat wij wensen te zien. En wekken die bijeenschuilende sluimerende duiven niet eerder de gedachte aan rammelende klinkklank, dan een reele voorstelling?
Dit boekje demonstreert wel op een
duidelijke manier, dat een bepaalde periode in onze literatuur, waarin men zijn
heil zocht in zulk soort beschrijvingskunst, tot het verleden behoort. Het vertelt van artisten, Italie, een beeldschone
maar verdorven vrouw, een madonnabeeld en een gondelvaart, alles even gewild precieus. Maar het ,mysterieuze van
een vrouw in wie heiligheid en zonde
samen zijn, verschijnt ons niet als het
ondoorgrondelijk mysterie der liefde, dat
de schrijver klaarblijkelijk heeft willen
oproepen. Ook de uiterlijke verschijning
van het boekje heeft het precieuze van
de inhoud, iets dat in deze tijd van yensobering bijna fatterig aandoet.
C. Vermeer.
F. W. van Heerikhuizen. Rainer Maria
Rilke. Zijn leven en werk. F. G. Kroonder, Bussum.
Van Heerikhuizen heeft een goed werk
verricht met het schrijven van deze studie over leven en werk van de grate
Oostenrijker. Een boek van een dergelijke
opzet bestond in het Nederlands nog Met.
Het vormt een uitstekende inleiding op
de studie van Rilke (wie Rilke zegt, bedoelt towel diens werk als diens leven;
evenals bij Goethe zijn die twee niet van
elkaar te scheiden) en het is een onbetwistbare verdienste van het boek, dat
het niet „definitief" wil zijn, zodat de
schrijver zich zelfs voorbehoudt later nog
meer en nog andere dingen aver zijn held
te schrijven. Van Heerikhuizen getuigt
voortdurend van zijn grote bewondering
en eerbied, maar slaagt er gelijktijdig in
overal een zekere distantie te bewaren
en dat is geen kleinigheid. Want distantie kan er zijn wanneer de ene dichter van
formaat oordeelt over de andere, of wanneer het oordeel wordt uitgesproken van
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een andere, minstens gelijkwaardige
levenshouding uit. Hier is noch het een,
noch het ander het geval; van de auteur
is mij geen dichtwerk van groat formaat
bekend en de schrijver dezer biografie
stelt nergens een levensbeschouwing
tegenover die van Rilke, doch belijdt
veeleer diens leerling te zijn. We zijn
bier gelukkig ver verwijderd van die typische zwoele dweperij, die zoveel lectuur
over Rilke ongenietbaar maakt. In zijn
critische en eerlijke bewondering is Van
Heerikhuizen echt Hollands en dat maakt
zijn boek mee tot een betrouwbare Bids.
Want juist in dat bewust open laten van,
zijn oordeel, in dat afzien van elke pretentie het laatste woord over de dichter
te hebben gesproken, eindigen wij in Rilke en niet in de biograaf.
Het boek is zo geschreven dat we
leven en werk als een onverbrekelijke
eenheid zien; het geeft inderdaad de
figuur Rilke. Tegen de achtergrond van
de negentiende eeuw behandelt het boek
in forse hoof dstukken Rilkes Jeugd
( 1875-1895 ) , Groei (1895-1898) , Roeping ( 1898-1902 ) , De Grote Strijd
(1902-1908), Crisis en inkeer (1908-1914), De lange weg (1914-4922), De
vervulling (1922) en De laatste jaren
(1922,-1926). Zo is een voortreffelijk
gecomponeerd geheel ontstaan, dat zich,
als men in de stof wat thuis is, ondanks
de zwaarte van het onderwerp laat lezen
als een roman. Alles wordt gezien als
voorbereiding van en toeleiding tot die
Februaridagen in 1922, toen Rilke te
Muzot in Zwitserland de grote inspiratie
van zijn leven onderging en in een storm
van scheppingsgeluk de „Sonnette an
Orpheus" schreef en de „Duineser Elegien - weer opnam en voltooide. Daarna
de ontspanning, de levensebbe en bet
smartelijk einde.
Een recensie is een te kart bestek om
aan Van Heerikhuizens werk in de breedte recht te doen wedervaren. Met een
enkele hoofdindruk wil ik volstaan, deze:
dat een dichter alleen dan grout kan zijn
als hij OOk een grote levensconceptie
heeft. Bij alles wat als wekelijk en onmannelijk aandoet was Rilke toch een
man uit een stuk, een karakter, die een
meesteresse gediend heeft: de kunst en
dat met de volledige, niets-ontziende,
niets ontwijkende eenzijdigheid, die de
constellatie van de tijd en die van zijn
eigen aard hem opdrong.
Voorts bevestigt Van Heerikhuizens
werk weer eens, dat het ook de hoogstaande kunstverbruiker in laatste instantie niet om zuivere kunst, maar om een
schone, intuitieve warp p aar een oplossing van het levensraadsel en een daarop
corresponderende levenshouding te doen

is. Aileen zá heeft het zin Februari 1922
als het hoogtepunt te zien. Wat zich toen
aan Rilke openbaarde, was een visie op
zijn eigen leven, maar zo verwijd en
doorhuiverd, dat hier de diepste vragen
aangaande leven en dood, eeuwigheid en
tijd, mens en God in het geding kwamen.
Dat kon ook niet anders: waar de top-pen der poezie bereikt warden, treedt onweerstaanbaar de profetie in; de verlichte
dichtergeest treedt buiten zichzelf en zegt
dingen die ver boven hem uitreiken.
„Het schone is het begin van het verschrikkelijke, dat we nog maar juist verdragen - , zegt Rilke in de eerste Duineser
Elegie. Aan die grens heeft men de
schoonheid als sieraad, als verfijnd amusement, als kunstig spel ver beneden zich
gelaten.
Hier is het punt, waar een christelijke
critiek zou moeten intreden. Hier moet
de lezer zich distantieren, op grand van
zijn „minstens gelijkwaardige - (zie baven) geloofsovertuiging. Daarbij dient
allereerst te worden uitgesproken, dat wij
Rilke in ons cultuurbeeld niet kunnen
missen. Literaire vorming is onmogelijk
voor wie deze dichter niet heeft „doorgemaakt- . En daartoe moet men de gehele Rilke kennen, uit iedere periode; de
dichter en de reiziger, de brief- en de
dagboekschrijver, de decadent en de man,
de virtuoos en de strakke prozaist, de
lyricus en de profetisch bezielde.
De laatste is de diepste Rilke. Men wist
dit reeds, maar Van Heerikhuizens boek
heeft ons daarvan opnieuw het omstandig
bewijs geleverd. En van die diepste Rilke
is het diepste woord: het „preisen - . Het
lofprijzen dat niets uitzondert, geen angst,
geen dood. Dat hij tot dit woord komen
kon en meteen het middelaarswerk van
Christus nadrukkelijk afwijzen, is een
huiveringwekkend geheim en de inspiratie die hem daartoe bracht komt ons voor
een genade en een oordeel tegelijk geweest te zijn.
C. R.
Max Dendermonde, Het kind en de
Dood, De Vrije Bladen, Jrg. 18, Schrift
9. A. A. M. Stols, 's-Gravenhage 1946.
Max Dendermonde heeft ons in deze novelle een goed geschreven en goed gecomponeerd verhaal voorgelegd, waarin
hij zijn visie geeft op de waarde van het
vaderschap en moederschap in het huwelijk. Er zijn drie echtparen. Voor het ene
bestaan er geen moeilijkheden, want er
zijn kinderen. Voor de beide andere liggen de moeilijkheden verschillend. Bij het
ene komen geen kinderen, naar later blijkt
omdat de man, overigens gezond en sterk,
niet in staat is ze te verwekken. Bij het
derde echtpaar, dat van de hoofdpersoon

Tom, heeft de vrouw de mogelijkheid tot
het krijgen van kinderen vernietigd, door,
toen zij voor haar huwelijk in verwachting was, de nog niet gewenste vrucht te
laten verwijderen. In plaats van het
ouderschap wordt nu deze gebeurtenis de
band in hun huwelijk, dat een samen dragen van een groot leed is. De vrouw
wijdt zich met heel haar moederlijke zorg
aan de man. Hij vervult voor haar gedeeltelijk de functie van het kind. Als
Tom echter de vrouw uit het andere
kinderloze huwelijk ontmoet, Carry, die
juist behoefte heeft om door een man beschermd te warden, ontstaat er een verhouding tussen hen, zonder dat beider
huwelijk daardoor wordt gebroken; beiden weten zich verantwoordelijk tegenover hun echtgenoot. Als Carry een kind
gaat verwachten verhoogt dit het zelfrespect van haar man. Tom vermoedt
echter dat het moederschap onbewust de
drijfveer tot Carry's liefde voor hem is
geweest. Bij een auto-ongeluk komen zowel Carry's man als Toms vrouw om.
Hij zou nu met haar kunnen trouwen,
maar de onzekerheid over de eigenlijke
drijfveer tot haar liefde doet hem aarzelen. Bovendien kan hij geen nieuw gezin
met haar stichten, omdat hij beseft dat
Carry's kind het kind is dat hij zijn
vrouw had moeten schenken en dat het
tevens het kind is dat Carry haar man
had moeten geven. Beide gestorvenen
staan een huwelijk in de weg, daar hun
gezin reeds van te voren door de rechten
van anderen op het kind zou worden
doorkruist.
Tom verlaat daarom Carry en tracht
in den vreemde een nieuw leven te beginnen. Na drie jaar ontmoet hij Carry
weer en dan blijkt dat haar kind dood
geboren is. Nu staat het verleden een
huwelijk niet meer in de weg en als hij
ervaart dat niet allereerst de bevrediging
van het moederschapsverlangen Carry
tot hem gedreven heeft, maar louter liefde, vraagt hij haar ten huwelijk. En de
waarde van het ouderschap hebben zij
leren kennen: „Twee die niet zonder elkaar kunnen willen altijd een kind. Zij
kusten elkaar alsof elk uit de dood herrezen was en in de ander het leven omhelsde."
Deze novelle, die op zijn wijze de Bijbelse waarheid van het tot 66n vlees
worden demonstreert, getuigt niet enkel
van een groot vermogen tot psychologische indringing, maar ook van het vermogen van de schrijver tot het scheppen
van een met reéel leven bezielde verbeeldingswereld. Het verhaal wint bij het
herlezen aan waarde, omdat men dan verschillende in een enkele zinswending genoteerde trekjes als waardevol herkent
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voor de tot in details sterke compositie
van het verhaal.
De novelle is geschreven in een gaaf,
doch nu en dan wat schraal gebleven
C. Vermeer.
proza.
Daphne Du Maurier, Je bent maar eens
jong. Vertaling van Dr J. C. N.
Dietsch. Leiden. A. W. Sijthoff's Uitg.
Mij N.V., 1946.
„Wat er ook gebeurt, ik heb mijn tijd
genoten. Dat kan mij niet ontnomen worded', zegt de hoofdpersoon van dit seer
uitgesponnen verhaal tot zich self, als hij
door zijn wilde haren heen is. Hij heeft
dan o.m. geruime tijd in Parijs samengeleefd met een meisje dat hij kopschuw
heeft gemaakt voor het huwelijk en de
weg der prostitutie heeft opgedreven.
Voor zich zelf is hij dan zo ver, dat hij
bereid is een maatschappelijke werkkring
te aanvaarden en een burgerlijk huwelijk
op de koop toe.
Deze zoon van een beroemd Engels
dichter is natuurlijk het slachtoffer van
„erfelijkheid, omgeving en wanbegrip".
Dat de schuld voor dit alles is te zoeken
bij zijn vader, acht hij vanzelfsprekend.
De vraag die ons na lezing van een
overigens uitstekend geschreven roman
als deze kwelt is, wat het voor zin heeft
zulke boeken te schrijven?
Dat de auteur zoveel bladzijden nodig
had om tot zulk een armzalig slot te komen demonstreert in ieder geval op ontstellende wijze haar gebrek aan verantP. J. R.
woordelijkheidsbesef.
N. G. J. van Schouwenburg, Op vast
kompas. Uitgeverij Ploegsma, Amsterdam, 1947.
De bundel bevat een honderdtal korte
stukjes, die de ouders in de loop van een
jaar aan hun 12--14-jarige kinderen kunnen voorlezen. Het is schrijvers , bedoeling
niet, ze in de plaats van de bijbellezing
te stellen. Integendeel, hij grijpt daar telkens op terug. Er blijft aan een dergelijk
boek natuurlijk altijd jets kunstmatigs,
iets geforceerds. Maar de schrijver heeft
het liefst dat zijn stukjes de aanleiding
tot een gesprek worden: Zo kan zijn boek
meewerken om de band tussen ouders
en opgroeiende kinderen, die in die leeftijd zo gemakkelijk tosser wordt, te versterken. Zijn stukjes zijn fris geschreven
en getuigen van een frisse kijk op het
leven en de levensvragen. Zij zullen de
belangstelling van de jeugd kunnen trekken. Men zal het niet altijd in alle opzichten met de schrijver eens zijn, maar
juist dit kan de aanleiding tot een gesprek worden.
C. Vermeer.
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Rune Lindstrom, Een spel van een weg
die ten hemel voert. Uitg. H. D.
Tjeenk Willink & Zoon, Haarlem,
1946.
Het is jammer, dat de vertaalster, Mevrouw Dr P. M. Boer-den Hoed, de Hollandse lezers niet een kleine toelichting
op dit Zweedse spel gegund heeft. Daar
hadden ze in dit speciale geval heus wel
recht op gehad om niet al te veel bij de
lezers van de oorspronkelijke tekst ten
achter te hoeven staan.
Wie is Rune Lindstrom? In welke tijd
is dit spel geschreven? In hoeverre gaat
het terug op Dalecarlische volksvertellingen? De platen zijn met de letters R.
L. gesigneerd, — Rune Lindstrom? In
welke tijd zijn deze voorstellingen ontstaan? In hoeverre zijn er motieven en
figuren uit de Dalecarlische volkskunst
in verwerkt?
Ziehier een serie vragen, waarop de
Zweedse lezer het antwoord weet of
ebijv. uit de taal en spelling van de
tekst) gemakkelijk opmaken kan, maar
waarop de Hollandse lezer het antwoord
raden mag.
De aannemelijkste gissing lijkt mij
deze: Rune Lindstrom is een modern
dichter (-schilder?) die de gegevens voor
zijn taferelen in de volkskunst gevonden
heeft. In hoeverre zijn taferelen in woord
en beeld op die volkskunst terug gaan
of in hoeverre we daarin met een artistieke omvorming te doen hebben is zonder voldoende kennis van die Dalecarlische volkskunst niet te beoordelen. De
eventuele poetische waarde van het
dichtwerk is uiteraard in de vertaling
verloren gegaan. Wat wij bier in Holland van „Een spel van een weg" genieten kunnen, is dus hoofzakelijk het verhaal en de manier, waarop het ingekleed is.
Dit verhaal is heel eenvoudig. Een jong
meisje, Marit, wordt als heks ter dood
veroordeeld en haar verloofde, een arme
dagloner, Mads, wil zich over deze gruwelijke onrechtvaardigheid gaan beklagen bij God in de hemel. Een schilder
doet hem de weg naar de hemel zien. Op
deze weg ontmoet men Bijbelse figuren
als de profeten Jonas, Jeremias en Elias,
de herders in Bethlehem en de Engel des
Heren, die de grote vreugde van de geboorte van de Verlosser verkondigen,
maar men ontmoet er op de tweesprong
ook de Oude Jerk (Satan), die in het
Witte paleis van de rijke koning Salomo, vol wellust en zingenot, het Ver.loren Paradijs oproept. Op de - weg, die
de Satan hem gewezen heeft, wordt de
acme dagloner een Rijke Man, de Rijke
Man, die in deze zelfde nacht sterven

zal. Maar op Marits bede daalt Onze
Heer naar de aarde of ter wille van hem
en alle andere verdwaalden. En zo komt
de zondaar tenslotte toch bij de Here
God, Die hij echter niet langer ter verantwoording durft te roepen, in de hemel, in het Paradijs der Verlorenen, in
het Vaderhuis.
Dit verhaal is heel oud. We kennen
het uit de Bijbel zelf; we kennen het uit
oneindig-veel literaire bewerkingen. In
zijn allereenvoudigste vorm is het in e'en
enkele zin weer te geven: Satan strijdt
met God om een mensenziel en verliest.
Toch stelt het de kunstenaar, die het wil
uitwerken, voor grote moeilijkheden; hoeveel moeite heeft Goethe zich niet getroost om in zijn Faust het van te voren
vaststaande verlies van Satan een rationeel verloop te geven! De Dalecarlische
vertellers hebben deze moeilijkheden
waarschijnlijk nief gezien en Rune Lindstrom evenmin, of anders is hij hen trouw
willen blijven. Zijn bewerking mist alle
literair raffinement, maar het moet gezegd worden, dat het verhaal ook zo, in
zijn eigenlijk onafgewerkte vorm, zijn bekoring heeft.
Deze zes taferelen drukken de voorstellingswereld van vrome Dalecarlische boeren uit en in die voorstellingswereld
treedt ook God Zelf op. Wij geloven,
dat ons hier, tegenover het heilige en
tegenover Den Heilige, een zeer grote
eerbied en schuchterheid past, maar wij
zullen moeten erkennen dat zulk een eerbied inderdaad in dit Dalecarlische verhaal gevonden wordt.
Des te meer moet ik het betreuren, dat
de overigens uitstekende vertaling op
een punt te kort schiet.
In de Zweedse tekst wordt waarschijnlijk
als naam voor God qebruikt: „Vat- Herre". Deze woorden moeten m.i. vertaald
worden precies zoals ze er staan: „Onze
Heer", en niet: „Onze-Lieve-Heer''.
„Onze-Lieve-Heer- trekt naar een sfeer
van naar profanatie en spot neigende
gemeenzaamheid-met-de-Heilige en drukt
onvoldoende de kinderlijke eerbied uit,
welke de Scandinavische talen in de
naam Var Herre leggen kunnen.
De zes in dit boek afgedrukte platen zijn
een verheuging.
J. M. Vr.
Sigurd Evensmo, Engelandvaarders. Ned.
vert. Dr Saskia Ferwerda. D. A.
Daamen's Uitg. Mij. N.V., Den Haag.
Van de vele boeken, in de laatste maanden verschenen, die de Duitse bezetting
tot onderwerp hebben, is dit ongewijfeld
een van de opmerkelijkste. Het gegeven
is eenvoudig. Een kleine groep mensen
van allerlei slag uit allerlei delen van
Noorwegen samengekomen op een be-

paald punt van de Noorse kust, waagt
een poging om naar Engeland over te
steken. Zij worden gegrepen en hun martelaarsgang door de gevangenissen der
Gestapo begint. Als zij tenslotte uit de
strafgevangenis te Grini worden weggehaald is dit om voortgedreven te worden
naar de plaats der slachting.
Evensmo heeft zijn boek geschreven
in een eigenaardig verstilde, weemoedige
toon, die alleen kan ontstaan bij een
schrijver die zijn stof, deze stof, ook inderdaad met lichaam en ziel verwerkt
heeft. In dit boek komen geen gruwelverhalen voor. Ze schijnen zelfs angstvallig
vermeden te worden. Soms echter en
zo is het hier r kan het verzwijgen van.
de gruwelijke bijzonderheden obsederender zijn dan het meest naakte vertellen
er van. De gang van het verhaal wordt
ook telkens onderbroken door het dagboek van de hoofdpersoon, een eenvoudige jonge kerel uit het yolk, die zijn
gedachten eerlijk neerschrijft, wanneer hij
probeert zich te verantwoorden tegenover
zijn vrouw, die hem een Aril geluk geschonken had en bezig was te schenken,
dat hij veronachtzamen moest. Moest?
Daar piekert hij over. Zoals al die mensen op hun eigen manier piekeren over
de zin van hun verzet. Hun conclusies
zijn verschillend, zoals hun drijfveren
verschillend zijn.
De onderbrekingen door het dagboek
zijn niet hinderlijk. Integendeel. Ze hebben hun organische functie in het geheet
Ze heffen het boek omhoog. Ze geven
het zijn indringend karakter. Ze maken,
dat men er in terug bladert, omdat men
er behoefte aan heeft de knooppunten
van deze simpele gedachtengang opnieuw
te raadplegen. Men luistert eerbiedig
naar deze stem. Ja, maar terwijl
men dat doet, stemt het toch weer
treurig, dat er voor Evensmo en de mensen van zijn boek, voor de jonge mensen,
geen Heiland schijnt te zijn. In een boek,
dat tot de wereldliterauur kan gaan behoren en dat de dingen van leven en
dood bespreekt: weer geen Heiland.
vdS.
Paul Rogghe. Anna Golochin, de vrouw
van een nacht. P. N. van Kampen ö
Zn. N.V., Amsterdam.
Dit is een verhaal met een ontknoping.
De ik-figuur, Campert, komt in Risnik,
ergens in Slowakije bij een zekere dokter
Golochin terecht en bij diens schone
vrouw, wanneer het zgn. „Heilfeest voor de deur staat. In de nacht volgende
op de dag van aankomst wordt Anna
Golochin blijkbaar met goedvinden van
haar man Camperts vrouw voor een
nacht. Deze gebeurtenis ligt omweven
319

door allerlei psychologische problemen,
die echter op de laatste bladzijde hun
verrassende ontknoping krijgen. Het is
eigenlijk hetzelfde recept als bij een detective-roman. De schrijver laat ons in.
raadselen wandelen om tenslotte te vertellen: Asjeblieft, zo zit het. Dit is dus
een nogal goedkope manier van werken.
Overigens is het boek uitstekend geschre
ven en het heeft de nodige diepgang.
Paul Rogglid verstaat zijn vak. Het bezwaar van het detective-roman-recept
inogen we niet al te zwaar laten Belden.
Er is echter een ander bezwaar. Het onderwerp van deze novelle bracht mee,
dat sommige passages wat zwoel zijn geworden. De buitenlandse kleur van het
verhaal en de adat van de mensen, waaronder 't ons verplaatst, kunnen daarvoor
nooit voldoende verontschuldiging zijn.
vdS.
Arthur Koestler. Nacht in den middag.
Ned. vert. Koos Schuur. De Bezige Bij,
Amsterdam.
De vaderlandse critiek over dit boek was
in twee kampen verdeeld, politieke kampen. De communisten moesten er niet veel
van hebben omdat zij meenden, dat
Koestler met de publicatie van deze roman een verradersrol speelde. De anticommunisten juichten het toe omdat zij
er een, bestrijding in zagen van het Russische politieke systeem. Wij moeten eerlijk bekennen, dat wij niet genoeg anderscheidingsvermogen kunnen opbrengen
om de politieke bedoelingen van Koestlers boek duidelijk vast te stellen. Men
belt er inderdaad het meest toe over, hem
in het kamp der anti-communisten ander
te brengen en aan te nemen, dat hij de
Gepeoe-terreur verafschuwt. Men maakt
dat al dadelijk op uit de talrijke motto s
voor in het boek en daarna ook uit de
gang van de roman zelve, echter nog
minder uit gedachtenspinsels van de
hoofdpersoon Roebasjow zelf als uit een
paar bijkomstigheden, zoals b.v. de reactie van de concierge Wasseliej, wanneer zijn dochter hem uit de krant het
verslag van de openbare rechtzaak tegen
die Roebasjow voorleest. Het blijft echter
een feit, dat de gewezen volkscommissaris, die eenmaal op de grote bijeenkomsten der partij zijn triomfen had gevierd, in ongenade gevallen, toch nog
het sinistere Gepeoe-spel tot het einde
toe meespeelt, hoewel de spelregels hem
onvermijdelijk naar een in de ogen der
mensen eerloze dood voeren. Hij brengt
aan Moskou het offer van zijn eigen
leven en eer, zoals hij het vroeger aan
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andere mensen, zijn medewerkers, gebracht heeft,
En zo blijft er, wanneer men het boek
politiek beziet, de eigenaardige indruk
achter, dat de afschuw, ondanks alles een
ondertoon van bewondering heeft en dat
de schrijver zich nog slechts op geringe
afstand bevindt van de tweesprong Waarop hij gekozen heeft.
Voor de artistieke kwaliteiten van
„Nacht in den middag" kunnen wij alleen
maar grote bewondering hebben. Met betrekkelijk eenvoudige middelen heeft
Koestler een aangrijpend boek geschreven, waarbij werkelijk verbluffend mag
heten de wijze waarop deze schrijver het
detail weet te gebruiken om de sfeer te
scheppen, waarin de handeling plaats
moet vinden. De tandpijn van Roebasjow,
zijn lorgnet, een roestige spijker aan de
muur, het boek zou daarzonder arm en
leeg worden omdat deze details functioneel zijn in de psychologische ontraadseling en versluiering waarmee de schrijver
zich bezig houdt. Versluiering ook. Er
blijven veel vragen over. Er zullen binnenkort vertalingen van andere boeken
van Koestler verschijnen.
Misschien wordt daarin op die vragen
vdS.
een antwoord gegeven.
John. Gunther. Conflicten in de nacht.
Ned. vert. Jan W. Rens. F. G. Kroonder, Bussum.
Een knap geschreven roman over politieke intrigues en liefde, spelend in de
Turkse hoofdstad, tijdens de laatste wereldoorlog.
Het boek zou interessant kunnen zijn om
de politieke achtergrond, waartegen zich
het gebeuren afspeelt. In Constantinopel
waren alle partijen, die in de oorlog een
rol speelden, vertegenwoordigd. Het boek
is ons echter een beeje te wuft. Die
wuftheid staat opdrinjerig op de voorgrond. De internationale politiek blijkt
tenslotte slechts te worden gebruikt als
toneelaankleding. Het spel wordt beheerst
door liefde of wat daarvoor doorgaat en
dit soort liefde, hoe ijselijk modern ook,
is tenslotte alleen maar vervelend. vdS.
Rectificatie
Drs J. Das bespreekt in het Mei-no. van
dit tijdschrift: F. Langen, De Betoverde
Wereld, Uitg.: De Bezige Bij, Amsterdam, 1946. De lezer Believe in deze recensie „betoverende" (pag. 266 regels 25
en 27 v.o.) te vervangen door „betoverde", en „verstoort" door „vertoonr
(pag. 267 regel 10 v.o.).

K. Heeroma

BIJ DE DOOD VAN HEIN DE BRUIN
Van Hein de Bruin kan men zeggen dat zijn dood ons meer van zijn
wezen heeft geopenbaard dan zijn leven. Zolang hij levend onder ons was
hebben wij, zijn lezers in het algemeen, zijn vrienden in het bijzonder,
gemeend dat wij hem wel zo tennaastebij begrepen. Sommige elementen
uit zijn werk, die ons aanstonden, hebben wij met nadruk naar voren
gehaald, andere, die wij niet konden gebruiken, hebben wij genegeerd.
In ieder schrijver zit een element van „literatuur-, van spel dat geen
wezenlijke zelfopenbaring is, en het is de taak van de kritische lezer om het
wezenlijke van het onwezenlijke te scheiden. Zo hebben wij met negatie
van wat ons niet paste persoon en werk van Hein de Bruin in een bepaaId
schema geschikt dat de projectie was van onze eigen bestaansvorm. Het
maakt niet veel verschil of dat schema een ideologie van een christelijk yolksdeel was of een Barthiaanse dialectiek, een Broom van een derde reveil of een
aesthetische selectiviteit. Wij zochten en vonden de Hein de Bruin die wijnodig hadden: de Christelijke schrijver, de dialecticus, de profeet, de moderne mens of de maker van „mooie dingen". En nu nu is ons Bit beeld
naar onze gelijkenis uit de handen geslagen door de dood en zien wij
opeens niet meer de Hein de Bruin die wij gebruiken konden, die in ons
systeem paste, maar de Hein de Bruin die God als een teken in ons leven
heeft gesteld.
Een teken, geen profeet, althans niet in de eerste plants een profeet.
Want een profeet verstaat de waarheid die hij predikt. maar heeft Hein de
Bruin het teken dat hij in zich droeg wet altijd verstaan? Hij heeft zich
de interpretaties van de verschillende schema's waarschijnlijk wel aan laten
leunen, voorzover ze hem tenminste niet al te zeer inperkten.Welk schrijver
weet precies wat er allemaal in zijn werk zit? Wie is niet gevleid wanneer een ander er diepten in ontdekt die hem zelf onbewust waren? WO
Ieven als vreemden voor elkaar, maar ook als vreemden voor ons zelf.
Wanneer wij tenslotte anders blijken te zijn dan wij hebben geleken, wil
dit helemaal niet zeggen Bat wij ons ware wezen konsekwent en angstvallig verborgen hebben gehouden. We wisten zell drkwijls niet beter, wij
hadden ons eigen teken niet herkend.
Was Hein de Bruin dan geen Christelijk schrijver? zal men mij vragen.
Hij heeft toch jarenlang meegelopen in de Christelijk-literaire beweging,
als secretaris van de ChristeIijk-letterkundige kring Amsterdam, als hoofdBestuurcler van het Verbond van Christelijk-Ietterkundige kringen, als
lid van de adviescommissie voor het literaire halfuurtje van de N.C.R.V.,
als redacteur van Opwaartsche Wegen, De Werkplaats, Elckerlijc, en nog
eens Opwaartsche Wegen, als auteur van de goed-Christelijke gezinsroman
„Wat enz., enz. Als zo iemand nog geen Christelijk schrijver
mag heten, wie dan wel? Zeker, antwoord ik nu, hij is dat alles geweest,
hij heeft al de genoemde functies in het Christelijk-literaire leven bekleed,
en misschien nog wel meer die mij op 't ogenblik niet te binnen schieten.
Maar hij had dat Christeliik-literaire Ieven niet zelf gemaakt, hij heeft er
zich met min of meer goed gevolg ingepast. hij is er door anderen met
min of meer goed gevolg ingepast. Hij had deze beweging evenmin ge321

maakt als de Kerk, waar hij door geboorte en doop toe behoorde. De traditie is een machtige factor in ons aller leven, of wij nu lezer of schrijver
zijn, maar de traditie kan nooit ons diepste wezen als scheppende persoonlijkheid bepalen. De kunstenaars in het bijzonder zijn in het scheppende
spel van het leven altijd de protagonisten, de voordansers, die zich van
het koor losmaken en in gesprek met het koor, tegenover het koor, dat wit
dus zeggen in gesprek met of tegenover cle traditie, hun wezen vinden,
hun teken stellen. De traditie is stellig machtig geweest in het !even van
Hein de Bruin, maar uit de traditie alleen is zijn kunstenaarschap, zijn
be-teken-is, niet te begrijpen. En daarom zouden wij de waarheid te kort
doen wanneer wij hem gingen herdenken als „Christelijk schrijver" in
plaats van als teken Gods.
Wat Hein de Bruin dan wel geweest is? Een worstelaar om de bevrijding in Gods licht. In zijn eerste bundel Het Ingekimde Land, waarin
zijn eigenlijke stem zich dikwijIs nog zo loszingt uit een al te
gedrongen en gewrongen woordvoeging, maar waarin niettemin zijn persoonlijke plastiek al een duidelijk herkenbare kleur heeft, staat een sonnet
op Vincent van Gogh dat eindigt met de regels:
En liet in rulle stukken die hij schiep,
waarin zijn angst naar de bevrijding riep,
de wolken en de wegen ongericht
in het ontzaggelijk Oneindig stromen
Daarna de zelfvernieling, het ontkomen
naar dat Licht!?
aan deze zielekwelling
Hij moet toen al in Vincent van Gogh een verwante geest gevoeld hebben, hij tekencle in hem zichzelf. In vri.jvvel al zijn gedichten en verhalen
heeft hij zichzelf getekend in zijn angst die
„rulle stukken- ook deze
om bevrijding riep, in zijn zelfvernieling om te ontkomen „naar dat Licht".
Ongericht lopen de wegen ook zo vaak bif hem. Als men ze gaat bewandelen, vraagt men zich dikwijls af, waar ze naar toe leiden, tot men het
ontdekt dat ze alle uitmonden „in dat Licht- . Het „Licht- is slot en zin
van al zijn werk, maar de bevrijding tot „dat Licht" wordt gewonnen ten
koste van verlies en vernietiging.
Hein de Bruin heeft veel moeten prijsgeven in zijn Ieven. In zijn tweede,
zoveel meer Iosgezongen bundel Hernieuwd Herdenken, vindt men slag
op slag het openlijk belijden van het verlies, omdat hij trouw moest zijn
aan zijn innerIijke opdracht, een verlies aan belijning, een verlies aan
gehoor, tevergeefs teruggezocht in de jeugdherinnering, in het vertrouwde
milieu van een gemeenschap die hij verstond en die hem verstond. Zie nu
wat zijn deel van de wereld, die hem moet dragen in zijn binding wordt:
een vormeIoze dunne viek
wordt op het wazige toneel
mijn omtrek en mijn werelddeel.
Maar hij heeft verder geworsteIcl, trouw aan het teken dat hij in zich
droeg en dat hem, toen hij op het Iaatst van zijn !even wellicht duideIijker begon te verstaan, met al kwelIender angst vervuld moet hebben.
Men krijgt vaak de indruk dat twee Hein de Bruins met elkaar een ge322
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sprek voeren om nog een vorm te vinden die hen samenbindt in een
houdbaar bestaan. Al weer stijgt de angst dat het „Licht" ook de Iaatste
grenzen vernietigend doorbreken zal en er helemaal geen „omtrek en
wereickleel" meer zal overblijven, alleen maar een blind gebed:
en dat is dan het zinnebeeld en blijk
van wat men eeuwig noemt een gocigelitk;
als doodse klok, waar hemels licht om vie!,
moet uit Naar klokhuis de verlichte ziel
gedachte en wensen stuwen in 't bestek
des harten om te bidden als een gek.
Deze regels zijn uit de prachtige Shelley-vertaling „Juliaan en Maddalo"
die Hein de Bruin in Januari 1946 als zijn Iaatste grote werk voltooicle.
1k mag hier wel uit citeren, want ook zijn vertalingen en bewerkingen zijn
voor het grootste deel uitbeelding geweest van zijn innerlijke worsteling.
Dat geldt voor Job, dat geldt voor verschillende figuren tilt Paulus in
Efeze, dat geldt zeker niet in de Iaatste plaats voor de waanzinnige minnaar uit Shelley's verhaal.
Er zullen misschien weinig schrijvers zijn die zozeer uit innerIijke noodzaak hebben geschreven als Hein de Bruin. Men is geneigd dat
over 't hoofd te zien omdat hij zo'n knap ambachtsman was, maar ik geloof
dat zijn vormvermogen recht evenredig steeg met zijn innerlijke nood.
zulIen dit weI in het oog moeten houden wanneer wij zijn werk herIezen:
dit is geen literatuur, dit is een teken, een Simsonsteken. Het moet ons
met schroom en met eerhied vervullen dat wij dit nu verstaan. Het is een
oude wijsheid, niet alleen voor het materiele !even maar ook in allerdiepste
zin voor het geestelijke leven, dat de ene zijn dood de ander zijn brood is.
Zo zij ons de dood van onze broeder Hein de Bruin, die in alle zwakheld en gehrokenheid als een blinde Simson zijn worsteling volbracht, tot
brood, tot een heenwijzing naar het Brood ten Leven:
Maar, zeide Hij, Ik ben het Brood ten Leven:
die Mijn verschijning aanziet en Mij wench,
daar Ilc de glans weerspiegel van zijn gading,
verwondert zich wellicht, en glimIacht even,
en heeft geen lust.
Want slechts wie hongert kent
het Brood, en neemt, en deelt het tot verzading.
Slechts wie hongert kent het brood. Wie niet hongert, moet het werk
van Hein de Bruin maar niet lezen, want het zal de glans „van zijn
gading" niet langer weerspiegelen, nu de dood ons zijn wezen zo diep
heeft geopenbaard. Maar wie hongert zal zien dat het de weerschijn draagt
van een ander Licht, die zelts in een cultuur die naar een zinloze zelfvernietiging ijlt, het dichterschap zin geeft.
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Kalmijn—Spierenburg

DE BRON
SIiep ik reeds jaren en jaren,
verdroogde bron onder mos?
Wie riep in den zoelen, Idaren
morgen mijn murmelen los?
Dauw noch het zingen der winden,
schaduw noch sterrengloed
konclen mijn hartslag vinden
of de bevende klop van mijn bloed.
't Hert trail mij niet meer nader,
brandde zijn Borst als vuur,
zoelcend een koele ader,
schuw in het schemeruur.
Food onder 't witte sneeuwen,
dor in het bloesemtij,
sliep ik reeds vele eeuwen
en niemand wekte mij.
Wie heeft mijn ruischen onthoncien
en het oude vergeten geheim
aan mijn sIapende oorsprong gevonden,
dat ik vrij van mijzelve zou zijn?
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I. Das

NIEUWE DAG
Toen Bettina opstond, hem halt op het voorhoofd kuste en zonder een
woord de kamer uitging, kwam Frans hij uit de verdoving waarin hij het
Iaatste uur aan de haard gezeten had. De hele dag was hij buiten geweest.
's Morgens bij het werken in de tuin hadden zijn ogen steeds gedwaald
over het groen gesluierde heuvelland naar waar in de diepte aan de rivier
het B ras hotergeel was en de bomen bloeiden. Vroeg in de middag was hij
de heuvels afgedaald, en kort voor het eten heerlijk moe weer omhoog
geklommen. Nu, na de maaltijd, dreven cle beelden van de Ientelichte
hellingen, de zonnige, koele rivier en de weelderige boomgaarden achter
zijn gesloten oogleden voorbij in een altijd blauwe lucht.
Frans rekte zich uit en legde de ongelezen krant veg. Hij kwam overeind, stapte over het hankje waarop Bettina met de rug tegen de schoorsteenmantel voor zich uit had zitten staren, en trail - uit de schemerige
kamer in het blanke buitenlicht. De hemel werd Meek, het landschap
donker. Nog enkele ogenblikken en ze zouden beide zwart zijn. Hij liep
Iangzaam, handen in de zakken, het zacht glooiende achtererf of naar de
heg en keek het dal in. De rivier was al onzichtbaar. Ergens tussen de
heuvels klonk een schelle vrouwenstem. tweemaal. Daarna was bet stil.
TerwijI hij, voorover leunend op het hek, traag een pijp stopte, trok het
uitzicht voor hem dicht. Licht en donker grijs vloeiden dooreen in een
zwijgende duisternis. Enkele sterren verschenen. En daar beneden de rode,
groene en witte lampen van schepen, en van de spoorweg die Duitsland
in gaat.
Toen de gloed van de lucifer doofde en het donker zich weer toesloot,
sprong achter hem een helder Licht aan. De haag en de naastbije bomen
stonden spookachtig gelig tegen de zwarte nacht. De portaallamp, die
werd ontstoken zodra Bettina haven was. Elke nacht brandde die lamp tot
de morgen, sinds eens in de duisternis op de trap het meisje Frans in de
amen gelopen en met een kreet ontwaakt was. Zij wandelde in haar slaap.
Stakker, dacht hij, ik heb haar vandaag erg verwaarloosd. Hij keerde
zich met tegenzin om, liep het eni weer op naar het huis en stapte de nu
donkere kamer binnen. In het vale schijn.sel, dat van buiten doordrong,
zag hij zijn stoel en daarvoor het bankje. Hij schoof het met de voet opzij
en ging zitten.Zuigend aan zijn" pijp haalde hij zijn nichtje voor zich,
zoals zij de hele dag afwezig voor zich uit had zitten kijken, eerst buiten
en later naast de haard. Stil en vriendelijk reageerde zij op wat tot haar
gericht was. Maar de heftigheid van het weinige, dat zij met haar handen
deed, verried een uiterste innerlijke gespannenheid.
Ze had zo heIemaal niets Duits, dit kind van een Rijnlandse artist en
een Brabantse fabrikantsdochter. Eer Hongaars of van de Balkan. Rank,
zwart en fel. Frans' zuster en haar Germaanse echtgenoot waren verdwenen onder het puin van het even Duitsland in gelegen stadje, waar ze
woonden. Daar zouden ze nog we! liggen. Maar wie zal bij het ruimen
verschil maken tussen spaanders, buizen en mensenbeenderen? Dadelijk
na het eind van de oorlog was Frans, gedekt door uniform en papieren
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die beide even veil waren, op onderzoek uitgegaan. Hi; had alleen Bettina
gevonclen: een jonge holbewoonster, mager en cynisch. Een rasecht uitgehongerd dier, altijd Maar om te happen of te bijten. Omdat het stadje
zo dicht bij de grens, de grens zo dicht bij zijn huis, en zijn huis zo dicht
bij dat van de burgemeester was, had hij haar mee kunnen smokkelen en
bij zich kunnen houden. Sinds zij bij hem woonde was zij veranderd,
zacht en aanhankelijk geworden, maar stil, stil en wezenloos.
Zij was nu net als haar moeder twintig jaar geleden was, voor zij in
wanhoop over de grens vluchtte naar haar Duitse vriend. Frans ping aan
zijn nichtje zoals hij van zijn zuster gehouden had. Hij deed wat hij kon
om haar of te Ieiden en haar beIangstelling te wekken. Maar hij wist dat
zij haar hart niet voor hem had geopend. De doodse stilte, die claarin,
heerste, kon hij maar tijdelijk overstemmen. En 's nachts veranderde die
stilte in tumult. Dan zwierf Bettina slapend door het huis. Het kind was
als een dole, die ver weg is overdag, maar in de nacht verrijst en rondspookt. Op die onverwachte manier had zij de plaats van Els ingenomen:
een symbool van zijn verlies. Het kind. Hi; betrapte zich met schamperheid op deze benaming, die hij met zijn nog geen veertig jaren
aan een meisje van negentien gaf. Hoe miste hij joist door haar aanwezigheid zijn vrouw. Met haar placht hij voor het slapen gain om het huis te
wandelen, kijkend naar de Iichten van de enkele woningen in het bos en
Iuisterend naar de vage geluiden van de verre rivier. In plaats daarvan dit
Adige schijnsel buiten de ramen, waarin de boomstammen stonden als
stalagmieten in het dodenrijk.
Hij sprong op, pakte een cigaret voor een Iaatste verdoving, en ging naar
boven. De ramen liet hi; open, maar hij schoof de gordijnen toe om de
lampenschijn buiten te sluiten. Heftig de rook inzuigend ontkleedde hij
zich zonder licht te maken.
Frans wendde zich in innige verrukking op zijn zijde, hij kromde zich
en strekte de armen uit om te omhelzen. Hij schrok wakker door de aanraking met een Ickin hoofd en zachte Karen. De kamerdeur stond aan en
een Celle Iichtstreep vie! over de -beide hedden. Bettina lag dwars voorover
op de lege rechterheift, haar gezicht op zijn rechterhand en met haat
smalle hand naar hem tastend. Een grote angst zwol in zijn horst, en een
ogenblik bet hij zijn hoofd slap in het kussen terugvallen. Toen boog hit
zich met bezorgdheid over het meisje been. Hij durfde haar niet wakker
te schudden, hij durfde haar niet te roepen. En Loch kon hij dit niet laten
Buren. Zachtjes streek hi; over haar arm en fluisterde haar naam. Zij rolde
zich op haar rug en zuchtte diep. Haar gezichtje stond vredig. Tederheid
kwam in zijn hart, en met een schorre stem zei hij: Bettina, meisje, kom,
word wakker.
Het vreemde geluid deed haar schrikken. Zij Icromp licht ineen, sloeg
snel de ogen op en zei gesmoord: Wie ben je? Toen vloog zij overeind
en snikte, het hoofd in de handen. Frans, achterover liggend in het linkerbed, keek naar haar ranke rug en de gebogen nek, die tussen het neervalIende zwarte haar glansde in de Iichtstreep. Met korte tussenpozen schokte
zij zacht. PlotseIing doortrok hem een gevoel van bevrijcling. Godclank,
zei bib Bettina, dat het zó niet was. Zij keek niet om. Ik kan niet meeri
Frans, steunde zij. Ik kan het niet meer harden. Word wakker, Bettina,
clrong hij. Word wakker, ook overdag. Je bent jong. Het Leven is rijk.
Zoek het in zuiverheid. `yacht. Het is te Iaat om te wachten, Frans,,
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antwoordde zij. Hoe clenk je dat we geleefd hebben, daar in die hel? Zo
wil ik het niet meer, en anders kan ik het niet. Wachten, dat is verteren.
1k word slecht, of gek. 1k weet het, meisje, zei Frans. Ik weet het, matte
ik was het vergeten. Hij strekte opnieuw de hand uit, en Iegde die op
haar heup. Wacht niet. Wachten is dwingen. Geef het op, Bettina. Zie
er van af. Bid niet om dit. Bid om de vrede. Bettina ging liggen in dec
Iengte van het bed. Het bleef minuten std. Dat kan ik niet, Frans, zei ze
tenslotte. 1k geloof niet dat het kan. Het moet kind, zei Frans. En het kan.
God is goed. Even zweeg hij. Zo heb ik Els ook gekregen, vervolgde hij
zacht. Nadat ik lang had gewacht. En met mijn wachten alles had geschonden. En nadat ik alles had opgegeven. Nadat ik het had overgegeven. Toen heb ik haar als door een wonder gekregen.
Hij zocht haar hand en zo lagen zij lange tijd, hand in hand, achterover.
Hij hoorde haar adem gaan. Zij lag onbeweeglijk. Eincielijk drukte zij zijn
hand, stond op, ging de kamer nit en sloot de deur achter zich. De lichtstreep werd even breed, en werd toen afgeknepen. In de kamer was het
donker. Langzaam bewoog het gordijn. Buiten had het morgenlicht het
aI gewonnen van de lampenschijn. Vogels &ten. Frans vouwde de handen onder bet hoofd en staarde op bet grijzende venstervlak. Hij had over
Els gesproken, maar niet over nu. Had hij Bettina geholpen met zijn wijsheid, of had God hem gewaarschuwd door haar nood? In elk geval had
God Iicht gegeven over wat hen dreef zonder dat zij het beseften. Onbarmhartig licht. En toch genadig licht. Want Hij is goed voor hen, die op
Hem bouwen. Hij sloot de ogen, maar sliep niet.
De zon stond aI boven de bossen, toen hij uit een sluimering ontwaakte
en de gordijnen wegschoof. Het lancischap lag stralend, gewassen in de
dauw. Bettina stond aan de beg en keek het dal in. Hij zag haar zich
omkeren, het hoofd in de nek werpen en de haren uit de ogen stroken,
Met verende passen liep zij op het huffs toe. Hij hoorde haar naar de
honden roepen, en daarna het rammelen van vaatwerk.
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Anthonie Stolk

PANDROSUNE
Driemaal heeft mij Anthistenes gevraagd.
Driemaal heb ik geweigerd, daar het mij
steeds voorkwam, dat het beter was om vrij
to zijn en door geen huw'Iijksband geplaagd.
Anthistenes wordt oud. Zijn gronclbezit
zal op geen zoon of ldeinzoon overgaan.
En aan zijn sterfbed zal geen dochter staan,
met in haar hand zijn hand, zo manner-wit.
Maar bij het witte manner van zijn graf
leg ik, PandrOsunê, een rode roos;
uit vriendschap, want mijn Iiefde is zo broos
en '<oft van duur, dat ik haar niemand gaf.
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H. J. van Boekitoven

C1RKELS OM J. K. VAN EERBEEK
I
Nu ik, bijna tien jaar na de dood van J. K. van Eerbeek nog eens op hem
terug kom, heb ik reeds het gevoel te schrijven over een vergetene. Ongetwijfeld onjuist, maar het zegt toch wel jets van de plaats die van Eerbeek
heeft ingenomen. Men Lan niet zeggen dat hij niet gelezen is, men Lan,
evenmin met goed recht beweren dat Van Eerbeek niet gekend wordt,
maar dat heeft tenslotte betrekking op zo'n kleine kring, dat er voor een
tegenovergestelde mening op z'n minst alle aanleiding is. Het is de tragiek
van Van Eerbeek, dat dit noodwendig en buiten zijn zin was. Hij heeft
uit zichzelf het isolement niet gekozen. Hij heeft steeds geprobeerd dat
isolement te verbreken en dat hem dat niet gelukt is, heeft hij altijd als
een Bemis gevoeld. Uit de enkele dramatische contacten die hij met de
wereld om zich heen heeft gehad zijn zijn boeken 1 ) ontstaan, die op hun
b eurt zijn tragiek weer verdubbelen, want ook als romancier bleef Van
Eerbeek een eenzame.
Van Eerbeek schreef vanuit zijn eenzaamheid. Hij voelde zich een
vreemde in deze wereld, waarmee hij tegelijkertijd op zo'n dramatische
wijze verbonden was. „Het geluk, Sunta, dat is een gast... als die binnenkwam... ik zou niet weten op wat voor een stoel ik hem moest laten
zitten... Er lomt me een floers voor de oogen... fleb ik me ooit zoo alleen
gevoeld", zegt de ik-figuur in Asuncion (pag. ioi). Het tragisch accent
krijgt deze eenzaamheid juist door zijn onmoedwilligheid. Van Eerbeek
mist de hoogmoed ten opzichte van en de schrijnende teleurstelling in de
wereld om zich heen om zich bewust terug te trekken. Het typerende voor
hem is dan ook niet zozeer dat hi; vanuit zijn eenzaamheid schreef (een
vrij aigemeen voorkomend verschijnsel) dan dat die eenzaamheid voor hem
een conflict betekende. Er is iets tweestrijdigs in zijn houding: hij wist zich
Anders dan de mensen waartussen hi; Ieefde, hi; stond zeer ver van hen
af, maar tegelijkertijd was hij hun naaste. Deze „gescheurdheir komen
wij hi; Van Eerbeek telkens tegen en de consequenties daarvan vinden wij
door alles heen. Hier bijvoorbeeld heeft de tweestrijdigheid niet alleen
betrekking op de verhouding individu-gemeenschap, maar ook op de eenzaamheid zelf. Van Eerbeek kende het nadeel en het voordeel. Hij Loos
niet, want het kiezen lag in dit geval buiten zijn wil. Hi; aanvaardde de
vreugde en het leed die deze noodwendige toestand voor hem schlep.
Hi; schreef in Gesloten Grenzen over Derk Jan de Rapper, die in een
bloemenkas verdwaalde: „De loome, mistnatte warmte waar het verholen
bloeien van die planten in verpakt was, herinnerde hem aan zijn aard.
Bracht bet hem te binnen, dat ook hij in zulk een sfeer was opgegroeid;
in de Las van zijn lang niet gemakkelijk cel-leven was zijn gevoeligheid
1 ) Zijn boeken zijn: Verhalen (1930, tweede druk ander de titel Burgers van
Nijstad, 1938), Lichting '18 (1932j, Strooschippers (1934), Gesloten Grenzen
(1935), Beumer & Co (1937), Asuncion (1938), De Doeve (1938), Pontus en de
dieren en ander proza (1942).
J. K. van Eerbeek (ps. van Meindert Boss) werd geboren 22 Juli 1898 te Zwolle
en overleed 5 November 1937, eveneens te Zwolle.
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zoo zorgvuldig opgekweekt. Hij was er op dat ,00genblik blij mee dat het
zoo was." (Gesloten Grenzen pag. 1 75-1 76). In Rimbaud echter, na een
ontmoeting met Verlaine en in de kring der Franse literatoren, yin& de
anclere zijde der eenzaamheid zijn vertolking: „Hij hoopte. Hij hoopte, dat
een van hen, die daar met hem waren de last van zijn schouder zou kunnen meedragen." (Rimbaud, novelle in Werk, pag. 5). Het levensheeld
van Van Eerbeek is dan ook eerder romantisch bewogen (alhoewel uiterlijk
niet stormachtig) dan klassiek harmonisch.
Niet alleen literair gesproken, ook in algemeen geesteIijk opzicht stond
Van Eerbeek ter zijde. Hij behoorde tot de orthodoxe protestanten en
deelcle eveneens in de geisoleerde plaats, die zij in de wereld van het
denken innemen. Hij was een van die mensen, die „het pak dragen", om
een uitclrukking van hemzelf te gebruiken. Hij stond meer critisch clan
wel onderzoehend tegenover hun ideeen. Een typische protestantse houding
overigens. Er zijn mij in de Nederlandse literatuur geen bladzijden bekend
waar zo zuiver en onverwrongen het standpunt van de orthodoxen wordt
verklaard als bij Van Ferbeek. AIs hewijs daarvoor Beef ik het volgend
citaat, een van de essentieelste passages uit Lichting '18 (pag. 132-135)
dat door zijn belangrijkheid de Iengte verontschuldigt.
-Schema's zijn me voorgezet... naar die heb ik trachten te leven. En
een van die is de antithese. De antithese. Weet je, die deelt de wereld in
tweeen... die maakt van die kleine ruimte waar je de zestig jaar van je
Ieven in ademen, met je zorg vechten mag, twee stukken... Het eene stuk
daar mag je niet komen. Er loopt een scheicling door..." „Weet je, wij
orthodoxen hebben AO met een bezorgcI gezicht gestaan. Ik hedoel bier
niet alleen de orthodoxen, wat de godsdienst betreft; er is ook in het staatkundige een orthodoxie. Die tegen de wetten van de staat als tegen dogma ' s opziet; die bedoel ik 66k. Maar vooral de eersten; zonder die kan
geen staat. lk hen een beetje hang van er over na te denken. Er komen
harde, gladde blokken in mijn gedachten, telkens als ik ze er heen zend.
Het is niet goed voor een mensch, naar de wortels van eigen ziel te
graven." „JuIiie hebt ons, de orthodoxen, met het pak Iaten lopen. Ik wii
niet beweren, dat wij, rigoristen, alle gelijk hebben ; maar zonder het
element rigorisme is geen maatschappij mogelijk. Hoe vaak hen ik Iangs
jullie huizen geloopen... en heb ik verlangd naar jullie feesten. II( Icon er
niet aan meedoen. De tijd, dat ik bet zou kunnen Ieeren, is verstrelcen.
Ontrouw worden? Och, er moet toch een zijn, die het pak draagt. Gewaarschuwd zijn vvillen jullie toch."
Men kan zich in de wereld wanen als in een park, als in een woestijn,
zo men wil, men kan in tuinen wandelen en Iandgoederen beheren. Maar
evenzo kan de wereld het beeld aannemen van een huffs, samengesteld uit
vele gesloten of ongesloten, in elk geval aparte kamers. Men kan clit laatste
een kinderlijke visie noemen: voor een kind strekt de wereld zich immers
niet verder uit dan van de vensterhank tot de drempel. De kamer is de
eerste vorm die de wereld voor ons aanneemt en daarin vindt ook het eerste
contact met de Bingen om ons heen plaats. Een dergeIijk wereldbeeld is
uiteraard klein, maar behoeft niet noodwendig bekroinpen te zijn. Op een
vloermatje kan een kind een spoortrein laten rijden (en laten verongeIukken!), kan hij torens bouwen en kerken ineen doen storten.
Wanneer wij een dergelijke gedachtenwereld bij een volwassene aantreffen zal men dan ook met „beperkte vrijheid" en het „niet verder dan"
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voorzichtig moeten zijn. In elk geval valt daarbij met de duimstok niets uit
te meten en verliezen de vierkante meters hun practische bruikbaarheid.
Het is alleszins merkwaarclig dat juist de kamer bij bepaalde keerpunten
in ons Leven, 1)4 de dood en bij het verlangen naar geluk zo'n grate plaats
inneemt. Vestdijk o.a. heeft daar eens zeer terecht op gewezen (Muiterij
tegen het etmaal, pag. 68) en de kamer, het huis in zijn literaire verschijning belicht.
Van Eerbeek was een typisch „kamermens - . Niet alleen omdat hij aan
de jonge Homan in Lichting '18 een kamerdroom als zijn „standaarcidroom- geeft. Een droom waarin de kamer geheim is en tegelijk de enige
plaats op de wereld waar hij ooit thuis geweest is en die zich over hem
onffermd heeft als een moeder. „Hij heeft het moeilijk gehad; maar wie in
die kamer mag... als je in die kamer mag...”. Een duidelijk terug verlangen
Bus naar de prenatale toestand, naar het paradijs van voor de geboorte,
waarbij men cle „geheime- kamer gemakkelijk de roI van de uterus kan
Iaten spelen... Niet alleen daarom. Het wereldbeeld van Van Eerbeek was
zo uitgesproken celvormig, dat men een dergelijke droom als bewijsvoering
niet overmatig en Freudiaans behoeft te bezwaren. Waarin kan men de
eenzaamheid van Van Eerbeek, het gescheiden zijn van zijn medemensen,
duidelijker uitdrukken dan in het kamerleven? Zijn eenzaamheid was niet
het verlaten gevoel van een mens alleen in een uitgestrekt en leeg woestijngebied. Van Eerbeek wist zich inderdaad omringd door mensen van wie
hij slechts gescheiden was door schuttingen, door muren, door willens en
wetens opgetrokken hindernissen dus. Het is de antithese, de orthodoxie,
en, om met Van Eerbeek te spreken, niet alleen in godsdienstig opzicht,
die hier de cirkel om hem sluit, die het slechts mogelijk maakt zijn naaste
te bereiken door deuren waarachter zich lange en donkere gangen uitstrekken. Dat gedeelte van de wereld waarvan hij zich door de antithese gescheiden weet, ziet hij langs zijn venster voorhij trekken. Het glas is doorzichtig ongetwijfeld, maar isoleert. En Van Eerbeek was geen revolutionnair, hij hield geen steen achter de hand.
De kamer met de warmte van de haard en het licht van de schemerlamp
is de bij uitstek geliefde plaats voor filosoferende gesprekken, voor het uitstorten van voile harten, kortom voor alle psychologische drama's. In 41e
drie romans Lichting Gesloten Grenzen en Asuncion die hoofdzakelijk
bestaan uit verklarende gesprekken, uiteengezette standpunten en de daaruit voortvloeiende zielkundige conflicten, neemt de kamer in letterlijke zin
(in Gesloten Grenzen is 't zelfs 'n cel9 dan ook 'n zeer voorname plaats in.
Wanneer wij de eerste en de laatste roman van Van Eerbeek met elkaar
vergelijken, valt er een zekere styiistische verandering te constateren. Er is
iets krampachtigs uit Asuncion verdwenen, Van Eerbeek schrijft soepeler,
gemakkelijker althans naar het schiint, dan in Lichting 18, waar elk woord
de sporen draagt van een moeilijke en zware geboorte. In Asuncion heeft
Van Eerbeek zich van de druk bevrijd, die zijn eerste vverk zo overgewichtig,
men kan Edina zeggen topzwaar maakt. Men tette bijv. eens op de humor,
die in Lichting '18 eerder de stiff op zijn kop gezette ernst zeIf is, dan het
lichte weemoedige spel met de ernst, zoals in Asuncion. Men kan daarvoor
als reden niet alleen de technische vooruitgang van de auteur opgeven. Het
groter gemak waarmee Van Eerbeek in zijn Iaatste roman de stof behandelt
hangt ten nauwste samen met de ontwikkeling in zijn probleemstelling.
En, daar het Van Eerbeek voor alles om de eenzaamheid gaat, zien wij
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dan ook in de drie genoemde hoeken de verhouding individu-individu,
individu-gemeenschap, individu-God zich Iangzaam ontwikkelen.
De roman Lichting '18 beschrijft de mobilisatietijd tijdens de eerste
wereldoorlog en de toestanden die daaruit voortkwamen. Verwarring en
onzekerheid, uit dodelijke verveling geboren relletjes bij de soldaten en
uitwassen in het burgerlijk leven typeren deze jaren van een oorlog, die
ons land slechts aan de grenzen raakte. Het is de bedoelin g- geweest van
Van Eerbeek in Lichting '18 de invloed na te gaan die deze tijd op de
jongeren had, zoals hijzelf zijn roman uitdrukkelijk begint te verklaren.
Van een spanning tussen individu en gemeenschap is daarbij in het begin
bewust geen sprake. Immers de jonge Toon Homan doet niets anders clan
de inclrukken die hij opvangt, zijn gewaarwordingen registreren en
verklaren in zoverre hij daartoe in staat is. Men zou dus niet eens van
een wisselwerking individu-gemeenschap kunnen spreken, hoogstens van
een uitsluitend eenzijdige werking van de gemeenschap op het individu.
De eenzame Toon Homan voert gesprekken en is in handeiing met de
mensen om zich heen, maar hij heeft er geen contact mee. Het gaat immers
alleen maar om hemzelf, om zichzelf te verklaren, om „naar de wortels
van zijn eigen ziel te graven". De gebeurtenissen om hem heen dienen
uitsluitend als voedsel voor het eigen zieleleven, als stof voor meditatie. De
eenzaamheid Iigt in dit boek onder het glas van de overpeinzingen. Pas
wanneer de jonge Homan de crisis aan het slot van het boek doormaakt,
breekt het glas. Het wordt hem plotseling duidelijk waarom hij zo zorgvuldig van zichzelf rekenschap heeft willen geven, waarom hij naar de
wortels van zijn eigen ziel groef. Het was het onbewuste weten dat hij
anders was dan de anderen (de anderen waarmee hij zich telhens vergeleek) en juist voor dat andere trachtte hij een reden te vinden. Hij bereft
dat al zijn vragen naar bet waarom culmineren in die ene vraag: waarom
hen ik eenzaam. Als hij zich dat bewust geworden is, breekt ook de spanning tussen individu en gemeenschap uit. Hij verlangt buiten zichzelf te
treden, uit zijn drukkende eenzaamheid verlost te worden. Hij ontvlucht
zijn huffs en zoekt de gemeenschap met de genietende massa. Hij loopt een
gebouw binnen waar een film vertoond wordt en bet gebouw „is het eerste
huffs waar hij toegang heeft.- Hij ziet de filmacteurs spelen, hij ziet dat
dat spel toch weinig anders is dan hijzelf speelt. „Een gedachte heeft zich
vast gemaakt aan wat daar op het doek gebeurt; de acteurs spelen met een
idee, dat ook in zijn hersens moet zijn geweest; er is niet meer clan een
gedachte: niet meer dan een glimlach noodig, om heel het steigervverk
dat nu kraakt en scheurt om hem weg te slaan..." (L. '18 pag. 282). Hij
begint te denken dat de ene mens toch niet anders is dan de ander. De
acteurs reageren precies zoals hij zou reageren, ze spreken als hij en ze
antwoorden als hij. Ze handelen allemaal volgens hetzelfde schema, en
eigenlijk, overlegt hij, is een mens niet veel meer clan een machine. Hij
ziet dus de mogelijkheid tot gemeenschap, al is die gemeenschap dan oak
die der machines... „Maar nu heeft de jonge Homan toch te hoog gespeeld... de zaal grijnst hem aan, het is ontzettend gevaarlijk op dat ogenblik... Ach, het is toch niet meer dan een kamer (l) dan een door muren
ombouwd stuk van de wereld die hem door zijn geboorte is toegewezen;
die hij zijn gevangenis heeft genoemd. - (L. '18 pag. 284). Opnieuw vervormt de wereld zich voor hem tot een kamer, weer trekken de wanden op.
„De muren zenden kwaadaardige dampen op hem af, ze trekken zijn schedel uit elkaar; er is niemand die hem kan helpen... hij ijlt in gedachten alle
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Icennissen Tangs die hij heeft, vrienden heeft hij niet, al zoo Lang niet
meer... en hij vindt niemand, die hem een uitweg zou kunen
(L. ' 18 pag. 284). De jonge Homan kijkt om zich heen in de zaal. Hij
ziet de mensen argeloos en ongecompliceerd genieten van het leven dat
zijn schaduwen op het doek voor hen werpt. Dan steekt hij zijn vinger
uit en strijkt Iangzaam over de mouw van zijn buurman. Dit is het enige
contact waartoe hij kan komen: het even aanraken van zijn naaste. Maar
dat hij dit heeft kunnen doen, is voor hem reeds genoeg. „Als hij de zaal
verlaat, weet hij, dat hij de crisis overwonnen heeft", schrijft Van Eerbeek.
In Lichting ontdekt de mens zichzelf. Een ontclekking waaruit de
bewustwording van de scheiding tussen zichzelf en de andere, van de
eenzaamheid dus, noodwendig voortvloeit. Van Eerbeek volstaat in deze
roman met die ontdekking, met de overwinning van de eerste crisis. Maar
hij Iaat het er niet bij, hij denkt het probleem verder door en in Gesloten
Grenzen komt hij er op terug. De eenzaamheid is nu minder eenvoudig
gebundeld dan wel gecompliceerd verspreid over verschillende verhoudingen. De tegenstelling individu-gemeenschap vloeit in dit verhaal voort uit
de confrontatie individu-individu. Of, om in de taal van het boek te blijven,
uit de verhouding Derk Jan de Rapper tot Minke DOnnebrink ontwikkelt
zich de verhouding Derk Jan de Rapperp-justitie (straffende gemeenschap).
Derk Jan de Rapper ziet zijn verlangen om van zijn eenzaamheid verlost
te worclen gestalte aannemen in het meisje Minke Diinnehrink. Hij houdt
van haar en zeoekt de meest intense gemeenschap, die der Iiefde. Het meisje
Minke is voor hem de oplossing, de oplossing in Ietterlijke zin van het
alleen-zijn. Maar reeds dadelijk in het begin twijfelt hij aI aan de mogelijkheid ervan. „Hij wist, dat hoe dicht hij ook Lit haar zou kunnen komen,
ze hem toch nog voor een schotel Iinzen zou kunnen verraden." (G.G.
pag. 24 ). Niettemin verzet hij zich hardnekkig tegen het opnieuw sluiten
van deze cirkel. Hij wil alles voor haar doen om haar blijvend voor zich
te winrien. Hij is tot alles in staat wanneer het om dit ene gaat: verlossing uit zijn eenzaamheid. En juist dit tot alles in staat zijn, doet hem zo
achteloos omgaan met een wissel van zijn twijfelachtige directeur. Een
kleine mis-claad ongetwijfeld ten opzichte van de wet die door de gemeenschap is gesteld, in vergelijking met het grote probleem Minke DOnnebrink.
Maar hoe gauw is de gemeenschap er bij zich te wreken! Derk Jan de Rapper komt (weer) in de cel, in de „kamer- terecht en de pogingen om de muren om hem heen te verbreken zijn opnieuw mislukt. De kamer is hem nu
eenmaal bij de geboorte toegewezen en de cirkel begint zich toch weer te
sluiten. Hij moet de wet erkennen, de wet die hem veroordeelt en die later
Minke Diinnebrink aIs zij met een ander getrouwd is, voor zijn verlangens
beschermt. Het is hier de wet, die de cirkel om hem trekt. Als hij uit
de gevangenis ontslagen is, beleeft hij een soortgelijke crisis als Toon
Homan in Lichting '18. Met dit verschil echter dat zich hier de eenzaamheid opdringt na een verloren conflict en in Lichting '18 die eenzaamheid
pas ontdekt werd. In Gesloten Grenzen is de vinger van Lichting '18 die
even de naaste raakte, geworden tot de hand die de naaste wil grijpen
en tracht vast te houden. Dat Derk Jan de Rapper dit mislukt (zijn hand
grijpt zonder dat hij dat eigenlijk zelf wit verkeerd en het is juist dat
grijpen, dat verlangen, dat hem weer insluit in zijn „kamer -) heeft tot gevolg dat hij de eenzaamheid intenser beleeft dan Toon Homan, bij wie
immers geen mislukte ontvluchtingspoging vooraf ging. Derk Jan de Rapper moet de weg terug en hij vreest de stilte waarin hij opnieuw zal zijn.
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„Hij liep door de bosschen, die lagen langs de eindlooze weg van B. tot
H. ; en het hart ontzonk hem. Hij was niet meer dan een kleine bange stip,
daar alleen onder de zwarte lucht; hij hoorde niets dan zijn eigen bange
stap over de 'linkers van het paardenpad op de weg. Hij begon zichzelf
te wantrouwen; zichzelf en de natuur, waarin hij gedoemd was de vijftig
korte jaren van zijn 'even te verkeeren. Hij had een tijdlang geloopen op
het mos naast de weg; maar hij was er afgegaan; hij kon niet langer zonder
het geluid van zijn voeten. AIs een blad in bet water, zoo dreef hij in de
dikke zwarte wereld. Geregeld nadenken Icon hij niet meer; de schrik van
die stilte was hem in het bloed geschoten; een 'older steeg hem naar het
hoofd, waar geen verweer tegen was. Als er maar een vogel geroepen had;
maar al zijn zintuigen waren verstopt. Hij vie' voorover en riep: Moeder,
moeder. Hoewel zij misschien niet degene was, die hem in deze vreemde
nood het eerst had begrepen. - (G. G. pag. 1 76-1 77). Waarschiinlific had
zijn moeder hem in deze nood helemaal niet begrepen. Maar het ging Derk
Jan de Rapper er ook minder om begrepen te worden clan wel get-roost te
zijn. Hij verlangt terug naar de moederwarmte en de moederzorg van zijn
prilste eenzaamheid, nu hij de eenzaamheid noodwendig voor hem aanvaardt. Dit is misschien wel de meest in het oog lopende ontwikkeling in het probleem eenzaamheid zoals Van Eerbeek dat stelt:
Toon Homan ontdekt de eenzaamheid, na tevergeefs geprobeerd te hebben
zich er aan te ontworstelen. Toon Homan en Derk Jan de Rappar verschiIlen in wezen niet. Van Eerbeek behoefde Lichting '18 slechts verder uit te
schrijven om Gesloten Grenzen te krijgen. Dell Jan de Rapper ziet zijn
eenzaamheid als een gevolg van de erkenning van de wet. En de wet is
het punt waar bet begrip orthodoxie met zijn wezen vergroeid is. (G. G.
pag. 204). En de orthodoxie stelt de antithese, waarnaar Toon Homan
steeds geleefd heeft. De eenzaamheid sluit zich bier Tangs de cirkellijn
wet-orthodoxie-antithese-wet. Begrippen, die de conclusie dat de eenzaamheid voor Van Eerbeek voor alles een religious probleem betekende weinig
aanvechthaar maken. De verhouding individu-God beheerst de verhouding
individu-gemeenschap, Zolang de toestand tussen God
en Derk Jan de Rapper gespannen blijft (en bet was geen „gekheici - tussen
hen. G. G. pag 18i) zolang zullen ook al de andere verhoudingen gespannen blijven. Wanneer Van Eerbeek dan ook in zijn Iaatste roman.
Asuncion een oplossing voor bet probleem eenzaamheid probeert te vinden, Iigt het voor de hand, dat dit een religieuze oplossing zal zijn.
In Asuncion ontvlucht een schilder, de „ik-figuur - van het verhaal,
Holland om zich in de Midi te vestigen, in de hoop dat dat hem zaI bevrijden van de vele dingen die hem drukken. Van Eerbeek probeert in dit
boek dus niet opnieuw de cirkeI te verbreken door een aanvallencle beweging tegen de wetten der gemeenscliap, waarvan het resultaat na Derk
Jan de Rapper immers reeds bij voorbaat vaststaat, n.l. de „cel - . In Asuncion ontstaat geen conflict individu-geineenschap zoals in Gesloten Grenzen. Van Eerbeek trekt zich in zijn Iaatste boek verder terug in de eenzaamheid, verwijdert zich van zijn collega's en vrienden, van zijn geboortegrond, het smalle randgebied waarop toch nog altijd enig contact plaats
vond. Hij verwacht van de mensen niets meer. Er is een soort weemoedige
berusting over hem gekomen, die hem zijn eigen lot tragisch, maar toch niet
zonder enige verlichtende humor doet zien. Een bewijs dat Van Eerbeek in
Asuncion boven bet probleem uit is gekomen, want alleen op een afstand
kan men die perspectivische relativiteit bemerken, die voor de humor nu
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eenmaal noodzakelijk is. Hij hoopt niets meer en zijn omgang met de
zozeer uiteenlopende typen in het Zuidfranse pension heeft een licht
ironische toets. Aileen het lot van Asuncion. een Spaans meisje, een ongetrouwde moeder en tegelijkertijd een kind nog maar met een zeker, aan
de verschoppelingen zo eigen, vroegwijs raffinement, alleen het lot van dat
kind-vrouwtje trek hem aan. Hij gaat over haar waken, hij neemt de zorg
voor haar vaderlijk op zich. Men zou de reden daarvoor kunnen vinden in
de overeenkomst tussen Asuncion en de schilder. Ook Asuncion is een in
de boek gedrukte, een eenzame, een verlatene. De passages in Asunsion
waarin Van Eerbeek op karakterovereenkomsten tussen het Spaanse meisje
en de schilder wijst, zijn talrijk. Toch geloof ik, dat dit slechts een hijkomstige omstandigheid is, die de eigenlijke reden aanvaardbaarder, „menselijker" als het ware moet maken. Want achter deze natuurlijke overeenkomst tussen de schilder en Asuncion staat het goddelijk gebod der
naastenliefde. Goddelijk, dus niet menselijk, of alleen Menselijk met een
hoofdletter, in dezelfde betekenis als Christus de enige Mens is, die nog
voor de ik-figuur van Let verhaal betekenis heeft. Men kan de plaats van
Asuncion in het naar haar genoemde boek vergelijken met die van Minke
DOnnebrink in Gesloten Gr. enzen. Beide vrouwen zijn de personificaties
van een mogelijkheid, de mogelijkheid namelijk em aan de eenzaamheid
te ontsnappen, Tangs de weg der Iiefde voor Derk Jan de Rapper, na die
mislukkig, langs de weg der goddelijke Iiefde voor de schilder. Van Eerbeek heeft in het laatste boek van hem opnieuw een stap vooruit gedaan.
Lichting '18 was de bewustwording van de eenzaamheid, Gesloten Grenzen de aanvaarding van de eenzaamheid door de erkenning van de wet,
en in Asuncion geeft de erkenning van de wet ('t gebod der naastenliefde)
de oplossing der eenzaamheid. Van Eerbeek heeft de oplossing dus tot
stand gebracht hinnen de cirkel wet-orthodoxie-antithese-wet. Daar doet
het feit dat de schilder in Asuncion alleen blijft, niets van af. Immers al
heeft Van Eerbeek hiermede dan ook niet de eenzaamheid zeIf opgelost,
toch in elk geval wel het probleem eenzaamheid. Voor de schilder betekent
de eenzaamheid geen conflict meer, geen druk meer, geen last meer. Hij
heeft zijn naaste lief, niet omdat hij hoopt dat die Iiefde beantwoord wordt
(zoals Derk Jan de Rapper) maar enkel en alleen omdat hij de gekligheid
van de wet erkent. Dat Van Eerbeek ons dit op zo'n overtuigende manier
heeft weten te beschrijven en op zo'n hartstochtelijke wijze, door het lijden
been, deze oplossing heeft kunnen bereiken, zal weI veer altijd zijn grote
verdienste blijven.
II
Er is iets kinderlijks in de romans van Van Eerbeek, ondanks de vele
diepzinnige redeneringen en verstrelckende ideeen. Geen charmante naiivitelt, maar meer een oncharmant kijken met open mond, een verwonderd
toezien. De hoofdpersonen in de drie boeken die tot dusver ter sprake zijn
gekomen staan zonder uitzondering kinderlijk onwetend en kinderlijk
nieuwsgierig tegenover de omringende werkeIijkheicl. Ze zijn wel zeer ver
verwijderd van de scepticus, ze zijn niet in de minste mate blase. De naIeve
verwondering, bekent Toon Homan aan zichzelf, is steeds zijn grootste
weelde geweest. „zonder romantiek, zonder verwondering en zonder verwachting zaI ik niet kunnen misschien. Datgene waar het kind van geleefd
heeft, zal de man niet geheel kunnen ontberen." (L. '18, pag 198). En
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Derk Jan de Rapper „deed ook mee, maar hij dacht toch: kan dat nu
maar zoo allemaar Het duidelijkst heeft Van Eerbeek deze verbaasde
houding ten opzichte van de werkelijkheid weI omschreven in deze passage
uit Gesloten Grenzen: „Hij zat te kijken. Er schoot zulk een hoog opgetuigde nieuwsgierigheid in hem op... Hij keel naar de menschen die
God geschapen had, ademloos volgde hij hun bewegingen... Beschroomd
en nieuwsgierig als een schooljongen zat hij daar te kijken..." (G.G.,pag.
206). Het is de „hoog opgetuigde nieuwsgierigheid" die de verhouding
van deze mensen tot de werkelijkheid bepaalt. Een werkelijkheid die hen
onbekend is, want alleen een vreemdeling ikan zo verbaascl toezien, maar
die zij wilIen Ieren kennen en waar zij nieuwsgierig naar zijn. De typische
houding alweer van de eenzame, van de „kamermens", die de werkelijkheid zoals clie zich buiten zijn kamer afspeelt verlangend beschouwt, maar
waar hij zichzelf buiten geplaatst weet. Hij staat buiten de Iijn, hij staat
niet in de werkelijkheid, hij doet niet mee en als hij toch mee gaat doen,
omdat zijn verlangen hem de Baas wordt, wordt het een mislukking, zoals
het Derk Jan de Rapper mislukte, en denkt hij, zoals Derk Jan de Rapper
dacht: „kan dat nu allemaal maar zoo". Hij is de volwassene die nimmer
aan de kamer van het kind ontgroeid is, omdat zijn eenzaamheid hem
telkens weer opnieuw in die kamer insluit, zodat hij noodwendig consequent altijd als een kind tegenover de wereld om zich heen, tegenover
„het andere" zal blijven staan. Ook bier is de eenzaamheid de Iaatste en
uiteindeIijke drijfveer voor de handelingen van Van Eerheeks romanfiguren
en wordt het nogmaals duidelijk dat de eenzaamheid toch weI het kernprobleem is waarom bij Van Eerbeek alles draait.
Het contact, het punt waar de eenzame mens de wereld raakt, is steeds
een kortsluiting. Er bestaat geen circulerende stroom tussen de eenzame
en de wereld. Het „ik" en het „andere" plaatsen zich tegenover elkaar en
vormen beiden een front. Met lien verstande, dat de frontvorming natuurIijk van het „ik" uitgaat. De eenzame mens ontdekt de wereld als een
georganiseerde eenheid buiten hem om.. Hij kan zich daartegen alleen
wapenen, wat voor zijn bestaan noodzakelijk is, door precies zo te doen,
door zichzelf als een eenheid buiten de wereld om te beschouwen. Zolang
dit niet als een normale, maar als het ware als een oorlogstoestand gevoeld wordt, blijft het verlangen naar de vrede. Het ergste van de ge .isoIeerde mens is weI, dat hij niet weet hoe de dingen zich buiten hem om
contwikkelen, dat hij de wereld, de realiteit die hem omringt, niet bent.
Vandaar zijn „hoog opgetuigde nieuwsgierigheid", zijn wil tot onderzoeken, zijn beschouwend zien. „Hij staat daar en ziet toe. Het wonder
trekt aan hem voorbij en hij heeft alleen een vermoeden van wat bier
gebeurt." (Burgers van Nijstad, pag. 1 9 8) De hartstochtelijkheid waarmee
deze mensen kijken, vindt ongetwijfeld zijn oorzaak in de hoop dat zij zich
Iangs de weg der kennis van hun eenzaamheid kunnen bevrijclen. Zij
kijken als een school jongen, merkt Van Eerbeek zeer terecht op, als iemand
die denkt dat hij slechts ved behoeft te weten om in de andere wereld, de
wereld der volwassenen, opgenomen te worden. Vandaar ook de breedvoerige commentaar waarmee Toon Homan, Derk Jan de Rapper en de
schilder alles wat zij zien vergezeld doen gaan. Zij trachten conclusies te
trekken, de wereld in hun denken te vangen, om zich op die manier van
het gevoel van een vreemde te zijn te bevrijden. „Je hebt nog altijd de
hoop niet ,opgegeven dat je den Schepper op de een of andere Freudsche
Fehlleistung bunt betrappen, waaruit je een nieuwe conclusie bunt
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maken... Je wilt alles weten." (Pontes en de dieren, pag. 28).
Dat deze wijze van observatie voor cle romancier grote bezwaren heeft,
zal duidelijk zijn. Een romancier immers, die elke beweging, Ace handeling van zijn romanfiguren bewust wit maken (en niet nalaat zijn lezers
van die poging uitvoerig op de hoogte te houden) verliest allicht gemakkelijk het vertel-element, dat toch de grondslag is voor elke roman, uit het
oog. Van Eerbeek zag deze bezwaren zelf ook ter dege in. „Er zijn
manieren", schreef hij, „die door een te groote rijkdom van bewustzijn
heel moot... en heel dood zijn. Op sommige primitieve schilderijen is dat
zoo; daar is de kiem van het animale leven verstikt onder de looden vracht
der beschouwing... (L. '18, pag. 35) Dat Van Eerbeek met deze gevaren
zelf duidelijk voor ogen er in zijn romans niet altijd aan ontkomt, houdt
ten nauwste verband met de verhouding waarin hij tot zijn werk stond.
Hi; was er zo persoonlijk mee vergroeid, dat hij met de eenzaamheid van
zijn eigen leven gebrolcen zou moeten hebben om aan de gevaren, die zijn
romanfiguren bedreigen, te ontkomen. De ontwikkeling die hijzelf in de
problematiek der eenzaamheid heeft doorgemaakt is in zijn romans, zoals
wij reeds eerder hebben aangetoond, vrij nauwkeurig te volgen. In Asuncion b.v. is de handeling veel minder onbewust dan in Lichting '18, wat
zoals voor de hand Iigt, aan de eigenIiike vertelling ten goede komt. De
schilder in Asuncion staat onverschilliger tegenover de wereld, de werkelijkheid zoals die zich aan hem voordoet, omdat hit er meer van weet, omdat ho meer ervaren heeft. Het „alles willen weten" van Toon Homan
wordt door de schilder relatiever gesteld, op de wijze van: voor het Iaatste
„ja” is toch geen grond aanwijsbaar.
Niet alleen de wereld, zoals die zich dagelijks aan ons openbaart was
voor Van Eerbeek werkelijkheid, de wereld der verbeelding deed zich niet
minder aan hem als realiteit voor. De grenzen tussen deze beide werelden
zien wij in het werk van Van Eerbeek telens vervloeien. Zeer typerend
daarvoor is b.v. een gesprek dat Derk Jan de Rapper met zijn neef Riezepol voert over Minke Donnebrink (G.G., pag. 190-197). Eigenlijk lopen
daarbij een tweetal gesprekken in elkaar over, namelijk het gesprek dat
werkelijk gevoerd wordt en het gesprek dat in de verbeelding van Derk Jan
de Rapper plaats vindt. Mcrkwaardig vooral is dit, omdat de grenzen zo
vaag zijn dat men toil een eerste vluchtige lezing gemakkelijk over het
hook' ziet dat het tweede gesprek niet in werkelijkheid plaats vindt, zodat
men onwillekeurig even schrikt van de onbeleefde woorden die Riezepol
te Koren krijgt. Een verschijnsel dat men veelvuldig in het werk van Van
Eerbeek tegen komt. De realiteit is vaak zo irreeel en omgekeerd, dat men
ze meermalen met elkaar verwisselt. Bij het verhaal Faillissement (uit
Burgers in Nijstad) b.v. kan men zelfs nadat de winkelier zijn eigen
faillissement in de krant heeft gelezen, nog altijd aan een werkelijk faillissement twijfelen. Onwillekeurig denkt men hierbij even aan Kafka, die,
in veel sterkere mate trouwens, ons hetzelfde gevoel geeft. Der Prozesz
is op een dergelijke manier onwerkelijk, dat men nog steeds aan een werkeIijk proces kan twijfelen, ook als het Gericht zijn vangarmen reeds onontkoombaar om Joseph K. heeft gesIagen. De onwerkeIijkheid hij
Kafka is echter meer een fixeren van de werkelijkheid zelf, dan een aparte
wereld in tegenstelling met de werkelijice wereld, , zoals Li; Van Eerbeek.
Deze anti-naturalistische schrijfwijze bereikt N, an Eerbeek dus hoofdzakelijk door een vervaging van de oontouren. Het .,ding an Bich" hbestaat
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voor Van Eerbeek niet. Wanneer Toon Homan onder de blikken van een
geplaagde Ieraar begint te stotteren, gaat het niet om dat ene woord dat
hij niet 6n vinden, maar kriigt het ene woord dadelijk een veel bredere
betekenis. „Wat voor hem die worsteling zoo hardnekkig maakte, dat gevecht waarin hij vocht als een machine, willoos en bestuurd door een
macht die buiten hem stond, was het feit, dat het niet ging om dat eerie
woord, dat zich niet wilde laten zeggen, maar om alle woorden, die hij
zijn leven lang nog zeggen zou. Hij vocht om zijn plaats; er was bier een
gevecht, dat hij niet ontloopen mocht, op straffe van zijn leven lang een
vijand in de rug te hebben, die hem elk oogenblik in zijn zwakke plek kon
aantasten en ten onder brengen. - (L. '18, pag.18) Het ene woord vervloeit
dus dadelijk tot alle woorden, die op hun beurt weer de betekenis krijgen
van een vijand voor het hele leven, zodat Toon Homan uiteindelijk vecht
voor zijn bestaan, voor de plaats die hij in de wereld tracht in te nemen.
Dit Iaatste gebeurt natuurlijk alleen in de verbeelding van Toon Homan,
in werkelijkheid staat er slechts een schooIjongen voor het bord te stotteren.
Zo laat Van Eerbeek telkens weer, in al zijn romans en novellen de wereld
van de verbeelding overlopen in de werkelijke wereld, waarbij een nauwkeurige afbakening niet mogelijk is. Een dergelijke schrijfwijze kan het
gevaar van onduidelijkheid opleveren, waaraan Van Eerbeek dan ook niet
altijd ontkomt, maar hergt tegelijikertijd de mogelijkheid in zich tot een
verrassend en suggestief proza waarvoor men talloze passages uit de
romans van Van Eerbeek als voorbeeld aan zou kunnen halen.
Het is vooral de christelijlce wereldbeschouwing die voor Van Eerbeek
de perspectievische Iijnen trekt in het anti-naturalistisch procede. Het is
ook deze christelijke instelling ten opzichte van de werkelijkheid, die Van
Eerbeek vanzelfsprekend aan de zijde der irrationalisten plaatst. Het irrationele was voor hem niet problematisch. Hij erkende uiteraard andere
factoren dan uitsluitend rationele. Hij was religieus van aanleg, „mystiek"
zo men wil. Dat er in zijn werk zekere gedachten zijn te constateren, die
wij ook vinden bij b.v. Kierkegaard, of meer nog bij de jongere Russische
filosofen als Sjestow en Berdjajew, was hem waarschijnlijk zelf onbekend.
Hij voerde in zijn romans geen bewuste strijd tegen de evidenties, zoals
Dostojewsky. Toch zou een verklaring van Dostojewsky als: „Er zijn in
rnijn leven, zoals misschien in ieders leven, enkele tamelijlce onverklaarbare
gebeurtenissen voorgevallen, - ook door Van Eerbeek geschreven kunnen zijn.
(Nu de naam van Dostojewsky eenmaal genoemd is, kan ik niet nalaten
nog even op lets merkwaarcligs te wijzen. De rol die de vallende ziekte in
de romans van Dostojewsky inneemt, is algemeen bekend. De mystieke
ervaring is bij Dostojewsky gewoonlijk verbonden aan de verschijnselen
die zich bij een epilepticus voordoen. En hoewel er in de romans van Van
Eerbeek nergens een epilepticus voorkomt, maken toch de hoofdpersonen
uit zijn verhalen, wanneer zij in de crisis geraken, wanneer zij met het
„tweede gezicht" zien, lets dergelijks door. Toon Homan staat „de bilk sem in zijn ziel", hij verliest het bewustzijn en stort ter aarde. AIs hij
ontwaakt, weet hij niet hoelang hij daar gelegen heeft. Derk Jan de Rapper
geraakt zelfs meerdere malen buiten westen, een toestand die Van Eerbeek
aanduidt als een „vernauwing van het bewustzijn". „Hoever was hij toch
van het gewone waarnemen verwijderd op dat oogenblik. Hij was als
verdronken; zijn ziel was losgemaakt als het ware van het scherpe, op
het reeele gedwongen onderzoek; Ales wat hij ervoer in een woord, nam
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een vertrokken vorm aan.- (Gesloten Grenzen, pag. 174-175).
Interessant, maar waarschijnlijk weI onvruchtbaar vergelijkings-materiaal
tussen Mystkin en Derk Jan de Rapper, tussen een epilepticus en iemand
met een „telepatielce donatie.

III
Naast de tot dusver ter sprake gebrachte romans heeft Van Eerbeek
nog een drietal andere boeken geschreven, die een afzonderlijke plaats in
zijn literair oeuvre innemen. Van de besproken romans heb ik de samenhang trachten aan te tonen door de ontwikkeling van het probleem eenzaamheid, zoals die begin in Lichting '18 en eindigt in Asuncion. Van
Eerbeek heeft deze romans echter niet dadelijk na elkaar voltooid. Op
Lichting '18 volgde eerst nog Strooschippers, op Gesloten Grenzen
Beumer Co. en na Asuncion tenslotte- De Doeve 2) Het karakter van
deze romans wekt de indruk, dat Van Eerbeek telkens na zich verdiept
te hebben in het probleem waarin hij zichzelf gevangen wist, zich van
zichzelf afwendde, om bij het schrijven van een verhaal over minder gecompliceerde mensen die verder van hem afstonden, ruimer adem te halen.
Na de zware en moeizame bewustwording van Toon Homan doorgemaakt
te hebben, keert Van Eerbeek zich plotseling tot de eenvoudige Strooschippers, die het leven, zoals dat zich elke dag aan hen voordoet simpel
aanvaarden, en wier probleemstelling geen zielkundige is, maar een materWIe: het 'open om een vrachtje. Het conflict waarop Strooschippers tenslotte toch nog uitdraait, het vader-zoon conflict namelijk, gebruikt Van
Eerbeek uitsluitend als een noodzakelijk onderdeel van de romanintrige.
Dat Van Eerbeek daarvoor een probleem nodig had, bewijst alleen maw
dat hij een onverbeterlijk problematicus was. Romans als Strooschippers
mogen trouwens, wat de kern betreft, minder aan Van Eerbeek zelf rakers,
ze blijven toch altijd genoeg het stempel van de auteur dragen, want nergens vervlakt Van Eerbeek tot een onpersoonlijk verhaal. 1k wii hier dadelijk met nadrulc verklaren, dat ik deze romans, die Van. Eerbeek zogenaamd
voor eigen verpozirig schreef, in geen enkel opzicht achter stel hi; zijn
hoofdwerk. Het zijn juist deze boeken, die minder bedolven onder de
problem atiek het literair talent van Van Eerbeek duidelijker aan de dag
brengen. Er bestaat een zekere afstand tussen Van Eerbeek en de schipper
Abel Taling, tussen Van Eerbeek en de verhuizer-stoffeerder Albert
Beumer, een afstand die wij ten opzichte van Toon Homan, Derk Jan de
Rapper en de schilder vaak maar aI te zeer missen en die de literaire
vormgeving ten goede komt.
Heel goed komt het verschil in de verhouding van de auteur ten opzichte
van zijn stof uit wanneer wij de mystiek in de romans Lichting ' i8 en
Strooschippers met elkaar vergelijken. In Lichting '18 is de mystiek de
hoogste vervoering waarin een mens, hi; de crisis in zijn leven geraaict.
In Strooschippers is de mystiek lets normaals, geen „vertrekking der zinnen" maar een doodgewone levenservaring. Vandaar dat de mystiek in
Lichting '18 ook slechts incidented voorkomt, terwijl een boek als Strooschippers ervan doortrokken is. De binding van een schipper aan een
schip en aan het water is al even onverklaarbaar, „mysterieus" als zijn
2 ) De mogelijkheid bestaat, dat dit laatste alleen juist is, voor zover het de ver-

schijningsdata betreft en dat De Doeve in manuscript reeds bestond voor Asuncion.
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geloof in „bevindingen" en ziekte-bezweringen. Het gehele 'even van een
schipper heeft een sterk mystieke inslag. 1k herinner bier aan een boek als
De Waterman van Arthur van Schendel, waarin wij hetzelfde vinden.
(De verschillen tussen Van Schendel en Van Eerbeek zijn echter taIrijk.
Van Schendel ontkomt aan het naturalistisch schema door de werkelitkheid te styleren, Van Eerbeek door de werkelijkheid te laten vervloeien,
om maar een punt te noemen). Van Eerbeek heeft in Strooschippers niet
nagelaten ons telkens weer op de wonderlijke mystieke inslag van de
schippers te wijzen, wat vooral aan de sfeer ten goede is gekomen. Hier
is de mystiek inderdaad slechts een element, een onmisbaar element, om
de sfeer te verhogen en neemt dus een volkomen andere plaats in clan in
Lichting '18.
Na dit boek heeft Van Eerbeek zich opnieuw het probleem der eenzaamheid gesteld, waarvan Gesloten Grenzen het resultaat is geworden.
Daarna kwam eenzelfde ontspanning als na Lichting '18, met ditmaal
Beumer & Co. tot gevolg. Ook in Beumer & Co. is de probieemstelling
herleid tot een materieIe en wel dezelfde als in Strooschippers: de strijd
om een vrachtje. Met (lit verschil enkel, dat Beumer zijn vracht vervoert
in de verhuiswagen en Taling in zijn schuit. Na de gecompliceerde levenshouding van Derk Jan de Rapper verbeeld te hebben, ademt Van Eerbeek
zichthaar op bij de zoveel eenvoudiger levenshouding van Beumer. Hoe
gemakkelijk lost deze Beumer zijn problemen op! „Zoo was dat bij hem:
als hij moeilijkheden had, trok hij zich op een paar eenvoudige genoegens
terug. Hij kocht een dure sigaar, hij tracteercie zichzelf een keer. Het was
de Icortste weg om zichzelf te laten zien, dat hij nog belang in zijn Ieven
had. Niemand had er erg in, vat voor een epicurist Albert Beumer op dat
tijdstip van zijn Ieven was. Laat ons eten en drinken en vroolijk zijn. want
morgen sterven wij, zou hij de wijsgeeren nazeggen, als hij zichzelf wat
beter kende. - (Beumer & Co., pag. 45). Maar Beumer kende zichzelf niet
beter en hij zei de wijsgeren niets na. Het moet voor Van Eerbeek een
genot zijn geweest dit hartstochtelijk genieten van bet kleine aardse Ieven
te beschrijven, na het diepzinnig grubeln van Derk Jan de Rapper. En
hij doet het dan ook met die kinderlijke onbevangen humor, die men in
ons land Saksisch pleegt te noemen. Een humor, waarvan de kleine Doeve,
het achterbuurtjongetje, tenslotte wel het rijkst weet te profiteren.
Er is een merkwaardige overeenkomst tussen deze Brie boeken en de
voorgaande, waarop ik nog niet heb gewezen. Voelde Toon Homan zich
in de hoek gedrukt en Derk Jan de Rapper zich opzij gezet, ook Abel
Taling en Beumer hebben iets dergelijks. Minder echter in geestelijk opzicht dan wel in maatschappelijk. Ook hierin zien wij dus de verandering
van psychologisch conflict tot maatschappelijke verhouding. Voor Toon
Homan is het de „orthodoxie" die hem in een achterhoek doet !even, voor
Abel Taling zijn het zijn besognes die hem aan de rand van het maatschappelijk 'even brengen. En is Derk Jan de Rapper de eenzame die de
slagen krijgt, Albert Beumer is de niet minder verdrukte kleine middenstander. „De kleine middenstander... dat is de man, die niemand ziet. De
arbeiders die zijn half Holland. En 't kapitaal dat is de andere heeft
van Holland. En daar gaat, dunner dan de schaduw, de middenstander
tusschen. - (Beumer & Co., pag. 2o). Blijht uit Lichting '18, Gesloten
Grenzen en Asuncion Van Eerbeeks voorkeur voor de geestelijk verdrukten, in Strooschippers, Beumer & Co. en De Doeve zijn het vooral de
maatschappelijk verdrukten, die zijn belangstelling hebben.
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Van Eerbeelc heeft zijn gehele leven geexperimenteerd. Minder uit
nieuwsgierigheid, (zijn „hoog opgetuigde nieuwsgierigheidl") clan wel uit
de drang naar het volmaakte. Hij heeft gezocht en steeds weer opnieuw
gezocht datgene in zijn !even te verwerkelijken, waarin hij voor het
„andere- leven zo vast geloof de. De drang tot het experiment werci bij
Van Eerbeek geboren uit het christelijk levensbesef. Het experiment was
voor Van Eerbeek Jan ook geen spel, hij was daarvoor bij de resultaten te
zeer geinteresseerd. Het was voor hem een kwestie van het „zijn", hij
experimenteerde met zijn eigen leven en met zijn kunstenaarsschap, twee
Bingen die voor Van Eerbeek onafscheidelijk verbonden waren. Hij heeft
zelf eens geschreven: „Ook het Ieven van een christelijk-kunstenaar is net
zoo goed een experiment met zichzelf, als dat het geval was voor Baudelaire, Verlaine en Rainer Maria Rilke." Afgezien van de woorden „net zoo
goed als", waarin wij weer even de stem van de man „die het pak draagt"
horen, Mat hieruit wel duidelijk dat Van Eerbeek het experiment met zijn
leven bedrijft, voor alles uit zijn christelijk geloof. Het is juist dat geloof,
dat hem, in tegenstelling met zovele anderen, drijft van de bekende paden
naar de onbekende, naar de nog niet ontgonnen gebieden. Het is vanzelfsprekend dat Van Eerbeek op deze manier niet gemakkelijk leefde, dat hij
krachtens zijn experimenten wel een eenzame moest worden en blijven.
Van Eerbeek was iemand die de dood, Lang voordat hij stierf, reeds
in de ogen had gezien. Hij schreef in 1928: „Misschien heb ik nog Lien
jaar voor de boeg, voor de ziekte die bij mij aan hoorci is gekomen, mij
het behagen in mijn leven afneemt. Ik zal nog veel moeten Wen; maar
tenslotte weet ik ook wat ik wil. Ik wil zien, wat ik van God te weten
kan komen. Niet om te weten; maar om de haven uit te graven, waar ik
mij bergen kan." Daarmee heeft Van Eerbeek zelf wei de diepste zin van
zijn werk aangegeven. zijn worstelend zoeken, zijn hartstochtelijk zien,
waarvan bijna iedere bladzijde van zijn literair werk getuigt, vindt daarin
wel zijn laatste verklaring. Aileen iemand die zó tegenover het !even
staat heeft dat rusteloze levensbesef, dat door alles been willen zoeken
naar de diepste kern van het bestaan. Van Eerbeek voorvoelde dat hij
een vroege dood zou sterven, maar in de korte tijd die hem toegemeten
was, wilde hij het 'even tot op de laatste vezel leren kennen, opdat hij
geen spoor zou overslaan dat hem kon wijzen naar het Leven.
In het werk van Van Eerbeek gaat het voor alles om de mens, om het
naakte bestaan van een mens zonder franjes en hijkomstigheclen. Veel
Bingen, die wij belangrijk noemen verliezen hun belangrijkheid in de
schaduw van de dood. Deze zuiverende schaduw is over Ale hoeken van
Van Eerbeek gegaan. In de romans van Van Eerbeek worstelt de mens
steeds om het laatste, om het uiteindelijke, om het absolute. Van Eerbeek
vertegenwoordigt dan ook een waarde, die ver uitgaat !Doyen de waarde
van de dag. De strijd van de eenzame mens, die zich keert tegen de cirkels
die hem omsiuiten, maar tenslotte toch 'de oplossing vindt binnen die
cirkels, heeft, dank zij Van Eerbeek, voor altijd zijn literaire vorm
gevonden.
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Anna Mertens

BERCEUSE
Zile, hoe de rozen, de rode, verschemeren.
Hoe door de hemelen
Henenzweven de mat-roze en teedere
Bleekgouden vederen.
Hoor, hoe de nachtbjle ruischingen naderen
Door alle bladeren.
Hoe over verre verduistrende wateren
Nachtstemmen schateren.
Reeds gaat de hemel verkleuren, verdonkeren.
Straks zullen fonkelen
Sterren, getweeen, getienen, dra honderden
Glanzende won deren.
Wil nu de ogen stil sluiten en sluimeren.
De winden tuimelen
Krachteloos neder; de bladeren schuifelen,
De rozen huiveren ......
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Honk Krijger

BU HET WERK VAN BERT BOUMAN,
HOUTSNIJDER
ij, jonge beeldende kunstenaars van orthodoxen
huize, staan met onze bezigheid buiten de christelijke gemeenschap. Vooral die enkelingen onder ons, die bewust tracbten een Calvinistisch
levensbeginsel gestalte te geven in werk van
hedendaagse trant. Wij vertoeven met ons
heimwee naar „eigen - sfeer in de neutrale kunstenaarssamenleving, waar vvij voor de buitenkant, voor het 'artistiek gebaar van ons werk
vaak waardering ontmoeten, loch zelden of
nooit herkenning, Iaat staan erkenning, constateren voor hetgeen zich
achter dat artistiek gebaar als drijvende kracht manifesteert.
AIs ik cult zo formuleer is het niet ondenkbaar dat ik mij voor sommigen
meteen verklaar een voorstander te zijn van „Gereforrneerd isolationisme".
Men zou' uit het voorgaande kunnerr concluderen dat hier een „antitheseman- , een doorbraak-verhinderaar aan het woord is. Het is niet zo.
Wie als Christus-belijdencl schilder voortdurend Leven moet in het
klimaat van de neutrale kunstenaarswereld, wie daar, ondanks de appreciatie van de allure van zijn werk, tenslotte toch gesoleerd staat, de antithese voor hij die predikt al domweg opgedrongen Icrijgt en ondergaat, die
moet zich wel bevangen gaan voelen van het verlangen naar gemeenschap
met mensen hij wie de herkenning van het aan het werk ten grondslad
Iiggende levensbeginsel wekbaar is. Zo iemand heeft de ervaring van de
al te grote ijIte der neutraliteit, waarvoor heul gezocht moet worden in
de intimiteit van de broederkring. Ik ben ervan overtuigd dat velen
onder hen die de „cloorbraak7 betrachten, later zullen ontdekken hoe eenzaam men in de wijde, wijcie -vvereld wezen kan.
Intussen: wij, jonge beeldende kunstenaars van orthodoxen huize, staan
met ons werk buiten de christelijLe gemeenschap. Zij in wier kring wij
een toevlucht zoeken herkennen ons in ons werk niet als broeders. Ons
werk heeft Been gezag, de boom der Calvinistische traditie heeft immers
nog nooit op deze wijze gebloeid. Wij weten ons beschouwd als roekeIoze tuinlieden die op de oude stam een vreemde loot willen enten en men
gelooft niet aan het welslagen van het experiment. Hier staat m.i. de zin
tot theologiseren de alleen maar religieuze aanvaarding in de weg. Wie
zal het de preclikant, crkende vraagbaak bij alle probleem, kwalijk nemen,
als hij, in een aesthetische aangelegenheid om raad gevraagd, exegese en
kunstbeschouwing verwart? En zijn de Neclerlandse Calvinisten eigenlijk
niet allemaal theologen, grote en kleine? Bij hen loopt het vrijwel steeds
uit op miskenning van het kunstwerk, juist dan wanneer het mooi gevonden4 wordt. Want de theologie, een denken, kan niet primair reageren
op hetgeen in de meeste kunstwerken ondernomen werd om te appeleren
aan de religiositeit, een voelen. Het spreekt vanzelf dat waar niet eerst 't ge344

voel geraakt wordt door hetgeen uit het gevoel gericht werd op het gevoel,
de voorbarige vaardigheicl van het denken, dat Loch slecbts clan pas het
gevoel kan controleren nadat dit gewekt werd, niet anders clan redeloos
kan wezen. Hoe vaak vvordt niet het densken, en juist het theologisch denken, zo zeer met het religieus gevoelen vereenzelvigd dat het dit als het
ware omkapselt en ontoegankelijk maakt voor ieder appd. Het tree& Jan
op als een pseudo-gevoel, het wendt voor clat het als gevoel door het
kunstwerk getroffen wordt en het suggereert een beeld van dat kunstwerk,
dat wanneer het stoffelijk vervverkelijkt zou worclen, een bedriegelijke geIiikenis met het origineel zou vertonen, een pseudo-kunstwerk zou wezen.
omdat het niet meer uit een scheppende, maar uit een interpreterencle
geest zou zijn ontstaan.1)
Een voorbeeld kan het voorafgaande vercluidelijken. Alma Taelema, een
op het eind van de vorige eeuw in Engeland werlcende schilder van
Nederlancise afkomst, heeft menigmaal zeer uitvoerig en met groot yakmanschap bijbelse taferelen geschilderd. Bij voorkeur koos hij onderwerpen uit het Oude Testament waarbij hij zijn archaeologische kennis kon
etaleren, bijvoorbeeld „Mozes en Aaron voor Pharao". Wie nu even cle
geest van de negentiende eeuw heeft aangevoeld en de kunst van die tijd
zien kan als 't afprentsel daarvan, heeft onmiddellijk door, dat Alma Tadema's belangstelling voor de Bijbel weinig te maken had met geloof en van
volkomen gelijke aard was als de interesse die hij koesterde voor de Griekse
mythologie, die hem ook zo vaak inspireerde. Hoewel het kunstwerk van.
Alma Tadema dus gezien moet worclen als voortgelcomen uit een „verIichte- , door en door hiimanistische geest, wordt het tot op de Jag van
hecien als geschilderd hij „het licht van Gods Woord" geaccepteerd en
bewonderd door menig bestrijder van juist dat humanisme. Een naieve
interpretatie die, uitgegaan van de herkenning der vertrouwde motieven,
de behandeling van het gegeven theologisch verantwoord acht, alsmede
het feit dat het onderwerp zelf al zo dierbaar is, hebben bet origineel nu
„vervangen - door een vervalsing.
Tragisch wordt zo'n gang van zaken als een dergefijk pseudo-lKunstheschouwing lei& tot principiele verwerping van het kunstwerk dat waarlijk uit een in de Schrift verankerd levensgevoel ontstond, jets dat nog al
eens met het werk van jonge christen-schilders gebeurt, vooral wanneer
zij de hedendaagse stijlbeginselen toegedaan zijn. Tragisch, omdat zij nu,
de eenzaamheid der neutrale wereld ontvluchtend, in de broederkring opnieuw de allenigheid vinden. Met enerzijds een, dank zij de theologie-loze
opleiding in neutrale scholen, uitsluitend aesthetisch ontwikkeld stijIbesef,
en met anderzijds een uit de confessie voortkomende drang om met dit
stijlbesef het Calvinistisch levensheginsel in de kunst een waardige gestalte te geven, staan zij te kloppen aan de poort van het geboortehuis,
zonder gehoor te vinden. Toch zal het genoemde stijlbesef een kans moeten
krijgen willen wij ooit met enig recht kunnen spreken van een schilderkunst van het twintigste-eeuwse Calvinisme.
11

De moderne schilderkunst is er een van de verbeelding en niet, zoals
het impressionisme, een kunst van het oog. Het expressionisme erkent
1 ) Zouden wij niet in deze geest moeten zoeken naar de verklaring voor het feit
dat zo velen, ook goede kunstbeschouwers, zich vergisten toen zij het o, zo vrome
„Emmaiisgangers - van Van Meegeren bekeken?
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cle aanwezigheicl van elke vorm in cle natuur, maar wil deze in de natuur
gegeven vormen her-groeperen tot composities die de in de vex-bedding
aanschouwde werkelijkheid volkomen moeten dekken 2 ). Het wezen van
elke schepping is dat daarin de Schepper zijn beeld heeft vastgelegd. 1k zie
dit als een ordening van den beginne, 'n herhaIing op menselijk plan van de
oorspronkelijke Goddelijke Scheppingsdaad. In de expressionistische voortbrenging, waarbij uit een chaos van heterogene elementen de verbeelding
telkens nieuwe harmonie&I vindt, treedt deze oertrek van het scheppingsproces op het praegnantst aan de dag. De verbeelding, een der meest
elementaire potenties van de psyche, maakt alle dwaasheid logisch,
onvoorstelbaarheid zichtbaar. Zo kan het expressionisme, waarvan de
verbeelding de ziel is, de gelijkenis van zijn hanteerder in het kunstwerk
afdrukken, zelfs de gelijkenis van die hanteerder als belijder van een
geloof dat voor menigeen een dwaasheid of ergernis is 3). 1k wil zeIN
poneren dat het expressionisme voor den Christen bij uitstek gelegenheid
biedt om in zijn kunst tot een zuivere vormgeving te geraken. Wie hier
niet aan wil, herinnere zich het elan waarmee de gemeente het laatste
vers van psalm 98 pleegt in te zetten. Dat is immers onvervalst expressionisme, dat Zondag aan Zondag geaccepteerd worcit en beaamci. Wie
over deze regels net zo lang doordenkt tot hij ze heeft weggewurmd in het
vakje met opschrift „Personificatie- die ontluistert deze psalm en snoeit
de bloemen van zijn eigen schriftbeleving. Waarom zou men wel accoord
gaan met de voorstelling van handen klappende beekjes en heuvelen die
buitelen als uitgelaten Iammeren voor Gods aangezicht en niet de 1314heid,
een Loch zeer Christelijke zaak, kunnen herkennen in een schilderij waarop
een glazen draaiorgel zo maar langs de wolken zweeft als gedragen op bet
Iuchtige, ijle getierelier uit eigen pijpen? Omdat men de psalmregels kan
opbergen in genoemd Iaatje maar de schilderij niet plaatsen kan op de
zolder in de afdeling „Symboliek en Allegorie?
Met het een en ander Wilde ik niet betogen dat het onderwerp van de
expressionist steeds een religieus moet zijn, noch dat het onderwerp van
de christen-expressionist altijd een Bawls behoort te wezen. Wel bedoelde
ik dat doordien de expressionistische voortbrenging het sterkst de karakteristiek van het kunstwerk als schepping laat uitkomen, in de gelijkenis
van de schepper ook zijn religieuze instelling herkenbaar kan warden. En
omdat bij de Christen en dus ook bij de Calvinist het gevoelsleven niet
denkbaar is zonder de bepalencle kracht van zijn belijdenis, zal alles, ook
het profane dat uit dat gevoelsleven als kunstschepping te voorschijn komt,
de kenmerken van die belijdenis kunnen dragen. Aan deze Iaatste, resumerende regels moet nog worden toegevoegd dat de zichtbaar geworden
gestalte van dat gevoel „groot - gehouden en simpel zaI wezen, herleid tot
een oervorm. De verbeelding is immers een elementaire kracht in de psyche.
2) Bij gebrek aan 'n betere term, bezig ik dit woord expressionisme maar als verzamelnaam voor alle „ismen” die als reactie op 't impressionisme en, sedert 't verval daarvan, als reactie „op elkaar" opgeld deden en doen. Het zou 'n afzonderlijke uitvoerige
studie vergen om te kunnen vaststellen welke richtingen in de hedendaagse beeldende
kunst uit dit met „expressionisme - aangeduide complex afgezonderd moeten worden.
De lezer die in dit verband aanstonds tot de uitwijzing van bijvoorbeeld het „dadaisbesluit, Beef ik niet dan aarzelend, voorlopig gelijk.
3) Het valt trouwens op dat alle religie, zo lang die niet cerebraal uit de sfeer
van de dwaasheid gelicht is, zich uit in expressionistische kunstvormen. Het bijgeloof,
zelfs van overigens volslagen rationalistisch denkende mensen, kiest zich bijna steeds
een mascotte, die ook door zijn vorm sterk verwant is aan Korwar en fetisj.
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Een en ander is in het oeuvre van Bert Bouman vrij duidelijk terug te
vinden.
III
Na te hebben getracht een schets te leveren van de levensornstancligheden waaronder de christen-expressionist werkt en na een poging om
in het kort de opvatting aan te duiden die hij omtrent zijn kunstenaarschap koestert, kan ik overgaan tot de hespreking van de bij dit artikel
gereproduceerde prenten. Daarbij is bet dienstig bet onderscheid in het
oog te houden tussen de toegepaste, in opdracht vervaardigde illustraties
en bet vrije, uit ongebonden beleving voortgekomen werk. Over de vignetten kan ik kort zijn. De W, bij dit geschrift als initiaal gebruikt, was oorspronkelijk bedoeld als ex-libris voor een jonge vrouw, een kennis van de
kunstenaar. Het is niet een literaire inslag bij de houtsnijder die hem het
Eva-slang-motief ingaf. De versierende functie die het boekmerk onvoorwaardelijk moest uitoefenen, was bepalend voor de richting waarin de ontwerper naar bouwstof voor de compositie zoeken ging. Niet dat dit zoeken
zo bewust geschiedde. Het Eva-Mee drong zich op, ontwaakte weer even
ergens diep-in, waar bet sedert de prille jeugcl lag te sluimeren. Het was
als een snelgroeiende plant die, nadat het zaad, dat reeds Lang geleden
in de bodem te kiemen was gelegd, een korte tijd de koestering van de
zonnewarmte had ondergaan, te voorschijn schoot. Het vertrouwd zijn met
Genesis 5, het opgenomen zijn daarvan in de existentiele totaliteit, maakte
bet mogelijk dat de worm concreet-visueel, zonder behoefte aan litteraire
interpretatie, tot decoratief zwart-wit-beeld werd verwerkt. Het werd geen
symbool maar een beeld-teken waarbij het naturalisme overwonnen werd
door de oer-gestalte, die slechts volledig en eenvoudig gerealiseerd kan
worden door wie zich afstammeling weet uit het Paradijs, d.w.z. de oorspronkelijke zin ervan ervaart en dus toepassen kan binnen bet verband
van de opdracht.
lets dergelijks is er aan de band met bet beeldteken met de S, een merk voor het toneelgezelschap „Die Spelewaghe". Al is bet motief bekend, gemeengoed geworden, de beleving is
persoonlijk. De hand die het wit uit het zwarte
blokje sneed copieerde niet de gedaante die bet
Iichamelijk oog aan een in de buitenwereld bestaand object waarnam, rnaar volgde een vormen-code die verstaanbaar is voor een ieder
die alle om het motief been gecultiveerde franje
missen kan en genoeg heeft aan de kern met de
zich daarin organisch ontwikkelende sierlijkheid. De schreefjes van de S,
rechts-boven bij de wenkbrauw van het komische masker en links-oncler
bij de monclhoek van het tragische, geven met de oplossing van de einden
van de lettervorm tegelijkertijd de grens van masker en pruik aan, een
werking die nog geaccentueerd wordt door de witte Iijntjes langs de twee
bochten van de S. De vergroeiing van letter en motief, twee aanvankeIijk
aan elkaar vreemde waarden, deed via de Iogica van het zwart-wit een
nieuwe waarde ontstaan: zoals een kwal niet alleen maar een klokvormig
ding doch een organisme is, waarin ergens een geheimzinnig, niet zo maar
te constateren leven schuilt, zo is oak dit vignet niet alleen maar een naar
willekeur te hanteren dood voorwerp, rnaar een tot volwassenheid gegroeicl
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kiemsel, waarin elk onderdeel ten opzichte van het andere in een geheime
functionaliteit staat.
In het vignet met de twee vissen en de vijf broden, dat bij dit artikel
als slotvignet wend toegepast, kreeg nogmaals een bekend motief nieuwe
gestalte. Op dezelfde wijze als in de twee lettervignetten. Aileen werd
her een nog compacter totaliteit bereikt. De beweeglijkheid, ontstaan door
de kop-aan-staart-ligging der in elkaar gevlijde visvormen en de naast
elkaar plaatsing van de broden daarboven, werd gevangen in een zwart
vlakje, dat door zijn veelhoekigheid een statische afgerondheid suggereert.
Maar Welk een rhythmiek is er in het geheel besloten! Dit vignet werd gemaakt bij een artikel over de illegale voedselvoorziening die tijdens de bezetting door verzetslieden werd onderhouclen ten bate van onderduikers,
voortvluchtigen enz. Het is niet zo „christelijk - omdat juist dit motief
(de wonderbare spijziging) erin werd aangewend, maar omdat het motief
(juist dit) even vanzelfsprekend als het profane motief der twee maskers
een nieuwe, sterk-levende gestalte kreeg.
Waren bij de Brie besproken vignetten de keuze van het onderwerp
en de vormgeving daaraan door de opdrachtgevers overgelaten aan de
geinspireerde vindingrijkheid van de kunstenaar, hij de 8 illustraties voor
„Het hoghe Liedt Salomons" van Revius (uitgave A. A. M. Stols) moest
de houtsnijder zich onderwerpen aan een zeer sterke tekst. Het spreekt
vanzelf dat de maker van de „vrije" beeldtekens bij- alle bevvuste wit om
het gedicht to dienen, toch ook de neiging tot uitbuiting van de tekst niet
kon onderdrukken. De hierbij gereproduceerde houtsnede met de twee
naaktfiguren aan de poort van een ronde vesting is door bet samenbrengen van allerlei elementen uit de zes strophen van Revius' „Achtste Ghesanck" eigenlijk weer bet beelcIteken geworden van het door de dichter
opgeroepen visioen. Revius geeft bij dit Iaatste deel van zijn Hooglied vooraf een korte opsomming van de inhoud: „Vertangen na de beroepinge der

heyclenen die cle jongste Suster genaemt worden oni datse laest gheroepen zijn, propfietie van deselve beroepinge, vrecle tusschen foclen ende Heydenen, Christi Sorge voor zijn Kercke, vernianinge aan deseive
datse zijn woort getrouwetijck vercondige, Bede der Kercke om de laetste
toecomste Christi." Deze inhoudsopgave en enkele passages uit het daaropvolgende gezang als:

Min teer ghemoet hoe tangs soo onglieruster
Veriangt en janct na onse Jongste Suster
Wiens dorre borst nu vete jaren Ianck
Blint onbedout van s'hemets soete dranc
en
MiJn weerde Bruyt, en taet u niet verlanghen,
De tijd is cort en nu bijna vergangen
Dat ickse maeck tot eerie vaste Stat
Met u, o Bruyt, in eene muyr gevat
en
En ghy, mijn Heer, mijn Bruygom hooch gheseten,
Comt haestelijck, en wilt my niet vergeten,
Als raugghe pert comt rennen door het cruyt

Comt haest, een haelt u uutvercoreit Bruyt
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verschaften de illustrator voldoende stof om voor deze prent een hechte
compositie op te bouwen. wek echter, als ik het zo zeg, de schijn van
te willen wijzen op de technische kwaliteiten van deze houtsnede. Zonder
de vaardigheid van hand en verstand van de ikunstenaar ook maar even
te willen negeren, wil ik toch allereerst de nadruk Ieggen op de innerlijke
ervaring en verwerking van het gegeven. De illustrator heeft Revius' taal
ronduit mooi gevonden. De monumentaal-eenvoudige beelden werden
vanzelf in zijn binnenste omgezet in zwart-en-wit. De lust die in Revius
weelde- en praal beschrijvingen de gedragenheid van zijn vers komt doorbreken werd aanstonds bij Bouman aanleiding tot het verbeelden van
het nieuwe Jerusalem, blinkend uit duizenden kristalfacetten. Dit verklaart het slijpwerk-achtige van de vooral in de bovenste heeft der snee
elkaar afwisselende zwarte en witte vlakjes. Het gedicht werd niet zo
zeer begrepen maar veel meer gevoeld, ondergaan, zoals een bevruchting
ondergaan wordt. Pas nadat in de verbeelding de vorm voldragen en geboren was, kwam bij de voortbrenging-tot-zichtbaarheid het intellect met
de zorg tot harmonieuze volwassenheid. Als ooit in de kunst van het
zeventiende-eeuwse Calvinisme zich een eigen stijl gemanifesteerd heeft,
dan is het wel bij Revius, die met dit „Hoghe Liedt" driehonderd jaar
later nog een illustrator inspireert tot een ten slotte toch nog vrije interpretatie, die door alle beinvloecling en stijlontwikkeling been in wezen
volkomen verwantschap demonstreert.
Het zien van een stervende vrouw, vervoerci op een handkar (in de
„hongerwinter-) was aanleiding tot het snijden van de prent „Hemelvaart''.
In deze niet aan enig doe! gevonden voorstelling, is rneer ongeremd toegegeven aan die eigenaardige moderne neiging tot uitbeelden van gedachtenassociaties, die bij de beschouwers weer andere associaties moeten wekken.
Ik weet niet wat de kunstenaar ertoe bracht op de voorgrond de bloemenbos
en de haan weer te geven. Met het wijde land zonder horizon, met de kerk,
de engel, de sterren en de maan geven deze twee motieven mij echter een
ervaring van aanwezig te zijn bijde confrontatie van tijd en eeuwigheid.
De haan, met het zelfbewuste gebaar, is „er bij - , suggereert mij het zelfmeegemaakt-hebben. De bloementuil, gevallen, in het slik verloren, roept
de herinnering aan het afgesneden gras des velds wakker.
Dit onder woorden brengen van de sensatie bij het bezien van de prent
houdt het gevaar in, dat het begrepen wordt als een toelichting bij „het
verhaaltje" daarin. Er is echter te veel „ruimte" in de voorstelling en deze
ruimte draagt te zeer het karakter van gesitueerd te zijn achter de spiegel
waardoor wij in een duistere rede zien, dan dat van elke verschijning
tussen die weerkaatste hemel en aarde een concrete betekenis kan worden
gesignaleerd. Het mag ook niet, want zo lang in de prent niet een opzettelijk bedachte allegorie te herkennen valt, kan Ace uitlegging slechts ontIuisterend werken. Ik wil hierbij nog even herinneren aan wat ik onder
I schreef over pseudo-kunstbeschouwing. Liever zie ik deze houtsnede als
de projectie van die vreemde zoveelste dimmensie die zich sours voor
dromers opendoet als het spiegelbeeld van die zoveelste hemel waarin de
begenadigde een enkele maal ontkomt om te verkeren in die andere orde
waarbinnen alle Bingen ontdaan zijn van de alledaagse mysterie-loosheid.
Er is na al het voorgaande eigeniijk niet veel meer te zeggen bij „de
Bruid". Misschien is het voldoende om er Marsmans „Bruir naast te
leggen. Niet dat er in het gedicht ook maar een enkele letterlijke verwoording is van enig jets in de prent, maar er is verwantschap in de aard der
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ervaring-Braid. Het is weer die wonderlijke ruimte waarin beiden, Marsman en Bouman zich met hun „Braid" geplaatst wisten. leder voor zich
hebben zij ergens het land van oorsprong vermoed, er Iigt iets voormaligs
achter het moment waarop deze bruiden „er zijn". En voor beide is het
aanstaancle min of meer verhuld. Tussen herkomst en toekomst staat en bij
Marsman en bij Bouman de vrouw eenzaam in het moment van scheiding
tussen eindigheid en oneindigheicl. De Licht blozende erotiek in het gedicht
is, antlers en m.i. sterker, ook aanwezig in de houtsnede: de bruidsbouquet
groeit op nit de witte {refine) schoot. En de schuchterheid waarin de verbeeIder bevangen zat, voelbaar in het vers, wordt zichtbaar in de prent:
ook hier is de haan er bij, rnaar alle parmantigheid missend, niet zo zelfbewust als in „Hemelvaart'
Nogmaals: het mag eigenlijli niet, dit onder woorden brengen. Waarom
het dan Loch gedaan? Omdat het soms nodig is het arsenaal to inventariseren.
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H. H. Wilmink

SONNET
Wat zou ik van je ogen kunnen spreken,
die mil weerspiegelen in hun kleine koin
en Iichten laten breken
met goud op zwart
van Karen, haIs en handen naar rondom?
Ze zijn als water, Iicht van windestreken
bewogen, vlietend, vluchtencl, altoos omkerend in sneeuw en regen en in beken
of zacht vervlakkend op een vijverkom.
Ik ben een vis, ik moet in water Ieven,
in bevend water, goud en groen en grijs;
adem en leeltocht
blonde dagen dreven
voorbij en blonde nachten, blauw en wijs,
als, glanzend in de eendere keertocht, even
de poorten blinken van het paradijs.

C. Venneer

WOORD
Wordt eens Uw wonder werklijkheid,
de nachten zullen Iaaiend branders;
bomen gaan op in vlammehanden
en worden tot een zwerk verwijd.
Maar ik zal siddrend op de grond
mijn schreeuwen in de aarde stoten;
in 't vuur, van bliksems wit doorschoten,
ben 'k aarde en herscheppingsmond.
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Gera Kraam—van den Burg

DE SPIEGELKLOK
(Roman-fragment)

Maria Wilhelmina Christina Elisabeth van der Brugghen, douairiêre
Jonkheer Johan Matthias Singendonck, vrijvrouwe van Dieden en vrouwe
van de Maasackers, had door haar kamenier een gemakkelijken stoel laten
brengen naar de vensterkamer op de hveede verdieping. Moe van 't klimmen, liet zij zich zoodat de lucht tusschen de rokplooien van haar
zwartzijden japon saamperste en aan haar schrale gestalte een vreemde
breedheid gal. De magere armen, door zeer wijde mouwen gemasqueerd,
het ze rusten op de leuningen. Haar hoofd, bedekt met een golvend wit
kapje, dat aan de slapen een paar krullen van het kapsel vrij liet, stond
klein boven den hoog-gesloten, vierkanten Witten kraag, en het lieve, verwelkte gezicht met de nog heldere blauwe oogen strekte zich met moederIijke koestering naar de boomgaarden en weiden, die open lagen voor
haar blik.
Urn de bloementuin en de net-geschoren Iigusterhaag voor het huffs te
zien, zat zij hier te hoog: nog juist ving ze de glooiing naar de gracht,
die rondom het buiten gegraven en aan twee zijden overbrugd was. In
deze kamer, waar zij maar zelden kwam., verbleef ze toch zo graag, omdat
men er, over den dijk heen, een wijd uitzicht had op de bochtige Maas met
haar breede voorlanden; op Batenburg, de stall in het groen aan den over!cant.
Rechts keek ze op het bosch van haar eigen bezitting; op een groot,
golvend meer, waarin, als een tweede rivier. zich de oude eikenlaan stortte,
die vlak bij de Diedensche kerk, haast tien minuten ver, van den dijk
glijden kwam.
ook hoorde ze hier het doffe kreunen van de beide hooge dennen —
vreemde verschijnin gen tusschen de notelaars staande links, voor het
nieuwe gedeelte van het huis: boomen die geplant moesten zijn toen haar
behuwd-grootvader Lamhertus Matthias Singendonck, kort na zijn tweede
huwelijk met Agneta Hoeufft, met de Heerlijkheid Dieden werd beleend.
De maanden buiten waren voor mevrouw Singendonck de schoonste
van heel het lange jaar. Wanneer zij in Mei het Huis betrok, begon het
dorp pas echt wakker te worden uit zijn winterschen dommel. Dan gingen
niet alleen op de Heerlijkheid, maar overal blinden en ramen open.
De stoet van haar rijtuigen en wagens met bagage werd door enkele
getrouwen al opgewacht bij het Batenburgsche veerhuis. Gaandeweg
sjokten er meer jongens mee, totdat bij de kerk jong Dieden compleet was
om de trein te escorteeren eer ze wegzakte in de groenende Iaan. Daar vie!
dan hoogtepunt van den feestelijken intocht, tegelijk met den blinkenden
rijksdaalder, dien ze, naar 't voorbeeld van haar echtgenoot, wierp tusschen
de joelende, grabbelende kinderen, welle den winnaar straks volgden
naar het winkeltje, waar het geldstuk werd klein gemaakt en verdeeld.
Dan wilt heel het dorp met verheuging, dat de Vrijvrouwe teruggekomen was. Het werd zich ook van zijn beteekenis en waarde bewust: een
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koets reed of en aan naar het verre Nijmegen en bracht berichten uit de
wereld mee; de facteur uit Grave '<warn haast dagelijks Tangs en de Batenburgsche bode Iegde geregeld aan.
De boerenjongens duriclen 's avonds de trotsche meiden van 't kasteel
achterna Ioopen en zeffs de goed-gedresseerde huisknechts vergaten bet
geloofsverschul en waren bik op een boodschap hi; pachters, die varier van
volwassen dochters waren.
Niet alleen nam de stoffelijke en maatschappeIijke bloei van Dieden
in deze maanden toe: Ook de geestelijke welvaart was er bij gebaat, want
's Zonclags om de veertien dagen kwam de dominee uit Ravenstein er
bet Woorc1 brengen, van welks verkondiging men in den winter verstoken was.
Nu er vandaag in Dieden geen dienst gehouden werd, had Vrouwe
Singendonck Hannis Snijders, den koetsier, het groote rijtuig laten inspannen, en deze was met Hans, Bette, Mimi en Anna naar Ravenstein
ter keric gereden. De oude Hanewinckel preekte vrij fang en waardeerde
het, wanneer de freules na of loop van den dienst, in de pastorie een bezoek brachten aan zijn vrouw van zichzelve immers een freule Von
Schmidt auf .Altenstadt. Daarom verwachtte Maria Singendonck haar
dochters pas tegen den eten thuis.
Jet en Belle, ondanks haar jaren de kleintjes, die nog nooit buiten
moeders heukendeur waren geweest, Iogeerden hi; oom Henri in Amsterdam, Jan bracht den Zonclag in Nijmegen door, en dus had zij dezen zeldzamen ochtend van alleen zijn bestemd om uitvoering te geven aan een
plan, dat haar al weken in den zin lag.
Tusschen nog leege fruitkisten, hoopjes afval en vroegelingen zat zij,
loch dit bezoek beteekende geen voorloopige inspectie over de eerste opbrengst van haar boomgaarden. Het gold de gesloten ijzeren hist, die geheimzinnig-domineerend tusschen de houten stond, en waarin bet familiearchief werd bewaarci.
Wegbergen allereerst wilde ze bet lieve versje, door Diet gemaakt, dat
Mimietje verleden week voor haar had opgezegd, toen alle kinderen haar
verjaring meevierden.
Een onnoodig-grooten sleutel liet zit een halven slag in bet hangslot
makers en Iichtte het zwar. e, Imarsende deksel op.
Natuurlijk had zij deze bezigheid ook aan Jan kunnen overlaten, maar
zooals het Huis het dorp beheerschte, zoo regeerde de Vrijvrouwe over bet
huis. Moeder is een kapitein op haar schip, prees Willem, de zeeman;
en zoo wenschte zij het, ondanks haar zwakke gezondheid, waarvan
plagend werd beweerd, dat ze verbeterde, zoo vaak de kinderen van verre
tijdelijk intrek namen op het Huis.
Maria Singendonck had gemeend, innerlijk sterker te zijn, want de
hoog-opgetrokken neusvleugels begonnen te trillen en vochtig werd haar
gezicht, nu zij het bovenste dossier uit de hist nam: een bundel betaalde
rekeningen, een Iijst van verzonden rouwibrieven, heel de regeling voor
begrafenis van haar man, die dertien jaar geleden plants gevonden had,
op Woensdag zestien Kai 1819, des ogtends na zonsopgang, ten viif uuren,
in de Sint Stephenskerk te Nijmegen. Z645 had Matthias zelf bet beschikt
en daarmee gebroken met de gewoonte van s avonds na tienen te begraven, zooals lang mode was geweest.
Vijftig jaar oud pas was Johan Matthias Singendonck, ontvanger der inen uytgaande Regten en Accijnsen en Raad der stall, toen hij na zeven
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weken ziekte overleed aan een ontsteking in de lever. Zij zag hem weer
voor zich, haar forschen, krachtigen man: de schrijnwerker had er voor
gezorgd, toen hij 't zoo duidelijk neerschreef op het vodje papier van zijn
nota, dat haar nu nog een huivering gal: „Voor U.E. egtgenoot gemaakt
een buytengewoone ruyme dubbelde dootkist."
Nog voelde zij de beslommeringen van die dagen na: het bestellen,
invullen en teekenen van de rouwbrieven; haar adres aan den koning,
waarin ze hem de kinderen aanbeval en voor Diet, den oudsten, het ambt
afsmeekte, dat door zijn vader met zooveel vlijt waargenomen was.
Gebaat had het niet. Achteraf misschien goed, hoe graag ze hem ook in
de buurt gehouden had. Diet was in hart en nieren een gele rijer, hoewel
oak hij de wis s eling van garnizoen onaangenaam vond.
Daar had ze de rekeningen van de koek en de koffie, de genever en de
malaga, die in de gerfkamer van de kerk bezorgd waren aIs tractatie voor
de grafdaalders, de voorgangers, de dragers, rondzeggers en hellebaardiers,
die aandeel genomen hadden in de plechtigheid. Er waren nog rekeningen
van Iamfers, florslint, Grippe en flambouwen, maar ze ging er aan voorbij
en vouwde de bundel samen: niet cidarom was 't haar te doen. Vluchtig
ook keek ze het andere, haast eendere pakie in: de begrafenis-administratie
van Hendrik, haar grooten jongen van zestien, een pair jaar vOcir zijn vader
gestorven aan ontsteking van de long, verzeld met een zinkingkoorts. Nooit
vergeten feed, dat zij nog samen gedragen had met haar man.
Toch had zij niet te klagen en achtte het een grooten zegen van de Voorzienigheid, dat zij van haar veertien kinderen er negen had mogen zien
groot worden. Het eerste was dood geboren, een ander meisje ongedoopt
gestorven, Belle's tweelingbroertje Otto was maar anderhalf jaar geworden... maar zij wist, dat er een wil boven de hare gold; een wil, welke
Ds. Payen, de Waalsche predikant uit Nijmegen, haar als een wijze en
vaderliike voorhield. Nooit had zij dan ook den cooed laten zakken en
tegenover de verfiezen van vroeger stond de aanwinst uit den nieuwen
tijd. Diet had haar in zijn nichtje Betje van der Brugghen
ter onderscheiding van zijn zuster in de familie Zwarte Bet genoemd een lieve
schoondochter gegeven, en al liet de erfgenaam nog op zich vvachten,
Mimi, Cee en Jetje waren schatten.
Als Just van der Brugghen een passende betrekking vond, kreeg zij in
dezen neef een schoonzoon, en Jan juist terwille van Jan wade zij het
archief raadplegen. Ze wist, wat zijn herhaalde reizen beduidden en wellicht was deze zelfde Jag van beslissende beteekenis in zijn Ieven.
Een perkamenten band trok haar aandacht. „Compositions et vers de
mon cher pere", had mama Singendonck die zelf den dichterlijken aanleg
van haar vader geerfd had, daarop geschreven. Grootvader Dierquens,
oud Burgemeester en voorzittenci schepen van 's-Gravenhage, de heer van
den Eykenhorst, was een man van invloed en grooten kunstzin geweest,
de hem gevvijde papieren eerzuil zeker waard.
Daar vond Maria Singendonck nog eens de bewijzen, hoe het geslackt
van haar man ook in den revolutietijd verknocht aan Oranje en veel meer
Engelsch dan Fransch georienteerd was geweest. In die gespikkelde portefeuille wist zij de correspondentie, welke Lambertus Matthias Singendonck, burgemeester van Nijmegen, Raad en Rekenmeester der domeinen
van wijlen Z.K.M. van Groot-Brittannie, als trouw Geldersch edelman
had gevoerd met Madame Ia Princesse d'Orange, meer bekend als
Marijke-meu.
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Een los blaadje stale er uit: een versje, door mama Singendonck zeIf
gedicht in de eerste blijde weken der vrijwording, en getiteld: Oranjesnuifie, aan Napoleon aangeboclen door de Nederlandsche Maagd. Het
begon:
0, groote koopman in tabak,
Vrees niet voor mij, 'k ben geen Kozak,
Mijn speer zal u niet deren.
Laat door de Nederlandsche Maagd,
Eens door u uit haar tuin verjaagd,
Een snuifje presenteeren.
De Iaatste coupletten waren ook aardig:
De Rus, de Pruis, de Brit, de Zweed,
Zij weren van mijn tuin bet leed
Waarvan gij Licht moogt droomen.
Gij niest? We! man, vat ik u bie
Is beter waar dan uw regie I
Wel moog' het u bekomen.
Kom, lang geteisterd Nederland,
Gij zijt weer een gelukkig land.
't Is nog niet te gelooven T
Verlost van deze tyranny
En van de wreede dwinglandij,
Roept men: Oranje Boven!
Eindelijk had de weduwe gevonden wat ze na zoveel emotie en met
onderbreking zocht: haar huwelijksche voorwaarden, in 1 794 opgesteld.
Met een weemoedig lachje in de mondhoeken vouwde zij het stuk uit
haar jeugd open. Nauwelijks actittien, en reeds negen jaar wees, was ze
Moen; en sedert den dood van haar echtgenoot had ze 't niet meer ingezien.
Jan zou er ook belangstelling voor hebben.
Grootvader Dierquens was vader van drie docbters gevveest, van welke
de eene met Johan van Hees, Heer van Berkel en Rodenrijs, was getrouwd;
een tweede met Coenraad Diederik Neomagus Singendonck en de derde
met Jacob Willem van der Brugghen.
Na den vroegen dood van haar ouders, was Maria van der Brugghen bij
tante Betje Singendonck in huffs gelcomen en na enkele jaren was ook oom
Neomagus den weg van alle vleesch gegaan.
Vrijheer van Dieden en vijf en twintig jaar oud, had hun oudste zoon
bij huwelijk recht op een inkomen uit den boedel van I
's jaars,
hetwelk zou doorgaan voor zijn vrouw, wanneer hij zelf eerder aflijvig
kwam te worden. Zoo had Johan Matthias zijn oog laten vallen op zijn
gefortuneerd nichtje en pleegzuster Maria, voor wie tante Betje toen mama
Singendonck geworden was.
De vaste goederen van den bruidegom hadden bestaan uit de hooge en
vrije heerlijtheid Dieden, ten Zutphensche regten leenroerig, en onlangs
geschat op honderdnegentigduizend gulden.
Verder bezat hij de Maasackers, deels aan Gelre en de graafschap Zutphen, deels aan de koninklijke Pruisische leenkamer Cleve Ieenroerig, hem
geprelegateerd door mevrouw De Casembroodt-Singendonck, Belletje'
peettante. Ook had hij nog een vierde deel in de vaderlijke nalatenschap,
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zooals bij tijd en wijle volgens magescheid blijken zou.
Zij zelf had als bruid slechts papieren bezeten, vijfduizend Engelsche
ponden, meer clan twee ton Iivres aan effecters, obligation en schuldbekentenissen, Ales nominaal, maar in de bittere jaren van Napoleons overheersching was de reeele waarde pijnlijk gebleken en haar groeiend gezin had
veel gekost.
Gelukkig had zij, ook na den flood van haar man, over voIdoende kapitaal beschikt orn Ale bepalingen van 't contract na te kom.en en uyt de voorschreven vrugten de kinderen naar derselven fatsoen te alimenteeren en te
educeeren. Daarop volgde dan de alinea, die zij Jan wilde Iaten zien:
„Dat wijders bij overlijden van den eerstgenoemde der aanstaande conthoralen in gevalle van na te blijven, kind of kinderen, de Iangstlevende
gehouden zij, aan ieder van hen, wanneer die respectievelijk sullen gekomen zijn tot den ouderdorn van vijf en twintig jaaren of eerder als IangstIevende in gemoede zal oordeelen deselve kind of kinderen te competeeren
voor derselve legitime portie in des eerststervenden nalatenschap".
Ondanks de pijn van haar ongemakkelijke houding sloot de vrijvrouwe
van Dieden tevreden haar archiefkist. Moeilijk overeind komend, kneep ze
diepe kreukels in de stugge bladen van 't contract, die ze probeerde weg
te strijken eer ze het wegbergen ging in haar schrijfcassette.
Naar heneden liep gemakkeIiiker dan omhoog.
Op het hordes, boven aan de breede trap naar de hal, sloeg ze de rechterhand aan de zware gebeeldhouwde leuning, terwijl haar voeten voorzichtig schuifelden van tree tot tree. Ze keek op de klok tegenover zich:
maakten 't weer Iaat vanmorgen.
of haar meisjes
Haantje
Daar ving de wreede, groote spiegel onverwachts haar beeld, en ze zag
zich staan, zooals ze nu was: spits, mager en ernstig; nog weI niet afgeIeefd, maar verwelkt. Z66, met haar huwelijkscontract tegen zich aan,
een reprise in caricatuur van de frissche, kinderlijk-overmoedige bruid, die
zich acbt en dertig jaar geleden in ditzelfde glas zag weerkaatst.
Dat zij daaraan juist vandaag herinnerd moest worden door het pornpeuze farniliebezit, op Dieden ingebracht door Agneta Hoeufft, Coen zij in
1 7 2 3 Lambertus Matthias Singendonck trouwde. Een kostbaar stuk, geschenk van Agneta's varier beer van Fontaine Peureuse dat door
de combinatie van spiegel en uurwerk de ijdelheid en vergankeIijkheid alley
dingen duidelijk illustreerde.
Die spiegelklok was een anderhalf el breede en drie ellen hooge psyche,
in Welker bovengedeelte 'n halve cirkel was getrokken, waarin men met Romeinsche cijfers, van zes tot zes, de uren had geast. Een symbolischei
vergulde pijl wees, vrij zuiver, den tijd aan, en wanneer l'horloge miroir
als gevolg van ouderdomsgebreken tijdelijk zijn arbeid staakte, had men
op Dieden geen vrede, eer hij door den ervaren stadsklokkenmaker uit
Nijmegen weer tot werken was geinstigneerd. Wie deze taak moest overnemen, als het raderwerk van den bejaarden klokkevoogd zelve eenmaal
stilstond, was voor Vrouwe Sin gendonck wel eens een zaak van zorg. Niet
echter voor de kleinkinderen, wier vroegste herinnering aan Dieden samenvie! met den gouden pijI, die Ate avond om zes uur terugsprong naar het
punt, waar hij 's morgens zijn reis begonnen was: het klokje van gehoorzaamheid. En van de wanden zagen vorige generaties met een wijzen gIimIach neer op de jeugd, en accentueerden door hun geschilderde aanwezigheid de taal der Spiegelklok, van welke de zwierige Agneta, met haar
lange grijze krullen en wit satijnen japon de beschermvrouwe leek te zijn.
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VLUCHTIGE NOTITIEN
LA VIE DES SOURIS?
Pour les enfants (de la patrie)
„Wat zijn de tijden moeilijk!
Wat is de kost toch ochraal!"
Zo piepten op visite
zes muizen allemaal.
Toen vouwden zij hun pootjes
op ' t vette buikje saam,
en keken zeer diepzinnig
elkander daarbij aan.

Een jonge muis, geleerder
dan alien in het rond,
sprak, d'ogen in de verte,
(wat hem wijsgerig stond)
,,Daarbij komt nog dit euvel,
ik zeg het telkens weer:
wij muizen, ach, bezitten
totaal geen voorbeeld meer!

„De goede tijd van vroeger,"
herhaalde keer op keer
de gastvrouw, pijnlijk zuchtend,
„die krijgen we nooit weer!"
Intussen schonk zij keurig
room met wat melk erbij
en presenteerde geurig
vet spek en vleespastei.

Wie leeft ons onze plichten
nog waarlijk zuiver voor!
Ik zoek dat edel voorbeeld
mijn hele leven door!"
Zijn woord werd blij ontvangen.
Men riep: „Bravo!" en „juist!
Wij, arme muizen, missen
hem, onze vc5cirbeeldmuis!"

„la," sprak daarop de gastheer,
„de tijden zijn terecht
voor velen van de onzen
wel bitter, bitter slecht.
Sprak ik niet laatst een vroeger
toch welgestelde muis,
nu, naar hij mij vertelde,
met zelfs geen kaas in huis?"

Weer volgde diepe stilte.
Geen muis die zich bewoog
tenzij in 't heimlijk spieden
van 't glinstrend muizenoog,
waarin men allerwege
haast die gedachte las,
of soms van een der schalen
nog wat te wachten was.

Deez' wijze woorden werden
beaamd met veel geknik;
uit 'outer medeleven
zweeg elk een ogenblik.
Maar dieper werd de stilte
toen men zijn room opnam
en het van droevig knikken
tot zoeter proeven kwam.

Maar toen, naar men zou zeggen
het uit was met 't festijn,
sprak een der diepe geesten:
„Ik zal de eerste zijn
die gaan moet, lieve gastvrouw,
want, ziet u, tegen zes"
(zijn stem werd tot gefluister)
„heb ik een kaas-adres".

Na zich gesterkt te hebben
aan 't vette dezer aard,
sprak peinzend een der muizen,
de room nog in zijn baard,
„En d'oorzaak van dit alles,
als gij het nog niet wist,
is (laat ons eerlijk wezen):
De muis is egoist!"

Toen piepten plotsling alien:
„En ik weet ham, ik spek,
ik meel, ik room, ik boter,"
maar niemand zei zijn plek.
Elk at zijn eigen buikie
daar dikker nog dan dik
en dacht aan and're muizen
geen enkel ogenblik.

Toen, om zich henen ziende
met helderziende blik
vervolgde hij: „Elk denkt slechts
aan t eigen dierbaar ik!
Ja," sprak hij allengs luider
met plechtig pootgebaar
de streek zijns harten duidend:
„de schuldige zit daar!"

Geheel alleen gebleven
nog in een kamerhoek,
keek een aankomend muisje
mismoedig naast zijn boek.
Tot men hem zuchten hoorde:
„Hoe zal het beter gaan,
als bij zo heel veel woorden,
zo weinig wordt gedaan!"
Nel Veerman.
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KRITIEKEN
Wim van Norden, De dood van Simon
van Nagel. Plejadenreeks, G. W.
Breughel, Amsterdam.
In „De dood van Simon van Nagel"
heeft Wim van Norden ons een uitstekend geschreven novelle gegeven; een
novelle vol diepe zin en van een schone
simpele bouw. Het verhaal speelt in de
Gouden Eeuw, doch mist de „historische sfeer zo volkomen, dat de gebeurtenis
sen aandoen, als waren zij gisteren voltrokken. Ik schrijf „historische- , omdat ik
hiermede wil aanduiden, dat ik niet de
sfeer bedoel van wat gebeurd is, maar de
caricatuur daarvan: het irreéle, vervalste beeld van wat was. Niet zoals het
was, maar zoals wij het nu gaarne zien,
dat toont ons het kwasi-historische beeld
van de verleden tijd: vertekend, opgesierd en ontluisterd.
Maar zijn waarde ontleent dit werkstuk
toch allereerst en allermeest aan de ten
grondslag liggende idee. Een dichter,
levend als een vlinder, bekent na jaren
van afwezigheid aan een vriend, dat hij,
niettegenstaande alle gevaren door hem
doorstaan, steeds geloofd heeft, dat
„niet hij door de boosheid van menschen of de grillen der natuur sterven
zal, voor wien een taak is weggelegd,
die de roeping heeft beseft om de
wereld iets te schenken, iets wat al
diep in hem rust, maar wat tijd nodig
heeft om te volgroeien."
Dit hoogmoedig inzicht stelt hem naar hij
meent in staat, de omstandigheden naar
zijn hand te zetten, 't is de hoeksteen van
zijn levenshuis. Wanneer de dichter in
dat gesprek 66k nog erkent, zijn vriend
met diens vrouw bedrogen te hebben en
deze zelfs niet in zijn woede de belager
van zijn vrouws en eigen eer vermag te
wonden, maar in de schermutseling het
onderspit delft, voelt de dichter zich pas
waarlijk en volkomen vrij: ook banden
van vriendschap zijn banden. Nu zal hij
het leven kunnen beheersen door het vrijgeleide van de nog te stellen grote daden.
En dan wordt hij, de onschendbare, door
een bezopen reus doodgeslagen.
Niet tengevolge van het verleden en
niettegenstaande een rijke toekomst, sterft
Simon van Nagel door een in het heden
optredende, redeloze macht: het noodlot.
Er is geen zin in de historie, aithans geen,
die door ons mensen gekend kan worden
of gecreéerd. Dit „althans - geeft de
zwakte in deze novelle aan, want het
wordt de lezer niet duidelijk, in hoeverre

de auteur gelooft aan een in het ogenschijnlijk zinloze fatum verborgen zin.
Dat hij er aan gelooft, lijkt mij yen geoorloofde gevolg trekking, aangezien het
slachtoffer een door hoogmoedswaan bezetene is.
Een zeer opmerkelijk gegeven en een
merkwaardige uitwerking. Voor de christgelovige niet aanvaardbaar, maar toch
dicht liggend bij zijn inzicht, dat Gods
wegen wonderbaar zijn en dat zelfs niet
ons eigen kwaad ons lot bepaalt.
Ten slotte wil ik op de te loven bouw
wijzen: door gebeurtenissen en niet door
gesprekken of gedachten wordt ons de
idee kenbaar gemaakt.
De vijf houtgravures van Jeanne Bieruma
Oosting zijn goed.
K. v. D.
Maurits Dekker, Afscheid. Joachimsthal's
Boekhandel, Uitgevers- en Drukkersbedrijf N.V., Amsterdam 1946.
” Afscheid - is een monoloog. Het is de
alleenspraak van een spionne, Wier schuld
bewezen is en die de dood door de
kogel als een gewisheid voor ogen heeft.
'regen haar medeplichtige, de man van
de vrouw, die haar verraden heeft, zijn
geen steekhoudende bewijzen ingebracht:
zijn leven hangt of van haar verklaringen.
De monoloog begint, wanneer Ida, de
spionne, een briefje in haar cel gesmokkeld krijgt, waarin haar verraadster, Erna,
haar smeekt, Erna's echtgenoot te redden. In de diep ontroerende monoloog
openbaart Ida haar strijd, haar gemarteldheid, haar hunkering naar haar kind,
haar liefde, haar haat en ten slotte de
beweegredenen, die haar deden besluiten,
het leven van haar vriend te redden.
Maurits Dekker heeft Dimmer jets geschreven, dat mij meer bewogen heeft
dan dit „Afscheir. Nog altijd komt men
zo nu en dan de bewering tegen, dat in
de kunst het leed tot schoonheid wordt.
Het mocht wat! Schoonheid heeft altijd
een dienende functie: haar taak is, het
leed zo weer te geven, dat het verbeelde
leed als leed door de niet-lijder ervaren
wordt. Het is niet zo, dat in de kunst leed
tot schoonheid wordt; het is zo, dat
schoonheid in de kunst tot leed kan worden.
Maurits Dekker laat de lezer smarten lijden, die hij al te graag vergeten zou.
Maar welk een troosteloze levens- en
doodsaanvaarding wordt ons in deze monoloog getekend. Op pag. 58 zegt Ida,
na gesproken te hebben over de betrekkelijkheid van gerechtigheid en heroisme:
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IJdelheid, het is al ijdelheid. Haar is
geen enkele zekerheid overgebleven, geen
enkel uitzicht en haar zoontje weet ze
in een brief geen andere opdracht mee
te geven dan deze: te strijden tegen de
Macht van mensen over mensen En haar
laatste inzicht is dit: dat de werkelijke
liefde afstand doet van alle loon. Heel
het hopeloze heroisme van de mens van
goeden wille, die tot het geloof niet is
kunnen komen, staat in dit boekje afgebeeld. Het deed mij vaag denken aan
,Niemand begrijpt het- van Jac. van
der Ster, maar het is ga yer, knapper en
daardoor ontroerender dan dit. Psychologisch valt „Afscheid" zeer te loven; opvallend is de dienende rol, die de psychologie bier speelt. Ik kan dan ook niet
anders dan deze novelle aanbevelen, zoals dat beet. Echter onder het gewone
voorbehoud. Ik geloof in Christus en dat
houdt in, dat ik er naar streef tendentieus en onverdraagzaam te zijn. De
enige bitterheid hierin is, dat dit door de
niet-gelovige mens van goeden wille niet
gezien wordt als een consequentie van de
liefde, die alle dingen hoopt en alles be-.
grijpt. De enige bitterheid. Dat wil niet
K. v. D.
zeggen, dat zij gering is.
Heinrich Mann, De Onderdaan, N.V.
Boekenimport en Uitgevers Mij. v.h.
Van Ditmar, Amsterdam.
Deze, reeds in 1917 in Duitsiand verschenen roman van de nestor der Duitse
romanciers is volgens de uitgevers een
vernietigend en amusant requisitoir. Het
zou een monument zijn van alles, wat wij
in de bezettingsjaren leerden verafschuwen.
Dit is niet waar. Dit kan niet waar zijn.
Want een en vernietigend, en amusant
requisitoir is een contradictio in terminus. Vernietiging is nooit amusant. Aangezien het boek een inderdaad vernietigende kritiek inhoudt op het keizerlijke
Duitsiand, is het dus niet amusant. Natuurlijk niet. Vermaak en humor houden
zich verre van de haat. En nu is de
waarde van dit boek hierin gelegen, dat
het getekende keizerlijke Duitsland het
Duitsiand van nu blijkt te zijn. Slechts
de omstandigheden verschillen, de vormen; het wezen is hetzelfde.
Ook zou ik liever niet van een monument willen spreken; het is veeleer een
groteske karikatuur van een samenleving,
die, meesterlijk ontworpen en uitgevoerd,
nooit doet vergeten, dat zij een karikatuur is, een vervorming, een toch niet
realistisch beeld. Maar niet altijd blijkt
dit. Het is, alsof de schrijver nu en dan
faalt. Zijn haat en zijn afschuw spelen
hem sours parten en dan wordt de karika-
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tuur een werkelijk misselijk makende realiteit. Dit falen is niet een werkelijk
falen: het is kennelijk een opzettelijk zich
laten gaan. De auteur weet met feilloze
zekerheid, dat wij een reeel beeld niet
verdragen zouden en daarom maakt hij
zijn karikatuur bijna-reeel. Hij bereikt
dit, door ons zo nu en dan te doen twijfelen aan het karikaturaal karakter en
hij bereikt ermèd, dat wij door blijven
lezen en ons door hem laten beinvloeden,
totdat ook wij door afschuw bevangen
worden. Immers het voluit karikaturale
wondt niet en krenkt niet, maar het
nauwelijks karikaturale hoont en doodt.
Niet alleen Duitsland, de gehele wereld
met zijn frazen, zijn tot monarchistische
dweperij verworden religiositeit, zijn
nationalisme en infame hypocrisie, wordt
bij Heinrich Mann tot beklaagde. Dat de
auteur aan een gericht gelooft, bewijst het
slot: een evenzeer machtig als grotesk
beeld van een voor alle, allereerst Duitse
zouden symbolische plechtigheid, Welke
plechtigheid door een toornig tempeest in
een erbarmelijke klucht verkeert.
De stijl van dit boek is monotoon,
droog; de taal niet opvallend plastisch. Maar toch is het een meesterlijk
boek. Want het getuigt van een met
vaste hand doorgevoerde zelftucht, van
Beschrankung terwille van het streven,
de roos te raken. Ik meen, dat de auteur
daar ten voile in geslaagd is. K. v. D.
J ac. van Hattum, Het brood van Ghisde,
Plejadenreeks, G. W. Breughel, Amstemdam 1944.
Het brood van Ghisele is een bundel
vertellingen van ongelijke waarde. Van
Hattum kan vertellen: zijn taal is direkt,
ongekunsteld en zijn fantasie is rijk. Sommige vertellingen zijn wat men noemt
„goedkoop- en er zijn andere, die een
diepe indruk achterlaten. Ook zijn er bij,
waarvan de zin mij ontgaat. Er is veel
angst en veel bitterheid, ook wel ressentiment in deze sprookjes. Zij getuigen
van een enigszins verzuurde mensenliefde. Van Hattum doet zich bier voor als
een ontgoochelde, die, geholpen door een
merkwaardig talent, de realiteit tracht te
bezweren door een fantastisch-weelderig,
verbluffend-rijk vormenspel: een zich
terugtrekken in een wereld, waarin symbool en realiteit, begoocheling en experiment zich onscheidbaar in elkaar hebben
K. v. D.
verward.
Emanuel Stickelberger, De Levensroman
van Hans Holbein de Jongere, G. W.
Breughel, 's-Graveland.
Het is geen gemakkelijke opgave, de
levensroman van een kunstenaar uit een

voorbije cultuurperiode te schrijven, want
het vraagt naast de karakter-uitbeelding
van de artistieke mens, ook het suggereren van een bepaalde tijdssfeer en het inpassen van het geheel in een historisch
verantwoord kader. In vele opzichten
heeft Stickelberger aan deze moeilijke
eisen voldaan, zij het dan dat de karakter-uitbeelding niet steeds zijn sterkste
kant bleek te zijn. Want van persoonlijkheden met al de onvermoede diepten
en nuances van hun menszijn, verschuiven de beelden soms meer naar het schematisch aandoende type, zoals we ook
in de tekening van Hans Holbein en zijn
broer Ambrosius, de koel berekenende
verstandsmens in simplistische kleuren fel
zien contrasteren met de onbaatzuchtige
en argeloze gemoedsmens.
De stijl doet aanvankelijk te bloemrijk
aan, maar het wordt mede een element
om de sfeer van het Beierse artistenleven
in oude dagen te schilderen, met de tochten der gezellen naar plaatsen waar hun
gildebroeders bij maecenassen rijk emplooi vonden. Want het wordt de tijd dat
de rijke burger zich portretteren laat en
naar Italiaanse gewoonte zijn huffs met
fresco's laat versieren. De schrijver
brengt ons ook in de studeerkamer van
de scherpe, bezonnen en koud geduffelde
Erasmus en vandaar uit in contact met
de geestelijke beroeringen uit de dagen
der Reformatie. Ja, het is een werk waarin veel gebeurt: strijd en vernieuwing op
cultureel, politiek en godsdienstig terrein
speuren we in de bonte veelvuldigheid
van taferelen, maar het wordt alles te
veel geconstrueerd in een fries, waar we
beschouwend langs gaan. Het mist de
spanning waardoor we het geboeid in
enen uit lezen zouden. Men kan opwerpen dat Hans Holbein misschien naar
zijn wezen oak niet een figuur is die
onze aandacht gedurend gespannen kan
houden. Want het is waar, wanneer we
staan tegenover zijn scherp geziene
werk, zo gaaf maar ook zo koel objectief, vragen we ons af, of deze koel wetende mens wel wist van liefde, van
wanhoop, van verwondering en deemoed
tegenover het allerhoogste. En de schrijver beeldt hem zo ook uit, als de eerzuchtige mens, louter verstand en scherpziend oog, die op het machtig kruisdrama dat Griinewald schildert reageert met
de vraag wat het opbrengen zal; die
slechts even ontwaakt voor Da Vinci's
Avondmaal, maar daarop weer even
hooghartig en doelbewust slechts voor
zichzelf levensruimte zoekt en succes
heeft. En toch ervaren we in dit leven
niet het glanzende feest om iets wat
triomfantelijk gelukt of de tragiek omdat
dit bestaan toch in zijn eenzijdigheid so

arm is. En daarom blijft dit werk als roman middelmatig, al achten we het
waardevol om wat het ons als tijdsbeeld
Dr. A. v. d. T.
biedt.
Kaj Munk, In Gods Waagschaal, Vertaling Johan Winkler. Uitg. D. A. Daamen N.V., Den Haag 1947.
Het moge verwondering wekken, dat een
niet-theoloog in een letterkundig tijdschrift preken bespreekt van iemand, die
inzake de theologie een veelszins andere
mening is toegedaan dan hijzelf; deze
verwondering zal echter in begrip verkeren bij elk, die deze preken leest. Want
het is niet zo, dat uw recensent zijn recht
tot bespreking hieraan ontleent, dat elk
Nederlander theologant is en dus ook hij;
veelmeer is dit recht gegrond in de aard,
het karakter der preken: zij zijn hartstochtelijke ontboezemingen van een dieplevend, edel, strijdbaar mens, en hun
vorm is dusdanig, dat men ze seer wel
proza-gedichten zou mogen noemen.
Kaj Munk stierf, zes en veertig jaar oud,
door Duitse moordenaarshanden. In Denemarken was en is zijn naam een begrip. Hij was de ziel van het Deens verzet, zowel tegen Duitsland als tegen het
heidendom. Hij was een groat dichter,
een befaamd dramaturg, maar bovenal
een predikant, een dienaar van het Goddelijk Woord.
De figuur van deze hartstochtelijke minx
naar van waarheid en gerechtigheid staat
ons in deze bundel geloofslyriek ten voeten uit getekend. En dat zijns ondanks,
want hij was een bescheiden mens. Maar
dit bescheiden wil niet zeggen, dat hij
een teruggetrokken, stille natuur was.
Nee, Kaj Munk was een in alle strijd
meevechtende figuur. Cultuur, Kerk en
politiek, het was hem als het ware een.
Maar, dit blijkt duidelijk uit deze preken,
hij was niet een mens, die altijd zeker
was van zichzelf. Hij was slechts zeker
van Christus en Zijn genade: het leven
had voor hem vele martelende mysteries.
En hij schroomt niet, daarvan eerlijk te
getuigen. Daarom grijpen zijn woorden zo
diep in het hart van de moderne mens.
Hij wist, wat het betekende, te moeten
strijden om in te gaan. Hij maakt dan
ook niet de indruk een held in voile wapenrusting te zijn; zijn heroisme is dat
van de mens, die met blote handen tegen
messen vecht. Het mysterie der genade
is bij hem nooit „gewoon - en dimmer
grijpbaar in de formule. Maar koppig,
onversaagd zet hij zijn geloof, zijn hoop
en zijn liefde in, wanneer het er am gaat,
te getuigen.
Men kan tegen zijn theologie bedenkingen
koesteren. Ik koester die ook werkelijk.
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Maar het past niet, deze hier uit te meten, omdat zijn werk hier niet als theologie bezien wordt, maar als lyriek. Lyriek, die in elk woord de christen verraadt. En in zulk verband hebben de
bede: „Geef mij jets van de liefde van.
Kaj Munk- en de theologische controverse geen gelijke waarde. Deze laatste
is alsdan volstrekt ondergeschikt aan de
eerste.
Deze preken, vaak boeiend als een thriller, ingesteld op de moderne, twijfelmoe
dige, gedesillusioneerde mens, geven een
fel en evenzeer teder getuigenis van Hem,
die een worm was en geen man, en ziet,
Hij heeft de wereld overwonnen.
K. v. D.
Jaap Romijn, Punt van Uitgang. Schildpadreeks No. 33, A. W. Bruna 6 Zn.,
Utrecht.
Wanneer je tegenwoordig een novelle of
een bundel novellen in handen krijgt, kun
je, nog voor je ze gelezen hebt, er duvel
op zeggen, dat je na lezing zult constateren, dat de novelle (n) knap geschreyen is (zijn). De Nederlandse auteurs
zijn op de korte baan veel beter dan op
de lange afstand. Maar zelden wordt je
hart in het geding betrokken. Vuurwerk
verwarmt niet.
Jaap Romijns „Punt van Uitgang" is een
bundel korte verhalen, juister gezegd,
vertellingen, die wel degelijk de weg naar
het hart weten te vinden. De auteur is
geen veelschrijver, maar zijn werk bezit
een zuiverheid en innigheid, die het zeer
waardevol maakt en ons volkomen verzoent met zijn zeldzaamheid. Niet, dat
deze verhalen simpel zijn; integendeel.
Maar zij zijn beheerst geschreven; hun
taal is klaar en argeloos en er klinkt een
warme, diepe toon in door. Zij hebben
Deze verhalen lijken in 't geheel
niet op elkaar wat behandeling en inhoud
betreft, en toch zijn zij een naar stijl en
instelling. IVIerkwaardiger verbeelding
van de bezettingstijd dan Romijns „Zoo
ging de oorlog voorbij", heb ik nooit gelezen. Maar toch is deze vertelling, hoe
kostelijk ook, wellicht de minst waardevoile van de vier.
Punt van uitgang: aanvaarding van het
leven zoals het is in al zijn vormen. En
dit impliceert volgens de schr. de vraag:
„God, wat is dat?... - En daarom kan
Romijn een verminkte laten denken:
„Maar ik ben minder beklagenswaardig
dan zij misschien meenen, omdat ik weet:
het leven houdt eeuwig zin als discussie
over den zin van het leven en van den
dood''.
1k ben blij, dat ik deze kleine verzameling schone vertellingen bezit. K. v. D.

364

Jac. van Looy, Jaapje. A. W. Sythoff's
Uitgevers Mij, Leiden.
Sythoff heeft ons het genoegen verschaft van een hernieuwde kennismaking met Jaapje, een van de eersten in
de rij kindergestalten die in de laatste
zestig jaar gestaan hebben voor het leven
met zijn raadsels en zijn schoonheid.
Jaapje doet in die rij een beetje ongegeneerd aan. Hij toot niet, heeft geen
bizondere belevenissen, hij kijkt alleen
maar.Hij zet ook ons zijn bril van paardepoten op de neus en nu kijken wij ook.
Waarom is Jaapje nog niet verouderd? Hij heeft veel tegen. leder ogenblik
treft het ons weer: wat is toch veel in
van Looy's proza onhoudbaar gebleken.
Hij is op de pier van de allerindividueelste expressie toch wel tot het uiterste
puntje gegaan. Wij nemen eigenwijzigheden als de Engelse omstelling in de zin
niet. Zijn taalbeeld is ons te pittoresk. De
vele woorden tussen aanhalingstekens
werken als opgelegde verf op een schilderij. Maar we kunnen ook veel begrijpen uit de geest van die tijd. Het leven
was veelvormiger en ook rustiger. Van
Looy's tijd was de tijd van de jonge
kracht, die het ding ontdekt en alles wat
voor ogen is. Jaapje doet het daarom nog,
omdat hij in onze gestroomlijnde wereld
het kind is dat we alien geweest zijn:
zonder problemen, zonder grote sensaties,
maar met een hunkerende kijklust. .-- Er
verschijnt vandaag veel nieuws. We zijn
ingesteld op geweldige dingen, veelal tot
onze schade. We kunnen dankbaar zijn
dat er herdrukken van onze klassieken
verschijnen. Voor een ding hopen we gespaard te blijven in onze literatuur, voor
het Americanisme, voor het boek dat
Ou.
even lang leeft als de film.
C. Cretier, Het eigen ik, N.V. Leidsche
Uitgeversmij. Leiden, 1946.
Op de eerste bladzij wordt de drager van
het eigen ik geboren, terwijl zijn vader in
de aangrenzende kamer zit. „De lange
magere gestalte gebogen, de handen tussen de knieèn - . Van dergelijke passende
gebaren is de roman boordevol. Het klassiek alledaagse paart zich aan romantische luchthapperij. De hoofdpersoon bezondigt zich aan boeken en vrouwen. Op
eind wil hij z'n polsaders doorsnijden,
maar daar ziet hij toch van of en bij het
afscheid zien we dan dit onbenul aldus:
„Met ogen die op de rand van leven(!)
en dood(!) het leven(?) hadden leven
aanvaarden."
Deze roman behoort overigens tot het
tipPe1tjes-type. Gemiddeld 6 keer per
bladzij komen 6 volmaakt overbodige tippeltjes voor. Ze herinneren aan de ten

hemel geslagen ogen van oudtijdse film
helden, en zijn symbolen van even zo
vele dode punten in het verhaal
Het papier is beter dan dat van „jaapje"
van Van Looy en menige goede verzenbundel. De papierdistributie regent over
rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Ou.
J. B. Charles, Ontmoefing in den vreemde,
Bayardreeks, no. XIV, novelle, F. G.
Kroonder, Bussum.
Dit knap debuut is ondenkbaar zonder
een uitstekende intelligentie, resten van
een provincialistische J. V. mentaliteit en
een leerlingenschap van Kafka en Vestdijk. Een monstrum dus? Ja, inzoverre al
het irrationele in complexe vorm monstrueus aandoet; neen, als we letten op
de voortreffelijke compositie, welke vooral in het begin en aan het slot de verbeeldingswereld van de droom met krachtige suggesties oproept. Het meer realiteits-elementen bevattende middenstuk
boeit door de bespiegelende gesprekken
tussen de ik-figuur en een zekere Kraus,
een raadselachtige psychopathische persoonlijkheid, die evenals de hoofdpersoon
zich slechts in schijn weet te distancieren
van zijn puberale problematiek, welke gezien hun leeftijd reeds overwonnen diende te zijn. Een dieptepsychologisch voortreffelijke novelle, doch onbevredigend
doordat een aan het psychologisme antkome oplossing uitblijft.
P. A. H.
Jan Spierdijk, Dierbaar Landschap, Proloogreeks, Contact, Amsterdam.
Leer vrouwen als landschap beschouwen,
all dor of dierbaar landschap.
Slechts dwazen zoeken bij vrouwen
een nadere verwantschap.
Op deze levenswijsheid van de dichter
Han G. Hoekstra baseerde de auteur tie
pointe van dit verhaal, dat niet tot de
literatuur doch tot de belletristisch meest
aanvaardbare treinlectuur gerekend kan
worden. Ook het prettige formaat suggereert in deze richting. Noch de levensvisie, noch de zielkundige ontleding is
diep. Evenmin is ze aanvaardbaar. Doch
wellicht is aan deze uitspraak mede debet
het felt, dat ik door de dichter van het
motto een dwaas gevonden zou warden.
P. A. H.
Nell Houwink-Van Nie. De smalle tveg.
Kleine kroniek van een vrouwenleven,
Uitg. Mij. Holland, Amsterdam 1947.
Agaath Verschoor, een gescheiden
vrouw, gaat de smalle weg der eenzaamheid tot het einde, dat voor haar geen
bitter einde is, want zij heeft de smalle
weg gevonden die ten leven leidt.
De schrijfster is gelukkig boven de tradi-

tionele bekeringsroman uitgekomen met
dit pretentieloze, sobere verhaal.
Hoewel zij er in slaagt ons het leven van
Agaath Verschoor voor ogen te stellen,
verzuimde zij ons de onontkoombaarheid
van haar scheiding aannemelijk te maken. Zij plaatst de lezer voor een voldongen feit. Wanneer nu later de gescheiden echtgenoot hertrouwt en.
Agaath, via het kind, een goede huisvriendin wordt, valt het de lezer zwaar
zoveel wederzijds begrip voor de alsdan
ontstane situatie te verwerken.
Ook in de verhouding van Agaath tot
haar oudere oom Bas, wiens herhaalde
aanzoeken zij blijft afwijzen, is zo nu en
dan lets klams, dat tegenstaat.
Bovendien gaat ook deze moderne bekeringsroman, precies als de ouderwetse,
mank aan het euvel der opzettelijkheid.
De bedoeling om te stichten heeft de
literaire vormgeving in de weg gestaan.
Had de schrijfster haar verhaal, in plaats
van in de derde, in de eerste persoon geschreven, dan had zij waarschijnlijk deze
zwakheden in de compositie voorkomen.
Niet graag zou ik beweren dat de
schrijfster dit verhaal maar in de pen had
moeten houden, want het gewicht van
de boodschap, die dit boek aan de moderne vrouw brengt, gaat ver uit boven
het gewicht van een literair goede cornpositie.
P. J. R.
N. W. van Diemen de Jel: Vrouwe Jannuike van 't Olde Volderink, 1946,
A'dam, H. A. van Bottenburg N.V.
Van Diemen de Jel gaat reeds naar de
leeftijd der sterken. Hij behoort tot de
volksschrijvers die door hun streekromans
een niet te onderschatten aandeel hebben
geleverd tot de karaktertekening van ons
yolk. Deze schrijver was vele jaren onderwijzer in de Achterhoek. En zoals
Keuning de orthodoxe Groningens tekende, heeft Van Diemen de Jel onvermoeid
geschreven over de Achterhoekers van
deze en vroeger tijden. Het is alles wat
ouderwets beschreven, maar dan toch
degelijk. In dit boek vertelt hij van een
boer, die bezeten is van de uitbreiding
van zijn bedrijf, waarvan zijn vrouw het
slachtoffer wordt.
Een vervolg zal, blijkens de slotzin, ons
verder vertellen van Arend Volderink,
die te laat zijn vrouw ging waarderen
toen hij als weduwnaar met een tweeling
was achtergebleven, hem door Jannuike
nagelaten.
„Daarbij am haar en wat ze hem liet,
hield hij lijf en lusten in bedwang, ook
toen de laatste hem bijna eens te machtig
werden.”
Als voetnoot volgt dan de mededeling
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„Zie Vrouwe Jannuike herdacht” van dezelfde schrijver!
Natuurlijk willen wij dan later 66k lezen,
op welke wijze Arend zich Fillepien, de
astrante huishoudster van het lijf gehouden heeft! Zoals in de vorige boeken
van deze auteur kan men nu ook weer
zijn hart ophalen aan folkloristische bizonderheden over het leven in de Achter
P. J.
hoek.

I.

De sprookjes van Leander, derde druk,
vertaling van J. Tersteeg, N.V. Leidache Uitgeversmij., 1947.
Het is reeds een gemeenplaats geworden, dat de opnieuw teleurgestelde
na-oorlogse mens vlucht in het rijk der
verbeelding, dat „onaantastbaar" pleegt
te worden genoemd. Welnu, m.i. is er
geen betere vlucht naar die wereld mogelijk dan wanneer men daarin de gebieden van het sprookje bezoekt, waarbij 't
er doorgaans weinig toe doet of men die
tocht naar het volkssprookje of het goede kunstsprookje maakt. Nergens kan de
mens duidelijker in symbolische taal de
raadsels van zijn eigen binnenleven viaden en langs geen enkele weg is het afreageren van interne moeilijkheden gemakkelijker en stijlvoller te voltrekken,
vooropgesteld dat men de religie buiten
beschouwing laat. Leander toont zich een
meester in het verbeelden van zielsconflicten, welke de latere dieptepsychologie transparant zou maken. Vandaar dat
het vanzelfsprekend is, dat de meest geslaagde sprookjes juist die zijn, welke
met een dwingende innerlijke noodzakelijkheid treffende varianten leveren op de
oerbeelden van het collectief onbewuste.
Een verhaal als „De verroeste ridder"
is in dit opzicht uniek. Het zou mij te
ver voeren, in dit kart bestek uit te weiden over de fijne trekjes van menig werkstukje uit deze bundel. Minder fantastisch
combinerend dan Andersen en rijker zijn
stof ontlenend aan het gewone leven dan
de gebroeders Grimm, komt Leander gemakkelijker dan deze tot ook voor het
gewone publiek verstaanbare levenswijsheid.
De vertaling wordt ontsierd door germanismen en gewrongen zinsbouw. De tekeningen zijn aardig, soma wat te druk.
P. A. H.
Eduard Verkade: UM het dagboek van
Horatio. Over Hamlet, Prins van Denemarken. Uitg. Jacob van Campen, Amsterdam 1947.
Het kan voor de schrijver, Eduard Verkade, alleen maar een voldoening zijn,
dat zijn boek allereerst bewondering oproept voor een andere auteur, William
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Shakespeare. Welk een genie moest de
man zijn, die uit de in de kroniek van
Saxo Grammaticus begraven dorte stof
een levende figuur als Hamlet scheppen
kon! Eeuwenlang heeft de Prins van
Denemarken de mensheid gefascineerd en
een man als onze tijdgenoot Eduard Verkade werd zo door hem geboeid, dat hij
zich als acteur en voordrachtkunstenaar
veertig jaar van zijn leven met hem bezig houden kon.
Behalve voor de manier, waarop hij ons
door het gesproken woord de Hamlet te
genieten gaf, moeten wij Eduard Verkade
nu dankbaar zijn voor deze poging om
ons door middel van het geschreven
woord nader tot de figuur van de Prins
van Denemarken te brengen. Hij heeft
daarvoor, geinspireerd door de opdracht
„Tell my story" van de stervende Hamlet aan zijn vriend Horatio, de zeer gelukkige vorm gevonden van een gefingeerd dagboek van Horatio. Natuurlijk
staat het proza van Horatio-Eduard Verkade niet op een lijn met de verhevenheid van Shakespeares dramatisch Bela-den poézie, maar het verwijst op elke
bladzijde naar het werk van de meester,
waarvan de betreffende passages in de
Engelse en Hollandse tekst op de linker
pagina's afgedrukt zijn.
Als de Hamlet-figuur de figuur van de
onbegrepene is, dan is de Horatio-figuur
de figuur van het liefdevolle medeleven
meer dan van het begrijpen. In Horatio
zien we afgebeeld wat onze eigen rol is
bij de aanschouwing van het treurspel
rondom de Prins. William Shakespeare
heeft in zijn Hamlet-figuur de :nensheid
voor een opgave gesteld, een opgave,
waaraan wij, twintigste-eeuwse toeschouwers van het drama, ons nog steeds
niet onttrekken kunnen.
Wie was deze Prins? Maar al te zeer
zijn ook wij geneigd hem als de ongevoelige spotter en sarcast te beschouwen,
of als de ondoorgrondelijke bezetene, die
hijzelf voorgeeft te zijn. Horatio's dagboek doet hem zien als de man, die zijn
kinderlijkheid, zijn hulpeloosheid, zijn verlangen en zijn pijn verbergen moet, en
niets anders heeft dan zijn schitterend intellect en zijn niets ontziende spot. Ze
worden hem tot een masker, maar ook
niet meer dan een masker. Hoe onbeschut, hoe weerloos is hij, de prins, de
edele, tussen de menselijke bekrompenheid, kleinzieligheid en laaghartigheid. In
al zijn hulpeloosheid slaagt hij er in zijn
opdracht te vervullen, maar daarbij wordt
hij dodelijk gewond. Hij straft het onrecht,
maar hij doet het niet meedogenloos en
hij bidt vergeving of voor de man, die
zijn vijand geweest is. Tell my story, zegt
hij stervend tegen Horatio en zijn levens-

verhaal zal het de eeuwen door wAdrd
blijven, verteld te worden, want de figuur
van de Prins van Denemarken is een
van de verhevenste beelden, waar de
mensheid tegen op kan zien. Maar tegelijk is zij een opgave: de figuur van de
onbegrepene vraagt om begrijpen, om
medeleven.
Eduard Verkade heeft zich veertig jaar
lang met die opgave bezig gehouden.
Het is verblijdend, dat hij in staat was,
de vrucht van zijn werk in dit „Dagboek
van Horatio vast te leggen. J. M. Vr.
M. Mok, Voorspel tot het leven, De Bezige Bij, Amsterdam.
Dit bock beschrijft de rijping van jongen
tot jongeman, een levensperiode die een
steeds weer boeiend gegeven biedt. Het
zich van zijn eigen aard, zijn eigen verlangens en begrenzingen bewust worden
van de mens, is als een reis naar het onbekende, vol verrassing en avontuur.
We maken kennis met Kees de Wit als
hij een schooljongen van veertien jaar is,
een schuw kind dat zich gewillig laat
Leiden door de beslissingen die anderen
over hem nemen. Hij is anders dan zijn
klasgenoten, stiller en in zichzelf gekeerd. Tot zijn verrassing bemerkt hij dat
zijn onderwijzer toch blijkbaar jets in
hem ziet, want hij wil hem laten door,
leren. Maar daar wordt thuis zelfs niet
over gedacht.
Zijn vader sterft echter plotseling en dan
komt hij bij zijn oom en tante in huis. Zij
hebben geen kinderen en met liefde wordt
Kees in hun kleine gezin opgenomen. Hij
doet dienst als inzeper in de kapperszaak
van zijn oom, maar zet toch zijn stil en
eenzelvig leven voort. 's Avonds leert
hij zichzelf uit een boekje Frans.
Op de duur bevalt dit leven hem echter
minder goed. Hij wordt zich bewust wat
hij zoekt: levenswerkelijkheid. Hij kent
de toestanden van de buurt waarin hij
opgegroeid is. Daarom heeft het socialisme een grote bekoring voor hem.
Doch oak het socialisme kan hem op de
duur r iet bevredigen. Hij vindt het een
troosteloze theorie die de mensen niet
anders maakt. De mensen zoeken niet
voor elkander het beste, maar ieder
tracht alleen voor zichzelf te leven.
Dan maakt hij kennis met iemand die
in het christendom een antwoord gevon-.
den heeft op de vragen die hij van de
flood en ellende der wereld uit, gesteld
heeft. Dat christendom is niet het orthodoxe. Maar het brengt Kees tot het lezen
van de .bijbel. Die hij niet anders kende
dan als een oud en eerbiedwaardig bock
dat uit de tijd is geraakt, wordt nu
zijn lectuur. En wat hij daaruit leert: dat

het God is die de wereld en de mens
daarin geschapen heeft en bestuurt, geeft
hem de vastheid die hij voelt nodig te
hebben om het leven in te gaan. Hij
weet nu dat de mens het voor zich zelf
bedorven heeft, maar dat het God is die
alles nog ten goede wendt. „De wereld
was kleiner en warmer geworden. De
oneindigheid verschrikt mij niet meer. Alleen wie haar tot het uiterste is doorgegaan kan de goede beslotenheid ervaren,
die nog doorwaaid is van eeuwige winden." Het leven is niet doelloos meer voor
hem, maar hij beseft dat het een verborgen doel in God moet hebben. In hem
worstelt de Nederlandse jongeman, de
Europese mens, die zonder godsdienst is
opgevoed, met het leven, om er de zin
van te verstaan. Hij vecht om grond
onder de voeten te krijgen.
Kees de Wit is geen bijzondere persoonlijkheid, al hebben we soms de indruk
dat hij aan de dichter verwant moet zijn.
Maar nergens komt bij hem een verlangen op, zijn gemoedsgesteldheid uit te
spreken in kunst. Hij kent de kunst trouwens niet, heeft geen notie van haar bestaan. Toch lijkt hij ons de jongeman
die, wanneer hij met de kunst in aanraking komt, er spoedig geheel in op zal
gaan. Want hij mag dan loskomen uit
zijn individualistische levenshouding,
waarin hij als kind en als puber gedreven werd, hij blijft in bepaalde zin de getekende die in wezen toch buiten de verhoudingen der anderen blijft en een zeke,
re distantie ziet gehandhaafd. Daarom
bedreigen hem bier nog vele gevaren.
Naast Kees zelf zijn zijn oom en tante op
liefdevolle wijze getekend. In hun ploeteren en zwoegen om het kapperszaakje te
behouden, zodat Kees het later zal kunnen overnemen, zijn zij het beeld van de
kleine burgerij voor wie de grote algemene problemen van het leven schuil
gaan achter de kleine, maar persoonlijke
belangen. Oak Leida, het meisje uit het
arbeidersgezin waar Kees mee gaat, is
scherp en liefdevol getekend. En met
welk een warmte en bewogenheid is het
bezoek aan haar broertje in het sanatorium beschreven.
Er hangt om heel dit bock een sfeer van
liefde tot het leven, die aan dit voorspel,
ondanks al het Teed en de bekommering
die ons getoond worden, de zuivere bloei
der lente geeft. In hoeverre de schrijver
door de titel van zijn bock heeft willen
aangeven dat dit voorspel nog gevolgd
moet worden door een volgende 'evensontwikkeling, valt moeilijk te beoordelen.
Kees de Wit stelt zich als hij het leven
ingaat, op de basis van de bijbelse waarheid. Deze waarheid begint inderdaad
met Genesis 1, en Genesis 3 volgt er
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bijna onmiddellijk op, maar het kernpunt
vindt men op Golgotha. Dadr begint het
„christendom-.
Mok heeft zijn verhaal verteld in een
vaste, mannelijke stijl, gaaf, lenig en gespierd, zonder tierlantijnen, maar recht
op de man af; niet cynisch, niet nieuwzakelijk, maar reeel. De bewogenheid trilt
er in, maar meer in de spanning van de
zin dan in het woord. Met een paar korte
zinnen weet de auteur een sfeer te scheppen, met een enkele zinswending een karakterisering te geven. Het werk getuigt
van een vermogen tot het hanteren van
de taal, zoals dit nog altijd zeldzaam is.
Een zuiver boek, waar we blij mee kunnen zijn, ook al is het nog maar een
C. V.
Voorspel.
Dr W. Banning, De dag van morgen.
2e druk 1946. Uitg. Ploegsma, A'dam.
Dit inhoudrijke boekje is in 1943 geschreven. Toch is 't niet verouderd, wanneer men — naar de wens van de schrijver (pag. 166) meer let op de principiele gezichtspunten dan op de practische
uitwerking,
Het wil zijn een „schets van een personalistisch socialisme".
Wie de inhoud van deze veelgebruikte
term verstaan wil, zal goed doen zich
ernstig bezig te houden met Bannings
geschrift. We staan dan voor de uiterst
belangrijke vraag: wat is de mens? Is hij:
Vernunftwesen? Is hij driftwezen?
Banning wil de mens verstaan vanuit God.
Zo gezien is hij persoon, d.w.z. „met
inzet van al de hem geschonken krachten verantwoordelijk voor de heerschappij
der gerechtigheid en der liefde" (pag.
48 v.g.l. pag. 50).
Deze Bijbelse „mens-opvatting is wezenlijk en onvoorwaardelijk gericht op gemeenschap" n.l. gemeenschap van mensen, „gebouwd op de roeping tot gerechtigheid, vrede, liefde, in den woord op de
heilige wil Gods"; in de tweede plaats op
gemeenschap met heel de „oneindigheid
van het kosmische leven"; ten derde op
gemeenschap van de mens met zijn God.
Niemand zal zich aan de ernst van de
problemen, die hier liggen, mogen onttrekken. Maar dan moet ik toch het onbevredigende uit Bannings boekje noemen.
We moeten toch concreet de norm en de
inhoud van gerechtigheid, vrede en liefde
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weten. Wanneer we „God - zeggen, moeten we toch weten wie Hij is, waar Hij
zich openbaart. Kan ik werken met het
begrip „gemeenschap - of moet ik spreken
van vele gemeenschappen, waarin de
mens z'n roeping heeft. En hoe is dan
de verhouding van die gemeenschappen
onderling? Is bier de verhouding van het
geheel tot onzelfstandige onderdelen? Of
mag ik bier spreken van „souvereiniteit
in eigen kring"? Geeft de Bijbel bier licht
op de historie of beiden? Wat is de inhoud
van het vrijheidsbegrip? Wil Banning
bier bijbels-reformatisch denken of naar
tendenzen van de Franse revolutie?
Banning ontkent de „dieptedimensie, die
door de oer-christelijke begrippen van
schuld, zonde en vergeving wordt aangeduid- niet, (v.gl. zijn artikel over 't
Humanistisch Verbond in 't Juni-nummer
van „Wending - ) maar de concrete inhoud van deze begrippen blijft ongenoemd.
De waarde van Bannings boekje is m.i.
dat het deze en andere vragen wakker
roept. Het onbevredigende schuilt in het
feit, dat Bannings antwoord niet duidelijk
is, zolang ik me althans tot dit ene geschrift bepaal.
Neem ik het geheel van Bannings publicaties, dan weet ik, dat hij zich niet verenigen kan met de Bijbelse, Calvinistische,
idee der persoonlijkheid, die de mens
ziet als louter verantwoordelijk tegenover
God, Die Zich in Zijn Woord openbaart.
Hij staat onder de wet der verantwoordelijkheid voor al z'n daden, werken en.
leven. Maar deze roeping tot verantwoordelijkheid is ingevlochten in de gave
der liefde Gods. De liefde tot God is
wederliefde, die zich uitwerkt in gehoorzaamheid aan de Souvereine God en Zijn
wet.
Deze Christelijke persoonlijkheidsidee
kent geen wederliefde tot God, die niet
tevens is gehoorzaamheid aan. Gods ordinanties; ze kent geen gehoorzaamheid, die
niet uit de liefde opkomt.
Ze kent religie als verantwoording op het
Woord van de levende God, als verband
met God, dat opkomt uit Gods Verbond.
Vanuit dit gezichtspunt, deze grondovertuiging, zoekt de Christelijke persoonlijkheidsidee antwoord op de vragen naar
de inhoud van gerechtigheid, naastenliefde, vrede, vrijheid, gemeenschap etc.
S. J P.

Jaap Das

NACHTGEBED
VVeg te zijn,
weg te zijn,
ver van hier weg te zijn.
Nooit meer misleid te zijn,
flit alles kwijt te zijn Jezus, vergeef mij.
Stil te zijn,
stil te zijn,
eindelijk stil te zijn.
Uitgeleefd, flood te zijn
en in Uw schoot te zijn Jezus, vergeef mij.
Daar te zijn,
daar te zijn,
vannacht nog daar te zijn.
Voor aItijd thuis te zijn,
kind in Uw huffs te zijn
Jezus, vergeef mij.
Hier te zijn,
sterk te zijn,
steeds aan Uw werk te zijn.
Dienaar en tolk te zijn,
een van Uw volk te zijn
Jezus, dit Beef mij.
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Marie Koenen

DE GOUDEN DUBLOENEN DER
NAASTENLIEFDE
een Iersche legende

Na een zomer zonder zon en een misIukten oogst dreigde er opnieuw
hongersnood in lerland, waar sinds menschenheugenis tochal doorgaans
meer armoe dan weelde heerschte.
Veel van haar ouderlijk erfdeel had de jonge gravin Cathleen, de
Iaatste van de edele O'Donnors, in vorige winters reeds weggegeven om
alien die in nood waren, en vooral haar stadgenooten, bij te' staan. Nu ze
opnieuw een tijd van groote schaarschte en duurte zag aankomen, ontbood
ze haar rentmeester en vroeg: „Meester Patrick, hoeveel is er nog aan
goud- en zilvergeld in onze schatkist over?"
Meester Patrick trok een bedenkelijk gezicht. Maar om haar niet te
doen schrikken, antwoordde hij ontwijkend: „Wanneer u de familiejuweelen, die u nog resten, zoudt laten verkoopen en oak de hofsteden, de
bosschen en akkers, die u nog overbleven, dan zou er nogwel Been
sprake kunnen zijn van een leege schatkist."
„GoecIT Dan verkoop die juweelen en die hofsteden, die bosschen en
die akkers. Maar niet om onze schatkist te vullen. Laat voor een deel van
de opbrengst een! vloot van twaalf driemasters uitrusten. Zeilt u zeIf mee,
meester Patrick, en ga voor de rest van de opbrengst voor de armen van
onze stad broodgraan koopen in de Ianden van zonsopgang. Voor me
zelf wiI ik niets behouden dan dit huffs van mijn voorvaderen. U weet
hoezeer ik er aan gehecht ben, ter wille van hun nagedachtenis."
Meester Patrick kon niet antlers dan zijn gebiedster gehoorzamen, hoe
bezorgd hij zich ook maakte over haar Iot en haar toekomst. Maar hij
kende haar zielsverlangen om zich arm te geven, en beval haar in Gods
lief de aan.
Wel duurde 't langer dan ze verondersteld hadden, eer de juweelen
en het Iaatste grondbezit van de O'Donnors te gelde waren gemaakt. Eerst
in het late najaar konden de twaalf schepen zee kiezen. Gravin Cathleen
stond op de hooge kust op zij van den havenmond, en oogde haar vloot na.
„God geve, dat ze spoedig mogen terugkeeren om ons betere tijden te
brengen," antwoordde ze de velen, die haar nieuwsgierig vroegen naar bet
reisdoel van die twaalf fregatten.
Kwaadsprekers strooiden rond, dat de jonge gravin O'Donnor haar
geluk in koopmanschap ging beproeven. Ze Iiet hen praten, maar de armen,
die ze steeds zoo mild bedeeld had, jammerden dat meester Patrick haar
zeker den harteloozen raad had gegeven haar rijkdom in veiligheid te brengen tegen haar eigen grenzenlooze goedgeefschheid. En bang er bij te kort
te komen, begonnen ze al bij de eerste vorst en sneeuw haar deur te
belegeren. Cathleen deelde haar eigen wintervoorraad met hen, maar deze
was niet groot, en ze werd er zielsbedroefd om, toen ze gewaarwerd dat
haar aalmoezen aldoor hariger moesten worden.
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„Bidt toch met mij, dat de schepen gauw mogen terugkomenr Dit
was ten slotte de eenige troost, lien ze de hongerlijders nog geven kon.
SmaIend vroegen ze: „AIs u er zo naar verlangt dat die schepen terugkomen, waarom hebt u ze dan laten wegvaren met alles wat u bezat?”
Want dat het zoo was en niet antlers, daaraan twijfeIde nu niemand meer.
„De schepen zijn uitgevaren om te haven wat geen vreemde schepen
brengen in een land, waar niets meer te koopen of te ruilen valt," gaf
ze ten antwoord.
„Om wat dan toch te haven?"
„Koren, koren, koren, dat geurt naar versch brood'!" Ten Iaatste bekende
ze dan maar, wat zij, en wat meester Patrick volgens Naar wil en wensch,
maar verzwegen hadden, om niet te roemen op goede bedoelingen, voordat ze door Gods genade zijn verwezenlijkt.
De hongerIkiders, die met de muziek van dat „Koren, koren, koren" in
de ooren, maar met leege hadden naar huffs moesten, morden achterdochtig:
„Ze zegt dat maar om ons te paaien"... Want de schepen kwamen niet,
vandaag niet, morgen niet, dag na dag niet.
Eerst hing de mist ondoordringbaar dicht en zwaar over de zeeen, zoodat geen schip het waagde verder te varen. Daarna zweepten hevige
stormen de golven huizenhoog op, en gelukkig dan de schepen die in
veilige haven voor anker lageni Dan weer volgde er een tijd van windstilte, en hingen de zeilen slap fangs den mast. Tot het begon te vriezen,
strenger dan ooit, zoodat de ijsschotsen zich opstapelden tot torens van
kristal of aaneenvroren tot onoverzienbare eilanden, die dreigend ronddreven en den vaarweg versperden.
Geen schip, geen enkel schip in 't zicht ......
De twee vreemdelingen, die onverwachts bun intrek kwamen nemen
in het voornaamste logement van de stad, waren dan ook niet per schip
gekomen, maar in een karos getrokken door een span blinkend opgetuigde
zwarte paarden. Ze schepen ontzaglijk rijk te zijn, die twee reizigers,
want niet alleen waren ze zeer kostbaar gekleed in fluweeI en pelswerk,
maar dag in dag uit zaten ze aan hun tafel voor een der vensters van de
gelagkamer geld te tellen, almaar goudstukken, die rinkelden vroolijker
dan de belIen van een narrekap en tintelden als de knettervonken van
het houtvuur in een bakkersoven. Ze wekten gedachten op aan smulpartijen en jolijt, die gouden munten van de vreemdelingen! 't Was een
wrange lust zelfs om ze zoomaar uit de verte te zien schitteren en te hooren
rinkelen. Geen voorbijganger of hij moest opzien en stilstaan bij die
muziek en dien glans van het goud, zoolang tot hij gretig en afgunstig
verlangde ook zoo rijk te zijn!
Lang duurde het niet, of de praat ging door de stad, dat er in het
heerenlogement twee hooge personages waren afgestapt, misschien wel
afgevaardigden van een bevrien.den rijken staat, uitgezonden om den algemeenen nood in Terland te lenigen.
Toch waren de twee aI dagenlang bezig met hun geldstukken op rijtjes
en stapels te tellen, zonder dat ze ook maar een enkelen stuiver hadden
weggegeven aan de verkleumde kinderen en de uitgemergelde bedelaars,
die zich begonnen te verdringen voor het venster, waardoor de rijkdom
hun tegenblonk.
„Als waar is, heeren, dat ge gekomen zijt om bier den algemeenen
flood te lenigen, waarom ziet ge dan eigenlijk heelemaal niet naar die arme
stumperds om?" vroeg de waardin hun, niet zoozeer uit medelijden met
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die acme stumperds, maar omdat dit achterbuurt-gedrang voor haar deftig
huis haar begon te vervelen.
„AI te dikwijIs zijn we bedrogen uitgekomen, om zoomaar op goed
geluk uitdeeling te houden," antwoordden de gasten. „Laat hen maar
een voor een bij ons binnen, wanneer er zijn die aanspraak meenen te
hebben op onzen bijstand. We hebben ons tot regel gesteld elk geval
afzonderlijk te onderzoeken. Zijn we- zeker van de zaak, dan gaat er waarIjjk enkele noodlijdende met leege handen van ons weg. Zeg dit rnaar
voort."

De waardin meende al heel veel voor het algemeen welzijn te doen,
door dezen maatregel van haar gasten wereldkundig te maken en haar
deur open te zetten voor hen, die naar hun bijstand dongen. En dat waren
er niet weinigT
Daar kwamen ze aanzetten uit alle stegen en straten van de stad, platzaks, sjofel in de kleeren, stille armen en beroepsschooiers, radelooze weduwen, berooide kooplui, verloopen studenten met toch nog een borate veer
op hun muts, verslonste jongemeisjes met toch nog een snoer schitterige
glazen kralen om den hals. De een na den ander werden ze IA de
vreemdelingen toegelaten, die hen eerst van het hoofd tot de voeten opnamen, hen dan begonnen uit to vragen, en ten slotte zeiden: „coed,
we zijn tot huip bereid. Maar om u niet als bedelaar te behandelen, stellen
we u voor een koop met ons te sluiten... Geef ons je ziel, en wij betalen
er je voor wat ze waard is."
Helaas, maar enkelen, die niet voor de verleiding bezweken, bij den
glans van die stapels goudgeld onder hun oogen. En de twee handlangers
van Satan betaalden royaal, dat ging van mond tot mond. Het meest
voor de zuiverste ziel, toch ook nog genoeg voor een ziel, die zich tochal
ten halve aan de hel had verpand. Vooral kinderzielen deden opgeld,
want zowaar, die werden hun ook aI door gewetenlooze vaders verkwanseld.
Al de namen van de verkochten, jong en oud, werden met vuurroode
letters opgeschreven in een groot boek met perkamenten bladen, waaruit
een brandlucht sloeg, alsof het zooeven en nog juist op het nippertje uit
de vlammen was gehaald.
„'t Smeult nog," waarschuwden sommigen terloops.
„'t Is vuurvast," antwoordden de vreemdelingen dan kortaf.
Aldoor drukker werd het om en in het logement, de handel in zielen
ging er onafgebroken voort van den morgen tot den avond. En weldra
scheen er geen sprake meer te zijn van armoe en ellende in de stad. AI
was er dan nog steeds geen brood te koop, voor de gouden dukaten kon
wel jets beters worden gekocht: een drank, die niet alleen den honger
stilde en de kou verjoeg, maar die ook alle overige miserie deed vergeten,
die Ievenslust en feeststemming wekte, nieuwe jeugd voor wie afgeleefd
en verkommerd waren, en die de jeugd zeIf opjoeg in dolle uitgelatenheid.
Dronkenmansgezang en het schrille gegil van Iichtekooien was niet meer
van de Iucht, evenmin als de vechtpartijen, roof en moord en doodslag.
Radeloos wrong gravin Cathleen de handen. Wat te doen, wat toch te
doen, om Ali verderf te sluiten? Ze wist er den oorsprong van. Meer dan
genoeg had ze gehoord over de gouddukaten van de vreemdelingen en
over den drank der vergeteiheid, die er voor te koop was. „Dat is
antlers dan uw schepen met broodgraan, die maar niet komen!" riep het
yolk haar hoonend toe.
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„Bezwijk niet voor cle verleiding. Spaar uw ziel voor God en de eeuwige
zaligheid, - bezwoer ze hen. „Binnenkort overvloed en geluk voor degenen,
die de heproeving weerstaan en blijven vertrouwen. Geloof me toch,
geloof me.„We zullen u gelooven, wanneer ge ons een onderpand geeft, minstens evenveel waard als de kooplui ons voor onze ziel zouden betalen.”
„Dat onderpand zal ik u geven." En zonder verder bedenken ging
gravin Cathleen er toch maar toe over ook het aloude O'Donnorshuis
te verkoopen, dat huis van de duurzaamste hardsteen gehouwd, - met
hoven deuren en vensters het kruisblazoen door den stoutmoedigen stamvader verworven in het leger van Godfried van Bouillon. Drie zakken vol
geld bracht het O'Donnorshuis op, Brie zakken vol gouddubloenen zooals
het huis zeif geteekend met het Kruis onzes Heeren. Cathleen liet de voile
zakken opbergen in den kelder waar de leege schatkist stond. Morgen
aI dadelijk zou ze de dubloenen uitdeelen, aan alien die haar vol twijfel
om een onderpand hadden gevraagd, aan alien die toch Iiever wachtten
op de vervulling van haar belofte, dan zich verloren te geven aan den
roes van het verderf. Morgen T
Maar eer die dag van morgen aanbrak, werd gravin Cathleen uit
hoe ze
haar slaap opgeschrikt door een bende onverlaten, die haar
zich ook te weer stelde, met touwen vastbonden, en de zakken met
gouddubloenen uit den kelder sleepten, den donkeren nacht in. Meer flood
dan levend bleef ze achter, nu voorgoed armer dan de armsten.
Toch wat 't niet om zich zelf, dat ze zulke bittere tranen schreide, toen
haar Iaatste getrouwen haar uit de knellende banden had bevrijd,
't was omdat ze meende nu niets meer te vermogen tegen de overmacht
van de heI, die het yolk tot den ondergang zou brengen. Geen gouddubloenen meer, geen onderpand. Geen schepen in 't zicht. En aI zouden de
schepen in 't zicht komen, vandaag nog, dan waren de doortrapte zielenronselaars immers in staat ze, juist in het gezicht van de haven, in brand
te laten steken door de trawanten die ze ook op haw gouddubloenen hadden afgezonden. En dan? Geen hoop, geen geloof meer hier in haar stad,
straks in heel IerIand niet meer, niets dan de overmacht van de hel...
Bij deze allersomberste gedachte hief gravin Cathleen plotseling het
hoofd op. Stond haar stoutmoedige stamvader daar wezenlijk voor haar, het
vizier opgeslagen, het schild met het kruisblazoen voor de Borst geheven,
in de andere hand het machtig kruiszwaard? „Zou de Iaatste van de
mijnen den moed verliezen?" hoorde ze den stamvader zeggen. „Op, dochter, toon wat je vermag... Ja, doe dat, Iaat het niet, doe dat ga zonder
verlet en rechtstreeks naar die twee ronselaars toe. Overwin je zeif, om
hen te bewegen hun vuigen handel te staken en onmiddellijk te verdwijnen.
ZaI een zware gang voor je zijn, mijn dochter Cathleen, zwaarder dan
ons de kruisvaart viel vijf eeuwen geleden. Maar zeg als vvij: „God
wil het.„God wil het," zei Cathleen, en ze was reeds op weg naar het heerenlogement. Eer ze 't zelf goed wist, stond ze daar voor de tafel van de
beide kooplui. Deze verborgen hun blijde verrassing niet, dat zij daar zoo
opeens voor hen verscheen, en ze ontvingen haar zeer voorkomend. Hoe
Icon gravin Cathleen zelfs maar gissen, dat die twee eerst en vooraI naar
de edelste, de heiligste ziel
de stad waren gekomen om juist haar ziel,
om juist haar allerzuiverste ziel tot een
van heel Ieriand in die dagen,
prooi voor Satan te winnen? Heel die overige handel van hen was maar
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bijzaalc geweest, toeleg alleen om haar in hun macht te krijgen.
Oogenschijnlijk namen ze 't heel waardig en ernstig op, toen ze hun
eenvoudig vroeg toch liever niet verder te gaan met hun bedrijf in deze
tochal zoo zwaar beproefde stad. Zeer wellevend antwoordden ze haar,
dat ze vanzelf met zaken-doen zouden ophouden zoodra hun geldzakken
Ieeg waren.
„Hoelang moet het clan nog duren?" vroeg Cathleen beklemd.
„Dat hangt van u af."
„Van mij?"
„Wel, als u ons uw ziel verkoopt, dan kunt u alles wat ons nog aari
goudgeld rest met zak en aI er voor in ruil krijgen, en ziet u ons, hies
voor uw oogen, meteen uit de stad verdwenen voorgoed. Is dat niet
een voordeelig aanbod?"
Bled( bestorven staarde Cathleen in hun valsche Ironies. Maar tegelijliertijd hoorcle ze weer dat „God vvil het" van den stamvader, en vastbesloten zei ze: „GoedI De troop is gesloten."
De ronselaars grinnikten. Ze schreven haar naam niet in het boek
waaruit de brandlucht sloeg, maar Iieten haar een afzonderlijk perkament
teekenen, waaraan een zwart zegel hing, met hetzelfde waarteeken dat
hun gouddukaten droegen, sommigen zeiden een zonnerad, anderen noemden het een gierenklauw. Dan reikten ze Cathleen twee zakken over,
waarin de rest van hun geldoverschot niet aI te zwaar woog, en zoowaar,
ze lieten hun karos voorkomen, stapten in en verdwenen in den avondschemer.
„Beter een ziel voor eeuwig verloren, de mijne, dan zoovele zielen die
er nog te redden zijn," dacht Cathleen. Het duizelde haar, alsof ze een
harden slag op haar hoofd had gekregen. Ze ging door de uitgestorven
halfdonkere straten der benedenstad, in elke hand een zak met geld, een
zak die aldoor zwaarder begon te wegen, maar dat bemerkte ze niet, verdiept als ze was in haar gedachten.
Onwillekeurig had ze den weg genomen, dien ze dezen winter aI zoo
menigmaal had afgelegd: den weg naar de hooge trust op zij van den
havenmond. En daar stond ze weer op de rotsen, voor den eersten keer
zonder uit te zien naar de schepen, die niet kwamen. Ze dacht heelemaal
niet meer aan de schepen. Ze dacht er alleen maar aan, het geld dat ze
meedroeg, den koopprijs voor haar ziel en zaligheid, zoo gauw en zoo
afdoende mogelijk onschadelijk te maken.
„En als Gib Wiens naam ik niet meer durf noemen, nog een offei
aanneemt van iemand, die haar ziel heeft prijsgegeven, neem het dan
en Iaat de zee het verslinden." Gravin Cathleen schudde de geldzakken
leeg in den aanzwellenden vloed, die met telkens heviger druischen en
klotsen tegen de rotsen sloeg. Ze schudde en bleef schudden, de gouddukaten stroomden neer en bleven neerstroomen, kletterden neer op de
deinende golven, die ze op hun schuimkoppen achteruitwierpen, schittervonken almaar meer, een spoor van schamplichten ver en steeds verder
de woelende zee over... „Ik wist niet, dat de zakken nog zoo vol waren",
dacht Cathleen, zonder te begrijpen, dat a de gouddukaten van het verderf, welke in de stad in omloop waren geweest, in haar zakken samenstroomden en tegelijk met het koopgeld voor haar ziel door de wateren
werden verzwolgen.
Eindelijk kwam ze terug in het voorvaderlijk huis, dat haar niet meer
toebehoorde. „Zooals ik nu ook mezelf niet meer toebehoor," dacht ze,
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„Een alleen weet maar waarom.” Uitgeput zonk ze neer.
Den volgenden morgen al vroeg, was er een feestelijke drukte in de
straten en stegen van de benedenstad. En weIdra verdrong er zich een
groote oploop voor het O'Donnorshuis... „De schepen T De schepen!"
Juichkreten, een jubel. Toen niemand opendeed, stiet de aanstuwende
menigte de voordeur uit hengsels en sloten. En daar vond men in het
binnenste van het duistere kille leege huis de jonge gravin Cathleen uitgestrekt op haar sponde, verstijfd en koud.
Verbijsterd staarden de stedeIingen op haar neer. „Zoo Jong, zoo mooi,
zoo goed flood?" Van honger of van verdriet gestorven? Zij? —
Neen, neen, ze stierf niet van ellende en hartzeer... Zie maar, een gIimIach
van geluk over haar wezen. Lie maar, de rust van die gevouwen handen.
Zie maar, dien weerglans van het hemelsch Iicht om haar doodsbed heen.
„Van geluk is ze gestorvenT Ze heeft in haar Broom de schepen zien
naderen. Ze ziet de schepen nog, daar in de haven. De schepen zijn erT
De schepen met koren, koren, korenT De schepeni Zij. die 't al biddend eerst te prevelen stonden bij het doodsbed, ze
konden ten Iaatste hun vreugde opnieuw niet meer bedwingen. Gejubel
had hen het sterfhuis binnengedreven, gejubel dreef hen er weer uit, terug
naar de haven om ook hun deel te hebben van den overvloed.
En zoowaar, ieder betaalde zijn deel met een kruisdubloen van gravin
Cathleen, zelfs degenen, die de Iaatste gouddukaten van het verderf dezen
nacht uit hun handen, uit hun beurzen, uit hun geIdIaden handen zien
verdwijnen, verloren? gestolen? En uit welke roovershanden waren de
dubloenen van gravin Cathleen nu opeens terecht gekomen in hun handen, in hun beurzen, in hun geldladen? Waarvandaan? En hoe was 't
mogelijk, dat zelfs de gierigsten deze dubloenen met het hruis van den
stamvader der O ' Donners ronddeelden met voile handen, ze weggaven
aan wie er soms te weinig had om ook z'n deel te koopen van het koren,
het koren der twaalf fregatten?
Dien zelfden avond nog dreef er een gear van versch gebakken brood,
van pannekoek en taart, door de straten van beneden- en bovenstad. En
gezellig om den feestdisch geschaard, verteiden de menschen elkaar: dat
de twee zielenronselaars op Lucifers bevel voor levenslang gekerkerd lagen
in een onderaardsche spelonk bij het Blackwater, geketend en tot eeuwig
uithongeren veroordeeld, omdat ze hem de ziel van gravin Cathleen, die
ze heweerden gekocht te hebben, niet konden uitleveren. Want de ziel van,
die groote weldoenster, die meer dan haar 'even veil had voor haar medemenschen, ze was door de En gelen recht naar het Hernelsch Paradijs geIeid. Van daar-omhoog zag ze beschermend neer op haar stall, op heel
Ierland, en nooit konden handlangers van Satan nog kans krijgen er zielen
te koopen met het goud van het verderf, nooit zou de voorraad van het
voedzaam koren door de schepen aangebracht meer uitgeput raken, zoolang de gouden dubloenen der naastenliefde er maar in omloop bleven.
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Hans Turken.

DE WINGERD TINT
De wingerd tint zijn blaren rood
en in de hoge najaarsiuchten
schrijven de zwaluwen hun viuchten.
Traag bloedt de roe zomer flood.
De vruchten hangers stil te wachten
op 't machtig teken van Gods Hand...
En vallen neder met een zachte
gedempte plof in 't weke zanci.
En ilc sta bij het raam, te staren
en luister naar hun doffe val:
Hoe Iang nog zal de Heer mij sparen,
eer Hij Zijn teken geven zal?
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I. Das

HET DERDE BEELD
Barend Rijdes over de ziel van de vrouw

Het is opmerkelijk, hoeveel motieven uit de klassieke oudheid de Iaatste
tijd weer in de Iitteratuur opduiken. De canonieke schoonheid van de
Grieken is lang als overleefd en verstard gesmaad, en waar de kIassieke
vorming in de schoolopleiding aI verder achteruitgedrongen worcit zou men
eer vervreemding dan toenadering verwachten. Wat drijft ons, voor de
zoveelste maal in de geschiedenis, naar de Ouden, die we aI zo dikwijls
van ons afgeschud hebben?
Het antwoord op deze vraag zal niet in alle gevallen hetzelfde wezen.
Het kan soms eenvoudig Bit zijn, dat de Griekse mythologie gelukkige
voorbeelden biedt van die waarheden, die de moderne psychologie naar
veler opinie voor het eerst gevonden heeft (Vestdijks Aktaion onder de
sterren). Twee algemenere gronden voor deze terugkeer kunnen echter,
naar mij dunkt, wel onderkend worden. Daar is. in de eerste plaats het
heimwee naar het van ouds bij de antieken veronderstelde harmonische
ieven, een harmonie die wij sinds lang verloren hebben en blijken op den
duur toch niet te kunnen missen. Daar is in de tweede plaats de, de gehate
nationaal-socialisten benijde, heidense onbekommerdheid in het genieten
van het lichamelijk bestaan, die wij, liever dan plompweg aan de oergerrnanen, in veredelde en geestrijker vorm aan Hellas ontlenen.
Het tweede streven maakt eigenlijk het meer „na.tuurlijke- en oppervlakkige Iagere deel uit van het universelere en diepere eerste. In beide gevallen
is sprake van een ontwijken. Een verontrust hart neemt de wijk in een
wijsgerige mystiek, omdat met het geloof in Schepper en Verlosser de grond
en het evenwicht van het leven verloren zijn. Een verontrust geweten neemt
de vvijk in schoonheidsdienst, omdat met de dienst van God de mogelijkheid van een in Christus geheiIigd Ieven verdwenen is. De terugkeer tot
de idealen, belichaamd in het beeld dat de overlevering ons van het leven
der antieken heeft gevormd, is een zich afkeren van een bestaan, dat door
het verlies van geloofsbelijdenis en Iiefdewet plat en onwezenlijk geworden is.
Wanneer in werk van een classicus motieven uit de oudheid worden
aangetroffen, behoeft dat Been bijzondere verklaring. Wie met de antieken
heeft omgegaan, krijgt daarvan lets in het bloed, en zelfs al zou hij hun
ontrouw worden hij raakt dat nooit meer kwijt. Zo is het ook op zichzelf niets opmerkelijks, dat Barend Rijdes ons in zijn novelle het Derde
BeeId p-4 in 1943 clandestien, in 1945 openlijk uitgegeven in de Schildpadreeks van Jaap Romijn 1 )
verplaatst in het Athene van Phidias, Socrates en Alcibiades. Er is echter meer van te zeggen. Toen, R. Blijstra in
zijn Kroniek van het Illegale Proza (Critisch Bulletin, December 1945,
p. 158) Rijdes „volkomen onkunde van Bingen, die hij wellicht op het
1)

Het Derde BeeId, een vertelling van B. Rijdes, verlucht door G, Douwe. Schildpadreeks XXXI. Uitgave A. \V. Bruna en Zoon, Utrecht, 1945.
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gymnasium lamp geleerd moge hebben- verweet, was het hem blijkbaar
onbekend, dat deze auteur Ieraar in de oude talen is. Gelijke zelfverzekerdheid bracht hem tot de bewering, dat het onderwerp van de novelle het
ontstaan van de Venus van Milo is. Ik ben zo vrij, met hem van mening te
verschillen: het kan bezwaarlijk de classicus Rijdes zijn ontgaan, dat er
ongeveer een eeuw Iigt tussen het sterven van Phidias (eind 5e eeuw v. C.)
en de vroegste datering van de Venus van Milo (eind 4e eeuw v. C.).
Barend Rijdes vertelt zijn verhaal hijzelf noemt het een vertelling in een simpele, sierlijke still, die zoveel weg heeft van Xenophons apheleia (eenvoud), dat men zich onwillekeurig afvraagt, of bet niet hier of
daar uit de Memorabilia genomen is. Er is echter niet veel kennis van de
antieke gedachtenwereid nodig om te begrijpen, dat de inhoud niet Grieks
is. En evenzo Iijkt het derde beeld, zoals het op de Iaatste bladzijde van
het boekje voor ons staat, inderdaad als twee druppels water op de Venus
van Milo; maar is daarmee gezegd, dat het de Venus van Milo is? De
mogelijkheid moet onder het oog gezien worden, dat we bier te doen hebben met niet meer dan motieven, aan , de oudheid ontleende vormen, die
dienen om ons de inhoud van Rijdes' eigen, gedachten over te brengen.
In het midden zal daarbij wel moeten blijven, of het een klare idee was,
die Rijdes met behulp van deze motieven wilde doorgeven, dan weI of
zij met hem aan den haal gegaan zijn en hem verder hebben gebracht dan
hij wist en wilde.
Phidias, de beroemde beeldhouwer van de Parthenon-fries, is een van
de twee hoofdfiguren van het verhaal. Hij wedt met Socrates, dat hij de
ziel zal vangen in het stenen beeld. De filosoof beveelt hem als model aan
de hetaere Rhodia. Een hetaere is het zij gezegd voor hen die de antieken niet kennen een vrouw van schoonheid en beschaving, die in ongeregelde verhoudingen leeft met mannen van aanzien (een ook in onze
wereld niet onbekende figuur). „Een schooner vrouw is er in Athene niet
te vinden, maar ook geen vrouw in wier Iichaam de ziel een klagelijker
bestaan Ieidt." Zij is de tweede hoofdpersoon.
Socrates benoemt zichzelf tot scheidsrechter over de uitslag. Terecht.
Zoals zijn verloskundige wijsbegeerte er een is van 'vragen en niet van
antwoorden,' zo is het ook niet zijn opzet zelf zijn weddenschap te winnen,
maar juist Phidias er toe te brengen dit te proberen. Hij speelt slechts een
bemiddelende rol. Een ander, die alleen als „reagens" dienst doet, is Alcibiades. Hij is op dat ogenblik Rhodia's vriend. „Mijn Iichaam en zijn
schoonheid behooren mijzelf toe. Mijn zieI behoort jou", heeft zij tot hem
gezegd.
Mooi en diepzinnig is wat Rijdes zegt over de kunst van Phidias. Het
is met name dit aan de scheppingsarbeid van de kunstenaar gewijde deel
van de vertelling, dat buiten de antieke gezichtskring treedt. BeIangrijicer
echter zijn de lotgevallen van Rhodia, zoals ze in Phidias' werk weerspiegeld worden. A's zij voor de beeldhouwer poseert, weet zij niet dat het
gaat om haar ziel. Zij denkt dat het om haar schoonheid begonnen is, en
daarom coquetteert zij met haar aantrekkelijkheden. Het gevolg is dat,
wanneer na vijf maanden een beeld van onovertroffen pracht gereed is,
Socrates als zijn mening geeft dat de weddenschap niet ten einde is.
Phidias heeft de ziel gebeeldhouwd, ja, maar niet de werkelijke zieI van de
vrouw. Deze zieI is een bedrog.
Als Rhodia begrijpt wat er gebeurd is, komt zij tot inkeer. Zij herkent
378

haar staat, en de weemoed vaart in haar. Wat is weemoed echter anders
clan Ieegte? De vrouw beweegt Phidias tot een tweede poging, en als zij
weer voor hem poseert in haar voile schoonheid, voeIt de kunstenaar dat er
meer in haar is dan zijn ogen zien. Maar wanneer het beeld andermaaI
gereed is, stelt Socrates vast, dat opnieuw het Joel niet is bereikt. Wel
heeft Phidias ook ditmaal de ziel gebeeldhouwd. „Deze vrouw heeft
echter niet haar eigen ziel. Je hebt haar een ziel geleend. Een ziel... geboren uit jouw dromen. - Dus weer een bedrog.
Phidias is verslagen, maar Rhodia niet minder. Zij vindt echter de kracht
om zich te hernemen, de lang gesuste pijn te wekken „over een verloren
droom of over haar vergeefschen tocht naar vrede", en zo, zichzelf herkennende, de diepten van haar bestaan te openen. AIs zij voor de derde
maal naar het beeldhouwersatelier gaat, is zij veranderd. „In het kleine
hoofd zijn de oogen zuiver geworden als klaar water, in haar Iichaam
heeft een sublieme rust postgevat, die de ledematen in elkander doet
vervloeien met ongebroken Iijn. Maar beide, oogen en Iichaam, zijn vol van
een edel en innig 'even, dat wijs is en mild het Iichaam is wijs, het
hoofd is mild."
Wanneer zij dan weer voor Phidias treedt, hindert hem hij weet
nauwelijks waarom ^--, de onbevangenheid, waarmee deze vrouw voor hem
staat in haar prachtige naaktheid. Hij reikt haar de peplos (het gewaad)
toe, legt haar de gordel om, en slaat het kleed neer tot aan de heupen. —
Zie voor dit alles een (niet gereconstrueerde) afbeelding van de Venus van
Milo. —, Dan geeft hij haar de handspiegel, zodat zij zichzelf kan zien:
.,naakt en niet naakt, gegeven en verborgen, Iichaam maar niet vleesch
alleen. - En dan ziet de kunstenaar de ziel, haar ziel. Alcibiades, als hij
het derde beeId beschouwt, ziet het ook. „Dit was Rhodia niet meer, maar
een vreemde en glorieuze vrouw, die hem plotseling, als vielen hem schelIen van de oogen, deed beseffen, hoe ver hij was gebleven van de schoone
hetaere met wie hij sliep." Bravo, Phidias T roepen alle aanwezigen.
„Slechts Socrates had zich tot Rhodia gewend. „„Euge, bravo, Rhodia--,
zei hij zacht."
Tot zover. Maar dan komt het. Socrates „liep op Pheidias toe maar in
plaats van hem geluk te wenschen, nam hij onverhoeds den zwaren hamer
die op de werkbank lag... Hij sloeg drie krachtige slagen, welberekend in
zijn deskundige hand. Waarom, waarom? Beide armen braken af, de derde
slag sloeg den linkervoet, die vooruitgeschoven stond, te pletter... „„Ik leg
de Iaatste hand, Pheidias, - zei hij rustig, den hamer nog in zijn vuist.
„ „Het zijn de armen die den minnaar omvatten en de voet die tot hem ijlt.
Nu is zij geheel bevrijd. - Ontzet staarden alien naar de geschonden
figuur. Een vrouwenlichaam van weergalooze schoonheid, en, o wonder,
schooner nog nu het onvolkomen geworden was. Wat brak, waren niet
handen en voet, het waren de laatste ketenen die de vrouw aan de aarde
bonden. In vollen glans straalde hun de ziel tegemoet. Rhodia sloeg de
handen voor het gezicht en weende.Merkvvaardig. Nu staat de Venus van Milo voor ons, zoals zij onder
het puin van het eiland Melsos (Milo) is uitgedolven. Maar ook staat het
raadsel voor ons, waarom juist dit beeld in zijn verminkte vorm het
motief werd, dat de vertelling van Barend Rijdes draagt. Want geheel
afgezien van de vraag, of de schrijver dit motief welbewust koos, omdat
het dienstig was tot dat wat hij over de ziel van de vrouw te zeggen had,
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danwel of een op zichzelf aanlokkelijk motief hem er toe bracht min of
meer zijns ondanks aan zijn schone verbeelding een Iaatste hand te leggen,
die de ziel van de vrouw los maakt van de vervulling van haar vrouwelijke
plaats in de schepping: in elk geval geeft zulk een motief aan de vertelling
een kracht van zichzelf, daar het de lezer aangrijpt in iets menselijks, dat
sluimert in elk hart.
De verhouding van man tot vrouw in het algemeen, maar ook de levenslange Iiefdesverhouding van man en vrouw in het huwelijk kept haar
eigenaardige oscillaties. Deze schommelingen moge de een sterker voelen
dan de ander, en een derde zich weIlicht nooit bewust maken; toch geloof
ik, dat ze wel algemeen menselijk genoemd kunnen worden. De twee polen,
waarheen de geestelijke verhouding tot de andere (ik spreek als man) beurtelings doorzwikt, zijn kras gesteld deze: nu eens neemt men bij de
intieme omgang met de echtgenote haar tot zich bijna als een vreemde,
men maakt zich in de fantasie los van het gevoel dat zij de eigen, getrouwde
en wel-vertrouwde vrouw is, en geniet haar als een verboden vrucht dan
weer weigert men in haar de sexuele tegenspeelster te erkennen, men ondergaat met afkeer iedere lichamelijke toenadering, en houdt .de echtgenote
op een afstand als een hoog vereerd, zuiver ideeel wezen.
Van de eerste houding is een ietwat uitzonderlijk voorbeeld te vinden
in de novelle Frau Beate and ihr Sohn van Arthur Schnitzler. Frau Beate's
man, een toneelspeler, denkt zich in de echtelijke omhelzing van zijn vrouw
als tegenspeler van de verschillende vrouwenfiguren, waarmee hij in zijn
rolIen wordt geconfronteerd. Hij verIeent haar dus nu eens deze, dan die
identiteit, maar niet haar eigen. Dit in de fantasie verlenen van een andere identiteit is niet het typische van deze houding. Het eigenaardige Iigt
in het samenkomen met de echtgenote, wel in haar eigen identiteit, maar
aIs toevallig, als in „vrijheir, niet als de echtgenote maar als een geliefde.
Het is een uiting van bandeloosheid binnen de gebondenheid van het
huwelijk. De andere houding, beter bekend omdat ze binnen en buiten
huwelijksverband dezelfde is, is die welke men platonisch noemt. In plaats
van en terwille van het geestelijke verbond miskent zij de lichamelijke eenheid in de echtvereniging. Zij bestrijdt de devaluatie van het geslachtelijke
verkeer door het incourant maken. Het is niet moeilijk, beide belevingen
te verklaren. Pathologisch kan men ze niet noemen: ze liggen binnen het
(psychologisch gesprokenD normale, en blijven daarbinnen zolang zij incidentele uitwijkingen zijn uit het midden van de verhouding tot de andere
als geestelijke en lichamelijke deelgenote en tegenspeelster.
EvenweI, wat psychisch normaal is m.a.w. bij de meeste gewone
mensen voorkomt — is daarom nog niet normaal in die zin, dat het niet
in strijd komt met de normen, die aan het mensenleven aan te leggen zijn.
In beide geschetste belevingen breekt zich (hoezeer vaak buiten onze wit)
de neiging baan om ons los te maken van de natuurlijke functie van man
en vrouw ten opzichte van elkaar en van de samenleving; de wil om anders
te zijn dan
geschapen werden; de lust om iets dat ons behaagt, het zij
Iaag of hoog, te stelLén in de plaats van het goed dat God wiI geven.
In de novelle Het Derde Beeld stelt Socrates zich door zijn gewelddaad
aan de zijde, die na hem de platonische genoemd werd. Denken we een
ogenblik aan het begin, van deze bespreking, dan is het ons duidelijk dat
wat de vertelling ons door middel van haar aan de oudheid ontleende
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motief zegt, zeker niet werd ingegeven door de tweede oorzaak van terugkeer tot de- antieken (zucht naar onbekommerd lichamelijk genot), maar
ook niet door de eerste (verlangen naar harmonisch 'even) zonder meer.
We hebben hier veeleer te doen met de eerste oorzaak, verminderd met
de tweede: met een streven naar geestelijke autarkie door tot zwijgen
brengen van de eisen van het Iichaam als oorzaken van disharmonie. Dit
is een typisch antieke gedachte, die echter in de moderne tijd minder dan
de beide genoemde wordt aangetroffen. Het meest vindt men haar nog
bij het mijdende christendom. Zij is in adel verre verheven boven de
neiging, in eigenzinnig zwerven te vergaren wat men te kort komt doordat
de rijkdom van de gegeven plaats, niet wordt ontgonnen. Ze is binnen de
grenzen van de antieke gedachtenwereld van die neiging het alternatief.
Want de begeerte naar harmonisch leven wordt niet bevredigd, tenzij
men het Ieven leeft zoals het ons geschonken is. Zeker, diep onbevredigend
is dit leven vaak, en we kunnen deze realiteit ontwijken naar de ene of
naar de andere zijde. Beter is het echter, de werkelijkheid in de ogen te
zien en tot het inzicht te komen, dat de oorzaak van de disharmonie niet
Iigt in de gestelde verhouding, maar aan de wijze waarop ik mij, in die
verhouding gesteld, gedraag. Niet de verhouding moet worden gewijzigd,
maar ik moet veranderd worden.
Op Barend Rijdes' mooie vertelling terugziende kan men zich afvragen,
of het wel goed is die zo hardhandig te exegetiseren. Maar ongetwijfeld
dragen de geesten, die een kunstenaar oproept, meer aan zich van de
wereld waaruit zij komen, dan de bezweerder weet. Juist als een kunstwerk
van bijzondere schoonheid is, is het wel goed zich nauwIeurig of te vragen,
wat men met die schoonheid mee in zich opneemt. Weln-u, het is in deze
vertelling op antieke motieven niet zo, dat Rhodia zich hand of voet afhouwt omdat die haar tot kwaad verleiden. Het is zo, dat juist als Rhodia
zich heeft geregenereerd, Socrates haar hand en voet afhouwt met de aansporing: en nu nog een stapje hoger, naar de autarkie van uw ziel.
In dit zoeken naar de ziel als iets antlers en hogers in de mens Iigt de
woad van een groot misverstand. lemands ziel is niet beter dan hijzelf
is, en een mens, wiens ziel niet kan zijn wat hijzelf
ziel en Iichaam
met zijn Iichaam is, is een kind des doods. Wat een mens behoeft is
echter niet zichzelf (veel minder zijn ziel) te hervinden, maar zijn plaats
voor God en tussen de mensen. Van die plaats wist de oudheid weinig.
En onze tijd niet veel meer. Maar van wat God ons hieromtrent geopenbaard heeft, kunnen antieke motieven bezwaarlijk de tolk zijn.
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Inge Lievaart.

DE NIEUWE INZET
Hetgeen is achter uur en tijd,
de verre oorzaak van de dingen,
kan zich de mens niet nader dwingen,
daar is een ondoordringbaarheid.
0, 't Iedig uitgaan en de keer
tot dieper Ieegte weer,
als vogels in een glazen huffs,
die telkens haastig vliegen thuis,
maar vallen van de gladde wand
weer naar 't begrensde bodemzand,
de onbegrepenheid van zijn
in stervenspijn.
Ja, wel is er de muur,
maar niet is er een zwijgen,
er is een overnijgen
vanachter tijd en uur.
0, Inkomst, en het oor dat hoort
en kept het vreemde Woordi
Die vangt veirukt zijn nieuwe naam,
weet: alles hoort als eens tezaam,
en flood en zonde worden vreemd,
omdat het Woord de pijnen neemt,
en alle ding hervindt zijn zin,
want God kwam inT
Reeds klinkt de inzet van het lied
dat stijgt voorgoed en eindigt nietI
0, herbegonnen scheppingsstem,
zing ook door mij van Hem.
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Anne de Vries

DE GEBOORTE
Romanfragment

Johannes Wilhelm-us Hiemstra werd omstreeks het begin dezer eeuw
geboren in een klein stadje in het Noorden van het land. Wanneer hij
later aan zijn geboorteplaats terugdacht, zag hij in verbeelding zijn oudIeraar in de paedagogiek langs de hoofdstraat wandelen. Een meer karakteristieke stoffering was niet denkbaar: zo degelijk, zo deftig en zo parmantig als dat oxide schoolmeestertje was het stadje ook.
Dat was het stadje niet zo kwalijk te nemen. Het vormde al meer dan
een eeuw een centrum voor een wat achterlijke omgeving, maar met de
grote wereld had het bijna geen ander dan ambtelijk contact. Het bezat
geen handel of industrie van betekenis, maar het was de zetel van het
provinciaal bestuur en het gerechtshof en er lag tevens een groot garnizoen.
De ambtenaren brachten de standswaan mee en de officieren, die het
stadje ondanks zijn mooie omgeving algemeen als een deportatieoord beschouwden, de parmantigheid. Zijn degelijkheid dankte het stadje aan
de oorspronkelitke bevoIking en die groeide dikwijls tot bekrompenheid uit
als reactie op de wel eens wat fosse zeden der vreemdelingen.
De allerdeftigsten en parmantigsten onder de inwoners vormden de
eerste stand, de aristocratie van het stadje, de liberaie creme, waartoe
slechts enkelen van de meest bevoorrechte ingeborenen ook werden toegeIaten en die in de societeit haar saamhorigheid beleefde. In die societeit
nu was het, dat de aanstaande geboorte van Johannes Wilhelmus het
eerst in bredere kring werd aangekondigd en dat niettegenstaande het feit,
dat zijn vader in de ogen van het stadje niet meer clan een paria was, los
werkman en zaadsjouwer; erger nog: een gereformeerde sjouwerman.
Het kwam zo: op de avond van Goede Vrijdag, toen Egbert Hiemstra in
de schemering van zijn werk kwam, stond aan de deur van zijn eenkamerswoninkje niet zijn jonge frisse vrouw, maar een nude buurvrouw hem op
te wachten en stuurde hem meteen terug de stad in, om de juffrouw te
halen. Die kwam en ging weer weg en kwam uren later nog eens en
toen het morgen werd, ging Egbert als gewoonlifk naar zijn werk, want
de daghuur kon niet gemist worden. Hij sjouwde koren, hij sjouwde rond
met zijn zware zorg tot het middagschaft. Hij kwam vol hoop naar huffs
rennen, maar daar was niets dan Iijden. De dag vieI hem Iang door de
marteling zijner gedachten. 's Avonds hetzelfde, het schoot maar niet op.
Hij gooide zijn weekloon op tafel en ging er met een verbeten gezicht bij
zitten. Hij kwam er niet toe, om zich te verkleden, ofschoon het Zaterdagavond was, het kon hem allemaal niet meer schelen. Hij nam de juffrouw
apart en vroeg met een vreemde schorre stem, of hij de dokter niet zoui
waarschuwen, het leek hem niet zo best. Maar die vond dat nog niet
nodig en dus ging hij weer bij de tafel zitten tandenknarsen en bidden.
Maar omstreeks middernacht verzocht de vroedvrouw hem, om nu tOch de
dokter maar te halen.
„Dat kost je minstens vijf gulden, " waarschuwde de buurvrouw.
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Dat kon hem niks ver ...... Stil, Egbert Hiemstra vloekte nooit. Al moest
het ook vijftig worden, betuigde hij, al moest hij er zijn halve leven krom
voor liggen. En hij beende het huis uit, zó als hij er zat, in zijn bIauwe
kid en op zijn werkschoenen en haastte zich voort door de maanlichte
straatjes, tot hij op de brede singe! bij het doktershuis kwam, waarvan de
witte voorgevel bedekt werd door een netwerk van bevende schaduwtakken.
Hij sprong de stoep op, greep de bel en Iuidde, alsof er brand was. En
was er geen brand? Brandde niet zijn hart van angst om het 'even van
zijn jonge vrouw, die hem boven alles lief was, die nog geen jaar geleden
als door Gods eigen hand tot hem gebracht was? Ja, als door Gods eigen
hand...... Dan kon het toch Gods bedoeling niet zijn, dat hij haar reeds nu
weer missen moest?...... Ofschoon, zijn wegen waren ondoorgrondelijk ......
Hij zuchtte en stampvoette. Diep zoog hij de koele vochtige nachtIuchi
in, om zich te beheersen. Hoelang stond hij nu al op de stoep? Hij Iuidde
weer. Hij rukte de bel bijna, trappelend van ongeduld, uit de deurpost.
Toen werd boven zijn hoofd een raam opgeschoven en een vrouwenstem
kwam slaperig vragen, wat al dat lawaai in de nacht te betekenen had.
De dokter moest hij hebben, riep Egbert omhoog. En graag zo gauw
mogelijk.
Ja, dan zou er toch niets anders opzitten, dan dat hij morgen maar
terugkwam, zei de stem. De dokter was naar de societeit. En het raam
werd met een klap gesloten.
Toen was het, dat Egbert Hiemstra naar de societeit stapte. Het was
een Iaag stijIloos gebouw met geweldige ramen tot bijna op de grond, waarachter hij dikwijls, als hij met een handkar vol zakken voorbijreed, de
heren in al hun deftigheid had zien tronen. Nu echter sloten zware gordijnen de ramen of en de hoofddeur was op slot. Egbert tastte tevergeefs
naar een bel en het besef, dat het 'even van zijn vrouw nu misschien afhing
van de vraag, of hij in staat zou zijn, om de dokter mee te krijgen, vervulde
hem pIotseling met een ijzige kalmte. Hij liep met lange passen het gebouw
om en kwam door de keukendeur binnen. Daar zat een bleke slaperige
kelIner bij een restant wijn zijn fooien te tellen. Die sprong verschrikt en
verontwaardigd op, gooide snel een servet over het geld en keek die
arbeiderskerel met grenzenloze minachting aan. Maar nog voor hij jets zeggen kon, Iegde Egbert hem de zware hand op de schouder en duwde hem
naar de deur.
„Haal mij de dokter, en vlugr
Er was jets in zijn stem en in de harde blik van zijn ogen, dat de vent
belette, om tegen te spreken. Hij liep voor Egbert uit de brede gang in,
aarzelde bij een deur en streek zenuwachtig over zijn geplakte haren.
„Ja, wie,... wie...?"
" Hiemstra," zei Egbert, klopte en schoof de zwartrok naar binnen.
Een tochtviaag met geuren van sigarenrook, sterke drank en deftigheid
sloeg hem tegen, toen de deur zeer beslist voor zijn neus werd dichtgeduwd. Hij wachtte, liep een keer de gang op en neer, toen kwam de
kellner terug en verklaarde, dat de dokter niet te spreken was. Morgen
aan huis, niet eerder.
Hij bleef met de rug tegen de deur staan, maar Egbert pate hem bij de
schouder en zette hem met een hand, die een weinig trilde van beheerste
drift, opzij...
„Zo, - zei hij, „ga jij je gang maar, ik zal mij nu wel redden."
En toen opende hij de deur en stond in de clubzaal van de societeit.
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Daar zaten in dat nachtelijk uur nog enkele heren in een lodderige
drankstemming na te bitteren. De kIeine kolonel Banning was er, een IeIijk
Indo-tje, een man als een aapje, met een gerimpeld gezicht als van bruin
leer, dat nu glom, alsof het opgepoetst was. De ongehuwde burgemeester
Welders zat er breed en waardig met waterige oogjes naar zijn glas te
turen. Naast hem zat iemancl, die Egbert goed kende, maar al te .goect
zelfs, namelijk zijn patroon, de graanhandelaar De Weert, een dik kaalhoofdig mannetje. dat pas als lid had mogen toetreden en dat geinteresseerd naar een verhaal van de kolonel luisterde. Verder waren er nog een
paar officieren, de notaris, de kantonrechter... en ja, daar lag ook dokter
Scheltema achterover te lachen in zijn fauteuil, het glas in de hand, zijn
Iange benen ongegeneerd over elkaar geslagen op de tafelrand.
Hij Meek een vrolijke dronk te hebben, de oude dokter. Hij Iachte door,
toen Egbert hem het glas uit de hand nam en dat op de tafel zette, zijn
benen een voor een op de vloer plantte, en hem daarna resoluut ophier uit
zijn stoel.
„Nou... nou zullen we 't hebben, hoorl" IaIde hij. Zijn witte sik wipte
op en neer van de pret voor Egberts gezicht. „Nou... nou moet ik zeker
meer...
„Jij moet mee," zei Egbert. „Jij rnoet mijn vrouw helpen, dokter. Haar
Ieven hangt er van af.Hij stond in heel
„'t Is ongehoord l" riep de kolonel. „Zeg man 1 "
zijn kleinheid voor zijn stoel, met een hand steunend op de leuning en
probeerde tevergeefs zijn troebele oogjes te doen bIiksemen. „Zeg man,
maar dat is ongehoord, wat jij doet! Hoe ben je hier binnengekomenr
„Waar is de kellner, waar is Flip?" kreet een andere officier.
„Kom mee, dokter," drong Egbert aan en hij probeerde met zachte drang
de op zijn benen zwaaiende man mee te krijgen.
„Ja maar, dat gaat toch nietr grinnikte de dokter. „Je ziet toch wel,
dat ik een beetje, een heel klein beetje dronken ben...„Dat je een druif was, wist ik wel," antwoordde Egbert. „Maar een
knappe dokter ben je ook. Ik zal je thuis wel opmonteren, dat beloof ik je.
Ik heb nog een Iekker stuk worst voor je liggen. Schiet maar gauw op, voor
het te Iaat is."
De dokter sloeg Iachend een arm om Egberts schouders. Als hij dronken
was, verloor hij blijkbaari zijn standsbesef.
„Dan ga 'k mee," riep hij. „Wacht even!..."
Hij boog zich, gesteund door Egbert, naar zijn glas, sloeg het leeg en
het zich meevoeren naar de deur, een groet ten afscheid vvuivend naar
zijn vrienden. De kellner week eerbiedig achteruit, toen ze hem bij de
drempel passeerden. Hij hielp in de vestibule de dokter in zijn jas en
opende wijcl de voordeur voor hem. Toen strompelden ze gearmd de stoep
af, de witte nevelige voorjaarsnacht in, eerst naar het huffs van de dokter.
„Moeten we bier wezen?" vroeg de oude, then ze op de singel gekomen
vvaren. „Woon jij bier?"
„Nee, hier woon jij," zei Egbert. „Je tas moet toch mee?„O ja, de tasT Natuurlijk, de tas... Wat is een dokter zonder tas?
Ik zeg maar zo: Een dokter zonder tas dat is geen tas
Wat zeg jij,
mijn vriend? Heb ik dat goed gezegd?...„Prachtigr Zei Egbert. „En nou de sleuteIT O ja, de sleutel I Wat is een huisheer zonder sleutel?...
Maar hij vond hem spoedig, hij hield hem triomfantelijk omhoog in het
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maanlicht en Egbert vond het sleuteIgat. De tas stond in de praktijkkamer
gereed. Ze konden weer gaan, maar eerst moest Egbert nog een sigaar
hebben. De oude hield niet op, clan moest hij hem maar bij zich steken.
Hier, een handvol sigaren moest hij hebben. Omdat hij zo'n beste kerel
was, de beste vriend van de dokter. En nu, voorwaarts, ten strijde.
Ze zwaaiclen de stall weer in. Onder de gaslantaarns stonden gele Iichtkegels in de mist. Voor hen uit, van de ene Iantaarn naar de andere
Iaveerde een mensenpaar, gearmd als zij, maar heel wat minder zeker van
hun richting: de burgemeester met Egberts baas, de graanhandelaar.
Egbert hoorde in het reader komen, wat het onderwerp was van hun dronkemansgesprek: het gebrek aan eerbied van de mindere man, dat hoe
Langer hoe erger werd. Hij begreep, dat hem hetzelfde, als hij op het werk
kwam, nog wel weer voorgehouden zou worden. Goed, dat was van later
zorg, iedere dag had genoeg aan zijn eigen kwaad. Nu ging het er om,
zo spoedig mogelijk met de dokter thuis te komen. De angst beklemde hem
opnieuw, dat ze misschien te laat zouden komen, of dat de oude, die de
ene dwaasheid na cle andere babbelde, straks niet bekwaam zou zijn voor
zijn werk.
Maar dat vie! mee. Toen hi; de kamer binnengeloodst was, werd de
dokter std. Of het de tegenwoordigheid van de ernstige vrouwen was, of de
Iysollucht, die hi; opsnoof, of de toestand van de patiente, in ieder geval:
hit scheen plotseling nuchter te worden. Hij gooide zijn jas uit en stroopte
zijn mouwen op.
„Kom op met je worst," commandeerde hij.
„Die heeft hij mij beloofd," verklaarde hij aan de vrouwen. „Ik moet
wat eten, zie je, zo midden in de nacht, ik ben wat flauw en duizelig."
TerwijI hij de worst at, zat hij met voile mond te informeren naar bijzonderheden. Zwaaiend met zijn mes zette hij de vrouwen aan het werk.
,,Warm en koud water, vooruit, schiet op, veel warm waterI Ook nog
een waskom. pak mijn instrumenten uit. AI de andere spullen in orde?
Goed, dan beginner we. Dan zulien we dat eens gauw even opknappen...
Hi; stond bij de tale! zijn handen te wassen. Hij hikte soms en eens
moest hij zich aan de tafelrand vastgrijpen. Maar zijn baardje stond bijna
recht vooruit van verbetenheid. De vakman was in hem ontwaakt, die tot
ver in de omtrek geroepen werd voor de lastige karweitjes, zijn naam stond
op het spel.
Hij onderzocht de patiente. Egbert moest hem bijlichten. Toen verrichtte hij met vaste hand zijn werk en een half uur later hield hi; een
sparteIend wezentje in het Iamplicht.
„Een fikse jongen," zei de oude tevreden. „Minstens acht pond. Hi;
schreeuwt ook al. Nou, red je d'r maar mee."
En terwijI de buurvrouw het kind verzorgde en kleine blêrende geluidjes
het vertrek vervulden, was hij nog Iang toegewijd bezig bij de bedstee.
En Egbert Hiemstra stond er biddend bij, hield met een bevende hand
de lamp en met de andere de hand van zijn vrouw en liet de tranen zonder
schaamte over zijn wangen rollen.
De dokter bleef, tot het eerste Licht van de naderende morgen door de
versleten gordijnen zeefde, tot er niets meer te zorgen en te beredderen
vie!. Hi; wenste vrouw Antje geluk en Iegde met eigen hand een ogenblik
het kind in Naar arm.
„Zo'n klein wijfier zei hij. „Zo'n kind-vrouwtje nog en zo'n Baas van
911
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een jongeni Een Paaskindi Dat kan wat wordeni Gefeliciteerd, floor
vrouwtje!"
„Dubber' Huisterde Antje.
„Dubbel?"
„Ik ben ook jarig vandaag," glimlachte ze.
,,Nou, kW( eens aanl AIs dat geen geluk voorspelt!" En met een schuine
blik naar Egbert, die juist de kamer inkwam: „Daar zou eigenlijk een
bowel op staan ......
Een borrel had Egbert niet in huis. Maar hij had sigarenI... De dokter
nam er een aan, keurde die met kennersblik en stak de brand er in.
„Kan ik meteen met je afrekenen, dokter?"
„Nee, ik kom nog terug."
„ik wou toch weI graag met je afrekenen," hield Egbert vol. „Ons soort
yolk houdt niet van schulden."
„Mmm,..." zei de oude. Hij keek de kamer eens rond. Hij bewoog de
sigaar keurend been en weer onder zijn grote neus, aarzelde, knikte ......
„Dat kost je dan vijftien gulden," zei hij strak.
Egbert Hiemstra verbleekte. Vijftien gulden was meer dan hij bezat.
Hij stotterde wat. Dat het een hele som was en dat hij zoveel geld niet in
huis had......
„O nee?" vroeg de dokter scherp. „Ik dacht, een man, die zulke sigaren
rookt als deze, die kan ook wel vijftien gulden betalen..."
Toen brak de opgekropte spanning van twee doorwaakte nachten bij
Egbert los in een Iachhui, waar geen eind aan kwam, zodat zelfs Antje
vanuit de bedstee zich er beschaamd mee bemoeide en de dokter minachtend op zijn voorhoofd wees. Hij trok zijn jas aan, gal Antje een hand
en ging zwijgend met zijn tas de deur uit. Maar toen was Egbert al naast
hem, weer ernstig nu, en terwijl hij zijn ogen afveegde met de rug van
zijn hand, nam hij de tas van hem over.
„Ik breng je thuis," zei hij. „En wat die sigaren betreft, dokter, dat zijn
je eigen sigaren, die je mij vannacht toen ik je kwam halen gegeven hebt."
„Grove leugens," bromde de dokter. „Dan zou ik het toch weten?...
Nou, enfin..."
En dat waren zijn Iaatste woorden op hun weg door de stall. Nu de
dronkemanschap geweken was, was het ook uit met zijn jovialiteit. Deftig
en afgemeten schreed hij naast de werkman voort, kuchend en snuivend
in de koele morgenlucht. Op de stoep van zijn huis, nadat hij de deur
ontsloten had, nam hij het koffertje over.
„Als je dan toch betalen wilt," zei hij toen, „geef dan maar vijf gulden."
Maar Egbert had intussen bedacht, dat het Zondag was en dat hij als
goed gereformeerd man op die dag niet anders uitgaf dan kerkgeld en hij
schaamde zich niet, om daar voor uit to komen. De dokter snoof verachtelijk, haalde zijn schouders op, mompelde iets over vervloekte Coccejanen en smeet de deur dicht. Maar Egbert Hiemstra aanvaardde neuriend
en innig tevreden de terugtocht.
Toen hij thuis kwam, was zijn vrouw in slaap gevallen. Een trek van
diep geluk lag op haar blank gezicht. Hij liep op zijn tenen naar de wieg
en zag niet anders dan wat glanzende zwarte haartjes, die op en neer
bewogen op de hartslag van het jonge Ieven.
De buurvrouw liep op kousevoeten of en aan en glimlachte zo vergenoegd, alsof zij zelf een kind er bij gekregen had. Hij hielp haar wat. Hij
vond op het kastje zijn weekloon en deed het in de beurs van zijn vrouw.
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Gedachteloos stak hij die in zijn zak. Hij dronk een kop koffie en at een
stuk brood, hij wilde niet meer naar bed, hij ging wat in zijn tuintje wandelen. Daar liep hij i i de vroegte tussen de groentebedjes. De zon was
door de nevels gebroken en straalde in de dauwdruppels, die aan de zwellende knoppen van de bessenstruiken hingen en aan de tere sprietjes van
de pas opkomende spinazie. Die vonkten als zonnetjes terug. Louter zon
was de wereld na de donkere nacht paaszon!
De Heere was waarlijk opgestaanl Het leven had getriomfeerd over de
doodI Het jonge Ieven drong overal tevoorschijn. Blanke crocussen rezen
op uit het zwarte bloembed. Bij de muur werd een baksteen omhooggeduwd door de tere witte spruit van een paardebloem, als een grafsteen,
die afgewenteid moest worden. Twee kraaien joegen elkaar achterna over
de daken. Fen spreeuw zat uit aIle macht te kwetteren op de goot.
„Ik heb een zoon gekregen," dacht Egbert en het vervulde hem met
blijde verwondering.
„Ik heb een zoon gekregen,- zei hij tegen de spreeuw. Het was, alsof
hij het aan heel de wereld vertellen moest. Alsof hij het aan zichzelf
vertellen moest, omdat er nog altijd jets in hem was, dat het wonder niet
bevatten kon. De spreeuw keek hem met schuine kop aan, vloog op de
windwijzer, liet de zon op zijn veren blinken en spande zich toen nog eens
opnieuw in, om het grote levensgeheim, dat hem verrulte, uit te zingen.
„Het lukt hem niet," dacht Egbert, „maar toch nog heel wat beter dan
mij ...... Want hij kon geen woorden vinden, om het plechtig dankgevoel,
dat hem vervulde, tegenover God voldoende norm te geven.
Achter het schuurtje, op een leeg konijnenhok, ging hij zich zitten
koesteren in de zon. Hij haalde een van de geurige sigaren van de dokter
tevoorschijn, beet er glimlachend de punt of en stak de brand er in. Zo
zat hij enkele minuten stil te genieten. Toen zakte zijn hoofd op zijn borst,
de sigaar ontglipte zijn wiIloze vingers en rolde op het tuinpad en hij
sukkelde zoetjes in slaap ......

D. I. Bouman—Eringa

R1ET
Wuivende pluim van het riet,
zie je niet, zie je niet, zie je niet,
wuivende pluim van het riet,
't Lief, dat mij gister verliet?
Ik zat en hij zat bij de waterkant,
vogels, verdoken in 't riet;
ik kuste zijn mond en hij streelde mijn hand,
rietvogel, zag je het niet?
Maan aan de hemel en maan over 't land,
op 't water het licht van de maan,
daar zaten we samen dan, hand in hand,
maar nu is hij weggegaan.
Nu ben ik alleen en nu zie ik hem niet,
wuivende pluim van het riet.
Nu zwijg ik en treur ik, nu Iok ik hem niet,
zeg je het, als je hem ziet?
Zo stil is mijn nest en zo veilig in 't riet,
dat niemand, dat niemand het ziet,
ik wacht op het Iief, dat-mij gister verliet,
vogel, verraad me toch niet.
Eens keert hij terug, in de maan, over 't Iand,
dan zoekt hij de waterkant,
dan neemt hij de vogel, verdoken in riet,
en koestert mij zacht in zijn hand.
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Rie Bauer

DE MAN DIE TERUGKWAM
Hij, Gerben Jansen, is op terugreis. Terugreisl Dat woord is hem de
Iaatste jaren niet meer over de Iippen gekomen. Hij is nu vijf jaar weggeweest, waarvan twee in Amersfoort en Brie in Duitsland.
Zijn huffs is hem ver en vreemd geworden. Zolang hij in Holland verbleef, was er nog contact geweest met thuis, daarna in Duitsland nog een
sporadisch bericht in het begin en de Iaatste anderhalf jaar niets meer.
Hoe had hij geleefd? Hij had zich gehandhaafd als oppasser van het
Krankenlager in welke functie hij zich op zijn pIaats had gevoeld en verantwoording had gehad. Het gevolg was geweest dat hij de Iaatste was
die het Lager verlaten had. Zijn vrouw wanhoopte misschien al aan zijn
terugkeer, er waren zoveel anderen reeds thuis gekomen. Hij had geen
berichten meegegeven. Hij was er niet toe gekomen.
Waarom? Er was zoveel geweest de Iaatste jaren, dat hoop en verwachting gegeven had en het was niets geworden.
Eindelijk was alles afgewikkeld, de Iaatste zielcen had hij zelf op transport gesteld en nu kon hij rustig vertrekken. Hij was nog eenmaal het
Lager rondgewandeld alsof het hem moeite kostte hiervan afscheid to
nemen, toen had hij wat hij nog bezat gepakt en zich gemeld voor vervoer
naar Holland.
Eindeloos Iang waren de treinen die klaar stonden en toch was er
nauwelijks een plaatsje beschikbaar. Van aIle kanten kwamen ze opzetten,
zij die gevangen gezeten hadden, zij die gedwongen arbeid verricht hadden
en die maar een drang in zich hadden: naar huffs I
Gerben had tussen hen zijn pIaats gevonden. Hij had geluisterd naar cle
verhalen van de rumoerigen; soms met een korreltje zout hun belevenissen
genomen, hij was stiI geweest bij de in zich-zelf gekeerden op wier gezichten de diepe groeven verhaalden van doorgestaan leed en smaad.
Onderwijl had hij naar het eigen hart geluisterd, dat noch rumoerig noch
terneergeslagen was; het was bijna dood: het voedde zich alleen nog aan
een sprankje verwachting, dat hij straks alles (alders zou weervinden: het
egoisme minder, de broodnijd ongevaarlijker, het vertrouwen groter.
Vijf jaar weggeweest, vijf jaar nameloos leed over hem en over de
wereld. Daarvan keerde je anders terug. En de wereld?
Slechts langzaam vorderde de trein. Er werd veel gestopt. Op de grote
emplacementen, stations waren er veelal niet meer, werd urenlang gewacht.
De mannen wezen elkander op de verwoestingen; er werd geglunderd,
er was weinig ontzetting; of konden deze mannen, die door het ergste
waren gegaan zich niet meer ontzetten?
Zo leek het in Duitsland. Bij het naderen van de grens echter kwam
een andere stemming; sommigen gingen zich overschreeuwen, anderen
barstten in tranen nit.
Bentheim, Iaatste stopplaats in Duitsland.
1k ruik de HoIlandse Iucht, zei er een.
Ja, de Iucht verschilt aan weerszijden van de grens, spotte een ander.
De Iaatste rukI
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In de verte de torens van Oldenzaal. Ze verdrongen zich voor de enkele
raampjes, ze hingen op elkaar.
Ruik je nog wat, vroeg de spotter.
Aileen de voorsten, voorzover ze onder de benauwenis van de op hen
drukkende Iichamen nog in staat waren jets te verwerken, konden wat
zien. Voor hun gretige blacken ontrolde zich het Twentse landschap, de
uitgestrekte golvende roggevelden wuivend in de zoele zomerwind met op
de achtergrond de bossen van de Tankenberg, recht voor hen uit de
torens van Oldenzaal.
Een stall gelegen in de zomerzon, ze werden er stil van. Dat was Holland, vredig, onaangetast zo 't leek.
Ze reden het station binnen, alles zag er normaal uit. Het was een
verademing na de ruines van de Duitse steden. De mannen verdrongen
zich IA de uitgangen, ze wilden zich even vertreden op HoIlandse bodem.
Ook Gerben heeft de trein verlaten. Zijn benen voelen vreemd aan
alsof hij een zware ziekte achter de rug heeft. Hi; onderzoekt zichzelve.
Loopt hij te trillen van blijdschap, blijdschap om het weerzien van dit
ongeschonden stukje Holland? Hij weet dat er andere stukken zullen zijn,
verwoest door bombardementen, opzettelijk vernield voor verdedigingswerken of inundaties, maar dit stuk, dit uiterste stukje van Twente Iigt
gaaf en ongeschonden in de zomerzon. Is dit een teIeurstelling? Had zijn
trieste hart een dole stall verwacht? Of kan hij er niet tegen alles zo weer
te zien alsof hij het nauwelijks een week geleden verlaten heeft?
Gerben loopt rond, hij knippert tegen het felle zonlicht, hij ziet terzijde
van het station de groene verten. Hij kijkt er naar met lege ogen. Kan hi;
niet zo spoedig aan het goede wennen?
Een groepje van zijn reisgenoten zien hem gaan. Ze wenken hem.
Jij moet ook naar Holland, naar den Haag, is 't niet?
Gerben knikt.
Een broer van Teeuwen is aan het station met zijn auto, hij wiI ons
meenemen, er is nog een plaatsje.
Graag.
Met zijn zessen proppen ze zich achter in de waren.
Nu gaat het met snelle vaart het land in. Onderweg wordt de route
bepaald, via Apeldoorn, Amersfoort, Utrecht, naar Amsterdam en dan
over den Haag naar Rotterdam; in den Haag zal Gerben afgezet worden.
Oldenzaal Iigt alweer achter hen, Hengelo is in zicht.
Deze stall is er minder goed afgekomen, de fabrieken van Stork die
hi; het station gelegen zijn, hebben zwaar geleden. Vandaar fangs Almelo
dat er beter uitziet, de weg volgend die hen dwars door het golvende
graan voert. Was het koren telkenjare zo goudgeel of zie ik dit voor het
eerst, vraagt Gerben zich af.
In de verte Deventer, de torens van de Bergkerk en de St. Lebuinus;
die kerken staan dus nog, maar als ze het stadje binnenrijden zien ze de

gaten, die gevallen zijn in het kostelijke doek van de binnenstad. Bommen
bedoeld voor de UsseIhrug verdwaalden en verwoestten wat gespaard had
moeten blijven.
AIs de auto langzaam de richting van de IJssel opdraait, worden hun
ogen getrokken naar de enorme stalen staketsels van de Usselbrug die als
Harden in het water hangen.
Een verwoesting is minder tragisch in fel zonnelicht dan wanneer
grauwe wolkenmassa's zich samenpakten en hemel en aarde samenwerken
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om het beeld cler verschrikking te verhevigen. Ze zien het vrij onbewogen aan.
Eenmaal in het GeIclerse, waar de Boer vreeclzaam op zijn land bezig
is en waar ze allemaal herinneringen aan zomervacanties hebben, beginnen de tongen meer los te komen. Oude beIevenissen worden opgehaald,
ze zien bekende plaatsen terug en de conclusie is dat alles tot nog toe
erg meevalt.
Een zegt echter: Holland moet er erger aan toe zijn.
Ze ontspannen., zich even in Amersfoort.
Midden in het stadje, gezeten op het ruime terras van een hotel, verzinkt
ieder weer in eigen gedachten. Eigenlijk hebben ze geen rust om hier te
zitten, maar Teeuwens broer moest eens even achter het stuur vandaan.
Ja, daar kunnen ze in komen en ze nemen het hem ook niet kwalijk.
Teeuwen die naast Gerben zit stoot hem aan.
In welk gedeelte van den Haag woon je?
Hoezo?
Den Haag moet er nog aI uit zien, zegt Teeuwen voorzichtig.
AIs we van Amsterdam over Haarlem en Leiden naar den Haag rijden,
komen we juist mijn leant binnen.
Teeuwen schrikt.
't Is dat gedeelte, geloof ik.
lk hoorde zo lets, antwoordt Gerben.
Teeuwen zegt verder niet veel meer.
Er wordt weer gestart. Via Utrecht wordt langs de Vecht naar Amsterdam gereden. Ze zien het water hier en daar over de lanclen staan.
Amsterdam! Weinig verwoest, alleen zoveel armelijker. De straten slecht
onderhouden, de huizen verveloos, de winkels leeg, de kinderen op Mote
voeten, vuil.
Gerben kijkt ernaar. Vijf jaar oorlog geweest!
Het verkeer op de weg, afgezien van het militaire verkeer, is onbetekenend. Waar is Holland, dat zich rijden Iiet of op de fiets zat?
Amsterdam ligt aI weer achter hen. Er is nu ruimer plaats in de wagen.
Haarlem—Leiden—den Haag.
Gerben, onbeweeglijk in zijn hoekje voelt een kilte in zijn Iichaam
opicruipen, die hem rillen doet. AIs de plek waar zijn huis staat, Ieeg is,
wat dan!
Het geraamte van een gedeeltelijk weggebombardeerd en uitgebrand huis
langs de Leidse straatweg staart hem aan. Achter het Viaduct zwenkt de
auto Marlot in. Lege huizen, kapotte ruiten, trechtervormige gaten in de
grond.
Ineens veert Gerben op en tikt tegen de voorruit die hij daarna voorzichtig opzijde schuift.
Stop aan het eind van de weg, wiI je, en zet me daar af, ik loop
verder wel.
Aileen is hij vijf jaar Lang gegaan van kamp tot kamp, alleen heeft hij
bijna dagelijks tegenover de dood gestaan, alleen zal hij ook hier de dood
tegemoet treden als het nodig mocht zijn.
De wagen stopt. Gerben stapt uit, hij schudt handen, wenst goede
thuiskomst. Ze wensen hem hetzelfde, trachten hem nog te overreden zich
tot aan zijn huis te Iaten brengen. Maar h&j weigert pertinent. Hij wuift de
vertrekkenden na en bliift staan tot de auto geheel uit het gezicht verdwenen is. Dan pakt hit zijn bundeltje op en loopt Iangzaam verder. Hi;
392

haalt diep adem. Van verre heeft hij reeds gezien dat zijn straat er nog is.
Waarom snelt hij er nu niet heen? Waarom is alles zo traag in hem?
Hij kijkt naar links en ziet uit over weilanden, clan ziet hij naar rechts,
daar was vijf jaar geleden toch bos?
Hij is nu zijn straat genaderd en begint Iangs de huizen te lopen; ook
hier is veel glasschade. Hij Ieest de naambordjes en tracht zich de namen
te herinneren. Kinderen spelen op straat. Kent hij die?
Een kind van vijf jaar is nu tien geworden. Hij heeft zelf geen kinderen.
Zou zijn vrouw thuis zijn? Had hij toch niet beter gedaan, bericht te
sturen, ze zal zo schrikken.
Gerben onderzoekt zijn hart weer. Waarom triIt nu niet alles in hem,
om zijn vrouw en zijn huis weer te zien? Wat is hij voor een kerel geworden? Wat vervvacht hij?
Hij is zijn huis genaderd. 't Eerste dat hij opmerkt is, dat het nog
ruiten heeft. De gordijnen zijn zoals vroeger opzijde geschoven. Er staan
bloeiende pIanten voor het raam. Tussen de planten door ziet hij een grijs
gebogen hoofd. Het hoofd van EIsheth! En dan is het of er een duizeling
op hem neerslaat.
EIsbeth, zijn Elsbeth, grijs geworden in die vijf jaren. Hij moet zich
aan het raamkozijn vasthouden. Onafgebroken staart hij naar dat grijze
gebogen hoofd, dat zich Iangzaam opheft en kijkt in zijn richting.
Dan zien ze elkaar. Hoe lang duurt dat, seconclen, minuten, en hoe is
hij van dat raamkozijn daar binnengekomen? Hij weet het niet meer.
Hij weet alleen dat hij zijn Elsbeth in zijn armen heeft, dat hij niets zeggen
kan en dat ze allebei lachen en schreien, maar schreien het meest.
Dan maakt Elsbeth zich Iangzaam uit zijn omhelzing los, hij tracht
haar nog vast te houden en vraagt haar met zijn ogen om naast hem te
komen zitten, hij wiI haar grijze hoofd strelen.
Maar ze schudt het hoofd.
Eerst zorgen, zegt ze.
Dan is hij alleen in de kamer. Langzaam ebt in hem weg de opwinding
van het weerzien.
Hij is weer thuis. Maar is zijn hart ook thuis? Dat voelt weer zo moe
en flood in zijn Iichaam.
Hij kijkt rond. AIles staat nog op dezelfde plaats: de fauteuils, het
tafeltje, de boekenkast, de schemerlamp, het is alles bij het oude. Is er
niets nieuw geworden?
Kijk, in die eerste kampjaren Coen het hart nog moest wennen aan
alle verschrikkingen, had hij vaak gedacht: als ik hier doorheen kom en
ik kom ongeschonden thuis, dan zal alles nieuw voor me zijn, ik zal
Elsbeth opnieuw Iiefhebben, inniger dan ooit te voren; voor alle dingen
zal mijn hart trillen van dankbaarheid.
Maar hij luistert naar het gescharrel van Elsbeth door het huis en in
de keuken, hij hoort haar met kopjes rammelen; er wordt gebeld, hij hoort
stemmen in de gang, de deur wordt opengegooid, zijn de buren; een auto
houdt stil, zijn ouders stappen er uit, in een oogwenk is de kamer vol
mensen, er is een geroezemoes van stemmen, er worden handen met hem
geschud, hij wordt op de schouders geklopt, hij moet praten maar wat is
er te praten? 't Zit allemaal zo diep bij hem. Laten zij maar pratenI
Hij kijkt een voor een naar de gezichten, die nog wel de sporen dragen
van honger en angst, maar niet de uiterste honger, angst, haat of doffe
moedeloosheid, aan gezichten die dat uitdrukken was hij gewend geweest.
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In Iaatste levenscirift was de ziel op het gelaat gekomen. En met deze
elementaire waarden had hij leren omgaan.
Honger had hij trachten te sullen met een Iaatste korst brood; angst
voor pijn en verschrikking en angst voor de dood had hij getracht te
genezen met gevouwen harden, tegenover haat had hij gezwegen en tegenover doffe moedeloosheid had hij een opbeurende glimlach gehad.
Maar wat had hij tegenover deze pratende en la chende mensen? Ze wiIden hem tot middelpunt verheffen en hij moest vertellen, vertellen, maar
hoe kon hij vertellen van gruwel en verschrikking, van helleangst en
doods-foltering?
Hij zweeg en keek voor zich uit; hij zag Elsbeth aan, die hem weer
ver en vreemd was geworden.
Hij onderzocht zijn hart opnieuw. Wat had hij verwacht? Dat deze
mensen meer geleden, meer merle-geleden hadden met hen die in de kampen gezeten hadden? Hij verstond nu de begrippen: honger, angst, dood
en had iets gezien van Gods wondere genade en Iiefde in een mens.
Maar voor aI die dingen moest je heel stil zijn, dan zou je er misschien iets
van kunnen zeggen. Zouden ze hem begrijpen?
Of vergiste hij zich en hielden ze zich aIlemaal maar zo. Hier was toch
ook honger geweest, hier hadden' toch ook de bommen over de huizen
gegierd. Waarvan was EIsbeth zo grijs geworden? Maar haar gezicht
was Jong gebleven. Dat was het wonderlijke en dat begreep hij niet.
Hij luisterde naar de gesprekken.
Er was een grote Canadese fuif vanavond in de stad, vooral de jonge
meisjes wilden er heen. De Canadezen kwamen ook graag bij je aan huffs,
t waren aardige jongens.
En dan de voedselpakketten. Werden die weI eerlijk verdeeId?
Er was nog zo'n gebrek aan alles.
In Gelderland waren er al weer pensions geopend; Iangs de Noordzeekust nog niet.
Het leven trachtte, aI was het met horten en stoten, zijn normale gang
te hernemen.
Een buur had een Iles drank meegebracht.
Er werd een borrel gedronken.
Er werd op hem geklonken.
Hij Monk terug.
Er werd op Koningin en Vaderland gedronken.
Het !even refit zich weI al is er aan Gerben niet veel te beleven. Dat
-yak bar tegen. Maar de man moet eerst bijkomen en dan is hij spoedig
genoeg Ale narigheid vergeten. Je kunt het hem ook goed aanzien dat hij
vijf jaar is weggeweest.
Ze beginnen Iangzaam afscheid te nemen.
Kop op man, clan ben je er gauw overheenT
Je zoekt maar eerst een beetje vertierl
Loop morgen eens bij me aani
Neem een flinke vacantie met je vrouw en dan aan het werki
Gerben knikt en dankt voor elke goed gemeencle raad. Hij heeft die
niet nodig. Hij heeft slechts behoefte aan stilte en rust om zich te bezinnen
op al wat geschied is; om zijn dode hart weer wat Ieven in te blazen en
om te zoeken of er ook een bodem is voor het sprankje verwachting dat hij
nog diep in zijn hart weet.
De dagen gaan voorbij.
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Gerben staat op, Ioopt wat in huffs rond, sIentert de stall in, ziet de
verwoestingen, brengt hier en daar een bezoek, komt weer thuis, eet, gaat
naar bed, Iigt naast Elsbeth en voelt zich nameloos alleen.
Wat is dat toch met hem?
Elsbeth probeert hem op allerlei manieren aan het praten te krijgen
over de afgelopen jaren, wat hij meegemaakt heeft, wat hij gezien heeft.
Zijn al deze gruweIverhaIen die hier verspreid werden nu waar, toe Gerben,
vertel toch waft.
Maar Gerben schudt het hoofd, hij kan niet.
Zou overigens makkelijk genoeg voor hem zijn om te vertellen hoe
een kampgenoot geslagen werd, tot hij kapot was, maar dat wil hij niet;
als hij iets zou willen vertellen, dan zou hij willen vertellen wat je voelt
van binnen als je zoiets ziet en hoe de reactie van de een heel anders is
dan die van de ander. Hoe er een is geweest, die bijna een reincarnatie
van Christus moet geweest zijn, de gegeselde Christus, die de doornenkroon in het vlees gedrukt werd en die nochtans zweeg. Als je zoiets vertelde, zouden ze deniken dat hij heilig of vroom was geworden en hij was
toch maar een gewoon Christen.
Was er dan toch weer de schaamte over het eenvoudig maar Christenzijn? Daar had hij vroeger niet voor uit durven komen en nu nog niet?
't Had in het kamp allemaal zo anders geleken. Kon je clan niet in de
maatschappij zo leven zoals je in het kamp gevoeld had dat je Ieven moest?
Hoe was dat, kon hij geen overbrugging tot stand brengen tussen wat
geweest was en wat hij teruggevonden had? AIs hij nu maar de juiste
woorden Icon vinden om er over te praten, maar dan bedacht hij zich dat
hij dit vroeger ook niet gedaan zou hebben. Over de diepste Bingen
hadden Elsbeth en hij nooit gesproken.
De vragend-verwonderde bIik die Elsbeth in de eerste dagen op hem
gericht had, verdween Iangzamerhand. Ze had zich door kennissen Iaten
troosten dat meer mannen zo terugkwamen. Gerben zou wel weer veranderen.
Maar op een avond had hij haar hevig verschrikt door te zeggen: Ik zou
bet hefst weer teruggaan. Ik heb het gevoel dat daar mijn Ieven Iigt.
Elsbeth was in tranen uitgebarsten.
Houd je dan niet meer van me?
Gerben had tegenover haar gezeten en gezien hoe hulpeloos ze schreide.
Hij zou haar nu in zijn armen moeten nemen en moeten troosten, maar
hij kon niet. Zijn lode hart met het sprankje verwachting kon hij niet
geven. Hij wist er zelf geen raad mee. Wat had hij verwacht en waarom
verlangde hij terug? Was het leven daarginds, ontdaan van elke rnenselijke
franje, hem zoveel liever geworden?
Hij had daar geIeefd, intens geleefd en geweten waarom hij geIeefd
had. Je had daar altijd met vuur gespeeld, er op of er onder.
En hier? Hij zou het den Precliker na kunnen zeggen: er was niets
nieuws onder de zon. Hij had het leven weergevonden zoals hij het verlaten had. Was het dat waarom hij maar niet op gang kon komen? De
mensen hier hadden toch ook geleken, maar wat merkte je ervan? Maar
moest je het dan merken? Hij wist het niet meer.
Na nachten waarin hij lang wakker gele ken had en geschrokken was
van het minste geritsel, omdat hij zich verbeeldde weer in het Lamp te
zijn, ontwaakte hij meestal diep teleurgesteld. Hij stond dan op, volkomen
onverschillig en doelloos. Er moest iets gebeuren, iets waardoor dat
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sprankje verwachting in zijn hart weer Ievendig werd, hij wist weI niet
hoe, want hij wist ook niet wat hij verwachtte.
Op zo'n ochtend besloot hij zich de volgende dag op kantoor te melden.
Daar was misschien alles anders.
Met moeite ging hij zich herinneren, hoe het geweest was.
Hij herinnerde zich Bruinink, de flaneur, dik, welgedaan, onberispelijk
in kleding, geliefd bij het vrouwelijk personeel, hanclig met zijn werk,
zodat hij de schijn ophield van een goed werker te zijn en daarnaast
Van Klaver, sjofel, rafelig, bij 't vieze af, maar hard werker en die toch
niet vooruit kwam, omdat hij alles tegen had. En flan Ideine Dientje, waar
hij zelf altijd een zwak voor had gehad. Zouden ze er allemaaI nog zitten?
Wat had hij eigenlijk weinig aan hen gedacht. Hij zou weer tussen hen
moeten zitten. Hi; zou weer vragen of Van Klaver met hem Wilde collationneren, maar die zou het zo vlug doen, dat hij het niet kon bijhouden en besluiten het een volgend keer aan Bruinink te vragen, die echter altijd een
uitvlucht wist. Hi; zou weer zoeken naar een dubbeltje verschil in een rekening, die niet kloppen Wilde, hij zou de Iucht ruiken van boeken, die Iang
in een least gestaan hadden en onderdehand zou hij weten, dat daar ergens
midden in Duitsland duizenden Iijken Iagen. Elk cijfer in het grootboek
vertegenwoordigt een aantal, hoe groot waren de getallen van hen die
het daarginds hadden moeten opgeven?
Ze zouden zich weer druk maken over Reinders, als hij een van zijn
kwade buien had. Maar wat was een kwade bui van Reinders in vergelijking met het sadisme van een SSerT Hi; zou altijd moeten terugdenken.
God, hij kreunde ineens hardop, hij Icon niet meer terug in dit Leven. Zijn
plaats was geweest in het tramp, daar had hij ook moeten sterven.
De volgende dag ging hij nog niet naar kantoor, hoewel Elsbeth er op
aandrong. Elsbeth maakte zich ongerust over hem, zo kon het niet blijven.
De dag daarop ging hij.
Van verre zag hi; het gebouw liggen, groot en vierkant. Hij besteeg de
trappen; een vreemde draaide hem het tourniquet door en vroeg hem zijn
naam.
Jansen, antwoordde hij, van de zevende afdeling, voegde hij er aan toe.
Gaat u maar door.
Zeg, eh, is Van Krevelen er niet meer?
De man schudde zijn hoofd.
Dood, getroffen bij een homaanval.
Van Krevelen flood. Van Krevelen, die met de allure of hij de Directeur zeif was de ingang van dit gebouw zoveel jaren bewaakt had. Iets
ouds en vertrouwds was daarmee heengegaan.
Gerben liep door. In de gang kwam hij collega's van andere afdelingen
tegen. Dat werd weer handen schudden.
Kerel, wat hebben ze jou te pakken gehad. Maar je bent er nog goed
afgekomen. Kom je weer aan 't werk? Een beetje meer kankeren als voor
de oorlog en we krijgen het wel weer goed, hoor.
Gerben glimIachte flauwtjes.
Een beetje meer kankeren! Ja, kankeren, dat hadden ze gedaan en
deden ze dat nu nog?
Was ook hier geen nieuwe geest geboren na vijf jaren slavemij?
Nu zou hij er tegenin moeten gaan en zeggen: er is hier nooit meer iets
te kankeren, we zijn allemaal veranderd, veranderde mensen geworden,
die de handen ineen slaan en eensgezind een nieuwe samenleving opbou396

wen. Ze zouden elkander vast en recht in de ogen moeten zien; er zou
een vuur in hen moeten beginnen. Zou hij er mee moeten beginnen?
Hij, Gerben Jansen?
Gerben gaat verder.
Hij klopt aan bij Meneer Reinders, zijn chef.
Och, komt u straks even; Meneer Reinders wuift met de hand.
Dan gaat hij naar de afdeling. Bruinink zit er, mager, maar even verzorgd als vroeger, Van Klaver hetzelfde, misschien nog iets armelijker en
Dientje, Dientje die het eerst op hem afkomt.
Dan groet hij alien.
Bruinink praat even en verontschuldigt zich dat hij voor de middagpauze juist een afspraakje heeft, Van Klaver hunkert naar zijn werk, alleen
Dientje heeft de tijd en tegen haar begint hij plotseling te praten.
Dientje Iuistert zonder in de rede te vallen. AIs hij uitgepraat is, zegt ze:
't Is bij ons alles niet zo verschrikkelijk geweest als bij juIlie, maar
toch weet ik nu wat het is honger te hebben en wat het is op de grens te
Ieven en als je dat ervaren hebt is alles daarna zo onbelangrijk geworden.
En toch moet je door in het 'even, je kunt niet terzijde gaan staan, het
!even neemt je weer op. Dat andere waar je naar terugverlangt, kun je niet
volhouden, je kunt niet blijven 'even in de diepte, noch op de hoogte, dan
ga je kapot. En daarom is het leven goed zoals het is.
Gerben kijkt Dientje aan.
Heeft ze deze wijsheid uit eigen ervaring? Zoals ze daar zit met de
handen in haar schoot, weet Gerben plotseling, dat het maar aan enkelen
gegeven is, jets van het leven te begrijpen.
Hij geeft Dientje zwijgend een hand en gaat zich nogmaals bij Meneer
Reinders melden. Daar spreekt hij af, dat hij met ingang van de eerste
van de volgende maand weer dienst zal doen.
Uw plaats is al die jaren door open gehouden. Reinders kijkt hem aan.
Toont de kerel geen dankbaarheid?
Maar Gerben knikt slechts.
Dan gaat hij huiswaarts.
Hij vertelt Elsbeth, wanneer hij weer beginnen zal. Elsbeth is er blij
om. Nu zal alles weer gewoon worclen en dan is een mens het gelukkigst,
vindt ze.
Na enige maanden is Gerben Jansen weer een van de Jansens in het
grote gebouw. Hij komt en hij gaat, hij maakt fouten en zoekt ze weer op,
hij vecht om een promotie en kankert over een ingetrokken vrije dag, hij
strijkt Dientje af en toe over haar haar en weet dat hij dat niet te dikwijls
moet doen; hij gaat met Elsbeth uit en Elsbeth is weer tevreden over hem,
maar als hij zichzelf in de spiegel ziet en kijkt naar de diepe groeven die
over zijn gezicht lopen, en zoekt naar de glans die vroeger in zijn ogen was,
dan weet hij, dat die nimmer terug zal komen, want zijn hart dat eens
bijna dood was en geleefd had op een sprankje verwachting, had geen
nieuw 'even gevonden, er was niets veranderd, er was niets nieuws onder
de zon, hij had alles gevonden bij het oucle. Het was, zo 't scheen, zelf ook
niet veranderd, toen hij eenmaal in het gareel liep. Dit was zijn meest
bittere ervaring. Was het geloof dan toch niet waarachtig bij hem geweest, zodat hij zichzelf niet had kunnen vernieuwen? Met dit probleem
bleef hij worstelen. Het was uiteindelifk de winst die hij uit deze jaren
boeken kon.
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Koos van Doorne

DE PROFUNDIS
I
Dromen verraden
wat ik verried;
wilde angst schreeuwt;
geworgd is het Iied.
Vertwijfeld, ontzind
van drift en verdriet
weeklaagt het bioed:
God hoort naar mij niet.
Gieren doorkrijsen
hun rooftochtgebied:
rottend, oud woud.
Vlied, stervende, viied.

II
Gij hebt mij, God, bezet;
mijn driften zijn gebonden;
ik bloed uit duizend wonden
want Gij zijt recht en wet.
Uw wrede liefdegaven
zijn teken van Uw trouw:
opdat ik leven zou
hebt Gij mijn graf gegraven.
Verbeten weert zich 't bloed;
God, Iaat mij 't overwinnen:
ik wil de dood beginners
omdat ik opstaan moet.
Doch wil ik? Zijn mijn dromen
dan niet mijn paradijs?
In pijn hult zich Uw eis.
In smart zijt Gij gekomen.
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Verwoest door angst en schrik
schrei ik U mijn gebeden:
Vader, schenk mij een heden,
ik heb Been ogenblik.

III

Nog slechts een korte tijd, dan zal ik zeker weten
dat nimmer 't heimelijkst verlangen wordt gestild;
nog zijn de dagen licht, nog de gedachten mild;
doch spoedig zal mijn hart in doodsnood en verbeten
zich voegen naar de drift, zo ruim mil toegemeten:
Ioochen de doem der wet voordat het bloed verkilt;
jaag in het paradijsIijk oord het schuwe wild
dat aan de woudzoom lokt en is van bronst bezeten.
Is het dan tevergeefs dat ik God heb bemind?
Verloren is het hart, in hunkering gevangen;
vervioekt het bloed Jar in de Broom zijn Eden vindt.
0 God die werd verdoemd en moest aan 't kruishout hanger,
Mens uit de aarde aards, grijp en begrijp Uw kind;
het sterft aan U en 't leeft uit dodelijk verlangen.
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BERICHT AAN DE LEZERS
In het Octobernummer, waarmede redactie en uitgeefster de tweede jaargang van „Ontmoeting" hopen te beginners, zullen in de hop de namen
van twee nieuwe redactieleden verschijnen: die van de heren J. van Doorne
en drs. J. Das.
De eerstgenoemde is onze medewerkers reeds als redactiesecretaris bekend en zijn benoeming tot mede-redacteur is weinig meer dan de bekrachtiging van een reeds feitelijk bestaande toestand.
De heer Das is door de bijdragen, die van zijn hand in ons tijdschrift
zijn verschenen, voor onze Iezers evenmin een onbekende. Aan de leden
van het „Contact" van Protestants-Christelijke auteurs behoeft hij niet te
worden voorgesteld en de deelnemers aan de Pinksterconferentie van dit
jaar herinneren zich de heer Das in verband met zijn daar gehouden doorwrochte Iezing over „Cultuurschuid".
Enige aantekeningen van bio- en bibliografische aard omtrent de beide
nieuwe redacteuren vindt men lager.
De bedoeling van deze uitbreiding der redactie is natuurlijk in de eerste
plaats „Ontmoeting" te doen profiteren van beider nauwere medewerking
en van hun aesthetisch oordeel. Wij hopen, dat onze goede verwachtingen
in dit opzicht nog overtroffen mo lten worden. In de tweede plaats demonstreert de oude redactie met deze uitbreiding het bij haar levende besef,
dat de na de oorlog opkomende krachten medezeggenschap en op den duur
een leidende plaats verdienen en dat „Ontmoeting" ook een ontmoeting
der generaties moet blijven.
De redactie is zich overigens er zeer wei van bewust, dat de beIangrijkheid van een tijdschrift voor een zeer groot gedeelte ook afhangt van de
medetverkers. Zij is er op uit steeds meer en betere bijdragen tot zich te
trekken, zich daarbij niet tot de Iiteratuur bepalende: zo zullen in de
komende jaargang ook bijdragen opgenomen worden over muziek, schilderen beeldhouwkunst, alsmede over enige opmerkenswaardige films. Het Iigt
in de bedoeling de omvang van „Ontmoeting" te brengen op 48 pagina's;
een de Ieesbaarheid ten goede komende, ruirnere opmaak zal daardoor
mogelijk zijn.
Het is verheugend te constateren, dat onze lezers ons bij het niet gemakkelijke begin niet in de steek hebben gelaten. Voor hun vertrouwen
zijn wij dankbaar, want bij een Iiterair-cultureel streven is in de eerste
plaats vertrouwen nodig. De grondslag is duidelijk en bekend; de richting
kan slechts in grote Iijnen worden aangegeven. Een element van vrijheid,
van improvisatie, blijft daarbij te alien tijde noodzakelijk. Bodem en klimaat zijn voor een Christusbelijdende kunst in bet Nederland van onze
dagen niet gunstig. In de catacomben wist men: claar is de wereld, bier de
kerk. En in bloeitijden van geestelijk leven, als de tijdelijke zegepraal de
kerk nog niet naar het hoofd gestegen was, ontdekte men weer de diepte
van bet woord: de aarde is des Heren. Dan zag een Te Deum aarde en
hemel, verIeden en toekomst, tijd en eeuwigheid in een verband. Maar nu
is er enerzijds nog te veel „Christendom" en aan de andere kant te weinig
levend Christelijk geloof. Angst en wantrouwen heeft de volken en de
kerken aangevreten. Het is als op een vergadering, waar men weI zou wiL
len gaan opstaan en zingen, indien men maar het vertrouwen had: als ik
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het doe, doen alien het. De Wank wordt immers in de ruimte geboren. En
Loch is het nodig te zingen, zelfs in de nacht. Maar het geestelijk bezit is
te schraal en te weinig waarachtig gemeenschappelijk en du bemoeilijkt
ongetwijfeld het ontstaan van literaire kunst van grote allure, met name
van poezie. Men bedenke dat ook bij de beoordeling van de inhoud van
„Ontmoeting".
En nu is dit onze innige wens en meteen ons bestaansrecht en onze noodzakelijkheid: dat in een zich snel ontterstenend, theologisch verscheurd,
politiek onzeker, verarmd klein land tussen veel ander prachtig en noodzakelijk werk in een kleine poging, een kleine daad wordt gesteld, een
kleine Aker geduldig wordt bewerkt. Het is ons daarbij te doen om het
beleven van een cultuurgedachte, die we niet eens in Naar voile breedte
en diepte zouden kunnen definieren, die we zouden steriiiseren als we dit
probeerden. Wat „Ontmoeting" wil, is practicaal cultureel werk, in de
ruimte van het woord: „Wie niet tegen Mij is, is voor Mij " en onder de
critiek van het woord: „Wie niet voor Mij is, is tegen
In deze geest mochten we gedurende de Pinksterdagen te Soesterberg
een „Ontmoeting"-conferentie houden, die voor de deelnemers niet zonder
betekenis is geweest. Het daar gebodene komt deels ook het tijdschrift ten
goede. Het is ons voornemen volgend jaar 1)4 !even en welzijn weer zulk
een conferentie te beleggen, met nog ruimere mogelijkheid van deelneming
DE REDACTIE
uit de kring onzer lezers.
J. van D o o r n e. Geboren in 1908 te Delft, gal hij zijn eerste dichtbundel „Verloren
Slag" in 1940 bij Terwee in Putten uit. Zijn tweede, „Verboden Stae, verscheen
clandestien en geantedateerd in '43, zo ook zijn derde bundel „Waan en Weten" en
een korte novelle „De eerste Victorie”. De tweede bundel werd uitgegeven door
Aldert Witte in Haarlem; „Waan en Weten" en „De eerste Victorie" in eigen
beheer. Van de laatste bundel verscheen in '46 een legale uitgave bij Bosch ei Keuning
N.V., Baarn. Koos van Doorne schreef bijdragen in „De Delver", „Het Venster",
„De Gemeenschap", „Elseviers Maandblad", „De Vriend des Huizes", „Opwaartsche
Wegen", „Ontmoeting - en voorts nog in een aantal week-- en dagbladen.
J. D a s. Geboren in 1911 te Utrecht, studeerde klassieke letteren aan de Vrije
Universiteit te Amsterdam en was leraar in de oude talen te Zwolle en Utrecht. Voor,
tijdens en na de oorlog werd hij gedurende een aantal jaren opgeeist voor allerlei
vormen van militaire dienst. De hoer Das is thans kunstredacteur van het dagblad
Trouw te Amsterdam. Zijn eerste vers werd gepubliceerd in „Dichters van het jaar"
(1937), zijn eerste proza in „Opwaartsche Wegen" (1939) onder de schuilnaam Sj.
Daac. De bundel „Gods Woord in het Studentenleven" (Daamen 1941) bevat een
essay van zijn hand: „Aesthetische Bedwelming". Journalistiek werk leverde hij o.a.
voor ,,De Standaard" (1939-1941), en thans voor verschillende bladen.
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VLUCHTIGE NOTITIEN
Meer menens dan men menen zou
Aan de Redactie van „Ontmoeting Mijne heren.
Er moet me wat van 't hart, want ik heb
er iets op en dat bevalt me niks: het
geeft maar een beklemd gevoel. jullie
christelijke schrijvers hebben het er altijd
maar over, dat de gewone kerkmensen
jullie moeten dragen en schragen en dat
jullie moeten voelen dat de gemeente
achter jullie staat. De gemeenschap moet
jullie erkennen en als bodem voor jullie
gewas dienst doen. 1k heb al een heleboel
van dat fraais gehoord en gelezen en
daar ben ik tureluurs van geworden. 1k
vind, dat we jullie verdragen en dan
hoeven we nog niet te dragen ook: het is
zo al erg genoeg.
Want kijk nou es. Ik wil het niet hebben over de boekenschrijvers, daar gaat
het wel tamelijk mee, ook al ben je
tegenwoordig nooit ergens helemaal gerust op. Dat laatste zal wel komen doordat onze tijd modern is. Maar de dichters, zie je. Ik voor mezelf Beef veel
om gedichten en voordragen. Op de J. V.
al. Ik heb zogezegd een letterkundige
aanleg. En toen „Ontmoeting - werd opgericht, was ik in mijn nopjes. je kon
nooit weten, misschien werd het wat.
Ik heb een paar gulden afgeschoven en
daar heb ik geen spijt van gehad,
vast niet. Maar om op die dichters
terug te komen. Ik denk na een paar
nummers: die jongens zitten daar zonder
goeie christelijke gedichten. Goed, ik stuur
een gedicht op, dat ik zelf gemaakt had.
De dominee (de pastor loci, zo noemen we
hem op de vergadering van Woordbloei,
dat is onze letterkundige vereniging en
hij is ere-voorzitter), de dominee vond
het een mooi gedicht en die zal 't toch
zeker wel weten, want hij heeft gestudeerd en hij leidt de gemeente en een
gedicht moet voor de gemeente zijn.
Het gedicht komt terug. Goed, vergissen is menselijk. Maar 't tweede komt ook
terug. En gisteren heb ik het elfde ontvangen. Kijk, dat is toch jets teveel van
het kwaaie, zal ik maar zeggen.
Ik zou wel es willen weten: hoe zit dat
nou in elkaar? Willen jullie of willen
jullie niet? Dat is wel een beetje raar gezegd, maar als U het maar begrijpt.
Wat voor gedichten moeten wij nou
voordragen op de jaarvergadering en?
„Het Haantje van den Toren" hebben
we al zo dikwijls gehoord en al die andere dingen ook.
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En nu kunnen jullie natuurlijk met deze
brief de draak steken, daar hebben jullie
een handje van. Maar je kunt het draaien
of keren, het blijft een lam handje. Want
de dichters zingen niet voor de gemeente,
daar kunnen gijntjes niets aan veranderen
en ook geen zwaarwichtige ref eraten.
Wie 't zo goed weet te zeggen, moet
't goed weten te dichten ook, zeg ik
maar. Dan moeten de eigen gevoelentjes maar een beetje wachten. Goeie
mensen, ik voel ook wel es wat, maar
dat zet ik nog maar niet in de krant.
Ik eindig hiermee en ik sluit een gedicht
in. Het twaalfde. Zal ik ook wel terugkrijgen en dat is helemaal niet erg, als
jullie er maar betere voor afdrukken. Die
dichters van ons moesten maar es een
beetje minder hun best doen om net zo
knap als de wereldse dichters te zijn,
want al warden ze nog zo knap, 't deugt
in die anderen d'r ogen toch niet. Dat
weet je nou eenmaal. Laten ze maar es
gewoon twee keer op een Zondag Haar
de kerk gaan en begrijpelijke christelijke
gedichten schrijven. Daar zijn ze voor.
Hoogachtend,
G. E. WONEMAN.

Recensie
„Een roman (Jacoba M. Vreugdenhils
„Een meisje als Lientje " ) in vier delen
opgebouwd. Het is een typisch werkje
uit de groep van Protestantse schrijvers
die direct of indirect voortkwamen uit
Opwaartse Wegen wat de inhoud en de
strekking betreft. Te opvallender is, dat
het soms puntig geschreven werd."
Wm H. in Vrij Nederland
van 2 Augustus 1947.
Opvallend is dat deze zeer korte recensie niet correct, laat staan puntig geschreven werd. Te opvallender is, dat
zij geplaatst werd in het blad, waarvan
H. M. van Randwijk hoofdredacteur is.
H. M. van Randwijk behoort immers tot
de groep van Protestantse schrijvers, die
direct uit Opwaarts(ch) e Wegen voort
kwamen, om het maar eens in de woorden
van Wm H. uit te drukken.
Als de hoofdredacteur H. M. van
Randwijk op puntige wijze voor het blad
Vrij Nederland een hoofdartikel schrijft,
wekt dat dus de verbazing van de inedewerker Wm H. Is het eigenlijk niet nog
verbazingwekkender, dat H. M. van
Randwijk het geschrijf van Wm H. voor
zijn verantwoording moet nemen?
P. de S.

KR ITI :KEN
Muus Jacobse, De Drie Kooien, en andere gedichten. Uitg. J. H. Kok N.V. te
Kampen. 1946, 2e druk.
Dit zijn verzen uit de jaren 1930-1939;
we hebben ze elders al eens ontmoet. Het
vertellend, lange vers: De Drie Kooien,
hoorde ik de dichter op een conferentieavond zelf lezen; 't was op Woudschoten. Nu heeft hij er een kort vers-vooraf
aan meegegeven, waarin hij zich verontschuldigt de gekooide ketters te hebben
„verhemeld".
God houdt van wilde vogels in het bos
En wil niet dat ze in een kooi
versmachten:
Drie vogels liet hij naar de hemel los,
Drie kooien bleven aan de toren achter.
In dat vers-vooraf zegt hij:
Verduisterd was hun arme blik
Vergeef mij als ik dat vergeet
Maar ik bemin ze omdat ik weet:
Gij hebt ze meer bemind dan ik.
Muus Jacobse vindt ze beminnelijk omdat hij 't eigen heimwee naar het Rijk,
dat komt, herkent in dat dier ketters.
De ketters misten in Uw kerk
Uw Geest en hunkerden ernaar.
Er is iets geforceerds in die zang over
„De Drie kooien"; waarschijnlijk omdat
de dichter niet zo „overgegeven" er van
vertellen kon als hij had moeten doen,
zou 't ons overtuigen van de dichterlijke
waarheid in deze strafe beleden:
Maar wie zo dwaas zal zijn als Jan
van Leiden
Zou God hem laten smachten in een
waan?
Hij zal hem zeker op Zijn dag bevrijden
En de kooi openen van Zijn bestaan,
We kunnen nu eenmaal niet zo gemakkelijk Jan
Jan van Leiden cum suis als symbolen zien van het door God bevrijde
verlangen naar het eeuwige koninkrijk,
het Licht: begonnen met de Geest, gingen
ze onder in het Beest. Het is of dit vers
de sporen draagt van 's dichters twijfel
aan zijn visie op die misdadige ketters.
Hoe geheel anders kon hij bezingen: Het
Offer des Heren; hoe zuiver en overtuigend heeft hij dan de toon te pakken, die
deze „Geuzen Gods" verheerlijkt en verhemelt...
Niet zonder weemoed lezen we weer
„Ballade van de vergeefse liefde", in memoriam Willem de Merode; hier wordt
die liefde in enkele diep-ontroerende regels in de roos geraakt. Overgegeven

eerlijk is dit lied, vol liefde voor de lijder
aan zijn liefde.
Anders was ik— geen die mijn lippen
kuste,
Anders was ik
dat heb ik steeds
misdreven.
Deze gebundelde verzen blijken naar de
idee die ze draagt, aan elkander verwant.
Voor de „ketterse" Vrouw Jansen, „die
alles vermoord heeft, ook U o Heer",
pleit hij om genade in een vers dat rauw
van vorm is, adequaat aan de inhoud.
„De Gelovigen" benijdt hij om hun zekerheid; 't is alles voor hen „gesneden
koek", hij is niet los van die femelaar; en
in het „Avondmaar een zwak vers, wat
praterig, is de individualist in de contramine tegenover de „collectiviteit".
„De Kruisvaarders" is geladen van spanning; hier is een dichter van voor de oorlog aan 't zingen uit het verlangen naar
het groots avontuur, dat in 1940 begon
mogelijk te worden en waarvan „Vuur en
Wind" verhalen.
Sympathiek-teer zijn de verzen „Het
kind" en „1914"; een vage angst voor 't
naderend onheil appeleert aan 't kind in
ons.
1k moet, deze verzen lezend, telkens denken aan Muus Jacobse's „Vuur en
Wind": bier experimenteert hij naar vele
zijden, dadr heeft hij zijn „fort" gevonden: hij wist wat en hoe hij zingen moest.
Fijntjes-geestig herinnert hij aan de Reveil-improvisator Willem de Clercq, die
de ijdelheid niet kende zich telkens in
verzenbundels te „openbaren".
Bid voor ons, dat onze verzen vergeten
worden en ze met ons tot stof vergaan;
Hier is het heimwee beleden van wie wel
graag voor de „gemeente" zou willen
spreken en preken, al moet het gaan ten
koste van de dichterroem. Ik vraag me
af: kunnen we dat, kan Muus Jacobse
dat waarachtig menen? Wij zouden zo
zeggen: Hoe jammer, dat er van die
toentertijd geimproviseerde „beroemde gedichten geen bundeltje ons is nagelaten. Maar 't is waar: wij kunnen met
onze bundeltjes het hart van het yolk
niet bereiken... De Clercq had geen
„bundeltjes - nodig; zijn verzen leefden
alleen zolang zijn hart zelf er de maat bij
sloeg en er werd enthousiast geluisterd...
Wij staan nog te veel afzijds van het
yolk... Niek Bulder heeft de 2e druk
nog met twee houtsneden vermeerderd;
knap, suggestief werk.
A. W.
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K. Norel, Opstand in Holland. A. W.
Sijthoff's Uitgeversmaatschappij, Leiden, 1946.
De heer Norel is een fenomenaal vruchtbaar auteur; 't ene boek, de ene trilogie is
nauwelijks verschenen, of de volgende
begint al te worden aangekondigd.
't Moet gezegd worden: hij kan uitnemend vertellen; hij houdt zich in dit boek
stipt aan de historie: Enkhuizens wel en
wee omstreeks de jaren van de opstand
tegen Spanje. Maar vooral deze vertelling toont hoe gevaarlijke concurrent de
historie is van de fantasie. Enkhuizen
beef t fang geaarzeld eer het Spaanse juk
afgeschud werd. En zelfs die aarzelingen
worden historisch-getoond verwerkt in 't
verhaal, maar door de bomen zie je 't bos
niet meer; de spanning die in de eerste
hoofdstukken de aandacht boeide, verslapt als de auteur het „op -en neer"
waaraan Enkhuizen ten prooi was, gaat
uitpluizen: de romandraad wordt te veel
uitgerekt; de rek gaat er • uit; je vindt
hoogstens de historie nog de xnoeite
waard. Dat was de kracht van een Mevrouw Bosboom, dat zij ondanks haar
helhistorische uitwijdingen, de roman
den en heldinnen niet uit 't oog verloor; daaraan besteedde ze al de talenten
van haar rijk-begaafde kunstenaarsziel;
psychologisch bleven haar figuren boeien.
Ik weet wel: Mevrouw Bosboom was begenadigd als kunstenares boven alien;
maar dat neemt niet weg, dat we willen
constateren hoe licht de historie de psychologische karakteristiek en vooral de
fantasie in de weg staat. We kunnen van
zo'n historisch verantwoorde vertelling
zeggen: er is een klontje of wat romantische suiker in opgelost, maar dat kan
de roman qua roman niet redden, hoe
smakelijk de auteur de feiten weet te
A. W.
verwerken.
j . W. Ooms, Water over Holland. Gebr.

Keuning's Uitg. Mij. WaZomer
geningen.

't Is een familie-roman, die zich over
enige geslachten uitstrekt, spelend in de
Alblasserwaard, de polder waar Herman
de Man ook zijn vertelstof vond. Ooms
weet de sfeer door vertel-toon en spreektaal en zielkundige karakteristiek vast te
leggen, en te houden. Het verhaal is nog
al dramatisch opgedreven tot scherpe
contrasten tussen de karakters: hoof d-figuur van de roman wordt eindelijk de
boerenzoon die studeren ging en daarom
uitgeworpen werd, hij gaat in Delft studeren. Als de Duitsers de polder dreigen
onder water te laten lopen en deze ingenieur-boer weigert duikers en sluizen
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open te doen zetten, is het tragische eind
van dit moedig bedrijf dat hij 't leven offert voor de polder; hij wordt gefusilleerd. 't Water was over Holland gekomen. Maar ook de verzoening tussen de
zonen van 't boerengeslacht die van elkaar waren vervreemd. Ooms heeft dit
familie-relaas goed d.i. evenwichtig gecomponeerd en al is hij niet zo'n geniaal
verteller als zijn voor-man Herman de
Man, hij mag er wezen en doet 't Hollands hart goed door zijn trouwhartig
verhaal over die vaderlandse bodem en
het „bloed", daarop tierend en bouwend.
Hij vergat niet het religieus element, dat
boven bloed en bodem grijpt naar wat
door water noch vuur valt te schenden.
A. W.
Elisabeth Zernike, De Gast. Uitg.: Em.
Querido's Uitg. Mij, Amsterdam 1946.
Er zijn van die boeken, die je uitleest
zonder dat ze je ergens boeien. Maar je
wacht telkens op verrassingen die je nog
mogelijk acht. Elisabeth Zernike geeft
zulke ongedachte of verrassende wendingen niet, tenzij het je mocht frapperen
dat bier de toon, zelfs als een vrouw haar
man en gezin verlaat, door een sterk verlangen gedreven, nooit naar een hartstochtelijk „plan" opstijgt: 't blijft eigenlijk dan nog rustig in deze sfeer van een
Zwitsers familieleven. De schrijfster is
een dier vrouwen t die tot de oudere
„school" behoren, hoewel wat jonger dan
Ina Boudier-Bakker en Top Naeff. Er is
onder haar figuren wel meer dan een
markante figuur, maar 't wereldje waarin ze zich bewegen, is niet erg belangrijk,
noch de problemen, waarover gepiekerd
wordt. Er waait bier een wat schraal R.
Kathalieke wind van geloof; en verder:
een vlucht, zeiden we, op zoek naar -de Gast, die dan niet erotisch moet geduid worden (hoewel 't er erg op lijkt, dat
het een driehoeksgeval had moeten worden) maar: in 't eigen hart te vinden was
geweest; bier is de tendenz die wat waterig-vrijzinnig spreekt van „een blik die
ons schroeide en deed opiossen zodat we
in alles waren, in God-zelf ...... Overigens: de schrijfster kent het métier en
componeert verdienstelijk; maar zo zijn
er zo velen ......
A. W.
Vercors, De tocht naar de Ster. Vert.
L. Th. Lehmann. Uitg. Stols, 's-Grahage 1947.
Van L. Th. Lehmann verscheen bij Stols
een goede vertaling van Vercors' novelle
La Marche a l'Etoile. Evenals het beroemde Le Silence de la Mer en Le Sable
du Temps (dat ik nog niet las) is dit

een verzetsnovelle, waarin Vercors zijn
brandende liefde voor Frankrijk onder
een ander aspect laat zien. Hier is het de
„vermoorde liefde - van de Slowaak van
half-joodse afkomst, Thomas Muritz, die
de auteur met een (wellicht iets te) felle
bewogenheid tekent. De liefde voor het
vaderland van zijn voorouders (afkomstig
uit de Vogezen), die hem roept naar
Frankrijk en Parijs met zijn Pont des
Arts. Hij wil een Fransman worden met
hart en ziel, hij dient Frankrijk op zijn
wijze, door een uitgeverij te stichten, die
de door hem zozeer bewonderde werken
van Hugo, Balzac en ook van Eugene
Sue onder het yolk brengt. Thomas huwt
met een meisje uit de provincie, krijgt
een zoon die in de eerste wereldoorlog
voor Frankrijk sneuvelt. Als de tweede
wereldoorlog komt met de nederlaag van
Frankrijk, die ook de jodenvervolging
met zich meebrengt, draagt hij vrijwillig
een ster, als bewijs van zijn liefde voor
en solidariteit met hen, die lijden ander
de verdrukking. Ondanks Vichy blijft
zijn vertrouwen in Frankrijk ongeschokt,
tot zijn gevangenneming door Franse
gendarmes en het ogenblik, dat hij door
een van hen zal worden neergeschoten,
hem met het verraad in Frankrijk confronteert. Zijn laatste wanhopige kreten
zijn geen kreten van doodsangst, maar
„van nood, van ellende en wanhoop, van
afschuw, van smart om een vermoorde
liefde-.
Evenals Le Silence de la Mer is deze
novelle schoon van vorm en inhoud en
rijk aan gedachten. 1k las ze beide nog
alleen maar in vertaling. Misschien komt
het daardoor, dat ik meen, dat een jets
soberder verhaaltrant het verhaal aan
Anna M.
diepte had doen winnen.

Protestantse Kerkbouw. Een bundel stu-

dies onder redactie van Dr J. N. Bakhuizen van den Brink. Hoogleraar te
Leiden. Uitg.: S. Gouda Quint, D.
Brouwer en Zoon, Arnhem.

De eerste studie van deze serie over protestantse Kerkbouw is van de hand van.
Prof. Bakhuizen van den Brink en bandelt over de tegenwoordige toestand van
de Kerkbouw en zijn geschiedenis. Zij
geeft verder een uiteenzetting over de
theologische beginselen van de eredienst
en aan het slot enige beschouwingen omtrent Moderne protestantse Kerkbouw :n
Zwitserland.
In de naaste toekomst zullen veel kerken
moeten worden gebouwd, iedereen weet
dat, ook is het bekend, dat er veel moeilijkheden te overwinnen zullen zijn voor
we tot nieuw- of herbouw kunnen over
gaan. Er is gebrek aan geld, er is geen

voldoende materiaal enz. Maar de grote,
alles overkoepelende vraag is toch wel:
hoe zal de uit- en inwendige vormgeving
moeten zijn.
Het is niet een vraag van vandaag of
gisteren maar ze houdt theologen en
architecten al geruime tijd bezig.
Al in 1894 werd het eerste congres voor
protestantse kerkbouw te Berlijn gehouden.
Prof. Bakhuizen van den Brink constateert in z'n inleiding voor deze studie dat
er een groeiende belangstelling voor dit
onderwerp is en dat die belangstelling,
onverschillig of zij voortkomt uit yakkringen of uit die van niet deskundigen,
voor allen diepe ernst is.
Dit is zeer zeker een nieuw geluid, want
er zijn tal van uitspraken bekend van
leidende figuren uit kerkelijke kringen
waarin wordt verklaard dat men er hoegenaamd geen belangstelling voor heeft
in welke omgeving men ter kerke gaat.
Hoe het ook zij, het probleem is buitengewoon ingewikkeld. De vraag hoe de
nieuwe kerken voor de protestantse eredienst moeten worden gebouwd, valt al
dadelijk in twee delen uiteen, n.l. in de
eerste plaats, in de vraag: hoe is de verhouding van het Christendom ten opzichte van de bouwkunst, en ten tweede in 't
vraagstuk van bouwkunst en bouwstijl in
deze tijd.
Op het bovengenoemde congres in 1894
werd op de vraag, hebben wij wel een
protestants kerkgebouw, vrijwel eenstemmig met neen geantwoord. Hoe is het
toch mogelijk dat het drie en een halve
eeuw protestants kerkelijk leven niet is
gelukt, de godsdienstige opvattingen te
vertolken in zijn bouwwerken?
Hoe heeft de middeleeuwse mens zijn
hele heimwee naar God in z'n Kathedralen weten neer te leggen, zodat ze de indruk maken „zich door de stof van de
stof te hebben losgemaakt". Zij wisten
hun verlangens en gevoelens te vertolken
en in vorm om te zetten voor hen met
wie zij een gemeenschap vGrmden. Wij
kennen in onze dagen een dergelijke innige gemeenschap van heel een yolk niet
meer, al was het alleen maar omdat de
innige, allen samenbindende, geloofsovertuiging ontbreekt, maar ook „het individu gevoelt zich niet geestelijk ondergeschikt aan het gehele yolk met zijn traditie en elk individu maakt voor zichzelf
aanspraak op bijzondere erkenning, op 't
recht om zich te uiten".
Nochtans heeft men een uitgangspunt gevonden om tot een eventuele oplossing
te komen n.l. dit „dat de eredienst de
bouwheer moet zijn en de enige is die er
zijn kan".
In het eerste hoofdstuk geeft Prof. Bak-
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huizen van den Brink een uitvoerig historisch overzicht over de ontwikkeling van
de protestantse kerkbouw en ter verduidelijking geeft hij verscheidene reproducties van gebouwen en vooral ook plattegronden en komt wat de plattegrond betreft tot de conclusie dat een centraalbouw, zoals dikwijls in ons land en elders
voor de protestantse kerkbouw is toegepast, niet geschikt is voor de protestantse
eredienst en deze niet volkomen tot haar
recht kan laten komen. Opmerkelijk zijn
de gedachten van de kunsthistoricus Gurlitt die a.m. zeide dat de bestemming van
een bouwwerk de eigenlijke basis is van
zijn schoonheid. Voor een kerkgebouw
zijn de leidende gedachten daarom in de
liturgie te zoeken, vandaar uit moet de
architect tot de vormen komen, die uitdrukking geven aan het godsdienstige
leven der gemeente, wel te verstaan op
haar hoogtepunt, dat is in de godsdienstoefening zelve. Het omgekeerde mag, uit
de aard der zaak, niet plaats hebben n.l.
dat de architect tracht de liturgische factoren te wijzigen om zijn Kunst.
In het tweede hoofdstuk dat handelt over
de theologische beginselen van de eredienst gaat de schrijver na wat de kerk
is, wat de eredienst is en het karakter en
de vorm van de eredienst, om tenslotte
met eredienst en kerkgebouw te eindigen.
Omdat er nog zoveel verwarde begrippen
heersen over de eredienst en omdat veel
architecten niet altijd het juiste inzicht
hebben, heeft de schrijver het noodzakelijk gevonden ons hierover breedvoerig in
te lichten. Hij doet dit op een voortreffelijke en klare wijze en ik geloof dat dit
boek dan ook het zijne er toe zal bijdragen om het vraagstuk voor velen duidelijker en overzichtelijker te maken.
Evenals de architect uiteindelijk nodig is
om het bouwwerk te doen verrijzen, is
de theoloog onontbeerlijk om aan de
architect het nodige inzicht te geven om
zijn prachtige maar moeilijke taak te kunnen vervullen. „Hager toch," zegt Prof.
Bakhuizen van den Brink, „kan de bouwmeester moeilijk geworden, want bier
bouwt hij met aardse middelen, zó, dat
er een hemels gebeuren doorheen straalt."
En elders: „Hij (de architect) kan zijn
werk niet zuiver en schoon genoeg denken en maken. Al de verheffing, die het
feit van de eredienst, het verkeer der gemeente met God, haar staan in Zijn
tegenwoordigheid, bet wonen van Gods
tegenwoordigheid in het huis des gebeds
brengt in het leven der gemeente ap
aarde, wil in het kerkgebouw zichtbaar
gemaakt worden. De eredienst is niet tevreden met een vergadefruimte en niet
met een preekkerk. Hij breekt am zo te
zeggen te nauwe muren en te lage ge-
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welven. Hij vraagt echter ook niet om de
„bezielde" of de „wijdingsvolle" ruimte,
alsof het hem daarin zou zitten. Hij heeft
een kerkgebouw nodig dat niet in de eerste plaats uit zichzelf dergelijke natuurlijke motieven meebrengt en aan de gemeente oplegt maar dat ruimte heeft voor
de tegenwoordigheid Gods bij de gelovende gemeente. Zo gezien is het een
wondere taak voor de architect een kerk
te bouwen."
Dit alles is volkomen juist, maar waar is
precies het onderscheid te maken tussen
de kerk die ruimte heeft voor de tegenwoordigheid Gods bij de gelovende gemeente en de „wijdingsvolle" of „bezielde" ruimte? Het is alleen de allergrootsten coder ons gegeven een ruimte te
scheppen die de aanwezigheid Gods aan
de gemeente zonder meer zal kunnen doen
gevoelen. De architect zal dat trouwens
ook niet alleen kunnen maar hij zal door
de gehele gemeente moeten worden gedragen in zijn werk en worden geinspireerd, het zal zelfs z+5 moeten zijn, dat
oak de aanwezige niet gelovige, Gods
adem als 't ware langs zich voelt heengaan.
Ook alles wat in de ruimte thuis hoort,
zal van dezelfde geest moeten zijn doortrokken. Veel nuttige wenken vinden we
ook nog opgetekend: over de plaats van
avondmaalstafel en kansel, lessenaar en
doopvont en verder dat de kerk niet een
verzamelplaats van banken moet zijn,
maar dat men zich behoorlijk door de
ruimte moet kunnen bewegen en dat de
circulatie langs de avondmaalstafel Been
onstichtelijke verkeersmoeilijkheden oplevert. Ook moet men als men een kerk
binnentreedt niet meteen tussen een rij
banken staan of er tegen opbotsen, maar
er moet zoveel ruimte zijn dat men de
situatie kan overzien en zodoende gemakkelijk zijn plaats kiezen.
„Het Huis des Heren zij ruim voor alles
wat de Here geeft." Prof. Bakhuizen van
den Brink behandelt ook het vraagstuk
van het knielen, dat helaas Been usance
is in onze protestantse kerken ondanks
dat we zingen:
Gij ziet ook duizend, duizend zielen
bier, op taw voetbank nederknielen
en, bij die duizenden ook mij.
Terecht zegt de schrijver dat „in dit
alles een factor van ceremoniele onwaarachtigheid steekt, van spelen met pompeuze woorden, gelijk dit in de eredienst
niet thuis behoort".
Ik hoop dat zeer velen dit boek in banden zullen krijgen, bestuderen en de inhoud tot zich zullen laten doordringen,
niet alleen diegene wie het vraagstuk van
de kerkbouw meer direct aangaat maar

ook anderen, zodat zij zich een duidelijk tegenover haar inquisiteurs heel vrijzinnig
beeld kunnen vormen van de zeer grote beleden, dat zij nooit een engel heeft getaak die ons yolk in de naaste toekomst zien, dat ze nooit in Egypte is geweest,
wacht op het gebied van de kerkbouw. nauwelijks van Bethlehem heeft gehoord,
Cor Alons laat staan daar geweest is, dat ze niet
wist of de Messias al geboren was in
Upton Sinclair, „Onze Vroutve-, verhaar zoon; etc, etc.
taald door M evrouw E. Engler-van U ziet: de theologie van Upton Sinclair
Bergen. Uitgeverij: De Driehoek, is behalve anti-Rooms, behoorlijk rationa's-Graveland.
listisch-achterlijk: de klok is bier zeker
Dit is rechtstreeks tendenz-werk: tegen een eeuw teruggezet. Ik weet nu, wat
A. W.
de Maria-verering der R. K. kerk ge- voor auteur Upton Sinclair is.
richt. In een „nawoord - beet het: „de
voetbalwedstrijd (waarvan in dit ver- Betty MacDonald, Het ei en ik. Uitg. De
Bezige Bij, Amsterdam 1947.
haal sprake is) tussen Notre Dame en de
universiteit van Zuid-Californie vond
De
belevenissen van een jonggehuwd
plaats in December 1933. Ik woonde die
paar, dat ergens in de woeste Bergen van
wedstrijd bij en peinsde er toen over,
het Noordwesten van de Verenigde Stahoe Notre Dame, Nuestra Senora la
ten een kippenfarm begint, zijn op zichReina de los Angelos, over haar stad en
zelf al heel boeiend en onderhoudend voor
haar universiteit zou hebben gedacht,
lezers, in Wier dagelijks seven Been kipwanneer ze die na 1900 jaar had kunnen
pen in duizendtallen, beren, poema's en
bezoeken. Zo ontstond daze novelle. Het
buntings, Indianan en naaste Buren op
duurde vier jaar ear ze geschreven ward.
kilometers afstand voorkomen. De geesVoor mij is het een mooi verhaal, dat in
tige beschrijving van Betty MacDonald
alle eerbied is geschreven. Ik hoop, dat
voegt aan zulke romantiek-elemen ten nog
anderen er ook zo over zullen denken.enkele vaak vergeten bijkomende bestandDat is een wonderlijke reclame van het
delen toe: een humeurig fornuis, water
eigen ik. Dat is Amerikaans, vermoed ik,
op honderden meters afstand, mestplanHoHands is het zeker niet.
ken en kippenluis, regen, regen en nog
Upton Sinclair heeft ook jaren geleden
eens regen, vroeg opstaan, hard werken
de Christus-figuur laten domineren in zijn
en eenzaamheid. Het resultaat is een
fantasieen; heette het Diet: Hij was tim boek, waarop heel Amerika op slag „vermet de
merman ? En nu dit
Maria-figuur; of liever met wat de R. K.millioen
liefd raakte.
We hoeven
een
Amerikanen,
die in de
tienruim
maanden
h
haar
van
eeuwen
d
der
l
loop
d
kerk
k
er in de
tijd dit boek kochten, hun keuze niet
maa kte .
kwalijk te nemen, maarwe moeten toch
Wel handig in elkaar gesceneerd; eerst
wel bedenken, dat we in „Het ei en ikvertelt de schrijver lets van Maria en
meer met aanstekelijke opgewektheid dan
haar eerstgeborene. Bang voor zijn toemet humor te maken hebben. Jammer, dat
komst laat ze zich door waarzeggerij behet boek bier en daar niet helemaal van
lezen en mag ze in de toekomst zien van
J. M. Vr.
ruwheid vrij te pleiten is.
haar en haar zoon. Ze komt in trance en
terecht in (tie boven) California, bij
Gedachten van den kleinen Frits. In de
de wedstrijd. R. Katholieke geestelijken
taal van volwassenen overgebracht
ontdekken haar en ze wordt in een debut
door den groten Frits Pijl. Uitg. De
betrokken over zichzelf en jezus. Het eind
Boekerij, Baarn.
van dit waarzeggend liedje is: de geesDe allermerkwaardigste zin uit dit boektelijken zien haar van de duivel bezeten;
je staat eigenlijk op het titelblad: Kinder
ze is immers een gevaarlijke ketterse en
er wordt een duivelbezwering in scene ren kennen de taal van volwassenen niet;
zij denken in een taal, die eerst door een
gezet, waarvan de schrijver zegt dat hij
die ontleende aan een R. K. geschrift over volwassene in de taal van volwassenen
zo'n duivelbanning in de staat Iowa: een overgebracht moet worden.
griezelig verhaal dus, dat met veel dra- Deze ongeveer 170 gedachten van een
matische kleuren en geuren, alles in Stijl klein jongetje zijn niet bepaald opziennaar betrouwbare studien, wordt voltooid barend, maar ze geven de volwassenen
tot het begeerde eind: Upton Sinclair het een en ander over zichzelf te denheeft het gewonnen, want als hij Maria ken --- en te glimlachen. En vooral dat
confronteert met wat de beeldende kunst laatste kan niet anders dan heilzaam zijn,
de eeuwen door van haar heeft „ge- voor de volwassenen zelf, maar ook voor
maakt", wordt de situatie wel goedkoop- de kleine jongetjes en kleine meisjes, die
geestig door de boerse Maria zelf een ze onder hun hoede hebben.
keus te laten doen uit al die hemelko- De illustraties van Dick de Wilde zijn
J. M. Vr.
ninginnen. Om kort te gaan: Maria heeft buitengewoon geestig.
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Willem Elsschot, Het Dwaallicht. Uitg.
P. N. v. Kampen en Zn. N.V., Amsterdam.
De ik-figuur in deze nieuwe novelle van
Willem Elsschot gaat ditmaal op stap
met drie kleurlingen, behorende tot de
bemanning van een Indie-vaarder. De
zwartjes zijn op zoek naar Maria van
Dam, Kloosterstraat 15, die 's morgens
op het schip, waar zij zakken verstelde,
diepe indruk op hen maakte. Zij boden
haar geschenken aan en ontvingen een
uitnodiging haar 's avonds te bezoeken.
Op de bodem van een cigarettendoosje
schrijft zij het adres. De dwaaltocht door
de regen vangt aan. Zij brengt allerlei
belevenissen, maar Maria van Dam blijft
onvindbaar. Onverrichterzake keren de
drie zeelieden, nog een eindweegs door
hun Bids begeleid, naar hun boot terug.
De stof is eenvoudig, maar men weet het
wel: Willem Elsschot hoeft slechts het
doet er niet toe welke stof met zijn toyerstaf aan te taken en men ziet voor zijn
ogen een klein kunstwerk ontstaan. Met
deze ene zin zijn we echter ook dadelijk
aan het eind van onze lofuitingen gekomen. Want we hebben bij Willem Elsschot bijna altijd dadelijk met een levenshouding te maken en die levenshouding
is hier, duidelijker misschien nog dan in
ander werk, die van de doorgewinterde
cynicus. De schrijver creeert in dit verhaal een kortstondige ontmoeting van de
Westerse met de Oosterse mens, welke
plaats vindt op een regenavond in de
achterbuurten van een Belgische haven
stad. Daarbij komt de Oosterse mens er
behoorlijk of en de Westerse legt het
loodje. Tegelijkertijd leggen ook de hoogste waarden van de Westerse wereld het
loodje en zeer speciaal moet het Christendom er aan geloven. De schrijver neemt
hierbij de houding aan van de man die
geen vooroordelen kent en een koele objectiviteit betracht. Als hij Allah tegen
Christus uitspeelt, dan schijnt het hem
weinig te kunnen schelen, wie het wint.
De hele zaak interesseert hem trouwens
niet. Hij is alleen om een praatje verlegen. Het ging nu toevallig over Christus
en Allah. Straks gaat het over vrouwen
of over politiek.
Zo is dit boekje met raffinement geschreyen. Het is een meesterlijk stukje proza.
Maar het leeft een levenshouding voor,
v. d. S.
die verderfelijk is.
S. Carmiggelt, Honderd dwaasheden.
N.V. De Arbeiderspers, Amsterdam.
Ik wil tegenover de uitgeefster van dit
boekje wel een eerlijke bekentenis doen.
De „Honderd Dwaasheden" zouden al
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veel eerder een paar regels in „Ontmoetine gekregen hebben als ik maar precies
geweten had hoe die uitgeefster heette.
Ik was er niet helemaal zeker van dat
het bij „De Arbeiderspers" verschenen
was en ik kon het niet nazien op de
titelpagina omdat ik het boekje al Zang
niet meer heb. Ik denk, dat ik zo ongeveer de helft er van gelezen had, toen
het verdween, van vader op zoon, van
zoon op moeder, van moeder op tante,
van tante op oom, van oom op vriend,
van Baarn op Utrecht, van Utrecht op
Tiel, van Tiel op Nijkerk. Van Nijkerk
ben ik niet zeker. En van wat er eventueel na Nijkerk is gebeurd, weet ik niets.
Van een kennis hoorde ik nu, dat N.V.
De Arbeiderspers het uitgegeven beef t.
Dus bier zijn de regels. De helft die ik
gelezen heb, was prima. De andere helft
hoop ik te lezen als ik het eens ergens
lenen kan. Want ik vertik het om het te
v.d.S.
kopen. Ik heb het immers zelf.
Annie Ferwerda-van den Berg. Nog ligt
de wereld open. Uitg. J. H. Kok N.V.,
Kampen.
Er is een tijd geweest, dat er ieder jaar
als aanwinst voor onze christelijke literatuur een nieuwe roman van Mevrouw
Van Hoogstraten-Schoch aangekondigd
werd. Wanneer die nieuwe aanwinst in
onze handen viel, begonnen wij ogenblikkelijk een amusant spelletje: mooie namen opzoeken. Annie Ferwerda-van den
Berg geeft voor dat bijna vergeten spelletje weer eens een kans: haar hoofdpersoon heet Rolinka en wie de moeite
neemt van het vluchtig doorbladeren kan
de namen Peter, Renate, Johan (jammer!,
zo gewoon), Kee (de oude getrouwe
dienstbode), Tjalling, Sabina en Victor
noteren.
Ik weet, dat dat namen-spelletje een
flauw spelletje was en is, maar ik kan het
toch niet laten en tot mijn verdediging
zou ik willen aanvoeren, dat deze combinatie welluidende namen inderdaad een
teken is. Dat heeft de lezing van de roman „Nog ligt de wereld open - mij geleerd. De schrijfster heeft een aantal roman-elementen bijeengebracht, die ander
ons voor mooi en klinkend en interessant
doorgaan. Ik noteer: de slanke, goedgevormde, matbieke, opvallend-roodgelipte,
(tussen haakjes: haar lippen zijn oak nog
mooi, gewelfd) gesluierd'-geblikte dochter
van de rijke, van zijn Poolse vrouw gescheiden bankier; de beroemde schrijver
-met zijn diep-ernstige ogen en zijn krachtige mannengeiaat en zijn sterke gesloten
mond; de rijke bankierszoon en zijn kleine
zwarte snorretje boven zijn voile lippen,
dat de mond lets zinnelijks geeft; de rijke

op haar buiten wonende en detective-romans lezende grootmoeder; de grote forse
schilder met zijn bruine melancholieke
ogen enz. enz. De rest kan men zich
voorstellen. Als al deze gezochte interessantigheid gedurende de jaren 1939 tot
1945 op elkaar losgelaten wordt, gebeurt
er: collaboratie (van de rijke bankier);
opoffering tot in de dood (van de schrijver met zijn diep-ernstige ogen); spionnage (van de matbleke) en een bekering
ander invloed van de diep-ernstige ogen.
Nog eens: ik weet dat dit een flauw spelletje is, dat door velen een boosaardig
spelletje genoemd zal worden, omdat de
schrijfster immers zulke goede bedoelingen had. Tot mijn verdediging kan ik alleen maar aanvoeren, dat de goede bedoelingen van de schrijfster (die immers
de goede bedoelingen zijn van iedere
christelijke auteur) te goed zijn om door
jets anders dan eerlijkheid, oprechtheid en
zuiverheid gediend te kunnen worden.
J. M. Vr.

voldoende in de Russische sprookjesstot
thuis zijn.
Men moet deze sprookjes niet lezen om
hun boeiende intrige, hun verrassende
ontknoping, hun diepe zin of hun mooie
vorm; ze zijn ruwe, literair-onbewerkte
stof, meer niet.
Tussen al dit opeengehoopte materiaal
zijn echter interessante ontdekkingen te
doen; bier en daar herkent men een vertrouwde figuur uit onze eigen sprookjes
en verhalen (Prins Iwan zelf is niemand
anders dan de molenaarszoon uit „De
Gelaarsde Kat" of de derde zoon uit „Tafeltje dek je''); men treft bekende en onbekende thema's en motieven aan.
De prachtige platen van B. Grosser dragen er het hunne toe bij om deze bundel
voor de liefhebber tot een rijk bezit te
J. M. Vr.
maken.

Dr Boris Raptschinsky, Sprookjes van de
Russische wouden en steepen. Nederlandse Uitgevers Mij. N.V., Leiden.

De uitgever zegt van deze verhalen, die
zo fantastisch, grillig, soms luguber zijn,
dat ze met geen ander Nederlands vverk
te vergelijken zijn. Hij heeft gelijk. Maar
't is de vraag of dit een verdienste is.
Geen verdienste is in elk geval, dat Belcampo, zijn andere fantasterijen nu daargelaten, in het laatste verhaal, „Het grote gebeuren " een loopje neemt met de
laatste oordeelsdag. Inderdaad luguber.
En bovendien goddeloos.

Dr Raptschinsky vertelt in zijn interessante inleiding, dat hij de thans door hem
gebundelde sprookjes reeds in zijn kinderjaren van zijn moeder en later van
andere sprookjesvertelsters hoorde. Die
vertelsters waren meestal analphabeten.
Deze Russische sprookjes berusten dus
op de mondelinge volksoverlevering van
nog geen mensenleeftijd geleden een
zeer belangrijk onderscheid met onze
eigen sprookjes, die reeds eeuwenlang in
allerlei geschrif ten zijn neergelegd en
daarom vaste vormen hebben aangenomen. Onze Westeuropese sprookjes-stof
is niet meer zo los en beweeglijk, dat
stukken van het ene verhaal met geringe
wijzigingen in het andere verhaal opgenomen kunnen worden. Bij de Russische
sprookjes, die eigenlijk brokstukken zijn,
kan dat wel. Ze hebben bijna altijd dezelfde hoofdpersonen, Prins Iwan, de
jongste en ogenschijnlijk domste van drie
broers, met als tegenspelers de heks Baba
Jaga en de boosaardige Kosjtsjej de Onsterfelijke, een geheimzinnige figuur,
waarvoor in onze eigen sprookjes geen
parallel te vinden is. Verder ontbreekt het
de Russische sprookjes niet aan de nodige schone prinsessen, draken en wonderpaarden en andere sprookjes-attributen. Al dit materiaal is los dooreengewerkt tot een overstelpend aantal avonturen, en (voorlopig) verdeeld over diverse sprookjes. Toch maakt het geheel
op Hollandse lezers de indruk van eenvormigheid; misschien doordat wij niet

Belcampo, Nieuwe Verhalen. N.V. Uitgevers-Maatschappij „Kosmos'', Amsterdam.

Jef Last, Acht werken ‘ F. C. Kroonder
Bussum.
In een band op dundrukpapier samengebracht vindt men bier een heruitgave van
acht werken van Jef Last, n.l. Branding,
Marianne, Liefde in de portieken, Een
flirt met de duivel, Onvoldoende voor
liefde, Het huis zonder vensters, De
Spaanse tragedie, De laatste waarheid.
Men kent Jef Last en men kent zijn werk.
Een goedkope dundruk-editie van deze
romans en verhalen zal ongetwijfeld aftrek vinden. Zij laten verschillende fazen
van zijn schrijversschap zien. En zij laten
naar onze mening ook opnieuw zien dat
dit werk tendentieus is en dat het een
v.d.S.
verkeerde tendentie heeft.
E. H. Carr, De invloed van de Sov jet op
het Westen. Ned. vertaling van
S. Kooi. De Bezige Bij, Amsterdam '47.
In West-Europese socialistische kringen
wordt gaandeweg de neiging merkbaar
om de aloude voornemens van de SovjetUnie tot het vestigen van de wereldheer-
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schappij niet Langer serieus te nemen. Wat
hiervan de oorzaak is, hetzij vredelievend,
hetzij verwantschap in oorspronkelijke
vaandelkleur, kan hier buiten beschouwing worden gelaten, een felt is dat die
van alle werkelijkheidszin verlaten lichtzinnigheid een gevaarlijk narcoticum
vormt tegen de waakzaamheid welke
jegens de U.S.S.R. geboden is. In het
bovenaangekondigde (zeer goed vertaalde) russophiele geschrift wordt een voortreffelijke dosering van zulk een verdovingsmiddel bereikt: met alle wetenschappelijke middelen heeft de auteur de
rationele verbinding tot stand gebracht
die de feiten, ook de weerzinwekkendste,
van node hebben om door de collectieve
naiveteit van de massa in West-Europa
te worden geaccepteerd. De soort van
objectiviteit, die bier met even flegmatiek
als scherpzinnig intellect wordt betracht,
grenst daardoor dikwijls aan het verbijsterende, als men althans tegelijkertijd de
realiteit overweegt. Zo honoreert hij de
werkzaamheid van het Gestapo-pendant,
de Gepeoe, als een manifestatie van „volledig bestuurstoezicht", voorts de vernielende kanker van het cellensysteem der
communistische vijfde colonnes als een
blijk van de „realistische opvatting der
buitenlandse politiek" en elders het intimiderende machtsstreven dat de wil tot
vrede in de conferentiezalen verlamt als
een gerechtvaardigde consequentie van
de opvatting „dat er geen politieke gelijkheid kan zijn tussen grote en kleine mogendheden..." Al deze omschrijvingen
zijn formeel uiteraard volkomen in orde,
maar in de practijk hebben wij meer belangstelling voor de werkelijkheid van
die formuleringen. Men herinnere zich
daartoe de concrete betekenis van administratieve en diplomatieke termen als
„Schutzhaft" en „Real-Politik''l
De bedoeling van al dit intelligente geexperimenteer met ontledigde woorden en
begrippen is kennelijk om een vorm van
vreedzame infiltratie te bewerkstelligen
ten behoeve van de sovjet-ideologie,
waartoe de erkenning van de hier toegelichte feiten omtrent de reeds gerealiseerde invloed moet bijdragen. Dat Rusland in dezelfde mate streeft naar aanpassing aan westerse toestanden, is een
omstandigheid waarvan de vermelding
in dit beheerste tendentieuze betoog niet
thuishoort. Indien de schrijver daaraan
zijn aandacht had geschonken, had hij
de conclusie moeten trekken dat de
wederzijdse beinvloeding slechts uiterlijk
is en in de diepere lagen stuit op ethischreligieuze verschillen. Maar zulks te doen
zou zijn socialistische wens belet hebben
om de vader der communistische gedachte
te worden.
M. S.
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James Hanley, De Oceaan. Geautoriseerde vertaling van J. B. Th. Spaan. Uitg.
C.V. „De Boekerij", Baarn.
Deze op een literair tamelijk hoog peil
staande roman, welke is opgedragen aan
„Den waarachtigen kunstenaar": Arthur
van Schendel, behelst de belevenissen van
een aantal mannen, die, nadat hun schip
door de Duitsers was getorpedeerd, in
een reddingboot op zoek gaan naar het
vasteland. De tekening van de reacties
der personen vermag ons diep te ontroeren en overtuigt ons van des schrijvers
diepgaand indringingsvermogen in de
menselijke psyche. Ondanks een veelheid
van dialogen is het boek allerminst vervelend of onevenwichtig, integendeel:
dit was de enige vorm om een uitermate
boeiend geheel te verkrijgen. Het slot
toont ons de oude, wat zielige priester,
die als enig overgeblevene de rotsige kust
ontdekt. In de visser, die hem reddend
tegemoet vaart, ziet hij Christus. Een dergelijke verrassend grootse visie kenmerkt
het gehele boek, dat zich verder anderscheidt door een buitengewoon krachtige
en rake plastiek. jammer vinden wij het
alleen, dat er zoveel vloeken in voorkomen, waarbij zelfs de allerheiligste naam
niet werd ontzien, ook al nemen wij gaarne aan, dat zeelui geen salontaal plegen
P. A. H.
te gebruiken.
Leon Bloy, J3rieven aan zijn verloofde.
Nederlandse vertaling van Joseph Viegen, met een voorwgord van Pieter
van der Meer de Walcheren. Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht-Brussel,
MCMXLVII.
Op 43-jarige leeftijd, in 1889, ontmoette
Leon Bloy, doodarm, miskend, bespot,
bij Francois Coppee het Deense meisje
Johanna Molbech. Hij een hartstochtelijk
Rooms-Katholiek, een christelijk mysticus, verdwaald in de burgerlijke 19e
eeuw; zij een vrijzinnig-Luthers meisje
van goeden huize, krachtens een onverklaarbare impuls naar het buitenland getrokken. Uit een eerste korte kennismaking groeit een correspondentie; de
vriendschap verdiept zich tot liefde. Ze
zijn nog 27 jaar getrouwd geweest.
Dit boekje bevat de brieven, die hij haar
gedurende de periode van eind Augustus
1889 tot Pasen 1990 heeft geschreven en
waaruit men de vurige pleitbezorger van
het Roomse geloof, de brandende ziel,
de mysticus, de barokke kunstenaar, op
een heel directe manier leert kennen. Pieter van der Meer de Walcheren, wiens
Dagboek wij enige tijd geleden in „Ontmoeting - bespraken, Leon Bloy's geestelijke zoon en trouw vriend, heeft de inleiding tot deze brieven geschreven; aan

niemand beter had dit kunnen worden
toevertrouwd. Zo is het een merkwaardig en in vele opzichten belangrijk boekje geworden, belangrijk vooral voor hen
die over de positie van de Christelijke
kunstenaar in het hedendaagse leven nadenken en hoog genoeg staan om daarbij
over de eigen kerkmuren heen te zien.
Het zij mij veroorloofd uit deze brieven
twee citaten te geven, een die veel openbaart over de structuur van Leon Bloy's
geest en een die toont hoe scherp bijwijlen de helderheid van zijn literair corded kon zijn. Op 31 October schrijft
Leon Bloy:
„Nu je mijn vrouw moet worden... is het
noodzakelijk, dat je me goed begrijpt, dat
je precies weet wat voor een man ik ben.
je zou een zeer ernstige en noodlottige
vergissing begaan... wanneer je mij voor
een denker, een intellectueel hield. 1k
weet in werkelijkheid heel weinig en ik
heb altijd slechts datgene begrepen, wat
God me heeft laten begrijpen, wanneer
ik me gelijk maakte aan een klein kind.
Voor alles vergeet dat nooit r ben
ik iemand, die vereren moet... God heeft
me verbeelding en geheugen geschonken,
werkelijk niets meer. Mijn denken echter
is erg onbeholpen, zo ongeveer gelijk het
denken van een os zou kunnen zijn, en
het vermogen tot analyse in de zin van
wat de wijsgeren daaronder plegen te
verstaan, ontbreekt mij absoluut."
Het tweede citaat is uit een brief van
18 Januari 1890: „Ziehier een regel, die
zo goed als nooit faalt. Zoek bij een
schrijver, goed of slecht, naar het woord,
dat hij het meest, dat hij het liefst gebruikt, naar datgene, wat het meest terugkeert, en wanneer men dat woord
gevonden heeft, is het niet onwaarschijnlijk dat men hem tot in het diepst van
zijn ziel begrijpt. Ik heb dat Bens gedaan
met De Goncourt, een der meest geroemde schrijvers van het eind dezer
eeuw, en weet je wat ik gevonden heb?
Ik heb het woord „niets - gevonden. 1k
heb deze ontdekking gepubliceerd en het
schijnt wel dat het raak was, want sindsdien heeft die man een afschuw van me."
Passages als deze maken de lectuur van
dit werkje tot een apart genoegen, afgezien van de culturele en religieuze betekenis van het geheel.
C. R.

waaraan zij houvast hebben: een duidelijk, min of meer uitgewerkt plan om desgewenst tot een nieuwe psalmberijming
te komen, en het zoekt (en vindt, en bewijst) zijn kracht in de vooropstelling
van de literair-dichterlijke factoren, die
de schrijver terecht ziet uitmonden in
het werk van de H. Geest. Wie op de
titel let, kan niet anders zeggen, dan dat
de auteur precies geeft wat het opschrift
belooft; het boekje bevat een gedocumenteerd, voortreffelijk geschreven, bevestigend antwoord op een vraag, de interkerkelijk van actuele betekenis is. De afwijzing van Haspers berijming is naar
mijn gevoel wel wat cru, maar ze is niet
ongemotiveerd; ook naar mijn mening is
Haspers fout, dat hij de melodie primair
stelt en dat hij ten aanzien van het rijmingsvraagstuk een valse tegenstelling
maakt tussen het literaire en het eenvoudige, volksaardige. Aan de andere kant
ziet Heeroma als niet-musicoloog de bezwaren over het hoofd, die aan het yinden en doen aanvaarden van nieuwe melodieen verbonden zijn. Voor vrienden
en geestverwanten (in kerkelijk ruimere —, doch meteen in geestelijk engere
zin) van de dichter-schrijver is dit boekje
tevens een interessante openbaring van
het ontwikkelingsstadium, waarin Heeroma zich bevindt: taal en toon zijn nog
tamelijk Verweys (hier mis ik de ch!)
individualistisch, maar de gedachte zelf
is Christelijk-collectief. 1k geloof met
Muus Jacobse dat een eventuele nieuwe
berijming allereerst interkerkelijk moet
worden ondernomen; de weinige dichters
en dichteressen onder ons, die voor zulk
een tack in aanmerking zouden komen,
zijn over minstens drie kerkelijke groepen
verspreid. Maar de organisatorische opzet
zou een afzonderlijk geschrift vereisen,
en een roepingsbesef, alsook een geweldige ijver en volharding, zoals... ds Hasper die voor zijn levensideaal aan de dag
legt.
Muus Jacobses betoog wordt gevolgd
door een kritische vergelijking van een
aantal vertalingen en bewerkingen van
Psalm 23.
C. R.

Muus Jacobse, Kan er een nieuwe Psalmberijming komen? D. A. Daamen's
geversmaatschappij N.V., 's-Gravenvenhage 1947.

Het gegeven van deze roman is bijna
alledaags: jonge mensen die op zichzelf
leven en verteerd worden van verlangen
naar de ander, de ander die onbereikbaar
is. Het thema is dus tevens modern. Modern is ongelukkige liefde, ontdaan van
alle pathos, het jagen achter elkander
aan, de cultus van het onbereikbare. Het
thema is van een bijna muzikale precisie.

Dit boekje zal door mensen met weinig
fantasie slecht begrepen en kwalijk gewaardeerd kunnen worden. Het onthoudt
hun datgene wat zij kunnen verstaan en

Anna Blaman, Vroutv en Vriend; 2e
druk. J. W. Meulenhoff, Amsterdam,
1947.
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Zoals de ik-figuur het op de laatste bladzijde van het boek voor zich formuleert:
„ik zag mijn verlangen schiften tot de
eindeloos gevarieerde gamma van verlangen, wrok en zelfkwelling" en zoals
hij de zuster van zijn vriend ziet: „in
haar ogen glansden het hardnekkig en
verblind geloof van verlangen". Kan deze
uitloper van de romantiek, deze katerstemming, ons nog jets nieuws brengen?
„Vrouw en Vriend" is naar mijn overtuiging een heel goed boek, sterk en
gaaf en meer dan de gebruikelijke prijzende termen kunnen suggereren. Het
bijzondere van dit werk ligt wel hierin
dat heel deze wereld van gegoede pensions, straten, café's, gekken en burgermensen, betrokken is op de mens, op zijn
ogen en zijn ziel. Ik geloof dat dit het
hoogste is waarnaar een romanschrijver
kan streven. Anna Blaman heeft 't in dit
boek bereikt. Er is in de stijlmiddelen
een ondefinieerbare samenstelling, waarin
een teveel of te weinig aan de zeggingskracht grate schade toebrengt. Het is
juist de zeggingskracht, het vermogen „to
put things across", die bier zonder overprecies te zijn, steeds raak is. 'W'ie jets
meer daarvan wil ervaren, leze het boek.
Op een eigenaardigheid wil ik toch wijzen. De schrijfster heeft haar standpunt
niet in de ik-figuur gekozen. De vertelling gaat ongestoord verder als de ik
van het toneel is. Er is een alles doortrekkend fluIdum, dat steeds waarneemt,
steeds zonder beperking aanwezig is. De
lezer heeft de sensatie van het roerloos
kijken naar alle kanten. Het geheim van
deze manier van vertellen is, waar het
licht vandaan komt. Het geldt niet alleen
voor de verhaaltechniek, waar voor het
werk als geheel. Er hangt om de donkere
figuren een eigenaardig schemerlicht.
Oak is in dit relaas van mislukking een
ondertoon van erbarmen te bespeuren,
waardoor, mij althans, de lezing rijker
en gelukkiger heeft gemaakt.
Ou.
Dr G. v. d. Leeuw, Nationale Cultuur
taak. D. A. Daamen's Uitg. Mij., Den
Haag, 1947.
Wanneer men dit boekje beschouwt
tegen de achtergrond van hetgeen tot
dusver in Nederland aan cultureelpolitiek
is bedreven, dan is de eerste impuls om
het naar het rijk der utopieen te verwijzen. Bijna tevergeefs moet men zoeken
naar enig aanknopingspunt in de practijk
van ons regeerbeleid, althans wanneer
men in het oog houdt dat de schrijver
in de weergave van zijn practische en
principiele wensen zich in hoofdzaak
heeft beperkt tot de • z.g. geestelijke cuttuur, waaronder doorgaans alleen kun-
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sten en wetenschappen plegen te worden
gerangschikt. Zelf ziet hij echter geen
reden waarom de overheidsbemoeiing
zich daartoe niet zou behoren uit te strekken, waar zulks wel het geval is met de
„stoffelijke cultuur", inzonderheid 's lands
economie. Beide cultuurgebieden, ten onrechte gescheiden, zijn immers gemeenschapszaak, inzover de cultuur niets anders is dan het gehele proces van dienstbaarmaking der natuur aan de behoeften
van de gemeenschap. En daar de staat
een ordening van de gemeenschap is, is
de gehele cultuur staatszaak.
Prof. Van der Leeuw laat ons wel duidelijk weten dat 't kunstmatige isolement van
kunsten en wetenschappen evenmin vanzelf tot stand gekomen is als dat het door
een enkele corrigerende maatregel in ons
staatsbestel zou zijn op te heffen. Wat
voor alles zich moet wijzigen is de waardering der (geestelijke) cultuur in en door
de gemeenschap. Cultuurpolitiek dient
deswege in socialistische trant te worden
behartigd, d.w.z. van het besef uit „dat
het bezit van de mens in de eerste plaats
dat van de gemeenschap is en daarna
eventueel van hemzelf". Dit besef richt
zich dus evenzeer tegen het economische
egoisme of kapitalisme als tegen het artistieke en wetenschappelijke individualisme. Een rem tegen de communistische
consequentie van deze stelling omtrent
het primaat der gemeenschap lijkt de
schrijver mij aan te leggen in de toevoeging dat dit „nationaal of persoonlijk bezit niet uitsluit, maar toelaat, voor zover
het het beste middel is om het geheel
van het bezit zo goed mogelijk ten bate
der gemeenschap te doen strekken".
1k vraag mij bier echter wel af, waarin
de garantie is gelegen tegen stoornissen
in dit subtiel evenwichtige sociale besef.
Toch niet in de ethische gezindheid der
bezitters zonder meer, die hun onbetrouwbaarheid op dit punt juist hebben bewezen! Voor dit onzekere kiest het cornmunisme dan ook liever het zekere van
het absolute collectivisme. Men kan niet
anders dan betreuren dat Prof. Van der
Leeuw bier niet gewaagt van de waarborg die is gelegen in het geloof dat de
dingen in de eerste plaats van God zijn
en daarna eventueel van de mens. Dit
geloof toch regelt de bezitsverhouding
tussen individu en gemeenschap naar het
eenvoudige liefdegebod van Christus, de
vervulling der wet ook van het sociale
leven. Waarom ruilt de auteur dit in
tegen een abstracte personalistisch-socialistische formulering?
De verdere inhoud van het boekje, waarin de onderscheidene aspecten van de cultuur met betrekking tot de te voeren politiek warden nagegaan, geeft op deze

verontrustende vraag helaas niet een
klaar antwoord. Aan de ene kant wordt
neutraliteit uitdrukkelijk afgewezen, bijv.
in het pleit dat de hoogleraar voert voor
godsdienstonderwijs op de openbare
school in opdracht van de kerken. Hierin
blijkt weinig van een streven naar sync
these tussen christendom en humanisme,
hetgeen aan personalisten dikwijls wordt
verweten. Maar anderzijds worden de
communisten geacht te kunnen plaats
nemen met de vertegenwoordigers der
kerken in een nationaal radiobestuur. Ms
ik beide figuren practisch tracht door te
denken, dan voorzie ik of ondraaglijke
antithetische spanningen of volstrekt neutraliserende synthesen. Aannemende dat
de schrijver het eventueel, maar dan ook
uitsluitend op de eerste mogelijkheid
stellig wenst te laten aankomen, indien
de kerken maar de moed hebben, de
apostolisch-.revolutionnaire geloofsmoed
van een Paulus am „midden in de wereld
te springen", lijkt het mij toch van het
grootste belang om te weten hoever zij
hiermee kunnen gaan in de practische
politick. Het „alien alles - worden, dat
Paulus najoeg, behoeft toch nog niet in
te houden dat men de structuur en het
wezen van historisch gefixeerde onge/oofs-theorieén onaangetast laat? Het onverkort gepredikte evangelie zal trimmer
nalaten weerstand te wekken juist in de
concrete vormen waarin het zich in de
cultuur tracht te manifesteren.
Wellicht benader ik de bedoeling van
prof. Van der Leeuws geschrift met de
juiste reverentie als ik de paradoxale
noodzaak van de propaganda voor een
vol ideaal, een utopie derhalve, geheel
erken. Maar ten aanzien van de practijk
is het evenzeer eis om te bedenken dat
elke christelijke opdracht slechts in een
beginsel van gehoorzaamheid kan worden
uitgevoerd. Niet alleen onze persoonlijke
tekorten, maar ook de tegenstand van
een anti-christelijke wereld als een constante realiteit dient daarbij in rekening
te worden gebracht.
Ondanks de hierboven aangeduide principiele verschillen mag hog e waardering
van dit beginselprogram, op grond van,
de rijke verbeeldingskracht en het groatse idealisme die er uit spreken, niet
achterwege blijven. Dwingt het al niet
tot realisme, van onverschilligheid voor
onze cultuur kan het uitnemend genezen.
M. S.
Johan Fabricius, Halfbloed. H. P. Leopolds LI.M., 's-Gravenhage, 1946.
Deze roman geeft een blik in dat merkwaardige wereldje van die Indo-Europeanen, die in Oost-Indio aan de rand

van de kampong leven, doorgaans nakomelingen van Europese soldaten of
lager Europees personeel en inheemse
vrouwen, ofwel nakomelingen van deze
halfbloeden. Het met recht levende probleem, dat hierdoor in de Indische samenleving ontstaat, heeft de auteur vooral van buiten-af belicht en met name
aan de kant van de minderwaardigheid,
die „de Indo" gevoelt ten opzichte van
— en hem vaak te verstaan wordt gegeven door — de Europese samenleving,
een gevoel, dat hij compenseert door een
hoogmoedige houding tegenover de inheemse.
De andere kanten van dit probleem
blijven in de schaduw en ook die ene
factor wordt niet tot grote diepte doorschouwd en verhelderd. Het is in het
begin, of de schrijver niet op gang kan
komen. Dit uit zich ook in zijn beschrijving; zo lees ik op blz. 23 de merkwaardige mededeling: „haar enkels waren
reeds die ener vrouw". En op blz. 27
de volgende melo-dramatiek: „...als de
oude Tan zich over Rosa zou buigen en
zijn mond vol opzichtige gouden tanden
in haar zachten vollen hals zou drukken." Maar als geboren romanschrijver
geraakt hij allengs op dreef en er komt
spanning en meer tekening in zijn werk.
Hij schetst deze wereld voortreffelijk, ook
de rijke Chinezen die in zijn verhaal een,
niet fraaie, rol spelen. Maar er is naar
mijn smaak te weinig sfeer in deze roman,
terwijl het accent bier teveel op het sexuele ligt, al geef ik toe, dat dit element in
de wereld die hij tekent sterk is.
De eigenlijke tragiek wordt bier echter
niet veroorzaakt door het feit, dat de
hoofdpersonen Indo's zijn. Ook in een
Westerse samenleving, temidden van
volbloed Europeanen of ook Amerikanen
of Russen, zou een handelwijze als hier
geschiedt, door een rijke wellustige Chinees ten opzichte van een knap Indomeisje, kunnen worden bedreven, en gewroken zoals hier door een broer, ook
al komen daar geen rasgevoelens bij.
Overigens, wie een idee wil krijgen van
hetgeen er woelt in deze sector van de
Indische samenleving, zal die door lezing
van deze roman op een boeiende wijze
Piet Korthuys.
ontvangen.
M. J. Brusse, De boef Mattheus Otto.
De Gulden Pers, Haarlem, 1946.
De journalist Brusse, jaren geleden gestorven, had in de Nieuwe Rotterdamse
Courant van die dagen een boeiende rubriek „Onder de Menschen", waarin hij
meesterlijk reportages gaf van hetgeen
hij in de maatschappij, voornamelijk aan
de zelfkant der samenleving, aan figuren
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en toestanden leerde kennen. Zo ontstonden Boefje, dat tot toneelstuk omgewerkt, ook heden nog leeft; Op het
Eiland; Het nachtlicht van de zee; Het
rosse leven en sterven van de Zandstraat;
Landloperij; Rotterdamse zedeprenten;
Vijf en twintig jaar onder de mensen, en
zo meer. Ik meen wel, dat de meeste
zijner feuilletons als boek zijn verschenen.
Dat waren ze waard, want Brusse was
niet alleen een viot journalist, maar ook
een gevoelig kunstenaar. Zijn werk heeft
een eigen karakter, een eigen, wat wijdlopige stijl, een fijne gevoeligheid, een
zachte humor, een frisse nuchterheid. En
wat hij aan beter begrip voor mensen die
door de grote wereld niet worden gezien,
juist in die grote wereld die hij met de
N.R.C. bereikte, heeft gewrocht, is evenzeer van grate waardij, dat is met recht
betrachten van naastenliefde, dus practisch Christendom, op een liberale, Rotterdamse wijze indertijd betoond.
Ook De boef Mattheus Otto las ik indertijd het eerst in de krant. En nu ik
het in een voortreffelijk verzorgde uitgave als boek weer heb herlezen, ben
ik blij, dat ook dit zijn werk voor de
vergetelheid is bewaard. Het is, ondanks
de zoals ik zeide, wat wijdlopige stijl die
zijn werk kenmerkt, en die ons thans
minder ligt dan in de tijd toen hij schreef,
boeiend, vol humor en spanning en het
geeft een belangwekkende kijk in een
bestaan dat de „fatsoenlijke - wens vrijwel onbekend is, hoewel het zich vlak
naast hem afspeelt. Het is in genen dele
verouderd, juist omdat het dieper tast
dan een uiterlijke beschrijving; het probeert de mens te vinden in deze merkwaardige misdadigersfiguur die hij ontmoette en het toont ons deze mens, vol
begrip, humor en levenswijsheid. Dit
werk is deze uitgave zeker waard.
Piet Korthuys.
Jacques Schreurs M. S. C., Mijn moeder
Elizabeth. De Boekerij, Baarn. 1947.
Vergissen we ons niet, dan is deze roman
uit de mijnwerkerswereld het eerste grote
prozawerk van de fijnzinnige priesterdichter Jacques Schreurs, die in de twintiger jaren onder de (toen) jonge letterkundigen van het roomse culturele reveil
een actieve, zij het omstreden rol speelde,
en zeker een opvallende plaats innam.
Speciaal zijn bundel De bloeiende tvijngaard (1924) bevat pareltjes van pure
roomse kunst, doorzichtig, rein, kleurrijk
bovenal; verzen, waarvan er enige mij
tot vandaag wezenlijk bijgebleven zijn, en
dat mag voor mij althans (voor u misschien ook, lezer?) wel aan de balk. Zijn
proza heeft bij lange na niet datzelfde in414

dringende, directe, vrijmoedig-toesprekende vermogen van zijn lied; niettemin heeft
het een heerlijke, voor een kunstenaar beslissende eigenschap behouden: waarheid,
eenvoudigheid.
Lees den, twee willekeurige bladzijden
van deze mijnwerkersroman, ge zult er
waarschijnlijk nets boeiends of scherpzinnigs of „literairs - in ontdekken, maar
ook nets gekunstelds. Zo gaat Schreurs
rustig door met zijn roman, zijn maatschappelijke roman, met kennis van taken
blijkbaar, met een Limburgse lach en een
(zuivere) traan; een verhaal zonder enige
bijzondere intrige of probleemstelling dan
-- het zware, zwarte bestaan van des
bergmans groeiend gezin, de mijnwerker
van Kloosterrade, pal aan de Duitse
grens, en daar midden in min moeder
Elizabeth, de biddende, duldende, moedige en loutere ziele. Schreurs schonk ons
een nobel, rooms boek. Waarom hij Elizabeths zoon (de ik van deze roman) het
verhaal laat vertellen, en aldus zijn opgave onnoemelijk en onnodig verzwaard
heeft, zal wel zijn werkkamergeheim
blijven.
Joh. v. H.
Dr H. Smitskamp, Calvinistisch Nationaal Beset in Nederland yd.& het midden der 17e eeutv. (Inaugurele rede).
D. A. Daamen's Uitg. Mij. N.V., Den
Haag 1947.
Een levendige, boeiende rede in stijl
en aanpak van problemen enigszins herinnerende aan de voorganger en leermeester van de nieuwe hoogleraar, prof.
Van Schelven over enige interessante
vraagstukken uit onze geschiedenis: In
hoeverre de vorming van de Nederlandse
natie afhankelijk is geweest van godsdienstige dan wel politieke factoren en
daarnaast: In welke mate was de aard
van het destijds nationale besef beinvloed door parallelogismen betreffende
de geschiedenis van het oude Israel? Wat
het eerste aangaat komt prof. Smitskamp tot de conclusie, dat de religie aanvankelijk de beslissende factor is geweest in de splitsing der 17 Nederlanden,
doch daarna een natievormende kracht is
gebleken in het Noorden. Op het tweede luidt het antwoord dat r vrij weerbier meer van een vergelijgegeven
king dan van een gelijkstelling dient te
M. S.
warden gesproken.
Dr H. de Vos, De Christelijke idee der
humaniteit (Inaugurele rede). Van
Gorcum en Comp. N.V. Uitg., Assen
1947.
Dat een aspect van de verhouding tussen christendom en humanisme als onder-

werp voor een inaugurele oratie werd gekozen, is stellig niet vreemd aan het feit,
dat de desbetreffende problematiek in
theologische kringen thans zeer actueel
is. Maar nog belangwekkender is het te
vernemen, vooral na kennisneming van
de inhoud, dat zij werd uitgesproken in
de aula van de S.U. te Amsterdam,
brandpunt van humanistische activiteit.
Prof. De Vos heeft in rustige, klare bewoordingen een „Unterscheidung des
Christlichen" aangegeven, waarbij hij
blijk gaf zich het Evangelie niet te schamen. Zijn betoog is van grote fundamentele en inleidend phaenomenologische
betekenis inzake de twee voornaamste
mensbeschouwingen, waarmee we tegenwoordig te doen hebben.
M. S.

thiaanse hoek komt. Beide weet hij uitnemend op de korrel te nemen, onder de
hand een serie „moraliteiten - ten beste
gevend, waarmede het Ned. Christenvolk
het kan doen. Hij zou dan ook geen predikant zijn, wanneer hem deze morele
„laatste ernst" ontbrak! Een tweede practisch nut heeft dit Haneboek verder, waar
het op speelse wijze de radiospreker yelerlei wenken aan de hand doet, die hij
zich ten nutte kan maken. Het gehele geschrift staat op literair hoog peil. Verder
geeft het ons enige inlichtingen over het
omroepwezen tijdens de bezetting en na
de bevrijding, die ons N.C.R.V.-trouwe
gemoed hevige rillingen vermogen te geyen. Dit eerste werk doet ons naar meer
P. A. H.
verlangen.

Yrjä Soini, Dominee Jaakkola heeft
pech. Ned. bewerking van Dr Rauni
Broersma-Luomajoki en Joh. van Hulzen. Born's Uitgeverij N.V., Assen.

Rogier van Aerde, Stem in de Woestijn.
Urbi et Orbi, Amsterdam (1947).

Blijkens de aankondiging op de omslag
is dit boek in Finland in korte tijd zes
maal herdrukt. Vermoedelijk hebben de
Finnen het dus wel „een juweel van moderne amusementslectuur" gevonden,
dank zij „de humor, de compositie, de
sublieme uitwerking der gegevens en de
fijne toneeltjes".
Uw resencent heeft echter geen van al
deze eigenschappen in deze smakeloze
boel kunnen ontdekken.
Misschien dat alleen een bepaald slag
lezers, dat gaarne moppen over predikanten tapt, er iets van zijn gading in zal yinden. De Ned. literatuur kan echter wijzen
op werken, waarin vele malen beter de
humor van het klein-burgerlijke werd getekend. Ik prefereer nog altijd de figuren
van Laterveer en Mijnheer de Man en
zelfs ook die van „Mijnheer Pimpelmans". Jammer van de papierverspilling.
P. A. H.
Ds F. R. A. Henkels, Hilversumsch
Haneboek ten dienste van predikanten
en andere geestelijke heren met luchtige
voornemens mitsgaders ter voorlichting
van al dezulken dien de bemoeienis
van de kerk met het ivereldrond ter
harte gaat. Uitg. D. A. Daamen N.V.,
Den Haag.
Zoals reeds uit de titel blijkt, hebben we
bier te doen met het product van een
geestrijk predikant, die de kunst verstaat
om op humorvolle wijze ernstig te zijn.
Het weldadige van dit werk is, dat men
hierin een figuur aan het woord hoort,
die zich bewust weet te distancieren van
de phraseologie van deze tijd, onverschillig of die uit neo-Calvinistische of Bar-

Het boek „Kahl - van deze schrijver heeft
grote bekendheid verworven. Thans heeft
hij zijn krachten beproefd op een nieuwtestamentisch verhaal, dat men een bijbelvertelling voor volwassenen zou kunnen
noemen. Als zodanig is er veel goeds van
te zeggen.
Wij staan echter voor het feit, dat dit
boek ons, mede door de kostbare wijze
van uitvoering, als een kunstwerk wordt
aangediend. Het lijkt mij niet overbodig,
er op te wijzen, dat wij ons niet moeten
vergapen aan de stiji van Rogier van
Aerde. Zijn „suggestief beeldende taal",
waarmee nogal reclame wordt gemaakt,
blijkt vaak niet meer te zijn dan machteloze rhetoriek. Het mist die gebondenheid, waardoor zijn bewerking of herschepping van het verhaal van Johannes
de Doper zich als kunstwerk zou onderscheiden van een goed gestyleerde lekenmeditatie.
De stiji van dit boek doet mij vaak denken aan een zeker soort vlotte meditaties, voorkomende in tal van orthodoxprotestantse weekbladen, uitmuntend in
korte „suggestieve - zinnetjes. Zo lezen
we op bladzijde 265 bijvoorbeeld:
„Want altijd bleef er het heimwee.
Naar de jeugd.
Naar de onschuld.
Naar het paradijs.
Naar God."
Wanneer hij op bladz. 212 beschrijft hoe
J ohannes de Doper worstelt om zijn zinnen de baas te blijven, lezen we over
diens zelfkastijding:
„Zich geselen dus.
Hij geselt zich.
Met kracht, met gewoonheid.
Wat doet zijn arm vertragen?
Wat roept daar met iedere slag, die
neerkomt op zijn rug?
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Dwaas......
D w aas......
D waas...... Dwaas......
Waarom doet hij dit?
Om het niets?
Wat om het niets?
Om het te vermurwen? Te behagen? Te
verj ag en?
D w aas......
Dwaas! Dwaas!
Dwaas

D waas......"
1k vraag mij af, of dit nog iets met
,,taalvermogen" heeft uit te staan?
Literaire gemanierdheid is vaak heel
moeilijk af te leren, doch met onbarmhartige zelfcritiek kan iedere schrijver een
heel eind komen.
Het lijkt mij voor Rogier van Aerde, die
toch wel schrijven kan, onmogelijk, op
deze „manier- door te gaan. Het gevaar
ligt voor de hand, dat hij, in het voetspoor van redenaars die het van hun
mooie en klankvolle „stem - moeten hebben, op den duur steeds meer kracht zal
moeten bijzetten, met alle gevolgen van
dien. Ik ben overigens gaarne bereid een
lans te breken voor zogenaamde „rhetoriek- , mits deze bezield is. Ontbreekt
deze bezieling, dan is de dood in de pot
of het wordt literair boerenbedrog.
P. I. R.
Inge Lievaart, De cirkel gebroken. Bosch
8 Keuning N.V., Baarn. z.j.
Ten kreittoo to sungrammata deixei, een
beter beeld zullen zijn geschriften u geven, schreef Albrecht Darer op zijn beettenis van Erasmus. En hoeveel te meer
lijkt dit ons, bij de moderne opvatting van
lyrische poezie, te zullen gelden van de
dichter. Toch is het, ondanks het schijnbaar zo persoonlijke van een gedicht,
soms heel moeilijk een beeld van zijn
maker te krijgen. De poetische techniek
is tegenwoordig vrijwel gemeengoed. En
wat zijn er niet een poetische themata,
een gevoelens van de tijd, een problemen
van een kring, ja zelfs een noden, meer
aan leeftijden dan aan personen eigen.
Ik zeg niet, dat men oneerlijk is, wanneer men deze tonen aanslaat, maar waar
tekent zich nu het portret van de dichter
af? Er zijn maar weinig poeten met een
kenmerkend geluid, er zijn er meer met
kenmerkende fouten. Zo dreigt de poeziecritiek te worden tot een technische test.
Wil men zich niet tevreden stellen met
een ver\genoegd of misnoegd constateren,
dat gewenste of ongewenste accoorden
klinken, wat kan men dan nog anders
doen dan met de vinger tasten naar het
kloppen van de polsader, en luisteren
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naar het gaan van de ademtocht ...... en
zich wellicht vergissen door het gerucht
dat men zelf maakt?
Inge Lievaart toont zich in haar bundel
„De cirkel gebroken" het poetisch handwerk wel machtig. Zij oefent het wel
eens wat te gemakkelijk uit: kleine zonden tegen de Nederlandse taal, kleine geweldplegingen aan de prosodie, schijnrijmen en een enkel misplaatst woord
staan soms op het critieke moment de
waardering in de weg. Ik kan niet zeggen, dat ik in haar bundel problemen heb
aangetrof fen, die men bij een Nederlands
christelijk dichter van deze tijd en op een
leeftijd, waarop ik mij voorstel dat deze
verzen geschreven zijn, niet verwachten
zou. En als ik het boekje begin te lezen,
dan word ik van de ernst dier problemen
aanvankelijk niet overtuigd. Ik mis dan
ook teveel het leven van de taal. Wel
toont de dichteres een goed verstand en
een scherp oog, maar in haar gedichten
,,over iets " voldoet zij mij toch het minst.
De voornaamste aantrekkelijkheid ligt
hier in een enkel welgeslaagd detail. Ver.der is de eerste helft van de bundel te
etuden-achtig, zonder veel melodie.
Die begint pas door te breken op het
punt, waar „de cirkel breekt", in de beide grote religieuze gedichten in het midden van het boekje, „Biecht" en „De
Naam". Wel is vooral in het eerste nog
een teveel, maar, er klinkt een onmiskenbare persoonlijke bewogenheid, die gepaard gaat met toenemende simpelheid
van uitdrukking. Al houdt de bundel niet
die hoogte, het persoonlijk erbij betrokken zijn blijft, ook waar Inge Lievaart in
„Dood en Co" haar critische zin verzacht
en verdiept door de bijmenging van iets
„onmiskenbaar echts", tot een milde zelfironie, waarin men haar beeld nog het
beste test. Dat de dichteres in de tweede
helft van haar bundel veel met zichzelf
bezig is, is dan ook niet strijdig met het
feit, dat zij niet meer gevangen is „binnen de cirkel van het ik". Introversie is
niet hetzelfde als egocentriciteit; juist het
betrekkelijk steriele van de verzen uit de
eerste helft bewijst dat.
Een bescheiden, maar sympathiek talent,
zal men uit het gezegde misschien concluderen. Toch vraag ik mij af, of er in dit
talent niet meer verborgen is. juist om
wat ik zou willen noemen de „schemerende- kwaliteiten. 1k zou gaarne zien,
wat er tevoorschijn kwam, als Inge Lievaart geen vers publiceerde, voordat zij
zeker wist, dat het niet eenvoudiger en
zuiverder kan, en dat het echt de rnoeite
waard is om het prijs te geven.
J. D.
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