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J. A. Rispens

TEEKENEN
' t wezenlijke is niet uit to spreken,
AIleen door de aura van een woord
TriIt aIs een schier onmerkbaar teeken
De hartslag voort.
Ons innigst zijn, ons diepste denken
Wordt in het vluchtigste openbaar,
AIs van een vogel 't scherend zwenken,
Een bIik, een onbewust gebaar.
Een schucht're gIimlach, 't nauw-bedwongen
Seven der lippen, geven meer
Dan dichters ooit in hecl'ren zongen
Van 't Leven weer.
Wat in Maria's boezem gloeide
Werd door Been woorcl, Been stemklank quid:
In nardus en in tranen vIoeide
Haar liefde uit.
Niet in het overmachtig bruisen
Van t stormgetij,
Maar in der stiIte stoorIoos ruischen
Ging God voorbij.

J. A. Rispens

MARA
0 smart van Wien 't dierhaarste ontnomen,
Een Ijef papa van het hart werd gescheura.
Bitterder Jan de smart van een vrome,
Die om 't Iot van Jeruzalem treurt.
Want ziJ Icunnen aIs hij niet meer hopen
Onder Teed, dat zichzeIve steeds voedt,
Maar de wond, hun gesIagen, hIft open,
Als een stigma, slat aItijcl weer hloedt.
En het hart verzucht in zijn ellende,
Nu zijn blijdschap en lcracht zijn vergaan:
„Noem mij Mara, o gij, die mij kende,
Want de Heer deed mij hitterheid aan."
\Vie die hitterste bete moest smaken,
niet heeft gewild,
Kan sIechts gaan, wear
Tot de donkere engeI zal naken,
Die de waat ren des Ievens verstilt.
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J. A. Rispens

DE EENZAME iN DE LENTE
't OorIogsgeweId dreef als een onweer of ;
Het voorjaar bloesemt over pain en graf.
KaIm vloeit de in 't zonlicht sprank'lende rivier
En uit de verte vlaagt het stadsvertier.
En een stem zegt: ,> ' t Ieven is toch goedI"
Omdat wie leeft het Ieven prijzen moet.
„Hoe oncdoorgronc{'Iijk ' t zij wat is geschied,
Hoe zwart, een ancder antes&z rd is er niet."
Het water aer rivier stroomt near de zee,
Zoo zeker neemt ook ons een stroomen moo.
En de aarde hloeit met ieaer Iente-tij:
Eeuwig is t Leven, maar wij gaan voor ij.
Een nieuwe wereld rees uit 't oud bestaan,
AIs eens Amerika uit de Oceaan.
En ieder wil zijn part en dee! ervan
SIechts eenzaam gaat wie niet vergeten ican.
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Arjen Miedema

GESPREKKEN MET GABRIEL
Eerste gesprek
Gisteravond, toen mijn vrouw aI sIiep en de mean zo v redig
door het open raam near hinnen scheeri, viel me opeens het grote
verschil op tussen de natuur en mijn htiis. Dear buiten, in mijn
fain, was a pes in de puntjes. Moest je dat maanlicht eens op die
pereboom zien... dat ktin je met mensenhanden toch maar niet
maken. En in mijn huffs is het een rommeltje, met permissie.
Dekens met gaten, lakens met ver4teiIstukken, rafeIige vIoerkleden,
Icapotte gangIopers; hijna eIke dag breelit een van de meisjes hear
nek. We hehhen Been servies meer in de least, zeven hordjes voor
acht personen, de Iinnenkast is leeg, mijn beide oudsten dragen
hemden, die hun nog niet tot de navel reiken, omdat ze er in de
oorlog uitgegroeid zijn, mijn vrouw loopt in opgelapte Japonnen
van 't jeer nul. Rijn sokken bestaan uit aan elkaar gestopte stoppen, en sokkenhouclers is brans. „Bind er maar een touwtje om,"
zest mijn vrouw, maar elke morgen, sls ik zo 'n onderbroeksbanclje
om mijn kuiten knoop, kriig ik opnietiw de pee in.
Soms denk ik: Als God een pereboom zo ruooi lean maken,
waarom leaf Hij miJ dan met die treiterende !cuitenbandjes lopen.
Want aI ziet Been mens ze, ik voel me voor gek over street gaan.
Ile ben toch zeker meer clan een pereboom? Dan denk ik weer:
God bemoeit zich alleen maar met de wolken en de wind, met
bloemen en vogels, maar met sokkenhouders en gebroken kopjes
houcit HiJ zich niet op. Dat is heneden Zijn stand. Ze hebben
mooi praten in de kerk over de Ieliën des veIds, zij. arbeiden niet
en spinnen niet... hoe staat het er ook a! weer... nou ja, 't
komt bier op Weer: Salomo heeft nog noon zo 'n mooi pale aan
gehad en ik lean net zo ' n mooi leliepak krijgen als ik maar wil,
aIs ik maar geloof had. Ja, morgen brengen, met aI die lelieteksten
zitten wij in een sjofele ar^ieidersboel, hoop ik onder een verschoten hoecije, terwijI ik toch zo graag meneer wezen wiI. Het gebed
vermag alIe Bingen, zei Dominee verIeden Zondag, maar ik heb
nog noon een gebroken horcije IieeI kunnen bidden. Hoe vaak
heb jk aI niet om een pear sokkenhouders gevraagd, maar 't bIft
nog steeds bij een bandje.
'I'oen ik er aan Becht, Bat ik de volgende morgen weer aan die
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clingen geloven moest en mezeIf al midden op street zag stilstaan
om een sok op to hijsen, wend ik opstandig. Ik keek de tuin in;
die doom stoncl dear majesteiteIijk > die was in stijl, terwijl
ik met mijn gezin en mijn garclerobe en hele inventaris hopeIoos
uit de toon ben. That kiopt niet... dat kiopt niet, zei ik harciop;
in het paraclijs was de mens toch zeker ook het mooiste om near
to kijken.
't Was net, toen ik dat zo zei > of er een hixivering van Sc h
Ma^doretaknvmijpbo'er,wantkhcld
deren vreemd ruisen. 't Suisde lang in mijn oren na> net of ik
tegengesproken wercl en dat irriteerde me. Niet dan? vroeg ik
door het open raam... en toen er geen antwoord lcwam, begon er
een eigenaarclige trilIina Ianga mijn ruggegraat to lopen... dat heb
ik alliJd aIs ik ontroerd word... net of er electrische vonken uitspatten. Als het me zo beet en koud over de rug loopt dan moet
ik oppassen, want dan kan ik zo maar beginnen to huilen of to
vIoeken en wie me in zo 'n bui tegen komt, is nog niet geIukkig.
Driftig gooicle ik de henen huiten mijn bed om met mijn armen
op de vensterbank geleund heter de fain to Icunnen toespreken,
alsof dear die tegensprekende krachten schuilden. Maar toen ik
mijn verweer wiIde beginnen, zweeg ik, overwelcligd door de glans
op de heesters, de appeIbomen en over het verre weideIand tot
aan de schemerende kim. Je kunt toch wel zien, dacht ik vertedercl, dat er een paradijs is geweest. Jammer, dat we het zeIf
verknoeid hebben. Mawr er komt gelid kig weer een nieuw„
het claaIt al of uit cue hemel. zei Nominee verleden Zondag. De
mensen menen, clef God Z,ijn 7..00n alleen maar op de wereld
gezonden heeft om zondaartjes 7a1ig to maken, maar het was
natuurIijk om het paradijs to hersteIIen en o.a. worden daarbij
ook de zondaren ralig.
He, dacht ik toen, 'IC wou, clef je het paraclijs maar een beetje
h eter Icon zien. In denatuur gaat het nog we!; als je op een Meimorgen in een park wandPlt, nou, den ben je er al zowat, maar
als je Haar de mensen kijkt, den Iijkt het net of God zijn Zoon
voor niks gezonden heeft. Net een he!. Alles is kapot na die
oorlog. De huizen zijn lelijk en verveloos, we zijn zo arm als een
lcerkrat en bIije gezichten zie je haast noon. Ik Iijk met mijn verkIeurde pak en mijn bandjes om de lcuiten tenminste helemaaI
niet meer op Adam. Eigenlijk moest het toch zo zijn, dat aIIe
mensen, die in de Here Jezus geloofden, zich weer als iconingen
konden kIeden. De dominees h.ebben het er aItijcl over, dat je weer
rechtvaardig bent, maar dat is niet genoeg > we moeten ook weer
schoon worden, en Haar onze stand gekleecl gaan.
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Mijn vrouw zegt, dat de zoncle er tussen zit, maar dat vincl ik
onzin. AIs je nou toch gelooft, dat alIes vergeven en vergeten is,
clan zijn de gevolgen van de zonde ook weg en hoeft God ons
niet meer to pIagen met gebroken hordjes en een kapotte inventans. Nee, ik bIijf bij wat Dominee zei: Er is Been geloof meer,
claarom zie je het paradijs niet meer oncler de mensen. Je krijgt
alIes, wat je vast gelooft.
PlotseIing voelde ik een vreemd verIangen in mijn hart. Ik won,
dacht ik, dat Onze Lieve Heer een man was... dat ik eens met
Hem over die Bingen praten kon, want ik heb non al zo 'n derlig
jeer om dat paradijs gebeden en kan niet zeggen, Bat ik jets opgeschoten ben. 't Is net, of je wensen niet woordelijk doorkomen en
je moet je . zeIf aItijd maar een antwoord uit de BijbeI, bij elkaar
zoeken en natuurlijk zoek je Ban aIleen uit, wat je graag hebben
wilt. Ik betand altijcl weer bij:
Bid en U zaI gegeven worden.
KIop en U zaI opengedaan worden.
Elia was een man van geIijke beweging aIs wij, enzovoorts.
Gij ontvangt niet, omdat ge kwaIijk bdt.
Opent uwe mono, eis van miJ vrijmoeclig.
Indien ge het geloof had aIs een mosterdzaadje...
Nou, en hoe vaak heb ik niet vrijmoedig geeist, een klein hoekje
van het paradijs to molten zien. Nee, er moet lets anders gebeuren.
Eigenlijk moest je zo concreet kunnen bidden, Bat je bij wijze van
spreken bij God een brieffe in de bus kon stoppen met aI je verIangens er op. Kinderen dienen toc:h voor hun verJaardag ook een
verIangIijstje in? De BijbeI zegt zelf, Bat we kinderen moeten
blijven en sinds Gods Zoon het paradijs weer opnieuw is begonnen, zijn we eigenIijk alle dagen jarig en hebben de cadeautjes
maar voor het vragPn. De hemeIse varier is rijk genoeg, je kunt
het niet zo gek verzinnen, of Die kan het geven; ik geloof, hoe
meer je vraagt, hoe Iiever het Hein is...
En toen ineens, zeker omdat ik toch zo gek aan het denlcen was,
wiide ik jets geks doen ook. Ik ging weer in bed zitten, greep potlood en papier nit het nachtkastje en zette me tot schrijven bij
het Icht van de mean.
VERLANGLIJSTJE

zette ik er hoven. En toen, met de punt van Let potlood in de
mond, begon ik to veriinnen, wat fic er op zou zetten. VVat eerst?
OnwilIekeurig zwierf mijn blk zoekend de fain in. De pereboom
putte zich nit in uitbundigheid en voor ik het me bewust was,
schreef ik: Het aardse paradijs. Toen kon ik een poosje niet verder
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denken, want ik weet eigenIijk niet eens wat een cards paradijs is.
20, zonder meer, was het nog een vage wens en ik zou immers
nu concreet zijn. VVeet je wat? Ik zette een accolade achter het
woord paradijs... mi enkeIe concrete dingen er achter zetten, die
voor mij de paradisiscIie sfeer hrengen. Wat geeft me een geIuksgevoeI, dacht ik, en terwijl ik dat dacht, zag ik mijn Schoenen
onder de stoeI Steen met mijn sokken er in, een wit bancije ping
slap Weer tot op de grond. Sokkenhouders, schreef ik en toen had
ik meteen meer stof : een nieuwe inventaris. Ja en wat nog meer?
Och waarom geen Canadese cigaretten? Wat was het een echt
paradijsgevoeI, toen ik de eerste Sweet Caporal rookte, na de
bevrijding. PIotseling... ja wat er nou precies gebeurcle... of ik
sIiep en droomde... ik kan het onznogelijk met zekerheid zeggen,
maar pIotseling stond er een man, met zijn ellebogen op het raamkozijn geleund, rustig naar me to kijken. Hij zag er zo vredig uit
en had zo'n mooi gezicht, dat ik helemaaI niet gchrok. „Goede
avond, Jacobus, " zei hij, „ik ben blij, dat je nu eens duidelijic
opgeschreven heht, wat je van Onze Lieve Heer verwacht. Geef
mij dat verlanglijstje maar, dan zaI ik het voor je op de bus doen.
Dat wilcle je toch, nietwaar7 3e Iiebt gelijk, aan halve gebeden
hebben we daarboven niets : jiJ spreekt tenminste mannentaa .
TerwijI de man sprak, merkte ik, dat ik dwars door hem been de
pereboom kon zien en het was net of de man een paarIemoerglana
bezat.
„Wie bent LJ," vroeg ik een beetje timide, want ik voeIde wet
aan mijn ruggemerg, dat het mijn huurman niet was.
„Ik ben je beschermengel, " zei de man, maar ik keek zeker
een beetje apocrief, want hij voeDde er can toe: „Dat geIoo£ je
niet he? Jij denkt, dat een engel Witte kIeren en grote vleugels
draagt, maar dat is Zang niet aInJd wear. Ik verscliijn nu eens
zus, dan weer zo, maar aItijcl in de gedaante, die past bij de geclachtegang van mijn beschermeling. Jij was nu eens echt aards
aan het denken, daarom verscliijn ik je ook echt aards, aIs een
doodgewoon man, en mijn teal is even stijlIoos als jouw gedachten
van zopas.
„Hoe beet Je," zei ik, een beetje geprikkeIcl, want ik voeIde
me beledigd door dat woord stijlloos.
„Dat doet niets terzake, JACOhiIS," zei de engel, want een engel
moest hij toch weI zijn, hij kon gedachtenlezen en ik kon door hem
heenkijken.
„Dit kan ik je nog weI zeggen, ging hij voort, ,,hoe groter zondaar, hoe groter engeI."
Toen sclirok ik weI even en voeIde de neiging in me, mijn hoofcl
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onder de dekens to verbergen, want dear stond dus niemancl minder clan Gabriel voor me. Groter zondaar clan ik moet er nog geboren worden, niemand kan zo godslasterIxJk, tegen alle beter
weten in vloeken aIs ik.
Weer scheen Gabriel mijn gedachten gehoord to hebhen, want
hm zei: ,>Goed, Jacobus, noem .:te maar Gabriel en wees maar
niet bang. Je ziet, ik doe je niets, integendeel, ik houci van je. Je
was dear zo aarclig aards aan het denken... je probeerde, geloof
ik, wat meer hou-vast aan Onze I_,ieve Heer to krijgen, is het
niet?"

„Nu je diet zelf zegt, " antwoordde ik, wat vrijer, „ja,... ik weet
eigenIijk niet sneer, wat ik van JulIie denken moet. Ik moet maar
bidden en bidden en ins Blaue hinemn geloven, maar ik krijg noon
wat to zien. Ik zeg maar zo: het eerste paraaijs was tastbaar, de
hemeI later is ook tastbaar, dus.., moet het hersteIde paradijs
ook tastbaar zijn."
,.Dat heb je aardig gezegd, Jacobus, " zei Gabriel, „en daarom
verschijn ik je nu tastbaar. Als je wiIt, Lain je me een hand geven,
clan kun je een stukJe van je paraclijs en van de hemeI voelen."
Hij stale een hand uit; ik drukte die; het was een echte hand. Er
tintelde sets in mijn poIsen bij ' t contact, net of ik een hoogspanningskabeI aanraakte, maar inplaats van me to verkolen, maakte
die aanraking me heel bl van hinnen; 't was net of er een Iicht
in mijn zieI begon to branden.
„Ziezo," zei Gabriel, „en Beef mij nu dat verIangIijstJe maar.
't Is wel een heetje gek... wie sclirijFt er nu een_ gebecl op een papiertje, maar omdat je zo muurvast in de hemel en het paradiJs
gelooft en omdat je eens praten wiIde, lreeg ik opdracht, dat gesprek met je to voeren en je verlanglijstjes in ontvangst to nemen.
Laat ik, om to begmnnen, je verzekeren, dat we ons daarboven wel
degeIijk met gebroken kopjes en schoteltJes bemoeien. Bedenk
maar eens, hoe je je Iaatste twaaIf diepe Borden bent kwijt ge.raaktI"
Bij toverslag zag ik een chac -pan scherven op de stenen gangvIoer liggen. Mijn kleine meicl, d moeder Wilde helpen, had de
lcopjes laten vallen en het waren de laatste. VVat heb ik toen gevlcekt en mijn vrouw zei: „dear Icrijg je ze niet weer heel mee,
Jacobus."
„Dus," zei ik.
„Ja dus," Sneed Gabriel mijn woorden af. „En nu Jacobus,
begin je gesprek, want daarvoor ben ik gekomen. Wat is er van
Je dienst?"
Maar ap es toIde zo door elkaar in mijn hoofcl, dat ik geen begin
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en Been grief Icon vinden. „Ja, " zei ik, de eerste de heste gedachte
in de vlucht grijpende: „VVaarom heb ik bijna een halve eeuw
geleefd, zonder dat je je ooit hebt Iaten zien?"
„Ik ben er aItijd geweest, Jacobtts, maar jij zag me niet."
„En waarom zie ik je dan nu weI?"
„U > omdat je tie hemel en het paradijs tastbaar wiIde maken.
Er zijn maar weinig, die het met hten handen begeren to tasten.
Ze nemen met de gedachte alIeen weI genoegen, daarom zien ze
mij ook nooit en slaan de geIovigen ro'n slecht figuur in de wereIcl
en dat is weI een beetje verdrietia. Maar kom, ik zie dat je voor
vanavoncl uitgepraat bent; ik moet verder, Beef dat gebed maar

bier... tot morgen...", en hij vertrok
Zijn stap verkIonk in 't grint om mijn huffs. Vreemd... het grint
lcnarste niet onder zijn voetstap, het was meer het ruisen, dat
je hoort, 's avonds aan zee, als de branding uitloopt op de Icust.
Het was net, als lag ik met mijn oor op de frond; en de zee
ruiste in mijn hoofti, als in een grote kinkhoorn.
Zo ben ik ingeslapen en mijn Broom was vervulcl van lets
groots, Bat Been vormen nog aannam, maar Bat me zo gelukkig
maakte, Bat ik vanmorgen, heerlijlc uitgerust, glimlachend ontwaakte.
Derde gesprek
Ik ben vanmorgen ontwaakt met een gevoel of aIIes nieuw was.
Mijn fain stoncl aI vroeg voI zon en door het open ream zag ik
tie aartibeien rood glanzen tussen het groen. Dat was echt feesteIijk. Ik sprong zo in mijn pyjama het ream uit en plukte er een.
Vat een gear. Hoe is mod to^h op de idee gekomen zuIk een gear
uit to vinden, dacht ik, en daclelijic was ik in een paradijsstemming. De vogeltjes in de aangrenzende tuinen jubelden geexalteerd, die hatitien het ook to PakIcen en wat klonk die verre roep
van de houtduif diepzinnig over het weiland. Het riep in me op
de geheime, heiIige sfeer van een veilig nest en van Iiefde, want
zo Icoert de tioffer alleen, als het duifje op twee wine eitjes hroetit.
„Zou je je eerst maar niet gaan aankieclen?" vroeg mijn vrouw,
die bang was, dat de Buren me zo en negIige zouden zien. Ik wercl
boos. Net of er een steen in mijn vijver geguoid werd. Dear stond
ik even onbewusi van mezelf een met de natuur, had tic 'n heerlijke
paradijsstemming, glad en heIcler als vijverAter,
je Icon je gev^^
dachten zien zwemmen als goudvissen, en pions... een steen,
allemaal rimpels, de goudvissen schieten oncler de waterplanten.
Wat kontien miJ die Buren schelen, Zal ik toch weten, of tic dear
in mijn ondergoecl en op Mote voeten in mijn twin wil staan? Dat
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elIendige, burgerlijke gedoe. KorzeIig grog ik naar hinnen. Nu
niet door het ream, maar door de acIztercleur, die mijn vrouw inmiddela had opengedaan. Ik zei niets, kleedde me aan, pakte mijn
boterhammen in en Bing weg. Ik wrilcle met mijn gevoeIens aIleen
zijn. Maar 't was net, of het me niet gegund werd. „Goeie morgen, Van den Domme," riep mijn overbuurman, die met een genoegeIijk pijpje in zijn mond, in zijn tuintje van het zonnetje stoncl
to genieten. Die man is me aItijd een doom in het oog. Rentenier,
met alleen maar belangstelling voor onkraid in zijn tuintje, pijpje
Iurlcen, en Icijken of zijn horloge wel gelijk gins' met de clorpskIok
en of deze heide weI samenstemden met de acht uur fluit van de
fabriek. Edit zo ' n hurgeriypje. Hij had het zeker gek gevonden
aIs-'t-ie mij dear in mijn onclerbroelc hij de aardbeien had zien
staan. Om Icort to gaan... geen paraclisisclie mens. „Morge," zei
ik kribbig, want het irriteert me altiJcl, als die man me Van den
Domme noemt, terwijl hij zelf zo atom is aIs het achtereincl van
een varken. „Mooi weer he," zei hij, en ben ineens (hij scheen
erg in zijn Icnollentuin to zijn), ,,hoe vinclt u mijn tuintje? " Jk moest
weI stiI staan en , >mooi, mooi," huichelen, maar ik dacht: „Och
man, stile met je tuintje."
„Ja, ja," zei het renteniertje gretig, „ik zei vanmorgen nog tegen
mijn vrouw: net een paradijsje."
„Verroest," dacht ik zo spontaan, dat de man het weI gehoord
lean hebhen en ik Iiep door zonder groet. Ile voeIde me persoonIijk
beledigd. Zo'n vent, Wiens geclachten nooit Boger kIommen dan
zijn sik, nam het woord paradijs in de mond. Je reinste hlasphemie. Het paradijs is toch zeker het tegenovervesteIde van knusheid
en genoegelijkheid en pijpjelurken en stomweg rentenieren en
onkruidjes wieden en nette grasrandjes en bIoembedjes met voor
een dubbeItje zaad. Och, oh, dacht ik, wat kTTpgt Gabriel de
handen nog voI, .voor hij zuIke heilcneuters een beetje paraclijsfahig heeft. Ala ik nou eens een Bijbeltekst mag maken: Alclaar
Icomb niet hinnen, lets slat burgerlijk is.
Ile was van pure verontwaardiging harder gaan Iopen en kwam
voor ik het wist in het park. Er Wes nog niemand. Tk had het rijk
aIleen. Toen was ik gauw genezen. Uitbundig stond dear het
paradijsgevoel in het goud van de morgenzon. De fontein spoot
aI fel. Geen boom verroerde een vin, ik icon iedere druppe! Koren
vaIIen. Ala ik de fontein zie spuiten, dan is het net of ik het water
boor juichen, dan komt altijcl weer dat versje boven, dat ik zei,
toen ik aIs kIein jongetje voor het eerst een fontein zag: Heer, ik
Boor van rijke zegen... In ons paradijs zuIIen natuurIijk duizencivoudige fonteinen spuiten en onbewust begon ik het Park er eens
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op aan to zien en met het Icomende paraclijs to confronteren. ViJvers moesten er natuurlijk zijn en waterpartijen met rustieke bruggetjes en romantische eilandjes, wear je roombIanke Eva 's aIs
schimmen door ' t gebIaderte kon zien Jansen. een zwaan
roeit statig onder cue fontein-stralen door. Wat een maJesteiteIijk,
wit Bier, dacht ik, wat een aristocratische pals. Regenboogkleurige
druppels vieIen op zijn rug en roIden of in de vijver. Ik stapte over
het gazon, boog het net opzij en gooide een korstje van mijn brood
in zijn richting. Zonder overhaasting, kwam hiJ reeds in stijI aangegIeden, maar aan de overkant ontwaakte een begerig gesnater
en toen, met IuidruchtiD geplas en geklepper vloag een hongerige
eendenzwerm op en streek vlak voor me Weer. Ik liep maar gauw
terug. Ook de zwaan trok zich voornaam terug onder een treurwiIg aan de never, die met zijn tere bIaderhandjes de waterspiegeI
streeIde. Die dichterIijke vogeI wendcle zich ook teleurgesteId of
van dat vuIgaire gesnater om voer en nog eens voer. Ik voelde me
soIiclair met die fijnhesnaarde vogel, die aIs dodelijk gewond zijn
kop in de veren stak en zicli maar dnijven Iiet op de morgenstemming van de vijver. Ik ging tegenover hem zitten op een wine bank
en mijmerde voort, in het eerst zonder bepaalcle gedachten, want
het klaterende #;eel van de Iissen tussen het Eris-groene net overstemde apes in me. IIi had het uitzicht over het IieIe park. De
meest exquise boomsoorten stonden om me been gegroepeercl.
Enthousiaste iuinlieden hadden a1s verIiefde jongelingen, die
bloemen voor hun meisjes haclden tiitgezociTit met een gezicht van
Mein Liebchen, was wiiIst du noch meter? a pes bijeen gebracht
wat er aan siergewas maar to bedenken viel. Ja, wat wiIde ik
eigenIijk nog meer? Ik zou zo, st^zk voor st^zk aIIes weI in mijn
paradijs over willen pIanten. Achter mij Iag het hertenkamp; in
het midclen, op een terpje, stone een romantiseh stalletje met deur
en ramen en rieten dak. Pauwen pronkten er en goudfazanten
Iiepen to schitteren in het gran. Een heel Aril reegeitje kwam near
het hek en stak een aandoenlijk teen snoetje door de spijlen. Ik
Iiet het een stukje brood uit mijn hand eten en zei vertederd: „Jij
konit ook in mijn paradijs " , en Coen ik het diertje Iekker zag eten,
voelde ik dat ik ook nog niet ontbeten had. Ik grog terug near de
bank. En terwijI iIc het papier ritseIend openvouw, tenor ik hetttergend gescliraap van een wandeIstok door het grint. Ik kijk op...
mijn overbuurman, pijpje Iarkend, g)immend van zeIfingenomenheicl. Ik hoorde op lien pas afstand zijn vunzig pijpje sputteren.
Ongevraagd kwam hij naast me zitten, zijn sik stond haaks van
genoegeIijkheid. Ik clerk: als hij nou aanstonds nog in zijn harden
begirt to wrijven, begs ik een kIein moordje, maar tot mijn ver11

wondering zei hij niets, aIleen zijn pijpje Iiet hij verwoecl rocheIen.
Ik had moeite mijn spijsbrok door to sIikken. Er lag me jets giftigs
op de tong, dat ik op het print stond het manneke in zijn gezicht
to spuwen, toen ik ineens een hemelshlauwe aura hem aIs een
aureool zag omstralen. Zo, zo, zei mijn buurman en wat zeg je
nu van me? Hij Iichtte zijn kalotje voor me. Ik voelde de spot in
clat gebaar en had hem nu zeker van de bank getrapt, aIs lets,
geheimzinnigs me niet weerhouden had.
OnwilIekeurig, waardoor, weet ik niet, keek ik om near de
zwaan. Met stiff aestrekte haIs en sclieve kop Tag geboeid near
ons to lcijken, hij voeIde ook lets eigenaarcligs in de atmosfeer. En
nog zou ik niets in de gaten hebben gehad, a1s niet een BIitzlicht
van een fraciie van een seconde nit de ogen van het mannetje had
geflikkerd. „Gabriel, " riep ik verschrikt, maar het volgend ogenblik wercl ik razend. Wes me dat een versch.ijning? Het was een
kras door het verhevene van de vorige keren. IIc voelde me voor
de gek gehouden. Was ik voor deze paskwil gisteravond tot
tranen toe hewogen geweest? Had ik me hiervoor zalig geIoofd
in dat goudlichtende engelencordon?
„lk vind," begon ik raw, „dat je aarclig bezig bent je waardigheid to _moeren."
„Waarom? " , zei Gabriel Jaconiek, „omdat ik je niet verschijn
in een wine japon met vleugeltjes?^^ En deed tergend een sputterende heal aan zijn vunze pijpje. Het volgend ogenbIik hadk
hem datprozaiseIie cling nit zijn mono geslagen. Gabriel gIimlachte, maar 't was toch net of b.ij van de schrik enigszins transfigureercle. Het genoegIiJke in zijn hooding was verdwenen. Dat
had ik er dan maar vast uitgeslagen. NIaar Coen moest ik toch
even met de ogen knipperen > want ik kon me zeIf niet geloven...
Dear stond in martiale houding een beer voor me, die een goed
figuur aIs koning zoo hebben gemaakt. Ik was zo beduusd, datk
er weer bij zitten grog en maar afwachtte, wat er verder zoo geheuren. 1VIijn heIe hooding scheen to zeggen: „Ik ben de kIuts
kwijt, zeg jij het nu maar, " want Gabriel begon, alsof ik het hem
gevraagd had: „Goed, ik zal je a pes uitIeggen. In de eerste pIaats
moet je nu eens en voor altijd onthouclen, dat ik je verschijn in
ae gestalte, die bij je gedacIiten past."
„Dan ben je nu abuis, " zei ik beledigd, „want ik had joist een
gruwelijke hekel aan alIe burgerlijkheid.
>,Weet ik," zei Gabriel, „en toch... verteI me je gedachten
maar eens.
>Gaat je niks aan, " zei ik StiJf, want ik voelde me niets op mijn
gemak,
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„Dan zaI ik het je we! zeggen. ” zei Gabriel, „want je gedachten staan nog in je ogen to lezen. ^fie was bezig een paradijs op to
bouwen. Erg origineel was je niet, we!? En daarhij Iijd je zwaar
aan romantiek, Jacobus, en alle romantiek, vooral die goedkope
van jou, is je reinste burgerlijkheid. Je wilt er een groot park van
maken, he, met boompjes en hertjes en zwaantjes en naakte meisjes. Toen dacht ik, ik moet maar gauw tussenbeicde komen, want
aanstonds wiI hij nog het NoorderIicht in zijn tuin hebben en als
jouw wensen voor de Witte
Troon
worden gerapporteerd, Jan
moet ik er maar voor zorgen.
„Zie je wel, " riep ik verrukt uit en Coen struikelcde ik over mijn
eigen woorden, want ik werd door mijn gevoel meegesleept;ik
voelde opeens een energie in me trillen, alsof ik een radiozendstation was en de macht had, mijn wensen rechtstreeks, zonder
bemiddeling tot voor de Witte Troon to kunnen doorstoten. Maar
plotseling werd aIIes voor niijn ogen zwart en ik wist een teI niets
meer.
„Ik zal jou de dumper nog maar even opzetten, Jacobus, " zei
Gabriel, „je krijgt to \eel praats, je anticipeert, je moet eerst nog
Ieren, wat je voor de Witte Troon zeggen en zwijgen moet. Ja,
kalmeer maar, je zlet wit van woede, alIes lcomt in orde, maar op
zijn tijd. Je moet voorzichtig zijn met je gedachten, Jacobus. Blijf,,
wat ik je bidden mag, nog een poosje met je gedachten van het
paradijs af, je zou er een burgerlijk zaakje van maken."
„Zo, " zei ik, „noem je een park burgerlijk? "\
„O ja, " zei Gabriel, „net zo burgerlijk, als jij het tuintje van je
huurman. Snap dt nou eens : Het paradijs staat tot jouw f antazie,
als cut park tot bet tuintje van je buurman en eigenlijk is de afstand nog oneindig veel groter. Die of stancd is zo groot, dat wij
van boven geen verschil zien tussen cut park en dat tuintje. Je
bent met je f antazietjes net zo belachelijk kleinburgerlijk, als jij je
uurm an vindt.
,G, zei k ,,en dus sputterde je zo met dat ovalgelijke pijpje
om me uit to achen.
„Nee, Jacobus, " zei Gabriel nu zeer ernstig, „denk dat niet, ik
Iach je nooit uit, maar ik wilde je het besef van proporties bij
brengen. Elke keer als de wind der ontroering door je heen blaast
en je je zo ver boven je bekrompen buurman verheven gevoeIt
dat je hem in het paradijs, ja, nog niet eens in je park kt duIcden,
Iijk je op dt pijpje, dat zijn vuil Iaat spuleren, zodra er in geblazen wor t.
„En waarom veranderde je dan in deze gestalte, Coen ik dat
ding uit je mond sloeg?"
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„Dat was jets an gers, ” zei Gabriel snel, also£ hij haast had lets
me cldatverontwaardiging.
recht to zetten. „Je handeIde uit heilige
Je von pijpje een van je eerbied voor een aartsengel. Daar heb ik altijd respect voor, ook aI had je het nu weer
bt1 het verkeerde eind. SJa jij maar alIes van je af, dat je zuiverste
gevoeIens dreigt to hezoeclelen.
„En wat had ik dan nu weer bij het verkeerde eind? " , vroeg ik.
j waarcligheid niets to Iort, Ja„ Dat vieze pijpje doet aan mijn
cobus, ik zal je nog wet in andere vermommingen moeten verschijnen en daarom besloot ik je maar meteen uit de droom to he!pen. Het gaat met mijn gedaante net sls met het tuintje van je
huurman. De stoutste fantazie kan slechts een kIeinburgerlijke
voorsteIling maken van mijn werkelijke geclaante, die ik draag aIs
ik voor de Troon moet verschijnen. Fn of ik nu aIs pooier of als
koning voor je Icom, dat maakt niets uit. AI kwam ik hier aIs
dronlcaard, in lompen, met een pruim achter mijn kiezen naast je
zitten, daar blf ik we! Gabriel om. En aIs ik geen Haags tegen
je spreek, dan moet je daarcloor niet gechogtaeerd zijn, de hemeltaaI is zo rein, dat jullie fijn}^eschaafcl Nederlancls er een boeventaaItje bij is."
„Dat is zo," riep ik vol viiur, „maar je moet toch een heetje
rekening houden met mijn draagkracht, Gabriel, ik kan niet aIIes
tegeIijk verwerken. Ik zie mijn vrouw ook niet graag aIs zigeuner
verkleed en ik boor hear ook niet graag vieze taal uitbraken. Dear
b!tft mijn vrouw Been dame b
„Hoor eens Jacobus, " zei Gabriel opeens kIeintjes, „ik ben
Onze Lieve Heer niet, ik ben,maar een gewone aartsengel, ik ben
gebonden aan mijn opdracht en die is: L,aat Jacobus van den
Domme zijn eigen zieIsgestalte zien. Het ligt dus aan je zeIf.
Zodra jij geesteIijk- heschaafd bent, verschijn ik je bIinkencle."
Ik knikte schuIdbewust, ik voeI me immers aItijcl een boerenheipIag aIs ik aan God denk, zo'n stomme ezel, die harpspeIen wiI.
„Ik heb een goede naam gekregen GabrieI, " zei ik. „Zul je dat
altijd bedenicen, want aIs je het to bout maakt, kan ik haasiI
niet meer in je geIoven. Het is toch aI zo gek, met je heschermengel praten."
„Wees maar niet bang, Jacobus, " zei Gabriel vaclerIijk, „er
wordt voor je gezorgd. Er is er een, die weet, wat maakseI je bent."
Met die woorden stroomde er zulk een bedweImend heerIijke
g'eur near me toe, dat ik op de bank neerzeeg, aIs in een Iiefdesroes. Toen ik weer tot mezelf kwam, was GabrieI weg. Ik keek
versuft de vijver over. He, de zwaan was verdwenen.
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W. M. Kruseman

WIJ KENNEN NIET...
Wij Icennen niet Uw wezen, dock wij weten
in Ieed en schuId ons toch met U verwant.
Hoe dilcwijls wij de diepste groncl vergeten,
toch hunlceren wij near dit ongeweten,
dit onbewust en heimeIijk verband.
Wij Icunnen U, de oergrond, niet verkIaren.
Experimenten gaAn aan tJ voorbij.
Doch wear Gij U aan ons wilt openbaren
in zekerheid van innerIijk ervaren,
komt Gij ons machtelozen zeer nabij.
Gij heerst over de zonnen en pIaneten,
die Gij besliert met mACht en zekerheid.
Doch dieper heerst Gij in ons door het weten,
dat wear wij dagelijics Uw wiI vergeten
Gij nadert in erbarmend medelij.
Gij heerser in het rijk der eIectronen,
die in onwrikbre wetten het verband
Iegt tussen eeuwigheden en aeonen,
wilt ons ellendigen Uw liefcle tonen.
En reikt in stifle uren ons de hand.
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j. A. Rispens

HET HUMANISME-NUMMER
VAN „WENDING"
Bijzoncler beIangrijk is de Juni-afIevering van het tijdschrift
„Wending " , gewiJd aan de verhouding van Christendom en
Humanisme. Fen recensie in kort hestek is niet gemakkeIijk, omdat ze Licht aan de verscheidenheid van de besproken aspecten to
Icort doet. Daar een bespreking der artikeIen stuk voor stuk, oncloenlijk is, en ook huiten mijn competentie iigt, zij 't mij verguna,

mij tot enkeIe hoofdmomenten to bepalen.
Het heeft me hij de Iezing getroffen, wat, gezien de acrd van
het probleem ook niet verwonderen kan, dat de historische- en
wijsgeerige analyse van het vraagstLtk doorzichtig genoeg is, maar
de pogingen tot synthese der elementen aarzeling en onzekerheid inireedt en nergens een concrete oplossing aan de hand wordt
gedaan. Het gaat er om, of in de tegenwoordige vvereIcl, wear men

staat voor de teak van cle vaecleropbouw, samenwerking tussen
Christendom en humanisme mogeIijk is. Men zou zelf s kunnen
vragen, of ze, met het oog op de noodtoestand der samenleving,
vooraI wat de geestelijke situatie hetreft, Been eiscb hehoort to zijn.
In lien zin is h.v. het artikeI gesteId vat Dr A. A. van Rhijn. Hier
komt de overtuiging tot uiting, dat de na-oorlogsche ontreddering
ons to then opzichte eigenIijk Been keus Iaat. Het christenclom
mab zich niet teruntrekken in een isoIement, maar heeft met het
humanisme samen to werken aan de opbouw van een hetere maatscliappij. Dr v. Rhijn geeft enkele voorbeeIden, op welke terreinen
men die samenwerking in praktijk zou kunnen brengen (Indonesië,
De PubIiekrechteIiJke Bedrijfsorganisatie, deRadio). Mr Verkade geIooft, dat, wear het humanisme in de Iaatste jaren in verschiIIende „richtingen " Uiteeng'evalIen is en getrokken worclt near
optimistisch liberalisme of -socialisme of cynisch communisme, er
nog slechts een kIeine groep humanisten overblijFt, die met de
christeIijke stromingen zou kunnen samengaan. Hij gaat dieper
aan Dr v. Rhijn op cue practische consequenties in, hij heeft, zou
k wilIen zeggen, op de verhoudingen een reeeler b1k. Want aIs
het wear is (en dat is lets wat men door eigen waarneming kan
controleeren), slat het humanisme voor de genoemcle tenclenzen
openstaat, dan is b.v. het gevaar van de verabsoluteering der
staatsidee van de zijde van humanislisch gezinde politici, vol16

strekt niet, Zooalg Dr v. Rhin meent, denkbeeIdig.
GIobaaI beschouwd vaIlen deze artikelen in twee groepen uiteen, n.I. zulke, die zich., zonder daarom het contact met cue religieuze- en wiJsgeerige aclitergronden uit ' t ooh to verliezen, vooral
met de practische problemen van het onderwerp bezighouden en
andere, die zich tot de religieuze- en wijsgeerige fundamenten van
Christendom en humanisme bepericen.
Hieruit volgt niet, dat men de kwestie der samenwerking uit z'n
aandacht zou laten wegvalIen, want deze kwestie was juist aanIeicling tot wijsgeerig onderzoek en bezinning. Maar uit dt onderzoek bIijkt weI, dat een vruchtbare samenwerking, die toch een
zekere overeenstemming van voelen en denicen veronclerstelt, niet
zoo voor de hand Iigt, als sommigen wilIen doen geloven. Ongetwijfeld vindt het humanisme het Christendom aan zijn zijde,
wear het er op uit is voor de deugden der hixmanitas, als waarheidsliefde en rechtvaardigheicl, tegen de machten, die de geesteIijke vrijheicl wiIlen onderclrukken, op to komen. Maar het christendom is er bang voor, om to steunen op de deugd (oolc in het
Katholicisme is de deugd toch van de goddeIijke genade afhankelijk), bang, om door een onreeeIe visie de vijand in eigen veste
voor dievan buiten over 't hoofd to zien. Want er schuiIt in 't humanisme een tenclenz, . om t.a.v. de mensch en zijn gezindheicl
enkele dogma's to poneeren of to vemnderstellen, die het christendom, als near zijn apvatting met de werkelijkheid in strijcl, niet
aanvaarden kan. Zoo b.v. het dogma van de van nature goede
mensch, of het dogma, dat de mensch zelf de schepper en wetgever der moreele waarclen zou zijn. Het geweten is voor het christendom niet norinatief, maar, aIs het Sokratisch claimonion, correctief. In de veronderstelling van het humanisme ligt de menschelijke autonomie opgesloten. En deze autonomie leidt zeer Iicht tot
geesteIijke tyrannie. Het principe der verdraagzaamheid is in handen van sommige Iiumanistische fanalici menigmaaI een katapult;
waarmee men anderen steenen Haar het hoofd sIingert.
Nu zijn er, die zeggen: laat het Christendom alle theorie achterwege Iaten en met het humanisme voor de wederopbouw doen,
wat zijn hand vindt om to doen. Maar kan men van iemand
eischen, dat hij tegen zijn overtuiging, daar begint, wear hij
eindigen moet? Want wat is het gevaI? Het Christendom is van
oordeeI, dat men beginnen moet bij het begin, d.w.z. bij de
mensch zeIf, dat eerst de mensch zijn gezindheid moet veranderen, maar chat dt onmogeliJk is. zooIang hij op 't standpunt staat,
dat hij zeIf het huffs kan bouwen krachtens eigen vermogen en
superioriteit, zoolang hij niet in het besef van eigen afhankeIijky
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heici het Archimedisch print vindt, van waaruit hij de wereId kan
hewegen en een religieus verband hersteld wordt, slat dreigt voorgoecl uiteen to vallen. Tengevolge van dt verschil in standpunt
legt het humanisme de nadruk op het aardsche lconinkrijk, het rijk
van aardsch geIuk, terwijI voor het Christendom het aardsche niet
definilief ken zijn, omelet het karakter van het Christendom eschatologisch is. Dit houdt Been onverschiIIiglieicl of zorgeIoosheid in
t.o.v. het aardsche, integendeeI, maar weI een verschiI in waardeering. VooraI het artikeI van prof. v. Oyen is in dezen zeer instructief 1 ).VoIgens het Christendom zulIen de aardsche zaken vanzeI
terechtkomen (hoe ironisch het in de huidige situatie moge Iclinken), als men de voorrang geeft aan wet de voorrang toekomt. Het
Christendom wiI alIes op deze kaart zetten. Het humanisme verwacht overeenkomstig z 'n rationaIistische insIag aIIes van het rechte inzicht; Haar christeIijke opvatting is het inzicht in de eigen toestand weI noodig, maar niet afdoende. Op het inzicht volgt niet
met zekerheid de dead. Voor daadwerkelijke hereidheid acht het
een kracht vereischt „uit hooger Kracht gesproten " . Men ziet het
overduideIijk in de wereIdpoIitiek. Nog schaIIen onze ooren van
de juichkreten der hevrijding, nog worden wiJ door de pIannen en
leuzen van een ophouw tot afstompens toe oversteIpt, of reeds weer
staan dewereldmachten in een hooding van nauweIijks gecamoufleerde aggressiviteit tegenover elkander. Men houdt een dergeIijke
visie voor funest wegens hear gevaar-aantrekkend pessimisme.
Maar ken men den met struisvogeIpoIitiek de werkeIijkheid bezweren?
De chaos der wereId is niet sIechts een materieeIe, maar alIereerst een geesteIijke ontreddering. Ze dateert niet van heden, men
ziet ze reeds voorgevoeId in het wijsgeerig'- en historisch bewustzijn op 't eind der vorige eeuw en in de runen van zijn gchrift
aangeduid (cf. Nietzsche en Burckhardt). Het herIevend humanisme liep in zijn consequentie op atheisme uit. De conclusie van
prof. Banning t.o.v. het Humanistisch Verbond in Nederland
Juidt den ook: , >terwiIIe van een humanisme,dat aan de dieptedimensies van de mens recht doet, moet het Humanistisch Verbond worden afgewezen " . Maar een humanisme, dat deze dimensies recht wiI doen, zaI de humanistische grondgedachte van de
suprematie en autonomie der rede moeten Iaten varen. „Meer",
zaI men zeggen, „inzake goed en kwaad hebhén wij immers Been
anclere toetssteen, den ons bewustzijn? Geen andere toetssteen,
1)
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Qok verwijs ik in dit verbanci naar Dr Emmens stuk „De Kerk
als vreemd element".

peen, maar dit woos houdt, zooals ik straks reeds in anaere formuleering uitdrukte, in, dat de rede niet constitueerend is, maar reguleerend, dat ze is aangewezen op openbaring. Ten spijt van cue
ideaIistische filosofie overschouwt het hewustzijn niet het geheeI,
en wat het ethische hetreft: wij hebben een instinct van bet goecle,
maar ook een neiging tot het kwade. De werkeIijkheici is niet aItijd
redeIijk en de strijd der geesten is in Iaatste instantie Been rationalistisclie strijd.
Van humanislische zijde wordt Christus vaak voorgesteId aIs een
humanist hij uitnemendheicl. Men houdt ervan, een tegenstelIing
to scheppen tusschen Christus en Paulus, waarbij de Iaatste dan,
ondanks z'n dialectische theologie, als dogmaticus van het irrationneele (,,het goede, dat k wil, doe ik niet" enz.) de redelijkheid der
reIigie to scherper moet doen uitkomen (hij Nietzsche, omgekeerd,
worclen de pijlen der IevensfiIosofie op de rationalist Paulus gericht). Deze tegenstelling is geforceerd. Het is Christus, die teIkens
weer wijst op het Bart van de mensch aIs de hron van alle lcwaacl
maar ook op de mogelijkheid van een geesteIijke omkeer (nacht-gesprek met Nicodemus).
In deze vexzameling lcomt eveneens de verhouding van het humanisme en de kunst ter sprake, in het artikel van Dr L. E. Smelik
over Dr F. Schmidt-Degeners dramatisch werk „De Poort van
Ishtar" . Hij noemt het het drama van „het humanisme, dat overmeestercl werd". Een teekenende lcaralcteristielc, die zeker niet
alleen voor dt werk geldt. Want de structuur van het humanisme
is van lien aard, dat decliristelijke eIementen aIs het ware voorhestemd zijn, door de heidensche to worclen overwoekerd. Ik bezigde dear het woord „Iieiaensch ", maar bedoel er geen denigratie
mee van het cuItureeI heidendom aIs zoocanig, ik gebruik het alleen aIs aanduiding van een verschijnsel, dat de reIigieuze ontbinding der Dude wereId weerspiegelt. Men zou de stelIing icunnen
verdedigen, dat humanisme een neergangsfase markeert in de cultuur-ontwikkeling, van analytische - overspiritueele verfiJning in
de hoogere .-• en lcwetsbaar, wereldvreemd idealisme in de lagere
regionen.
Deter dagen nog, op een signifische conferentie, trof het mij, doe
weinig het humanistisch denken in z'n theoretische uiteenzettingen
nog altiJd rekent met de demonische krachten der menscIieIijke
natuur. Men heeft ze gedurende de oorlogsjaren vooral, in hun
extreemste worm ervaren, maar het eigenaardige is, dat men ze
desonclanics door zekere vooropstelIingen, nog kansen geeft. Men
schijnt sours in de meening to verkeeren, ze door ze to IocaIiseeren,
to kunnen hezweren. De Iistige dialectielc van onze Iagere natuur
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maakt daarvan een dankbaar gebruik; ze interpreteert, niet geheei
ten onreclite, dictatuur, van welken aard ook, aIs autonomie. Dat
is cIe consequentie van de suprematie-gedachte, die het creatuurlijk
karakter van het wezen van den mensch miskent. In dt opzicht
zou men het humanisme, met omkeerinb van de stelling van
Sartre, een existentialisme kunnen noemen.
De beschouwing van deze artikelen over de verhouding van
humanisme en Christendom, in een concIusie samenvattend, mogen
we zeggen, dat er eerst dan van samenwerking sprake kan zijn,
van een eenl^.eicl in de verscheidenheid, aIs onder de religieusgeorienteerde humanisten, het probleem der Ievensbeschouwing,
zooaIs o.a, door prof. Banning gedaan is, scherp wordt gesteld.

Peter v. cl. Bralzen
DE VREEMDE
Een Ster van Bethlehem bIoeit voor mijn ream,
dat uitziet over Iate akker-Ianden.
De grauwe hemel houdt met gramme hanclen
het donkre dreigen van den regen saarn.
Scholkende op Glen akker voortgeclreven
steekt er de zwAre wagen oogst-beIaan
en giFtig knelt de zweep in dnftig slaan
waaronder de afgebeulde paarden heven.
De Loop'ren hellen schalIen aan het haam
en touw en schakels kraken in de strengen.
Wie zal den lesten wagen veiIig brengen?
Verbitterd roept de voerman Iasterend Gods naam.
Maar Hoch het schel misbaar> nor 't Wilde dreigen
kunnen de rumen nieuwe krachten geven.
Doper en driester striemt de opgeheven
zweep, tot in vermanend zwijgen
een vreemde aankomt over 't donler land.
Hij neemt de teugels van Glen menner over
en streelt de paarden. Met geheimen toover
roept iiij hen rustig uit het rulIe zand.
De voerman slaat ontsteId de handen seam
en zwijgend aaat de vreemde zijne wegen.
Dan hreekt de hemel. Zachtkens ruischt de regen.
De Ster van Bethlehem strASIt voor mijn ream.
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Anna Mertens
SONNET
„De muur van wanhoop is de clear tier Hoop."
FIuister cut, ziel, en zwiJg en ga weer vender
Tot ergens in de nacht de groote Herder
U vindt en hrengt en Ieidt uw verdre Loop.
En doe het need 'rig werk, het groote niet.
Dit doet de Vorst, die 't kIeine u toevertrouwde,
Wat onder awe hand zich wonderbaAr ontvouwde
Tot heerIijkheid en wereId en Gods lied.
Hij werkt het groote werk, dat gij niet weet
En Ieidt uw onderworpenheid in vrede
En maakt u vrij en voert u met zich mede
Tot wear ge uw Iiefde vindt, want God vergeet
Geen ding, Been wensch van u, die u eens maakte
En uw verIorenheid met trouw hewaalcte.
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Anna Mertens

ROZEN
Omdat niemand mij rozen geeft,
Heb ik mij rozen gekocht.
Zoo heb ik een wonder doorleefd,
Een geIuk, dat ik zelf heb gezocht:
De knoppen, die zich ontvouwen,
Hun ideur aIs van avondrood,
Hun onzegbaar-teedere bouw en
Hun Iangzame, geurende dood.

lVlaar ik heb deze vreugde gestolen
Uit onrust en ongeduId;
God had het nod' niet bevolen,
ZeIf heb ik mijn werisch vervuIcl.
God zaI het mij weI vergeven,
Hij weet mijn schamele deel,
Maar wie wint, verIiest zijn Leven:
Dit worat niet meer goed, niet meer heel.
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P. Korthuys

IN DE BAN DER TROPEN
(Twee fragmenten uit een geIijknamige roman
I.
A f scheicl in Priok
De middaghitte trilt boven de leaden en loodsen, sleet vuur uit
het havenwater van Tancljong-Priolc en Brandt onbarmhartig op
Je bruine ruggen van de koelies, die de Iaatste barang aan boord
sjouwen. Twee auto's die nog overbleven op de trade, worden het
Iaatst met de kraan aan hoord gehesen. Ze zijn van een rijke
Amerikaan, die lndie per auto doet en in Singapore zaI afstappen
voor de Straits.
Op de deicken lopen mensen zenuwachtig rond, in de salons,
wear de fans de warme Iucht verrnaIen en daarbuiten > overal wear
slechts een plekje is om to staan of to zitten, omringen groeP1es
vrienden en famiIie de vertrekkenden. Heet en verhit Iclinken de
mannen eIkaar met volIe biergiazen een Doede refs en behouclen
thuiskomst toe.
Ambtenaren brengen coIlega's weg, Lu 1 met dt vrije uurtje in
de lange kantoordag van halfacht tot twee; schooIlcinderen doen
een Ieraar uitgeleide, Ieden van de VoIksraacl brengen een laatste
groet aan een inIands lid, dat met zijn vrouw in prachtig Javaans
gewaad in de eerste klasse salon recipieert. HandelsIui van de
Kali Besar, dilcke buiken en brutale ogen, dóen opgewonden
vrolijk bij het vertrek van een hunner, een Iange nadenkende man,
meer fiIosoof dan koopman, Wiens hoofd met haviksneus boven de
koppen 'der anderen uit, een vreemde vowel ltkt, die uitziet aIs een
arend op een rotspunt. Enkele Chinezen nemen afscheid van een
rasgenoot. Hun gezichten, waarin de streepogen nog verder wegschuilen achter het geglinster van gottden briIIen, glimmen van
beIeefdheid. Oolc een groepie Japanners pleegt als beschaamd
beIeefdheden met neergebogen ltoofden. In de viercIe kias gaat
een troep icolonialen mee terug na afgelopen diensttijd; zij verIangen near Holland en de ruizevoetbalmetsjes in de Europese
stallions. De werktuigkundigen zwoegen in de statische hitte van
de machinekamer tussen glad geoliede stangen en zacht ruisende
assen. In de keulcens zijn de icoks bezig met de bereiding van het
noenmaal, waarvoor kort na het vertrek uit de haven de gong zaI
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luiclen, eerst voor cue viercle en derde klasse, clan voor de tweecle
en later voor de eerste.
Het schip gonst van hedrijvigheicl en zenuvc en.
Vlak bij Clara met hear man en Tommy in zijn rode tjelanamonjet staat een Europese planter met een inheemse vrouw e
twee hruine Indo-kinderen. Zij komen blijlchaar uit de hinnenlanden; er is niemand om ze weg to brengen en het heft Clara .-•
zelfs in dt moeiIijke ogenbIik kan zij niet alleen met zichzelf bezig
zijn .-• hoe eenzaam deze mensen zijn temidden van de roezige
voIte op de boot.
In dt Iaatste uur voor de scheiding weet Luuk niets meer to
zeggen, hoe vol zijn hart ook is. Hij luistert Haar de hrabbelpraat
van Tommy zonder dat het tot hem doordringt wat zijn zoontje
zegt. Soms moet bij weI opletten en kijken, aIs een klein handje
aan zijn linnen jasje trekt en een dringende stem hem vraagt, to
zien in de richtins wear het andere handje met een dk vinbertje
wijst, Haar een grote fist die in de takels hangt en door cIe slurf
van de kraan aan hoorci wordt gezwaaicl > of Haar de schoolkinderen op de trade,die serpentines Haar vriendjes aan boorci uitgooien.
CIara en Luuk vermijden eIkaar aan to zien. Haar ogen zijn
rood en vochtig. Het geraas en de woeling om hear been beroeren
hear nauwelijks, nu zo sterk dt ene voor hear Ieeft: het afscheicl
voor twee jeer van Luuk, die straks aIleen op de onderneming zaI
terugkeren, terwijl zij naAr Holland vaart, om die ellenclige spruw
lcwijt to raken, die in dt wrede bete land maar niet wiI genezen.
Zij kijkt over de reling Keen Haar de trade en de Lange loodsen,
bIikkerend in de schitterhitte, waar under de smalle Iuifels een
rijtje mensen die reeds afscheid hebben genomen aan boorci,
wachten op het vertrek van de boot. De meesten staan in de
smaIIe schaduw, tegen de wanden geclrukt, enkele dames met
pajongs en mannen met fropenhelmen wagen zich in de zon. De
scherpe Iichtweerkaatsingen op bun wine kleding pijnigen de
ogen.
Clara schrikt op aIs plotseIing de harcie zware scheepsfluit Ioeit.
Tommy kruipt dichter tegen zijn moecler aan. AI de vreemcle gebeurtenissen, waarvan hem al Lang tevoren is verteld verwarren
hem. In heel deze omgeving zijn alIeen zijn ouders het bekende.
Verder is hem alles nieuw en vreemd. Hij ziet zijn ouclers in een
dichte omlielzing, waaruit ze moei jijk losicomen; hij staat bier

tjeIana monjet — IetterIijk: apenbroekje; kinderpakje.
pajong — zon- of regensclierm
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geheeI buiten: zo zijn het niet varier en moeder, maar twee onbekenden. Even Iater voeIt hij zich. de Iucht ingeslingerd en bij het
warme gezicht van zijn varier gebracht, die hem knuffeIt en zegt,
lief voor mama to wezen.
Samen zien ze dan de brede rug van Luuk verdwijnen tussen
cle van aIIe kanten aanschuivende schouders die naar de IooppIank hewegen.
CIara neemt Tommy op en drukt hem tegen zich. aan, verweer
tegen de eenzaamheid, die hear bedreigt.
Up de trade, buiten de touwen, die een vriJ stuk afzetten voor
de boot wordt het een Iht gewemeI van Witte figuren in de heIIe
zon: Vrouwen met pajongs en breed gerande hoeden, mannen in
toetoeps, shantung en palmbeach, meisjes en jongens blootshoofds
of met tropenhelmen en Witte slappe hoeden.
Over de reIing op de verschiIlende dekken hangen de tliuis vaarclers, de meesten zijn opgewekt, dat zij ,,de goede leant ' uit gaan. Er wordt gefotografeerd van beide kanten, serpentines en
stemmen onclerhouden nog de verbinding. De koelies rolIen de
loopbrug weg. Weer loeit de fIuit.
Luuk heeft de geIe japon van zijn vrouw, waartegen het rode
figuurtje van zijn zoontje kIeurt al gauw ontdekt. Eris een vreemJe smaak in zijn mond en er roert een rear gevoel in zijn maag aIs
de boot Iangzaam van de trade ziet wijken. Tommy zwaait
verwoed met een Witte doek en daarnaast beweegt de slanke hand
van CIara. Haar gezicht is een Witte vlek.
Flarden van de strijkjesmuziek waaien over: ...Het VaderIand
getrouwe, hlijf ik tot in den doet...
De afzetting is weggenomen en de mensen lopen near de kadeIcant. Langs aI de dekken is het een gewirwar van wuivingen. Er
wordt van de waI of geschreeuwd van „goede refs " , ,,hou je maar
#aai, Leen", „prettig verlof" . „groeten in Amsterdam".
SneI wordt het stole water tussen schip en achterbIijvers groter,
de mensengestalten aan deli Iossen zich op in het onpersoonIijke
van de menigte. Lang tracht Luuk het geel en rood vast to houden,
tot zijn ogen pijn doen; hij wuift tot zijn arm loom en zwaar wordt.
Dan is de boot aI een geworden met de mensen, een grote grijze
schuit tussen water en luchi, wear de sleephoten als watertorre
omheen kruipen. De haven voor de trade is Ieeg en de trade doe!Ioos geworden. De mensen haasten zich van de Iege wag Haar de
auto's en de hoottrein, die lets verder gereed staat; de locomolief
bullet zwarte smook uit in de tintelende hittelucht van de hoge
middag.
Aileen, een verloren man tussen de anderen, keert Luuk terug.
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De tai 's die met veel geschreeuw op de kale worden aangeboden, wijst hij af. Hij zoekt het nummer van de taxi, waarmee
hierheen reed, tussen de onafzienbare rijen auto's Iangs de
brecle weg aan de anclere leant der Ioodsen. Als hij hem eindeIijk
gevonclen heeft, dank ziJ de chauffeur die naar hem uitzag, moet
hij deze tot een dringend „djangan terlaloe lekas" maven, zo vlue
wiI hij tussen de clrukte wegsehieten. Langs de vaart bIoeien de
flamboyants uitbundig. De rode takken maken een fIeurig pIafond
boven het grijze asfaIt, waarop het geIe zonvuur in pIassen neerplenst. De file terugkerende auto 's is Lang en snel. De hitte davert
over de neergelaten Iinnen kappen, maar de zucht van het rijden
brengt een sensatie van koelte. clechts bij de stilstand voor de
spoorwegovergang Brandt de hitte aIs in de woestijn.
Het hotel op het Koningsplein is Ieeg zonder vmuw en kind.
Luuk Iaat de lunch aan een tafeltje achteraf opdienen en trekt
dan haastig near zijn kamer, wear hij nog kort geleden met Clara
en Tommy troffers had gepakt. Hij Iaat er de krees veer, sluit
de deuren, goon sneI zijn vat gezwete kleding of en Iegt zich to
bed in zijn koele pyama. Hij is bek-af van dt Iaatste uur, en bIij,
reeds dadelijk to hehben besloten, niet dezeJfde dag near de kebon
terug to gaan, dock deze dad in Batavia to bIijven.
Na manclien, kraut lezen en theedrinken, toen de wind over
het plein de warme Icicht wat bewoog, Iiet hij zich door ouclBatavia rijden. De Kali-Besar lag uitgestorven; alIeen in de
Chinese zaken was wat vertier, de Furopese rustten achter de
gesIoten luiken. Er ping een vreemd Iicht over het grijze kasteelachtige gebouw van de Javase Bank, dat vvegsprong achter de
ontzagIijke betonnen massa van de Factorij. Aan de overkant,
wit tegen de oranJelucht, boogde de geweldige halve ellips van het
station Batavia-stall. Enkele Late kantoorIui, Icleine figuren teDen
het hoge gebouw, verdwenen door de deuren naar de perrons.
Luuk Iiet de chauffeur maar poeteren zoals hij wiIde. De twee
zwarte topples voor hem, van chauffeur en kornet, gelijkmatig
voortschuivend met de wagen gaven er iets van decorum aan: de
Europeaan, voorafgegaan door [wee dienaren. Hij hieId ervan,
in dt oude stadsdeel rond to rijden, Lanes de grachten, met de
ongeIijkmatige gebouvven in dli handelskwartier, wear de banken
djangan terIaIoe Iekas — niet zo snel
kebon •-• tuin, onderneming (pIantage)
poeteren — rondrijden
topple — Arabisch hoofddekseI
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en cultuurkantoren, cue ex- en importmaatschappijen, de notarissen en advocaten gevestigd waren. Vooral op cut uur, nu de zon aI
minderde, scheen het hem, of de historic van cleze Dude stall hem
zeer na !cwam, wear. de Hollanders eeuwen geleden hun nederzetting op zulk een idein stuk frond vercledigden tegen cle inlandse
vorsten van Jacatra. HoeveeI HoIlandse Ievens waren bier ondergegaan in de hloei der jaren, hoeveel jonge vrouwen opgeeist door
het ldimaat en zijn ziekten, waartegen toen nog Been remedies
waren gevonden.
Maar wat een voIharding en moecl haciden Bier onder de Iaaiende zon gebloeidI Het zij dan, dat de Hollanders geld wiIden verclienen en bandeI dirijven - maar diezen zetelden thuis in het
grootse Amsterdam, .-• die bier kwamen dreef toch lets antlers
ook: hun zwerflust, de eeuwige drift Haar de verte, die ruimte, het
Bans andere, door Welke kracht ook I bier was gekomen. WonderIijk, slat zij zich bier op oorspronkeIijk enkele liondierden meters
in het vierkant hadden saamgedrongen. Was het de angst voor
het onbestemde van dt ontzagIijke tropenIand geweest, de huiver
voor wat er achter de Bergen lag, die Slamat en de Gedeh, die
zij 's morgens vroeg bij heldier weer ver in het Iand zagen liggen?
Hij reed het roncicleel Culemhorg voorbij met de vierkante
toren, van waaruit vroeger de zee werd verkend, Haar die vissershaven en de afslag. Enkele vissersvaarhxigen en een C Kinese ionic
met kleurig hoot- en zeiIwerk lagen er Iangs de kant. Naar het aI
dionicerendie noorden strekte zich het Lange kanaaI uit > tussen de
moerasIanden Haar zee, dc Dude haven van Betawie met in de
grijze verte de vuurbakens.
Hij liet die chauffeur stilhouclen en Iceek uit over het vIakke
land. Links in het westen, wear die luclit van oranje verkleurde tot
dionicer rood, ver al in de lavazee, voer de boot met vrouw en kind.
Dear, verder in liet noordwesten, lag het moederIand, met zijn
kleine verhouclingen en de warme intimiteit van zijn hinnenhuizen.
De eerste Hollanders haddien getracht, veel van dat goede land
hierheen over to brengen. De grachten met de ophaaIbruggen,
de houwtrant der pakhuizen, zelfs die lcleding en Ievensgewoonten,
Je taaI, de BijbeI en de kerken. Maar bet land has hen opge=
nomen in zijn eigen sFeer en stijI. Toth had de ontzaglijke macht
man de tropennatuur de steile godsdienstvormen, zo sterk en gesIoten> oorspronkelijk weinig aangetast, aI was op den dour de
inhoucj binnen de otzcle vormen weI veranclerd van toon.
Op een van de stille grachtJes liet liij weer stiIhouden. Uit een
huffs van een zijstraatje kwam een Chinees, in wit, over de gIimmend zwarte broek heenhangend hemdi. Stukjes mailer bloot been
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staken uit ieclere pijp en verdwenen in de donkere pantoffels.
Wat een rust, hier! Ook cIe hoge palmen die in de verte boven
een wit stuk muur u^twaaierden, hielden de bladeren stiI. Hoe
nam dit Iand, deze sfeer, je gevangen, aItijd weer. Een wonderlij^
b eslag Iegcle dt op je wezen, een stilte en een rust, die een antwoord zijn op een diep, onbewust Ievend verlangen van de ziel.
Op dt moment, evenals de laatste jaren zo vaak in ogenbIikken
van- passief-zijn, gevoeIde Luuk duidelijk, hoe in zuIk een land
d e Broom van een nirwana Icon worden gedroomd. Hoe wiIIoos
Iiet de zieI zich bier gaan near het oord van de diepste vergeteIheid
en het schoonste zichzeIfvinden-en-verIiezen in enen, actief en
passief tegeIijkertijd, maar altijd van een activiteit als buiten het
individu om, een werkzaam6eid van onaeweten krachten onder
de hewustzijnsclrempel. Zalig, Bit zich weg Iaten driJven. Maar
ook van een wage bekiemming, een huivering voor Bit ongewetene,
angstschaduw, die zich vooral verbergt in de korte schemer.
De Chinees keek even Haar de eenzame Eiiropeaan in de taxi
met de twee zwijgencle inlanders voorin en schuifeIde toen het
straatje uit, cue andere leant van cue graeht op. Uit een kampong
in de nabijheid zwierven onhestemde geluiden aan, stemmen die
sours uitschoten, een janksnde gladakker, gerucht van een emmer
b oven een put. Maar daaronder lag onverstoorbaar de rust, het
zwijgen van deze tropiscke natuur, een zee van stilte, die onaanraakbaar voor de geluiden, goIfde Haar oeverIoze kusten.
In de nu sneI aanvarencIe schemer gaf Lk order, terug to rijclen
Haar het hotel. I-Iet was aIs een vlucht voor het gevaar der overlevering aan de eenzaamheid.

II.
Eiland van bestemming

Op het Lawangse perron wandeIcle I.,uuk been en weer in afwachting van de trein Haar Soerabaja, vanwaar hij in Brie dagen
zou terugkeren Haar Soekawetan. Het was het uur van de salatmagrib, het avondgebed.
was weer tot het eind geIopen, toen zijn aandacIit geboeid
werd door een. Arabier, die in een hoek achter de afrastering zijn
gebeden pleegde, zich heffend en buigend, geknieId op het uitgeroIde matje, het aangezicht Haar de oranjelucht in het westen
gekeerd, waar Mekka, het heilige centrism voor het Mohamme-

gladakker — kamponghond
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cleanse geloofsleven, wist liggen. De man was volkomen geconcentreerd in zijn oefening. Het schuifelend verkeer van inlanders
aan de overzijde, vIak Iangs hem, deercie hem niet, zomin als het
kijLen van de Witte Europeaan.
Een wonderIijlce glans overgloeicle de dingen, een vurend Iicht
uit het Westen, wear een oranjerocle krater in de woIken brandcle,
een lcort ogenblik slechts. Toen sloeg een mistrge gloor over de
wereld, nog geIig doorschenen van een vreugde die het Westen
niet lent. De hoge Jcransen van een groep koningspalmen tipten
nog juist even Ianger in de gIoed, lager trok reeds de donlcerte van
cIe aarcle op, waarin de icleuren sneI vergrauwclen.
1VIaar onverschilIig voor dt mystieke moment, waarin hij en
de Arabier samen zweefden, boven de aarde uit geheven in het
aanschouwen van dezeIfde God, al werd HiJ met andere namen
geweten, sIoeg het inIandse Leven scheI zijn geIuiden de Iucht in.
Na de doezeIing van de middag die ook in de bergstrelcen een
bete vermoeienis over de Ievencle wezens drulite, wekte de avond
met koeIere wind hen weer op tot een tweede, kortere en sneller
dag. Hartle stentmen lclonlcen tussen de Tangs elkaar been he-wegende inlanders, getjingel van sado-beIlen, een enkele autotoeter. Een bonte beweging, een ogenschijnlijk kalm en gemoedeIj^k voortkabbelende Ievensstroom, vol variatie van rassen en
mensen.
De Arabier was nu gereed met zijn gebedsoefening, rolde zijn
matje en stond op. Zijn Lange stakerige benen namen onmogeIijk
Iange stappen, sIoegen wisseIende driehoeken in zijn lange Witte
kaftan, terwijl hij, boven de kleinere inlandse menigte uit, zich
verwijderde.
Tegen de aI duisterende avondhemel rUStte in de verte het
ontzagIijke massief van de 'Tengger, waaruit eenzaam de Bromo
opstak. Luuk dacht terug aan cle prachtige tocht die hij van cle
zendingspost wear hij Iogeercle, Haar het plateau had gemaakt,
wear, een hoge woestijn, de zandzee gestoId lag tussen de oude
Icraterwanden, verrassend van starre rust. Een Lang gerekte woIk
zeiIde er toen aIs een scheef schip over. Zo onzegbaar geweIdig
was dt bergcomplex in die enorme stilte van de hemeIse veIden.
Een schepping van Allah, die groot is, van de Cod zijner vaderen
uit het ChristenIand, die eeuwig to prijzen isI Wat deden namen
ertoe, die de mens gaf aan de oneindige en onkenbare geest, die
dt aIIes droegI BiJ neef Visser op de zendingspost had ondanks de dynamiek van het ChristeIiJk geIoof die er werkte, tocli
sado — Indisch rijtuigje op twee wieIen
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weer sterk het hesef c{er overbodigheid en onbetekenendheid van
menseIijke namen voor het Allerhoogste gevoeld.
Verder near het Zuicloosten sneecl de top van cIe Seméroe zich
nog joist een opening in cle dampige hemel. En aan de overzijde
van het daI der Brantas, die bier zuidwaarts stroomde, near het
Zuiciwesten toe, de Kawi en de Keloet, waarvan de kali zijn water
verzamelde, dat hij met een grate boog westwaarts voerde óm die
berggevaarten been, daama near het noorden en weer near het
westen, wear de street NIadoera het eindelijk overleverde aan de
eeuwige zee.
Zijn bIik verder draaiencl, zag hij, hoe tegen de Iichte WesterIucht de greep van de Ardjoeno zijn omtrekken scherper afschaduwde. Hoe had hij de laatste maanden cit Land nog meer lief
gekregen, terwijI hij hij zendelins Visser op die kIeine afgeIegen
nederzetting in de Oosthoek, hekwam van de schrik en de wond.
Goed en mooi was het leven, hem dierbaarder nog, nu zijn eigen
deeIhebben eraan had gewankeId.
Nog to weinig had hij gezien en genoten, nog niet genoeg was
ht binnengedrongen in c1e geheimen van cit Uosten, waaraan hij
zich innerIijk verwant voeIde en waarmee hij nu ook door het
bloed verbonden was.
Hoe feI en sterk had hij het Leven begeerci, Coen teIkens weer
de dood sclieen to willen toespringen in de stifle kamer van het
Buitenzorgse hospitaAll Want hij Wilde meer van Indie icennen,
de tropenwereld verder doorvorsen en daarvoor was weI heel een
mensenleven nodig. Deze eerste tijcl bleek ver to kort, maar na
het verlof kwam weer een reeks van jaren, elthans wanneer Clara's gestel terugkeer near het oosten pedoogde, en het in de rubber
heter zoo gaan dan tans, nu de prijzen waren ingectort en de
Rubber Growers Association had voorgesteld, voor het voIgend
jeer van de geraamde productie een kwart to laten vervallen. Uit
de verte, terwijI hij herste!de op de afgeIegen zenclingspost bij zijn
neef, had hij ervan vernomen, het Bing aIs buiten hem om.
Hij wandeIde terug near het midden van het Perron, want uit
het zuidoosten rommelde de trein van Malang aan.
Die avoncl, in Soerabaja, wear de hitte van de dag nog zwaar
woog, en de voIgende dagen, op zijn spoorreis near het Westen
van het grote eiIand, een dag Soerabaja-Djokja, een dag DjokjaBatavia en de voIgencle morgen de trein tot Buitenzorg, vandaar
met de vrachtauto van de fabriek naar Soekawetan, groeide de
vreugde om het herkregen leven to sterker, nu hiJ door heel de
uitgestrekte tuin van Java reiscle. In de bergstreken, wear de trein
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met vervaarlijk gepuf, onder bet uitstoten van roetige rook en
smook de heIlingen opzwoegde om even later met stijve wielen
aan de andere zijde van een berg weer de gewonnen hoogte prijs
to geven, werd zijn oog niet verzadigd van zien. De sawandijkjes
sIingerden zich aIs sIangen om de heIIingen, omsingelend de
waterspiegeIs op wisselende hoogten, die de onmeteIijke hemeI
weerkaatsen, voor zoveel ze al niet gekIeiird werden door het
pracIitige jonge groen van de uitspruitencIe padiplantfes of door
de sarongs en kabaja's van de dessavrouwen, gebogen bezig om
ze to verplanten, stuk voor stuk, de waarcte van elk spruitsel erkennend, een zo sterk geindividuaIiseerde verzorging van het gewas aIs de VVesterse, ZeIf zo individueel aangelegde Boer, niet
kent, die immers met handen voI het zaad zaait - als hiJ het met
de hand doet, en die met de zeis cIe haImen in getale neersIaat, ^-•
als hij het al niet met de maaimael2ine doet. AIleen in cIe Europese tuinbouw was het werk ook meer perSOOnIijk, maar dt was
tocli weer andersoortig. Op de sawah waren zaaien, verplanten en
oogsten incliviclueel, een persoonlijk lets van milIioenen, dienochtans samen die grote zwijgende massa vormen. Hier Jeefde meer
dan in het gemechaniseerde westen de vreugde om de enkele
voeclselplant, bier was ook meer geduId voor dice kleine bezigheid,
die toch in het grote geheel betelcenis heeft. Stamde ook uit de
oosterse wereId niet die persoonlijke evangelieboodscliap met de
uiterst inaividuele vreugde in de hemel om de ene zonclaar die zich
bekeert?
Hoe voelde hij zich verwant aan dt Ieven, dt rustige, geduldige
Leven zoncler dwingende tijdsindeling, alIeen vredig deinend op
het rhythme, dat de natuur zelf aangaf: de gang der moessons.
En to sterker verlangde hij near zijn terugkeer op Goenoeng
Merah, zijn dageIijkse werken tussen de -thee en de rubber, dat
hij voor maanclen had moeten vexlaten.
VIak voor een open cottperaampje genoot hij van Java 's pracht.
Soms, aIs de Iocomotief aI to dikke rook Iangs de wagens Mies,
moest hij het raampje sluiten, want de schuifhor, die speciaaI ter
bescherming van de reizigers tegen smook en stof was aangebraclit, trok IiiJ Bever niet uit, omdat het Iandschap dan zuIk een
somber aspect kreeg. En hij Wilde aIIes onbelemmerd zien, nu hij
er zoveeI meer van icon genieten dan toen hij near Visser frok,
ternauwernood in staat tot de Lange refs.
Van het Oosten of werden de tielden met het hoge suikerriet
alIengs minder, voorbij miclden-Java eindigden ze geheel. Dear
groeide in de vIakte de tabak, hoger Tangs de heIIingen kleurde
het frisse groen van de theestruiken, nog hoger ontwaarde hij sours
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Icoffie en de bericenhossen van de kina. En overal waaierden tegen
de schitterIucht de Idapperhomen in verschilIende variaties en de
koningspaImen. Dan sprong weer een ketelIaboom met zijn recht
uitgestrekte takken tussen het andere gebootnte uit, soma stoncl er
zulk een begroeide mast met rags alIeen temiciclen van een aIangalang-stoppeIvelcl, tragische clown zonder gezeIschap.
Roger tegen de hellingen donlcercie het oerbos, dat bier en clear
ook in de Iagere streken woekerde, voI geheimen van plantaardig
en dierlijk Ieven, een in zichzelf begrensde grootheid, zichzeIf opbouwenci en verterend met behuIp van apes vat er voor levends
en floods in huisde: devruchtbomen en slingerplanten> de scum in uimels en pacldestoeIen, de varens en mossen, deinsectend
zendvormige varieteiten, de rupsen en vIinders, de mieren en
vogeIs en de veeIsoortige grote dieren uit homen en Nolen, een
ontzagIijk besloten Ievenscomplex. Zo, van de trein uit gezien,
was het een donkere plek tegen een hergflank, zonder zichtbare
beweging. Maar welk een geweIdige wereld ging dear eIke flag
zijn mysterieuze gang, zonder besef van tijd, jaren en eeuwen in
een cirkeIkring die nooit werd doorbroken, in ziclizelf genoeg. Een
zwiJgende majesteit en toch vol van de wreedste vervolging en de
feiste angsten, verscheurd door een strijd om to bestaan, om zich
door to zetten in flit geheimzinnig aangedreven Ieven, een strijd,
donker en noodIottig. VVat Icon de bedoeling zijn, die de Schepper
daarmee had gehad? Waarom moest alle schepsel, ook dear, tezamen zuchten aIs in barensnood, zonder uitzicht op verlossing?
Maar flan pIotseling was er een station met fosters verfier,
mannen en vrouwen met vruc6tenmanden volgetast met alle
heerIijks flat flit Land hood: gele djeroeks, rossig-rood aangeIopen
blimbings, sawoh's, grauw als aardappeIen maar gayer, gladder
en bruiner van h , groen-gele manga ' s, rood-stekelige ramboetans, bruin vezeIige klappers.
PotsierIijk stond de Javaanse stationschef, de Westerse donkerbIauwe uniform met die rode pet hoven op de kIeurige hoofdidioelc,
kleine figuur in de scherpe witheici van het onoverkapte station.
Oost en Vest tezamen.
Luuks verlangen, bier in de tropen heel zijn Leven door to brengen, groeide geaurende deze refs. Maar flan doemde de weerstand
op. Welke onafwendbaar reel met de ziekte en het vertrek van
CIara. Zij had hem nu pas weer geschreven, dat de dokter Saar
opnieuw verblijf in het Oosten afriecl, Naar gestel was er ongeschikt voor. In Nederland voelde zij zich best, hoe bI schreef zij
hem van Naar beterschap, die op Java maar niet had wiIIen komen
en in Nederland vanzeIf kwam. Vurig hoopte zij, flat hij het voI33

gend jeer ook in het vaderIand zou 6nnen hlijven. Zij keelc aI
uit Haar een hetrelcking voor hem.
En in het Licht van mogelijk afscheicl voorgoed uit cut land werd
hem de schoonheid en de verwante sfeer to meer dierhaar, drunk
liij to gulziger a pes in, namen zijn ogen to gretiger apes op.
wat er to zien was, snoof zijn news zelfs met een zweem van
vreugdige hericenning en Iichte humor ,--• was dit zijn Jiefde, deze
kwalijlc riekende braid? - de onaangename geuren van inIandse
lelcicernijen, de stank van tweet en verrotting op.
Hij zou natuurlijk moeite doen in HolIancl weer to aarden en
to werken, maar heimelijlc hoopte hij, dat er een andere weg zich
zou openen, weIke hem niet voor aIliJd van het Oosten zou
afsnijden.

Het eerste fragment uit hoof dstuk 1, het tweede uit hoof dstuk VI van de roman „In de ban der tropen".

Anthonie Stolle

DE MAALTIJD
Wijzen Hoch dwazen vragen om hun flood,
maar eten eensgezind het Ievensbrood.
toch zou de Dwaasheid tot Been priJs verdragen
flat zij de Wijsheid kreeg als disgenoot.
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VLUCHTIGE NOT1T11N
REPLIEK
Zeer geachte Heer G. E. Woneman,
Tja, daar zitten we nu aIs redactie met de gebakken peren. Je Iaat zo'u
brief aIs u in het vorig nummer schreef, in goedheid des harten afdrukken
en clan komen je kennissen en die zeggen je smalend : Nou, zeg daar non
es wat opI Dat Ikun je nietI En dan trekken ze daar een gezicht bij van
daar-zit-je-es-Iekker-tussen.
Nu is het vast waar, dat redacteuren onbeschaamde Iieden zijn met
steenharde harten en staIen gezichten; Iieden die de euvele moed bezitten
de tederste gevoeIens van candidaat-medewerkers met een onvoIdoende
to honoreren, wanneer die gevoeIens niet in een taaIpakje gestoken zijn,
dat naar hun smaak fatsoenIijk genoeg is. Maar het is even waar, dat ze
's nachts wet es wakker Iiggen en dan naar de sterren kijken (of naar de
zoIdering, dat is waarschijnlijker, maar minder poetisch), en dan verontrust en vertederd worden. Ik had van de week zo 'n meIanchoIieke nachtbui
gehad en dat verteIde ik zo onder een praatje aan de rest van de redactie
en Coen zeiden ze: „Antwoord iii dan meneer Woneman maar, je bent
er net voor in de stemming."
Van harte hoorI Ik geIoof zeIfs, dat ik van vaders kant nog famiIie van
u ben en van je eigen vIees en bIoed kun je meestaI nog weI wat hebben.
Kijk es, u hebt geIijk. Tenminste, dat zit nog. In ieder gevaI hebt u
een beetje geIijk. En wie 't kIeine niet eert, is 't grote niet weerd. En ook
heb ik niks tegen u. Ik hg we! es met uw famiIie overhoop, maar dat is
Loch zeker zo tragisch niet? Edoch, het felt bestaat. Want die Iui denken
maar, dat de heIe wereId voor hen kIaar moet staan. Dat poem ik je
reinste dictatuur. Bij aIIes wat je doet, moet je tegenwoordig vragen: heeft
de famiIie Woneman er weI wat aan? En die famiIie vereenzeIvigt zich
maar met de gemeente of het niks is. Toe maar. En aIs hun kIachten non
nog gegrond warenl Ze kunnen de gedichten van de tegenwoordige dichters niet meer Iezen. En dus kan de gemeente ze niet Iezen. AsjebIieft. Je
moet maar durven. En non vraag ik me af: Zou dat ook niet een beetje aan
de f amiIie kunnen Ii ggen ? GeIoof t u niet, dat we ook die kant uit moeten
zoeken ?
Ik geef direct toe, dat er veeI geschreven wordt dat, zacht gezegcd, niet
op het eerste gezicht begrepen kan worden. Maar hoe zit dat met de
theoIogische artikeIen in uw IijfhIad en met het spoorboekje en met
duizend en een andere Bingen? Redeneert u dan ook : „Ik begrijp dat zo
gauw niet en dus heeft de gemeente er niets aan." Maakt u zichzeIf dan
ook tot norm? Nee Loch zeker. Daar ken ik u to goed voor. WeInee, dan
gaat u uw Iicht opsteken en probeert er achter to komen, wat de bedoeIing
van wat u niet begreep eigenlijk was.
En dan de gemeente, wie zijn dat toch? Er zitten nog andere mensen
in dan de famiIie Woneman. Er zitten er In, die de zogenaamde moeiIijke gedichten wet mooi vinden, en er weI behoefte aan hebben, ze to
Iezen. Daarenboven, wat weet u precies van uw bIoedeigen zeventienjarig dochtertje? En van chat vriendje van uw oudste zoon, dat zo onbe35

grijpelijk graag de avonduren in uw woning doorbrengt en desnoods,
wanneer vriendIief moet Ieren of afwezig is, met dat dochtertje een straatie
omloopt? Je hebt zo van die zelfopofferende Iiedenl
Wanneer die twee nu eens het wonder hebben herlcend in elkanders
wezen (in aIIes schuilt een beetje wonder, zelfs in uw gewoonste kind),
zouden die twee dan niet met dwepende gezichten Iiefdesgedichten witIen Iezen ? Dwaze, een beetje overdreven, in de edit goeie zin harts-toch teIijke minne-poezie? Die twee horen toch zeker ook bij de gemeente? Wie
dus minne-dichten schrijft, schrijft voor de gemeente. AIs hij 't maar goed
doet. Zuiver van inhoud en goed van worm. Dat Iaatste ook. U gaat toch
zeker niet in pyama naar de kerlc? En het wonder kun je niet vertellen in
de woorden van het huishoudboekje. Dat mog je niet. Je mag een mooi
gevoeI niet door op zichzelf goede woorden om hals brengen. En dat doers
we, als we de passende woorden niet gebruiken. Wanneer u in de kerk
een heel mooie preek gehoord hebt en u hebt er veeI aan gehad zoals
dat heet, zegt u dan: „Sjonge jonge, wat voeI ik me van binnen nou
Iekker?" 0 zo. Ik wed, dat u dan zegt: „Ik vond het heel mooi vanmorgen.
Mooi, dat is het woord niet... Hoe zal ik het zeggen, je kunt er misschien
geen woorden voor vinden..."
U voelt dan, dat u de gewone woorden niet gebruiken kunt, althans
niet op de gewone manier. K^jk, de dichter probeert het daarom op een
ongewone manier; hij gebruikt maat en rijm en beeld en hij mislukt daarbij
nogal eens een keertje.
En als dichters in bepaalde perioden van hun Ieven pessimistische gedichten schrijven, zo van die echte jammerverzen, zijn die dan soms niet
de woorden die hi; uw gevoel passen, wanneer u zich een enkele maaI
bang en aIIeen voelt of verdrietig, of denkt aan een groot verlies of een
diepe teleursteIling? Is het Ieven dan niet een gestadige dood, niettegenstaande zonneschijn en kinderlach en vrede des harten? Dat zaI de gemeente de dichter dan toch moeten nazeggen. Of meent de gemeente het
niet, als ze die verschrikkelijke woorden beIijdt? Ziet u nu wel, dat zo'n
in-en-in droef geestig gedicht de gevoelens van de gemeente vertolken kan?
Er is eigenlijk geen tegensteIIing: gemeenschapsgedicht en individualistisch gedicht. Ieder gedicht is het altijd alIebei. Het is alleen zo, dat het
ene gedicht tot een groter deel van de gemeente spreekt dan het andere.
Maar het Iaatste woord van de gemeente moet, neen, zoI altijd een bli;
woord zijn, NatuurIijk. Maar dat blije woord spreken de dichters ook. Als
u probeert to Iuisteren, zult u 't horen. Maar we Ieven nu eenmaaI op een
verdorven aarde. En dat ervaren dichters vaak pijnlijk. Ze zijn de stem
van de gemeente, maar ook van de wereld. Dat is in diepste zin hetzelfde.
U schrijft ook nog over jaarvergaderingen. Natuurlijk moet u daar voordragen. Maar hens, er is nog genoeg. Zoekt u we! goed? En als u eens
bedenken wou, dat er nog zoiets aIs stijI bestaat. En de plicht je stand
op to houden als gemeente. Ik heb heel wat jaarvergaderingen in „onzekringen" meegemaakt. Zand erover. Maar Iaten de dichters zich liever niet
aanpassen. Dat Iijkt me toch beter.
Nu heb je ook onder dichters rare snuiters. Ze doen net zo hebberig als
sommige Ieden van de f amilie Woneman : ze denken, dat de wereld om
hen draait. Zo gek kunnen ze 't niet maken, of wij moeten het mooi vinden.
En dan geef ik u groot gelijk als u zegt: „Ik zou je lekker danken." Ja, er
zijn gekke groenteboeren en er zijn gekke dichters, Maar dat wiI nog niks
van de soort zeggen.
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Op een punt zijn we het geIukkig eens. De dichter en de gemeente
horen hij elkaar. De dichter cdoet niet altijd zijn best en hij maakt veIe
fouten en zo is het 00k met de gemeente. Zolang die twee elkaar in broederIijke min op de vingers tikken, is de zaak gezond.
Irk hen eigenIijk nog Zang niet kIaar, want ik had nog wiIlen uitIeggen,
op mijn manier dan aItijd, waarom een clichter niet antlers kan dan dichten
zoaIs hij het duet. En ook had de verhouding van enkeling en gemeenschap nog een beurt moeten hehben. Maar, zuIt u zeggen, die vent weet
van Been uitscheiden. Voor vandaag is het dus welletjes. Het komt nog.
Met harteIijke groeten en verschuIdigde eerbied,
uw cdw.
Eet.
P.

o.

KR1T
ROMANS EN NOVELLEN
D. H. Lawrence, De Regenboog, Vertaling H. J. Balfoort en J. de Jong. Uit-geverij De Driehoek, 's-Gravenland z.j.
Dit bock is een hooggestemde verheerlijking van de menselijke zinnen, die zijn
hoogtepunten vindt in de beschrijvingen
van het liefdeleven. Het vertelt de geschiedenis van enkele generaties Engelse
boeren, die op de marsh wonen en door de
aanleg van een kanaal en een spoorweg
uit hun isolement getrokken worden. Wij
bemerken hoe elke generatie steeds nauwer met de beschaafde wereld in aanraking komt. Vooral bij de vrouwen is
er een verlangen, die wereld to leren ken
nen, er deel van uit to maken. Maar alien,
mannen zowel als vrouwen houden toch
in meerdere of mindere mate een instinctief verlangen naar de oneindigheid van
de natuur. Zij zoeken die nu in -hun zinnen to beleven. Met elke generatie groeit
dat instinctief verlangen en als zij die
andere wereld bereikt hebben, lokt het
hen als een verloren paradijs in hun ver
houding tot de andere sexe, in het ver-vloeien der persoonlijkheden in het huwelijk. Dan dompelen zij onder in het oerbestaan.
Lawrence schreef zijn bock in een prach-.
tige taal, vol verrassende beelden, die in
de vertaling nog meeslepend is gebleven.
Verrukkelijk zijn zijn natuurbeschrijvingen; in zijn uitbeeldingen van het zieleIeven weet hij het bijna onzegbare uit
to spreken. Zijn indringingsvermogen in
de psyche der verschillende personen is

EKEN
poetisch, ricer dan psychologisch, zijn
taal is scheppend en niet analyserend.
Daarom gaat deze psychologische roman
hoog uit boven het gewone genre psychologische romans.
Het bock is een hunkering naar het verloren paradijs, naar het oneindige, dat
in de mystiek van het oerbestaan en de
volledige beleving van menselijkheid en
natuur gezocht wordt. Daardoor is deze
roman volmaakt heidens. De regenboog
is dan oak niet zoals in de Bijbel het
teken van het verbond tussen God en
wens, maar een poort die op deze chaotische wereld van krotten en f abrieken
staat gespannen als het verlangen naar
het oneindige. En dat verlangen zal naar
schrijvers mening scheppend zijn „tot een
nieuwe groei, opgaand naar het Licht en
de wind en het heldere des hemels " . Het
verlangen zal het verloren paradijs doen
hervinden.
„De Regenboog " wend voor het eerst
uitgegeven aan het eind van de eerste
wereldoorlog, maar vond toen over het
algemeen weinig waardering. Begrijpelijk,
want men droomde toen nog van een de
beschaving reddende Volkenbond. Ook
werd de beschrijving van het sexuele in
het nog sterk Victoriaanse Engeland als
onfatsoenlijk ervaren.
De Nederlandse uitgevers, die het bock
na de tweede wereldoorlog uitgeven, zijn
van mening dat het bock thans beter gewaardeerd zal worden. Dit is, in zekere
sin helaas, heel goed mogelijk. Wie ge,looft thans nog aan een de beschaving
reddende Internationale samenwerking?
De mania zoekt gent, ongeremd zich
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verliezend in cultuurloze genietingen en
sexuele uitspattingen. Lawrence kan voor
hen als profeet optreden van een natuur
mystiek, die zich in de hoogste menselijke
genieting, het huwelijk, uitleeft. Er is
reeds een sterke neiging de geslachtelijke
liefde tot religie, het sexuele tot mystiek
der aarde en tot god; der vruchtbaarheid
to verheffen.
Gods Woord openbaarde ons dat dit
of godendienst is.
C. V.
Ferdinand Langen, De Speelgenoten,
Een novelle. Bayard reeks No. XV.
F. G. Kroonder, Bussum 1946.
Een mens sterft, niet voor zijn droom,
maar aan zijn droom. Zijn spel in de
droom eindigt met zijn dood. Zo is dat in
deze wereld. Wij weten het, maar we
kunnen er niets aan doen. We kunnen er
alleen de alarm-klok bij luiden. Alarm!
Weer sterft er een aan zijn spel. Zo zal
het altijd zijn --- tot eenmaal een nieuw
spel zal beginnen, dat zonder einde en
zonder tranen is.
Dat is het motief van de novelle „De
Speelgenoten" van Ferdinand Langen. Ik
kan niet onverschillig zijn tegenover „de
Broom". Ik geloof er zelf in. Daarom
begin ik, ondanks vroegere ervaring, de
lectuur van Ferdinand Langen telkens
weer met hem een zeker voorschot aan
sympathie to geven. Helaas, zijn droom
lijkt me zo verdacht veel op „doen waar
je zin in hebt". Als je voor God en de
mensen niets anders to dromen hebt, geef
mij dan maar een kwezel of een rooie.
Hoe hardnekkig Ferdinand Langen zijn
droom ook belijdt, toch geeft zijn wijze
van spreken mij niet het gevoel dat hij
er moedig mee van wal durft to stoten.
Waar hij als tastend de werkelijkheid
vervormt of ontwijkt, overal houdt hij
voorzichtig natuurlijke grond under de
voeten. Meer dan een verhaal — laat
staan een verbeelding — meent men een
allegorietje to lezen, bleek met verdacht
rode kleurtjes.
J. D.
J. Versnel, Twee weken water. W. L.
Salm Co, Amsterdam 1946.
Wie eerst „De Regenboog" gelezen
heef t en daarna „Twee weken water" in
handen krijgt, merkt al spoedig verband
op tussen deze twee boeken, hoezeer verschillend zij overigens ook molten zijn.
„Twee weken water" is met weer dan
een middelmatig boekje van het gewone
genre vacantielectuur. Stylistisch geeft
het niet meer dan dragelijke journalistiek.
Maar de mensen die pier voor twee weken het water opgaan, doers dit in een
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verlangen om hun sleurleven in de gecultiveerde samenleving to ontvluchten en
In aanraking to komen met de prille natuur. In de grond der zaak drijft hen eenzelfde verlangen naar een verloren paradijs als de mensen in „De Regenboog".
Zij zijn modern, losser van zeden dan
de figuren uit „De Regenboog". En wat
Lawrence poetisch en onbevangen beschrijft, wordt hier bij de naakte naam
genoemd. Het is ook lang niet zo diepzinnig. De mensen keren hier weer tot
het maatschappelijk leven terug met de
verworven wetenschap, dat het vagebonderen in de natuur op den duur even
goed een sleur zal worden, als het dagelijks maatschappelijk leven dat voor hen
was. Men moet zich echter aan elkaar
leren aanpassen. „Wie zichzelf zoekt,
vindt niets dan walging." Men moet
leren elkander to dienen. „Of je nu gelooft io God, of niet in hem geloof t, dat
is een academische kwestie. Dienen moet
je toch."
De schrijver komt hier dus tot een ethische oplossing, in tegenstelling tot Lawrence, die we een religieuze oplossing
zagen vinden. Daarom geloof ik, dat
voor de moderne mensen, zoals die in
„Twee weken water' voorkomen, en voor
wie het geluk een relatief bezit is, Lawrence een grote bekoring moet hebben.
Ook hen gaat het om de grootst mogelijke zinnelijke genieting, waarvan Law
rence de verfijning, de cultivering gaf.
Met een eenvoudige afwijzing van dit
soort boeken zijn wij niet klaar, want er
spreekt een tijdgeest nit, die heidens van
oorsprong en wezen is en het kan niet
antlers of die tijdgeest werkt ook in ons.
Laten we daarom waakzaam zijn. C.V.
Geert Koops, De familie Kornal jn. C. A.
J. van Dishoeck N.V., Bussum.
Dit boek zou volgens de ondertitel een
roman nit het boerenleven moeten zijn.
Maar het geval, dat er in behandeld en
tot een oplossing wordt gebracht, is in 't
geheel niet aan de boerenstand gebonden.
De boeren zijn hier knappe en redenerende mensen, die veel en schoon praten in
lange redevoeringen met fraaie zinnen
vol deftige, gewichtig doende woorden.
De schrijver wil ons in een bepaalde
richting drijven en laat zelfs de nieuwe
dominee daaraan meewerken. Eerst
toornt deze tegen de zonden van zijn gemeenteleden, later zwenkt hij, is een en al
mildheid. Voor zo'n omkering en zo'n
overtuiging Beef ik geen cent., Door het
verhaal loopt de Pallieterachtige vrolijkheid van de kleermaker; die gezochte, opgeschroefde „humor" verveelt gruwehjk.
Koops wil van zijn mensen sympathieke

lui waken en eigenlijk is er maar één uitzondering, dock ik vind, dat ze hier en
daar tot de caricatuur naderen. Dit boek
is opzettelijk, dus hinderlijk humanistisch.
De onaangenaamheden van de samenleving worden zeker door naastenliefde
voor een deel opgeheven, maar dit boek
weet van Been zonde als oorzaak. Als
de schrljver denkt, dat hij met 't naieve
slot van de vondeling een vondst heeft
gedaan, is hij er naast, evenals met de
strekking van zijn boek.
G. R. v. d. B.
Marie Koenen, Wassend Graan. Uitg.
Het Spectrum, Utrecht z.j.
Wanneer men een roman van Marie
Koenen in handen neemt, weet men, to
worden ingeleid in het intieme Roomse
Zuid-Limburgse familieleven. En wanneer men de lectuur van haar laatste
pennevrucht beeindigd heeft, is men
dankbaar voor een der grote voordelen
der moderne romankunst, welke ons in
staat stelt op indringende wijze to kunnen
kennisnemen van hetgeen Nederlanders
„van een ander geloof" tot in het diepst
van hun ziel beweegt. Want wat zouden
wij, orthodox-protestanten, eigenlijk weten van onze Roomse buurman zonder de
moderne roman? Deze is, in handen van
een waarachtig kunstenaar, de bij uitstek
heldere spiegel, die ons iaat zien hoe een
diep gelovige roomse reageert op de sonde, op voor- en tegenspoed, op geluk en
leed.
Het werk van Marie Koenen, waarvan
ik, wat de Limburgse romans betreft, Het
Hofke en De Andere noem, heeft altijd
op mij de indruk gemaakt, to zijn geschreven door een diep gelovige vrouw,
die bovendien het yak van het romanschrijven tot in de finesses verstaat. Men
moet dan ook wel een verstokt anti-papist zijn om niet de eigenaardige bekaring to ondergaan van het leven zoals
deze Limburgse schrijfster het ons voor
ogen stelt. Dit leven staat mij als orthodox-protestant, heel wat nader dan het
uitzichtloze milieu waarmee W. F. Hermans, de Hollandse existentialist, ons in
zijn Tranen der Acacia's (Vervolgroman
In Criterivan) met harteloos en niets ontr
ziend realisme op de hoogte brengt.
In het werk van Marie Koenen trekt ons
de wijze waarop de grote vragen van
zonde en genade het leven barer personages beheersen.
De roman Wassend Graan nu, die blijkbaar een overigens op zich zelf staand
vervolg is van een vroeger verschenen
werk De Korrel in de Voor, begint met
een zeer goede beschrijving van een bruiloftsdag, in welk eerste hoofdstuk reeds
alle facetten aanwezig zijn voor de ont-

wikkeling der roman in de roman. Niettemin zijn de eerste hoofdstukken wat overladen met personen en is de schrijfster
niet altijd geslaagd ons aanstonds deze
mensen helder voor ogen to stellen (een
euvel waaraan ook Hendrika KuyperVan Oordt niet altijd ontkwam) . Misschien geldt dit bezwaar minder als men
eerst De Korrel in de Voor gelezen heeft.
Wie doorzet, wordt echter beloond. Natuurlljk is er de rivaliteit tussen bedrijven en families, tussen arm en rijk en in
heel het gebeuren, de op- en neergang
dezer levens, is nets menselijks vreemds.
Zelfs waagt Marie Koenen, de oudere
schrijfster die volkomen vertrouwd is met
de diepste schuilhoeken van het mensen
hart, zich aan het beschrijven van een
driehoeksverhouding.
Weliswaar minder problematlsch geworden als de echtgenoot van 't Rosalien is
gestorven, dock dan zijn er de reeds grote kinderen en het niet to onderschatten
feit dat Nelis de oudste knecht is, die 't
Rosalien de kroon niet van het hoofd wil
halen.
Marie Koenen speelt het klaar, zonder
zich de wrevel van haar lezers op de
hals to halen, deze twee mensen hun na
zomer to gunnen.
Dat het slot van het boek al to goedwillend naar een blij erode werd gecomponeerd, is to opvallend om het to verzwijgen. De opstandigheid van de oudste
zoon Frans is zeker overtuigender beschreven dan zijn bekering. Ook bier dus,
evenals in de protestantse literatuur, de
bekering het zwakke punt.
Maar als geheel is dit boek een welkome
verfrissing in het labyrinth der moderne
P. J. R.
na-oorlogse roman.
Jos. Panhuysen, Rechtvaardigen en sonr
daars. Uitg. Het Spectrum, Utrecht.
De hoofdfiguur van dit boek, Olivia
Doeve, is een journaliste, die van uit het
buitenland haar blad voorziet van artike len, schetsmatige bijdragen over de plaat sen en de eigenaardigheden der bewoners,
waarmee zij op haar reizen kennismaakt.
Zij weet, dat zij hiermee voorziet in de
behoefte van het krantenpubliek, hoewel
ze zelf de waarde van deze beschouwende reportage laag aanslaat en meedogenloos de betrekkelijkheid er van onderscheidt. Misschien is de enige rechtvaar
diging er van, dat men ze graag leest...
Wat wil men? Het is voor haar een
eerlijke broodwinning. Niet weer, maar
ook niet minder. Een Bakker maakt ge,bak, een meubelmaker meubels en zij typt
artikelen voor de consumptie.
Maar niet om hetgeen deze vrouw doet
--- schrijven, reizen in Spanje en Ameri-

ka --- dock om wat zij is, kiest Panhuysen haar als voorwerp van zijn analyse,
en wie de moeite neemt, hem geduldig to
volgen, zal het niet ontgaan, hoe be
kwaam (en zeker niet oppervlakkig of
onbezonnen) hij de generatie tussen de
twee wereldoorlogen typeert en ontleedt.
Had die generatie een levensbeschouwing? Neen, zij zocht er een, en zij zocht
niet gericht, doch in permanente aarzeling. In zekere zin wordt de oorlog een
smeltkroes voor al deze her-en-der gedrevenen, ook voor de figuren, welke Pan
huysen schiep. Zij worden genoopt tot
een keuze; of Bever, de ingrijpende ge
beurtenis zelf brengt scheiding van gees-^
ten, van kaf en koren, van „rechtvaardigen en zondaars". De schrijver ziet deze
scheiding vertikaal, door alles en alien
heen, en hiermee begrijpt gij, lezer, dat
Panhuysen het zich allesbehalve makke^
Job. v. H.
lijk heeft gemaakt.
S. F. Witstein, Bekentenis aan Julien De^
lande. Contact, Amsterdam.
Dit debuut van Mejuffrouw Witstein is
onbegrijpelijk knap geschreven en even
onbegrijpelijk knap van bouw en psychologie. Het is een bekentenis van een jon-ge vrouw aan haar beminde, behelzend
het relaas van haar leven, dat zij slechts
behouden kon door haar stiefvader het
leven to benemen. Het boekje is zeker
met omwille van de sensatie geschreven:
het sensationele is er vreemd aan. En
toch vervulde het sober verslaan van de
reeks van aanleidende oorzaken mij met
walging. De stank werd me to machtig.
Daarenboven ontbreekt ook maar de ge
ringste heenwijzing naar een religieuze
levensinhoud. Er is een nihilistisch nege,ren van de begrippen schuld en kwaad in.
Het gegeven zou een essay van een ervaren vak-psycholoog zeker waard zijn;
in de vorm van een novelle wekt deze
geraffineerde uiteenrafeling van sadisme
en infame moraal hevige afkeer. En dit
to sneer, daar de in het boekje gestelde
bevrijding tevens de consequentie, de vervolmaking vati de door de hoofdpersoon
ontvluchte perverse beinvloeding is.
J. v. D.
Jacoba M. Vreugdenhil, Een meisje als
Lientje. Bosch Keuning N.V., Baarn.
Het is altijd moeilijk, een bock te bespreken, dat j e zeer bewondert. Je mbet
haast je toevlucht nemen tot het gebruik
van gemeenplaatsen. Wie van een bock
zegt, dat het moos is, zegt eigenlijk niets.
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Het woord „mooi" is zó beduimeld en
afgesleten, zb vaak besnoeid, dat beeldenaar en randschrift zijn teloor gegaan.
Wie niet door een bock ontroerd werd,
zal zich over de ontadeling van de door
hem gebruikte woorden gemakkelijker
troosten, dan hij, die dat wel werd. De
laatste zou wel nieuwe woorden willen
gebruiken.
„Een meisje als Lientje" heeft mij ont^
roerd. Het is voor mij een van de beste
romans die na de oorlog in Nederland
verschenen zijn. Jacoba Vreugdenhil heeft
zich mijns inziens met dit boek een plaats
veroverd in de kopgroep der protestantse
schrijvers.
De compositie is zeer origineel. In een
grote havenstad wordt een jong, opval
lend mooi meisje door een vrachtauto
doodgereden. Hiervan wordt aan een
aantal mensen mededeling gedaan, en tel-kens wanneer deze mededeling gelezen
wordt, vertelt het bock van de plaats, die
Lientje Otten in een bepaald leven of in
een bepaalde levenssfeer heeft ingenomen.
Zo wordt voor onze ogen door middel
_ van verhaal en vertelling het beeld van
Lientje opgetrokken.
Wie hierbij wil spreken van een goede
vondst, van een op gelukkige wijze het
nu eens anders dan antlers doen, slaat de
plank toch wel kennelijk mis. Want de
inhoud zelf geeft aan, dat de schrijfster
niet anders kon, dan deze stof zó behan
delen. Lientje Otten is een ongelovig
meisje, een meisje van de wereld, dat in
haar leven met allerhande christenen in
aanraking komt. Maar de Blijde Boodschap wordt haar op zo gebrekkige wijze
gebracht. Lientje is het object van
vriendschap en van begeerte, van jalouzie en van belangstelling, van collegiale
gevoelens en van wat al niet weer, maar
wie bekommert zich om haar eeuwig heil?
Pas als zij gestorven is, begint deze
schuld bij haar „naasten" bewust to worden. En juist deze schuld is het, die de
schrijfster tot schrijvens toe bewogen
heeft, het is in letterlijke zin haar motief.
Het is er haar helemaal niet om to doen,
eens op een buitenissige wijze een meisjesleven to beschrijven. Zij is teveel ro
manciere om niet to weten, dat j e dan
het slot niet vooruit moet geven, want
dat haalt de spanning maar weg. Maar
wat zij beschrijven wil, begint inderdaad
bij Lientjes dood: het inzicht in de col-lectieve schuld ten opzichte van meisjes
als Lientje. Zij, de schrijfster, kbn niet
anders dan eerst na Lientjes dood, haar,
neen, bns Leven beschrijven. O traagheid
van het wereldgelijkvormig hart, dat toch
brandende in ons moest zijn.
Dit bock beef t vele hoofdpersonen, alleen Lientje is er geen hoofdpersoon in.

De schrijfster had ons, wat zij zeggen
wilde, moeilijk harder kunnen zeggen dan
op deze wijze. Zij legt deze schrik op
ons: dat wij zomaar vergeten zijn, dat
ooze eerste aardse taak het ons bekommeren om de ziel van onze naaste moet
wezen, onverschillig of zij onze typiste is,
onze vriendin, onze meerdere of onze
mindere, onze aangebedene of onze riva
le. Maar hiermede is over de structuur
van dit merkwaardige boek nog lang niet
alles gezegd. Tot nu toe Bing alles over
de schering. Nu komt de inslag. De auteur brengt ons het gehele boek door, de
beroemde sprookjesfiguur van Andersen
Kleine Zeemeermin in de gedachten. De
Kleine Zeemeermin hunkerde immers naar
een onsterfelijke ziel? Waarom hunkerde
juist zij? Dat is het levensgeheim en achter alle levensgeheimen staat God. Daarom stelt Andersen dat, en verklaart het
niet, ook niet op sprookjeswijze. En daar
alle levensverschijnselen een eenheid vormen, wordt dat verlangen naar onsterfeIijkheld tot een alles beheersende hartstocht door de liefde tot de prins. Zij sal
haar onsterfelijke ziel krijgen, zo wordt
Naar aangezegd, als zij de prins weet to
huwen. Maar de prins herkent haar niet
als de Iiefste, en trouwt met een doodge
wone princes. Doch God is barmhartiger
dan alle psychologie en alle causale verbanden. Bij Hem is Been noodlot. Hij
schept in Zijn liefde een weg van Liefde
tot de onsterfelijkheid, die de Kleine Zeemeermin alle Iijden waard was. En in
haar kinderlijk hart werd,en terecht alle
vormen van liefde als zijden van een en
dezelfde zaak ervaren.
Zo ook Lientje. Ook in haar leeft het
verlangen naar het geluk der gelovigen.
Door wat en hoe? God staat achter alle
dingen. Maar ook Naar gaat de prins
voorbij. De prins, dat is in dit geval een
rechtzinnig-gelovige jonge man, een door
en door fatsoenlijke, normale jongen met
ambities, die zich veilig weet in zijn J.V.-erschap, zijn geijkt geloof en zijn zuivere
Kerk. De schrijfster hoont deze dingen
niet, integendeel. De prins blijft een prin.
Maar zij last ons zien, dat dit alles niet
voldoende is, neen, zo beschamend, zo
tragisch onvoldoende, als er de grote
Liefde niet is.
Lientje wordt in dit boek niet in de hemel geschreven of er buiten: hoe zou de
schrijfster het weten? Zij schrijft trou.wens niet over Lientje. Maar zij geeft
door middel van het sprookje wel een
aanwijzing: God is een God des ontfermens. Dit is niet een tekort in het verhaal, het is veel meer een verdienste. Het
accentueert het tragische in de situatie:
Lientje is flood en wat weten wij van de
doden? Waar de boom valt, daar blijft

hij liggen. Zij is temidden van ons ge^
storven zonder dat wij haar „staat" wisten.
Er zou van dit mooie boek nog z&
veel to zeggen zijn, dat deze recensie de
gewenste omvang van een boekbespre
king verre overschrijden zou. Ik moet mij
daarom beperken. Web wil ik nog wijzen
op de merkwaardigheid, dat het water
een zeer op de voorgrond tredend ele-^
ment is in het decor: de rivier, de parkvijver, de zee... — Het boek ontleent er
boeiende vormen aan en belaadt het met
symboliek: de dood bij de rivier die in
eindeloze regelmaat stroomt naar de eindeloze zee... De kleine liefde bij de burgerlijk-idyllische vijver.
De stijl is vlot, puntig, levendig, doet
nergens mooi aan. De taal dringt zich
met door fraaiheid op. Dit is niet enkel
verdienste. Dat de schrijfster van „Zeven
paedagogen en ik " van de ironie weet
gebruik to maken, behoeft niet to verwonderen. Maar in dit boek is het een lichtelijk trieste, een tamelijk huipeloze ironie,
die zich wonderwel bij het verhaal aanpast. De stem van het hart klinkt in het
algemeen schuchter door; de schrijfster
houdt, angstvallig bijna, afstand. Maar
juist tengevolge van deze soberheid weet
jacoba M. Vreugdenhil zo diep to ontroe
ren wanneer die stem luide doorbreekt.
In dit boek spreekt deze dan Schriftwoor
den, die ons daardoor als nieuw in de
oren klinken.
Zeer geslaagd ook schijnt mij de tekening
der verscheiden milieu 's: vooral het web
rijkelijk large gedeelte aan het kantoor
van Harveld gewijd, is qua tekening heel
goed. De dialogen zijn hier, zoals in heel
het bock, seer natuurlijk. Laat ons hopen,
dat de schrijfster, die zo uitstekend
ensceneren kan, ons nog met werk zaI
verrassen, waarin zij zich ten voile in
situatie en dialoog geven zal: het drama.
Resumerend kan ik niet anders zeggen
dan dat „Een meisje als Lientje" een rijk
en apart boek is. Het is een beschamend
en ontroerend boek, dat ons ten gevolge
van zijn knappe bouw (hoe belangrijk is
toch de techniek), zijn verontrustende
boodschap dusdanig brengt, dat wij er
met aan ontkomen kunnen.
j. v. D.
Stephan Zweig, Amok. Vert. Reinier P.
Sterkenburg. N. V. Ned. Boekenimport
en uitgevers Mij, Adam.
De Duitse ondertitel van deze 5 novellen
luidt: Novellen der Leidenschaf t. Leiden-schaft is hier, zoals meestal, geslachtelijke
passie. De persoon, die daarvan bezeten
raakt, scheurt zich los uit zijn omg eving,
waar hij zich meestal verveelde, en be-
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drij f t amok. De drift verliest haar normaal karakter en groeit monsterachtig
uit. --- Een andere opvallende eigenschap
van de passie is haar kosmisch karakter.
Zweig heeft dat breed uitgewerkt in „De
vrouw en het landschap" en „Een fantastische avond". Het landschap, de menigte worden geschetst als behept met
sexuele potentie. Hier pakt Zweig's psyr
chologische scherpte wel het meest. De
passie is zo heftig omdat ze een hindernis op haar weg vindt. Ze verkrijgt niet
de vervulling van haar begeerte, omdat
ze op iets denkbeeldigs is gericht. Het is
haar ook nooit to doen om echte gemeenschap. Ergens spreekt een van de handelend-gedreven personen van een nieuwsgierigheid die zich tot in de dood begeyen wil. Dit is maar gees literair middel tot versterking van het effect. De
doodsgedachte is wetenschappelijk gefundeerd. Sinds Freud is het oeroud ritueel
der liefdesbegeerte ontdaan van alle ro-mantische nevel. De analyse heeft het
blootgelegd en ontluisterd. — Deze verzakelijking bepaalt ook 't karakter van deze
novellen. Ze zijn psychologisch raak,
schaamteloos raak, al to zwaar gedetail
leerd en in hun obsessie en perverse natuur of zichtelijk en monotoon.
Wat zou toch wel de waarde zijn van
dit proza, wanneer eens de sexuele rage
zal zijn uitgewoed? Hoe is het toch mo^gelijk dat men een novelle als „De Amokmaker" acht to raken aan de diepste problemen van leven en dood, zoals de uitgever in hooggestemd proza duet. „De
Amokmaker" is een onsmakelijke en daarbij onwaarschijnlijke draak, alleen al omdat alle gebeurtenissen vervormd zijn
naar het patroon van de hartstocht.
Het lijkt me toe, dat er een betere keuze
to doen ware geweest uit het onvertaalde werk van Stephan Zweig. Zo zijn de
essay's („Kampf mit dem Damon” en
„Drei Meister") nog niet vertaald en ook
In het Duits bij Bermann Fischer nog
niet, herdrukt.
Ou.
Jan Mens, Meester Rembrandt N.V.
Kosmos, Amsterdam-Antwerpen 1947.
IIe druk.
Deze buitengewoon verzorgd uitgegeven
roman is me niet meegevallen. De auteur
verstaat het yak en dat is veel waard.
Het boek laat zich dan ook vlot lezen;
er is behoorlijke plastiek en de verhaaltrant is vrij boeiend. Maar een historische roman stelt bijzondere eisen en zeker
een roman over het leven van Rembrandt. Een roman wordt niet historisch
door het bier en daar gebruiken van verouderde taalvormen, en de sfeer uit de
Gouden Eeuw krijg je niet door een mole42

naar tegen zijn zoon to later zeggen, dat
hij In kleine dingen niet verkwistend
moet zijn, omdat zo de republiek met
groot geworden is. Dat doet mu denken
aan het chauvinistische schoolboekjesschema, dat van alle poorters helden
maakt en van alle regenten heroen. Zo
bont maakt Jan Mens het wel niet, maar
wezenlijk is er niet zo veel verschil. Het
boek tast nergens het geijkte gouden
eeuw-beeld aan. Dat is bet goed recht
van de schrijver. Maar het goed recht
van de lezer is er niet in to geloven.
Oak mag ik van de schrijver verwachten,
dat hij een poging zal doen, de figuur
van Rembrandt to doorlichten. Waarorn
schrijft hij anders over hem? Ik wil nog
vergeten, dat de jonge Rembrandt zo nu
en dan dingen zegt die, zeker naar hun
vorm, bedenkelijk veel lijken op wat je
bij een impressionist-van-nu to horen
kunt krijgen. Erger is, dat de auteur bij
de latere Rembrandt volkomen in gebreke
is gebleven: hij is in feiten en omstan
digheden blijven steken; hij kiest, ook
waar zijn hoofdpersoon faalde, herhaaldelijk diens partij en kan dus niet anders
dan aan de buitenkant blijven. Hinderlijk
is, dat Been poging wordt gedaan, objectief to blijven bij de behandeling van
het conflict tussen Rembrandt en de kerk.
Bij dit alles is deze roman een heel lees-'
baar boek gebleven. Een mens kan ook
teveel willen. Maar als je het bock, met
een beetje moeite, uitgekregen hebt, verzucht je toch: aardig, maar wat heb je
er eigenlijk aan?
J, v. D.
Ernest Hemingway, De groene heuvelen
van Atrika, Zebra -bock No. 2. Vert.:
J. F. Kliphuis. Republiek der Letteren,
Amsterdam.
Alles wat Hemingway schrijft is goed geschreven en de moeite van het lezen
waard. „De groene heuvelen van Afrika"
is avontuurlijk genoeg em het is goed
vertaald ook, maar zelfs de beroemde
auteur van deze jachtverhalen kan me
met verzoenen met het uit louter vermaak en dan nog gereglementeerd doden
van edele, grote dieren. Het lijkt me zo
infantiel: zo echt jets van het verwende,
drakerige jongetje, dat alles kapot mag
waken wat-ie wil, behalve het dressoir
en zo, dat wil pappie niet hebben. En
als Hemingway dan maar niet zo harteloos geestig deed! Hij doet in dit boekje
to dik, to geweldig. Maar liefhebbers van
dit soort van verhalen kunnen aan dit
boekj a hun hart ophalen.
De uitvoering is slecht. Als we zó het
boek goedkoop moeten krljgen, kunnen
J. v. D.
we 't beter niet krljgen.

STEM VAN ZUID-APRIKA
C. M. van den Heever, Anderkant die
berge; dez., Generaal J. B. M. Herzog;
Sarel Marais, T Waal f Afrikaanse kortverhale; P. J. Nienaber, Afrikaanse
skrywers aan die woord. Alle uitgaven
van Die Afrikaanse Pers-Boekhandel,
Johannesburg.
De jaren van de tweede wereldoorlog
hebben voor de Afrikaanse literatuur
weinig nieuws gebracht. Zowel op het
gebied van de poezie als op dat van het
proza komen we slechts enkele ons nog
onbekende namen tegen. De belangrijkste
dichters zijn nog steeds de gebroeders N.
P. van Wyk Louw 'en W. E. G. Louw;
daarnaast mag de dichteres Elisabeth
Eybers niet onvermeld blijven. De voor.naamste romanschrijver is nog altijd C.
M. van den Heever.
Aanvankelijk schreef Van den Heever
ook verzen, maar bij hem won het proza
het van de poezie, met het gevolg dat hij
thans een respectabele reeks novellenr
bundels en romans op zijn naam heeft
staan. Verschillende van deze boeken
hebben we vroeger reeds besproken, in
jaarlijkse kronieken, afgedrukt in Op..
waartsche Wegen, De Werkplaats en
Stemmen des Tijds; wij willen nu aan de
daarin genoemde titels nog twee nieuwe
toevoegen: Van aangcsig tot aangesig en
Anderkant die berge.
Over het laatste boek volgen hier nog
enkele opmerkingen. Aanstonds valt het
op dat in deze roman op Been enkele
wijze de invloed van de schokkende ge
beurtenissen der laatste jaren merkbaar
is. Het verhaal zou ook een kwarteeuw
geleden geschreven kunnen zijn. Het verplaatst ons naar het midden van de vorige eeuw, als verschillende Boeren, gedreven door zwerflust en het verlangen
vrij to zijn, hun weinige bezittingen op
hun wagens laden en met hun gezin, bun
vee, trekken gaan in Noordelijke richting. Ook Jacob de Jager neemt deel aan
deze algemene trek; hij vestigt zich aan
de oever van de Vaalrivier. Hier verovert hij op de wildernis een welvarende
boerderij. Maar er komen Buren, Willem
Pelser en zijn gezin, en deze Pelser is
een vreemde man, die veel praat maar
weinig presteert, die zich zeer godsdien-stig voordoet, nnaar zo nu en dan springt
hij uit de band, drinkt en danst. Tegenover vrouw en kinderen is hij een tiran
en het gevolg is dat zijn oudste zoon
Skalk niet uitgroeit tot een harmonisch
mens; hij tobt met een sterk minderwaardigheidsgevoel en heeft een neiging tot
liegen en bedriegen. Wanneer deze Skalk
trouwt met Malie, de dochter van Jacob

de Jager, moet het wel op een mislukking
uitlopen. Malie weet, hoe groot haar liefde ook is, haar man niet blijvend aan
zich to binden, en tenslotte verlaat zij
Skalk, keert zij met Naar dochtertje naar
haar ouders terug. De oude zwerflust
was in De Jager bijna gestorven, maar
als Malie hem vraagt of zij niet verhuizen
kunnen, staat de begeerte naar vrijheid,
zo machtig in zijn jonge jaren, opmeuw
in hem op. Zijn zoon, die een boerderij
drijft naast de zijne, sluit zich bij hem
aan en in twee wagens trekt de familie
over de Bergen, een onbekende toekomst
tegen.
Het gegeven is, als heel de geschiedenis
der Boeren waaraan het werd ontleend,
biezonder sympathiek, maar Van den
Heever is er niet in geslaagd er een his-'
torisch zuiver verhaal van to maken. Zijn
eigen, moderne, levensgevoel laat zich
hier en daar Belden, en het gevolg is dat
het anderssoortige in deze mensen niet
voldoende tot zijn recht komt. Het blijft
dan ook to veel een beschrijving van buiten of ^-- totdat het huwelijk tussen
Skalk en Malie getekend wordt, met zijn
algemeen-menselijke inslag; eerst wanneer dit gegeven aan de orde komt, voelen we hoe onze aandacht, aanvankelijk
nog verdeeld, zich spannen gaat.
Het duidelijkst komt dit Bemis aan objec-tiviteit tot uiting wanneer er gesproken
wordt over godsdienstige ervaringen. De
hier beschreven personen zijn Calvinisten. Vooral het g eloof sleven van Jacob
de Jager wordt ons uitvoerig getekend,
maar de wijze waarop dit geschiedt, kan
ons met geheel bevredigen. Typisch Calvinistische kenmerken, als b.v. de neiging
rampen als een straf van God to beschouwen, worden wel genoemd, maar
zij missen tezeer de gloed der overtuiging.
Warmte krijgen de godsdienstige gevoe
lens van De Jager eerst door naast deze
Calvinistische kenmerken Oik een pantheistische trek. Maar in hoeverre zou
deze Boer, had hij ooit geleefd, zich ooit
door overwegingen van pantheistische
aard hebben laten leiden? Zou hij die niet
als heidens hebben verworpen? Doet hier
de persoonlijke voorkeur van de schrijver
niet afbreuk aan de historische werkelijk
heid?
Overigens is Anderkant die berge een
roman die vele goede hoedanigheden bezit. De natuurbeschrijving is voortreffelijk, en Van den Heever verstaat de
kunst de gebeurtenissen weer to geven
naar de innerlijke betekenis meer nog dan
naar de uiterlijke gedaante, zonder dat
het verschaal erbij aan spanning iinboet.
Behalve deze roman schreef Van den
Heever nog een uitvoerig werk over
Generaal J. B. M. Herzog, en hoezeer dit

43

boekwerk in Zuid-Afrika self wordt gewaardeerd, blijkt wel uit het feit, dat er,
ondanks een aanzienlijke omvang en
dientengevolge hope prijs, binnen korte
tijd reeds een herdruk noodzakelijk was.
Voor het verstaan van de persoonlijkheld van generaal Herzog is het van de
grootste betekenis. Niet slechts heeft Van
den Heever de oud-premier persoonlijk
gekend, en heeft deze kennismaking ger
leid tot waardering, ja ontzag. Maar Herzog heeft Van den Heever ook het ma
teriaal verschaft, dat hij voor deze levensbeschrijving nodig had en de moeilijkste
gedeelten hebber zij beiden, schrijver en
beschrevene, tot in biezonderheden met
elkander besproken. Dank zij dit nauwe
contact is het Van den Heever gelukt
veel to verklaren wat in het leven en
het werk van generaal Herzog anders
misschien raadselachtig zou zijn gebleven.
De persoonlijkheid van Herzog, met vooral een sterk juridische inslag, spreekt niet
onmiddellijk aan. Lilt het boek van Van
den Heever leren wij zijn karakter begrijpen, en we prijzen de onverzettelijk^
held waarmee hij, in de jaren na de twee
de Boerenoorlog vooral, de Zuid-Afrikaanse cultuur verdedigde, haar wist to
behoeden voor algehele ondergang.
Hoe weinig er veranderde, zeker op bet
gebied van het proza, blijkt ook nog uit
de verzameling Twaalt Af rikaanse kort`.verhale, die Sarel Marais heeft uitgegeyen. De namen van de medewerkers aan
dit boekje staan in een bonte rij vermeld
op de omslag. We vinden er weinig
nieuwe onder: Jaco van der Merwe, M.
J. Harris; daarentegen zijn er vele oude
bekenden: Eugene Marais, Leon Mare, D.
F. Malherbe, Sangiro, Jachem van Bruggen. Onder deze twaalf kortverhale is er
slechts een heel enkele dat, in het Ne
derlands ver taald, de naam novelle zou
verdienen. Een novelle is een wereldje op
zichzelf, en deze schetsen geven flarden
van leven; vandaar dat zij eerder de indruk wekken voorstudies to zijn voor belangrijker werk of fragmenten van werk
dat onvoltooid bleef.
Tenslotte deed P. J. Nienaber, met zijn
Af rikaarnse skrywers aan die woord, voor
Zuid-Afrika, wat D'Oliveira met zijn bekende boekjes De mannen van '80 aan
het woord en De jongere generatie, deed
voor onze eigen moderne Iiteratuur. Deze
lector aan de Universiteit van de Witwatersrand is een onvermoeid popularir
sator en als zodanig valt zijn betekenis
voor de hedendaagse Zuid-Afrikaanse
letterkunde hoog to schatten. Deze letter
kunde moet, wil zij levensvatbaarheid
hebben, in nauw contact staan met het
yolk; zi j moet bij dit yolk begrip, liever
nog instemming vinden. Dit alles is niet
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mogelijk zonder dat er bemiddelaars zijn
en een van deze noodzakelijke bemiddelaars, de ijverigste van al, is P. J. Nienaber. In het hierboven genoemde bock
verzamelde hij wat verschillende schrij-^
vers over hun werk vertellen wilden, en
mocht het om de een of andere reden
niet mogelijk zijn dat zij zelf hun werk inr
leidden, dan voorzag hij in deze leemte
door artikelen over hen of to drukken
die dit werk op biezondere wljze typeren
of hij verzocht een familielid of een zeer
intieme vriend zijn indrukken vast to
leggen. Op deze wijze ontstond er een
bock dat niet slechts voor het contact
tussen het Afrikaanse yolk en zijn schrij^
vers betekenis heeft, maar dat ook ons
Nederlanders helpen kan om deze schrijvers nader to leren kennen. Wij leven to
ver van het eigenlijke terrein der Afrikaanse letterkundige werkzaamheid verr
wijderd; dit maakt dat wij maar al to dik.wijls moeilijk kunnen komen tot een op^
rechte belangstelling en straks een warme
waardering. Met dit bock komen de Afrikaanse schrijvers als het ware korte tijd
bij ons op bezoek. De stem van Zuid-^
Afrika klinkt even op in onze huisJ. Haantjes.
kaniers.
POEZIE
J. M. Hondius, Het bonC gewaad, gedichten. C. A. J. van Dishoeck, Bussum
1947.
Er zijn schilders en amateur-schilders, en
so zijn er ook dichters en amateur-dichtens. Maar zomin als iedere amateurschilder een Zondagsjager is, evenmin is
elke amateur-dichter daarom ook een
prutser.
Wat brengt mij er toe, de beer Hondius
het stempel „amateur-dichter" op to
drukken? Ik weet tenslotte niets meer
van hem dan ik uit zijn boekjes lees. Deze
dichter kent zijn taal, en ze is onder zijn
handen willig en lenig. Zijn rhythmen zijn
vrij binnen welbepaalde grenzen; zij doen
mij geregeld aan de lyrische partijen van
een antieke tragedie denken. De inhoud
van zijn verzen is zinrijk en verfijnd.
Maar de oorzaak ligt in de eerste plaats
juist in die atmosfeer van beschaving, die
mij nit dit werk tegemoet komt en die —
opmerkelijkerwijs -- tegenwoordig onder
dichters steeds zeldzamer wordt. Dit is
Been bentgenoot. En dan zijn er vooral de
vele, niet zelden samengestelde bijvoeger
lijke naamwoorden, welgekozen, kleurig,
maar toch effecten die zijn „aange
bracht" Wie so schilderend en overpeinr
zend dicht, dicht tenslotte van de buitenkant. En het is de roep uit de diepte,
die de dichter maakt.

Of is dit ook maar een modern voorr
oordeel. Naar antieke maatstaven zou
er waarschijnlijk Been enkele aarzeling
zijn om J. M. Hondius voluit dichter to
noemen --- zij het dan misschien een
Alexandrijn of een van de zilveren Latiniteit. In elk geval heb ik de lectuur
van dit boekje zeer gewaardeerd, en ik
zal het eerder nog eens opslaan dan
menig uit nood geboren beroepswerk.
De veelververige rok distingeert deze
dichter inderdaad van het Bros zijner
broederen. En zo begin ik to begrijpen,
dat ik de betiteling als boven eigenlijk als
compliment bedoeld heb.
J. D.
H. P. G. de Wringer, Verstoorde fees
ten, Helikon no. 31. A. A. M. Stols,
'srGravenhage, 1946.
H. P. G. de Wringer is .--- voorzover
ik hem uit dit boekje leer kennen r--- een
normaal gezond en evenwichtig mens,
die een normaal gezond en evenwichtig
leven leidt en zal leiden. Omdat hij gevoeligheid bezit en kennis van poetische
requisieten, is hem dat onuitstaanbaar.
Zijn werk is handig en vaak aardig, het
laat zich zonder ernstige stoornis lezen
en brengt Been enkele verrassing. Het is
een regenachtig geval, maar na regen
komt zonneschijn.
Deze dichter kan wel beschrijven en een
sfeer suggereren. Een kwaliteit van het
werk zou kunnen zijn, dat het soms zo
simpel en vanzelfsprekend klinkt. Maar
zal dit werkelijk tot een kwaliteit worden,
dan moet men lets to zeggen hebben. De
Wringer evenwel doet zijn naam Been
eer aan.
J. D.
W. H. Stenfert Kroese, Op zoek near
uitzicht. C. J. A. van Dishoeck, 1946.
Dit vind ik een raadselachtig boekje.
Vele van de verzen erin herinneren mij
aan het verhaal van Bruintje Beer, dat
zich immers zowel van proza als van
poezie onderscheidt door het van tijd
tot tijd opduiken van woorden die hele-maal of half of op zonderlinge wijze
rijmen op andere woorden, die we al
gehad hebben. Rhythme? Men kan er
over twisten: of het is er niet, of het is
zo star als een tam-tam. Dan een vliegenplaag van germanismen, waaronder
hoogst ongebruikelijke. Nog nooit heb ik
de Nederlandse taal zo zien mishandelen
op geschept papier. De syntaxis doet
mij denken aan de brieven van deftige
dames, wier zinsbouw verstoord is door-dat ze niet gewend zijn Hollands to
spreken. Sommige gedichten van W. H.
Stenfert Kroese hebben deze gebreken

in mindere, soms in v eel mindere mate
(een cake! is werkelljk wat „losgezongen ) , maar ze blijven toch altljd krampachtig, kunstmatig, doorschoten van
vreemde scheuten van dichterlijkheid.
Want dat is het zonderlingste: die dichterlijke glinsteringen, als weggesmeten
sardineblikjes op deze berg taalpuin.
Begrijp ik er lets van, dan is dit lets
maniakaals, dit moeten, dit tot elke prijs
willen zingen met de wetenschap 't niet to
kunnen (zie „Vergelijking " en ,,Onmacht") . Het is mij dan ook onmogeiijk,
de schrijver lets euvel to duiden; maar
wel kan men de uitgever verwijten,
dat hij ons niet althans een groot deel
van deze bundel bespaard heeft. Hij
heeft zelfs de meest simpele fouten niet
gecorrigeerd (by. na den jacht, groen
van mosch) .
J. D.
Jan van Gelder, Droom en werkelijkheid.
Helikon no. 32. A. A. M. Stols,
's--Gravenhage 1946.
Sommige dichters zijn aan de droom
verslaafd. Zij kweken die aan, maar de
geur van hun lofoffer doet mij vaak denken aan de eigen teelt, die wij in de oorlog rookten. Andere dichters hebben van
het dromen tabak. Niet omdat zij de
droom hebben afgezworen, want dat zou
het einde van de dichter zijn; maar
omdat de dromen, die er alzo in het
leven (ook door dichters) gedroomd
worden, noch met deze, noch met een
hogere werkelij
kheid jets van doen heb
ben.
Jan van Gelder behoort tot de laatsten.
Hij weet de dingen scherp uit elkaar to
houden, hij verwisselt de waarden niet.
Terecht kiest hij uit Xenophones Anabasis het aardige motto: Daarop zonden
zij in de nacht Democrates uit Temenion
op verkenning ......... ; want van hem
was ook al vroeger de betrouwbaarheid
gebleken, waarrnede hij wat er was, als
(er) zijnde, wat er niet was, als (er) niet
zijnde rapporteerde".
Deze dichter is soms bepaald niet handig.
Een enkele maal zou men wensen, dat
hij zich maar van het goede proza had
bediend. Maar behalve op de plaatsen,
waar hij zichzelf herhaalt, is hij steeds
interessant. Neemt het bundeltje gaandeweg aan „inhoud" toe, poetisch vind ik
het begin het sterkst: Petit album de Jeunesse 1 en 3; vooral dit laatste, een soort
„symphonie in geel , eindigende met „het
nooit geziene gee! van violet".
Opmerking verdient nog, dat de plaats
van de rozen bij Bertus Aafjes bij deze
dichter wordt ingenomen door de egelantier. Schijnbaar natuurlijker, eigenlijk
nog litterairder.
J. D.
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Luc van Hoek, Grisaille. Uitg. W. Bergmans, Tilburg.
Een klein bundeltje eenvoudige, symphatieke verzen: door en door gezond van
geest. Er klinkt de blijmoedige levensaan .
vaarding van de christen in, die de vreugden en het feed van alle dag zonder bijsmaak van Weltschmertz genieten en
doorleven durft. Een Brabants bundeltje:
nergens zwaar op de hand, nergens leeg.
Er staan een paar mooie balladen in.
J. v. D.
Josef Cohen, Gedichten. Erven A. de Jager, Groningen 1946.
Het is een eigenaardig geval met deze
gedichten. De meeste ervan zijn onvoldragen; ze zitten vol lege woorden; verscheidene ervan zijn niet meer dan rijm,pjes. De dichter is er sentimenteel, roman.tisch en troosteloos in. Het is bijna alles
zwevend-poetisch, puberaal. Hij schrikt
met terug van banaliteiten of het massaal
gebruik van titteltjes. En toch klinkt in
sommige gedichten de toon van het hart
door, zoals in „Putters", dat ontroerende
en gave regels heeft naast „het elastiek
zwol blauw op " in plaats van „je hand
zwol blauw op, als je het elastiek er om
wond " . Een dergelijke fout is typerend.
Slordigheid en gebrek aan zelfkritiek, ger
voegd bij een zwak talent, maken dit
J. v. D.
bundeltje waardeloos.
Gerrit Achterberg, En Jezus schreef in 't
zand. D. A. Daamen, Den Haag 1947.
Dit boekje telt 36 pag.; 18 ervan zijn
met verzen bedrukt. En al zijn die verzen
van Achterberg, je wordt toch een beetje
kriegel, als je bij het doorbladeren niet
goed weet of je nu een schetsboek of een
gedichtenbundel ter hand genomen hebt.
De titel wijst al op het religieus karakter
van de gedichten. Zij lopen naar de vorm
nogal uiteen. Zeker bij Achterberg betekent verschil van vorm, verschil van instelling. Het bundeltje is dan ook alleen
hierom al belangrijk, omdat het de ontwikkeling van Achterberg illustreert: het
is een schetskaart van de gevolgde route.
Niettegenstaande de merkwaardige vorm
is Reiziger „doet" Golgotha een tradi^tioneel-christelijk vers; iatere verzen ber
wijzen het versmallen van de frontsector
en het verhevigen van de strijd: de ge^
weldpleging op het woord neemt een
aanvang. De worsteling met God gaat
over in de worsteling met de dood. Dat
is geen terugval, Been verlies, het is
winst. Want het eerste gevecht eindigt
altijd in de vrede des harten, die kern en
kiem is van het nooit aflatend verzet
tegen de dood. De gelovige berust nooit
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In het verderf. In dit bundeltje staan verzen, die zo van deze militante vrede ver^
vuld zijn, dat ze lang in je blijven doorspreken: Bekeering, Pinksteren, Triniteit.
Maar ook Gebed en vooral Code, Mozaiek en Deoide zijn prachtige verzen, doordrenkt van geloof en gespannen van ver
weer.
Bij „knappe" dichters krijg je soms de
indruk, dat zij zelf van sommige „fraaie"
verzen zeer genoten moeten hebben. In
die verzen is dan lets van de behaagzie
ke vrouw. Bij Achterberg heb je dat gevoel nooit. Hij is knap tilt noodzaak. Hij
heeft van de nood een deugd gemaakt.
Zijn ontroering doet het niet met minder,
hij beef maar knap to zijn. Zo vecht hij
op zijn eenzame voorpost, ook voor ons,
zijn lezers. Maar toch niet troosteloos.
Want
Die ons heeft Iiefgehad,
vervult vannacht de wet.
J. v. D.
Herman Salomonson (Melis Stoke) , Re-crutenschool en andere gevangenisverzen, met een inleiding van Jhr Mr A.
K. C. de Brauw; A. A. M. Stols, 1946
's-Gravenhage.
Wie inleiding en verzen gelezen heeft,
gevoelt niet veel lust van deze uitgave
veel to zeggen. Wat moet je zeggen, als
je met een zo groot geloof, een zo brandende liefde geconfronteerd bent geweest? Er is schaamte en verering en
deze gedachte: wat was Salomonson
groot en wat ben ik klein. Naast het
wonder door Christus gewrocht: dat een
zondig mens zo zuiver kan worden als
Melis Stoke en zoveel dragen kan, ver-liezen de wonderen van wetenschap en
kunst hun waarde. Voor de gelovige is
er in dit alles deze diep.-in blijmakende
troost, dat Christus de satanische machten gebruikt tot het grondvesten van Zijn
Koninkrijk.
Salomonson was geen groot, Been origineel dichter, maar hij was groot als mens
dank zij Gods genade. Dat is onvergelijkelijk veel belangrijker. Hiermee wil ik
niets of doen van de eis tot kwaliteit.
Maar in laatste instantie wordt het oordeel over menselijke daden niet bepaald
naar aesthetische maatstaven, dock naar
die van het geloof en de liefde. Let wel:
in laatste instantie. Laten we nooit vergeten, dat het geloof zelf uitdrijft tot het
schone.
Deze gedichten zijn ook naar de vorm
uitstekend verzorgd, doch bun toon is
niet modern. Het baart verwondering, dat
onder zo moeilijke omstandigheden, de
dichter zozeer vakman gebleven is. Ook
hierin zij Delis Stoke ons allen ten voorbeeld.
J. v. D.

DIVERSEN
Ernst Wiechert, De dichter in de branding des tijds. L. J. Veens Uitgeversmaatschappij N.V., Amsterdam z.j.
Dit boekje bevat in vertaling de rede,
die de bekende r en door het laatste
internationale PEN--congres nog meer bekend geworden — Duitse schrijver Ernst
Wiechert in 1935 in het auditorium maxi.mum van de universiteit to Munchen
hield voor een gehoor van studenten.
Hoewel met het oog op de acute politieke
gevaren in voorzichtige en soms ietwat
zijdelingse woorden gevat, vormt ze toch
een aan duidelijkheid niets to wensen
overlatend en indrukwekkend protest te,gen de geest van het toenmalige Duits
land. De rede, die in ofschriften clandes.
tien v hand tot hand cling, werd pas in
1945 in Zwitserland' ge^lrt^y::.
Vooraf gaat een inleiding, waarin de
vertaler (?) Nico Rost in stijve dialoogr
vorm een overzicht wil geven van de
literaire situatie in Duitsland omstreeks
1933. Hij werkt met dit soort glasheldere
onderscheidingen en schrille tegenstellingen: (betreffende de Nederlandse auteur
Van Randwijk) „Zijn conservatisme op
literair gebied deed hem geenszins bij de
politieke reactie belanden --- integendeel
hij werd een der leiders van het verzet".
Het resultaat is dan ook meer, dat wordt
aangetoond hoe weinig met de begrippen
progressief en reactionnair is aan to vangen, dan dat we een duidelijk beeld krijgen van de geestelijke tegenstellingen
onder de Duitse schrijvers.
Dan volgt de rede van Wiechert. Inderr
daad, schoon en ontroerend. En zeker
mag niet vergeten worden, welk een be^
sef van roeping bleek uit de moed, nodig
om haar uit to spreken in d:u omstandigheden. Toch ontleent het boekj a er niet
ten onrechte dit motto aan: „Want de
weg, die de geschiedenis van een men
sengeslacht volgt, wordt niet door de letterkundige producten van dit geslacht ger
rechtvaardigd, maar alleen door de
vruchten, die het volgende geslacht uit
de handen van zijn voorganger ontvangt". Niet voor niets handelt de rede
over de verhouding van de dichter tot
zijn tijd. Zeker was hier sprake van een
tegenstelling naar de geest. Maar geest
is dan weer to verstaan als levenshou
ding dan als „beginsel".
Wie Ernst Wiecherts roman „Das einfache Leben " bijvoorbeeld gelezen heeft,
zal tot de ontdekking gekomen zijn, dat
dit prachtige en aangrijpende boek zich
naar de geest niet wezenlijk onderscheidt
van de ideologie van het nationaalrsociar
lisme, hoezeer het er door zijn allure, ho-

rizon en diepte van verschilt. Een pijnlijke ontdekking, vooral voor een dichter,
en helaas ook iets dat niet vergeten mag
worden. Het is niet de dichter, maar de
christen, die het wapen tegen deze geest,
de medicijn voor deze kwaal bezit. J. D.
Dr J. C. H. de Pater, Jan van IHout.
Dr A. de Fouw Jr, Onbekende Raadr
pensionarissen.
D. A. Daamen's LIitg. Mij. N.V.,
'-s-Gravenhage 1946.
Dit zijn twee geschiedkundige werkjes,
die enkele minder algemeen bekende fi^guren uit onze vaderlandse geschiedenis
bredere bekendheid willen gev' n. Men
kan ze gepopulariseerde vakliteratuur
noe^men.
Dr De Pater geeft in een aantal hoofd
stukken, waarin hi) Jan van Hout's veelzijdige werkzaamheid als secretaris van
de stad Leiden telkens op een ander terrein toont, een uitvoerige beschijving van
diens Leven. Het geheel blijft echter wat
objectief; de methode waarop gewerkt
werd, verhindert de spontane vorming
van een totaal beeld van Van Hout.
Maar voor het overage vindt de lezer,
die minder goed in onze vaderlandse histone thuis is, bier veel wetenswaardigs
in het bijzonder over de Leidse toe
standen voor en na het beleg, bijeen.
Dr De Fouw behandelt in enkele goed
gefundeerde en vlot leesbare opstellen de
levensgeschiedenissen van Buys, Pauw,
Fagel, Heinsius en Van de Spieghel,
mannen die elk voor zich een belangrijke
rol in onze geschiedenis hebben gespeeld.
Ook bier vindt men veel wetenswaardigs.
Beide boekjes zullen er zeer zeker toe
kunnen meewerken, de kennis van onze
vaderlandse historie onder ons yolk fie
C. V.
verruimen en to verdiepen.
Karl Mannheim, Diagnose van onze ti jd,
vertaald door L. van Kranendonk.
Uitg. Sijthoff, Leiden.
Dit boek is de Nederlandsche vertaling
van Mannheim's „Diagnose of our time.
Wartime essays of a sociologist". De
eerste druk van dit boek verscheen in
Londen in 1943, de derde aldaar in 1945.
De schrijver van dit boek is de socioloog
Karl Mannheim, die in 1933 door het
Nazi-regime werd uitgewezen, tot 1945
privaat-docent was aan de universiteit
van Londen en in 1946 aan hetzelfde inr
stituut tot „Professor of Education" werd
benoemd. Hij overleed in Januari 1947.
De auteur is dus een Duitsch geleerde,
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die een boek in de Engelsche taal schreef,
waarvan nu een Nederlandsche vertaling
3s verschenen. De vertaler, ongetwijfeld
een bekwaam socioloog en daardoor toegerust met de middelen cm dit werk to
vatten en door to geven, is althans in dit
laatste niet steeds even goed geslaagd:
eenige malen is het Nederlandsch niet
onberispelijk. „Het voordeel om in de
oppositie to zijn " is een niet verstaanbare
uitdrukking; blljkbaar is bedoeld „het
voordeeI van in de oppositie to zIjn ", p.
71. „Zij (t.w. de „theorie van het liber
ralisme, waarmee bedoeld sal zijn de 1iberalistische levensbeschouwing) wilde
-de invloed van de maatschappij op de
doeleinden en methoden der opvoeding
niet vaststellen"; hier sal gemeend zijn
„erkennen". P. 83:,,... het is onmogelijk, dat de onderwijzer Been kennis zou
hebbep van"; blijkbaar is bedoeld: het is
noodzakelijk dat de onderwijzer kennis
genomen heeft of op de hoogte is van.
Op p. 90 wordt gesproken van „problemen, die op het spel staan". Op p. 92
lijkt me de , tegenstelling tusschen „onge;
zegd laten en „ronduit verkondigen
niet zuiver; in plaats van dit laatste zou
men b.v, verwachten „groudig bespreken" i.p, een geisoleerd deel. Mi. kan
men een dilemma niet oplossen, p. 84;
men kan het afwijzen of aanvaarden en
in het laatste geval moet men een keus
doen; oplossen doet eer denken aan een
probleem. Op p. 104 lezen we inderdaad
van lieden, „die de aangeboren gaven
bezitten zich ten nutte to waken deze
mogelijkheden". lets minder erg, maar
toch hinderlijk is een wending als deze:
„men Jcan haar (t.w. de opvoeding) niet
langer zien als een persoonlijke en private verhouding, maar als een onderdeel
van het ruimere verband der sociale processen", p. 104. Op p. 116 en 117 wordt
het woord „overzien" gebruikt i.p.v.
„over het hoofd zien".
Ook afgezien van deze tekorten in de
vertaling blijft het feit, dat het een vertaling van een vertaling is, een belemmering voor het verstaan. De stljl is vrij
tier, er wordt een overdadig gebruik gemaakt van de woorden „coordinatie" en
„techniek", dit laatste bi j voorkeur in
het meervoud.
Wat de gedachtenwereld aangaat: dit
boek geeft een sociologische diagnose
van onzen tijd. Mannheim is overtuigd
.dat onze samenleving bezig is ingrijpend
to veranderen. Het Iiberalistisch tijdperk
is voorbij, de totalitaire idee schijnt den
wind in de zeilen to hebben. Er is echter
— dit is Mannheim's boodschap --- een
-derde mogeiijkheid, nl. dat we aansturen
op een „militante democratie". Daaronder
verstaat hij een samenleving, die meer
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samenhang en eenheid vertoont dan de
liberalistische, doordat zij in sterke mate
de „planning" aanvaardt, maar dan een
„planning tot vrijheid". Deze derde mogelijkheid schijnt Mannheim de eenige;
words zij niet aanvaard, dan zal ooze
samenleving ten prooi vallen aan partljdictatuur.
Hoe optimistisch de toon van dit boek
over het algemeen ook klinkt .-- een uitzondering maakt het bittere zesde hoofdstuk, dat handelt over de methoden,
waarmee Hitler c.s. de samenleving vergiftigden en desorganiseerden — een
zekere somberheid schijnt daar toch wel
achter to liggen: wat Mannheim ten slotte aanbeveelt is eigenlijk een binnen de
perken der humaniteit gehouden hitlerisme.
Het groote bezwaar, dat ik tegen dit
boek heb, raakt zijn onaanvaardbare
mensch-beschouwing. Mannheim ziet de
mer helijke natuur als socialiteit. H2j
ontkent in feite, dat de sociale functie
niet meer dan een der menschelijke functies is, loch verklaart geheel het men
schenleven en mensch-zijn uit de sociale
functie: voor hem is de mensch homo
socialis. HI) ziet de ethlsche normen als
aspecten aan het sociaal proces en geeft
een sociologische interpretatie van de
religieuze bepaaldheid: deze zou volgens
hem to verklaren zijn uit wat htj oemt
„paradigmatisehe ervaringen", 172, vgL
de daarbij behoorende foot 7 op p. 211,
waaronder hij verstaat „fundamenteele
ervaringen, die gevoeld worden als de
zin van het leven als een geheel to open.'
baren" (sic) 211. Daarbij schijnt het hem
to ontgaan, dat in deze opvatting der socialiteit evenzeer een religieuze bepaaldheid besloten ligt.
Deze _ overschatting van de sociale slide
der menschelijke natuur maakt Mannheim
niet tot socialist in de eigenlijke beteekenis van het woord (terecht oefent hij critiek op het zgn. socialisme, dat in werke
lijkheid een oeconomisme is), maar, daar
hij dit sociale telkens weer wetenschappelijk interpreteert, tot sociologist.
(Merkwaardig, dat het Engelsche woord
„sociologist" socioloog beteekent ) . Ala
zoodanig geeft hij een niet-principieele
correctie op het psychologisme. We
schieten er echter weinig mee op, wanneer in de plaats van den homo emotionalis de home socialis komt fie staan: in
beide gevallen wordt een menschelijke
functie uitgezet tot het geheel der menschelijke natuur. Dit moet onvermijdelijk
leiden tot een wan-interpretatie van den
mensch en al het menschelijke.
Zoo wijst Mannheim ens zijns ondanks
op de gevaren der moderne sociologic.
K. J. Popma.

Muus Jacobse
BIJ EEN GRAF
DezeIf de paden naar dezeIf de plek.
Mijn hart, mijn hart, wat doolt gij in den hIinde.
De kerkhof bomen en de kerkhof winden
Waaien hetzelf de om hetzelf de hek.
Geen hoodschap wacht u uit het nauw bestek
Dat het kIein Iichaam bergt dat gij beminde.
Z dt gij een teken in de stenen vinden
Dat tot een nieuwe werkIijkheid hem wekt?
Ach, deze Ietters tussen gras en bIoemen
En aarde die hem dekt : zij wilIen noemen
Het teken dat hem tot ons riep, zijn naam.
Maar ook een naam kan hem niet meer bereiken :
Hij Iigt zo diep de hemel in to kijken,
De oogjes dht, de kleine handjes saam.
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P. B. van

Dalf sen

DE WILL
Op deze Vrijdagmicdcdag, nu ik in Schuren mijn fiets bestijg, is
het heerIijk weer — maar de BuIt prof eteert : regen.
Vooreerst echter is de hemel nog stralend zomers, Katholiek
vroIijk, bijna f rivooI. De zon hIukt aIs een gehemeIcde heilige en
laat strak roncduit het hulsel van zijn stralen vallen, dat niets
omsIuit dan het eigen Licht. Zo impeccabel Iijnrecht moet wel
alleen een hemelse soutane vallen. In dat oord van ongebroken
onberispelijkheid, Ja ; maar ik, zo aards, lean dichter naar me toe
de Iijning van cut heiligenkIeed aI niet meer voIgen na een Icorte
duilc verdrinkt ook mijn blik in een glans aI glans — een zee van
Iicht rechtschapen gelijkmatig en zo warm, zo teder warm het
rondom overspoelend, de Ianden beweerszijden en m 'n handen
op het stuur.
Verdraaid, Ik wiIde dat ik nu de HeiIige Franciscus ontmoette,
of dat ik hem daar rechts op die kIeine steentas zag zitten. Ik zou
hem helder halloen en vragen, of huJ Iust had, op mijn bagagedrager mee to rijden naar Dieme. IVlijn koffertje Ion ik best tot
Maandag onder de steen verstoppen, of waarom zou ik het eigenIijk niet ter Iief de Gods en van Sint Franciscus voor een arme
schobber aan de weg to vondeling zetten?
AIs Sint Franciscus hier voor me uit Iiep, zou ik hem zeker met
genoegen meenemen naar Dieme. Allicht zou hij er ook heIemaal
Been bezwaar tegen maken om op mijn hoekig houten Icoffert je to
zitten, hij was ex of f ICIO weI erger ongemakken gewoon ; in elk
geval zou hij zeer zeker voor Heer Broeder zon en tot mijn stichting
de hymne zingen die, zo tergend, Juist buiten de reiking van m'n
ziel zweef t.
Boven m 'n hoof d schuiven kleine schapewolkjes bedachtzaam
voort, achter elkaar aan in aIs geteIde regeImaat. Zo gaan de
kraIen Tangs een bidsnoer. Op zulk een dag heef t Ons Heer
Henoch tot zich genomen en op precies zulk een dag werd Maria
de Boodschap des Heils aangezegd. Het is weI spijtig, dat Sint
Franciscus van overlang in het Paradijs is, althans voor mij. Ik
zou hem zo graag op dit ogenbIik zijn hymnen horen zingen; ik
heb het vermoeden, zo maar zonder dieper nadenken, dat er misschien veel goed zou komen tussen God en mij-zondaar, waarvan
ik dus nu pijnlijk besef, dat het verkeerd is.
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AIs ik Dieme tot op ongeveer twee kilometer benaclerci lieb,
betrekt plotseling de Iucht; onmidde!Iijk plenst clan ook aI de
regen veer en slaat, slaat me, met de vaart van een onverhoecds
opgestoken rukwind mee, venijnig in het gezicht. Met de hysterische geestcdrif t van een FIagellante geselt zich vrouwe Natuur.
In dt land met zijn verbijsterend onstandvastig klimaat moet het
risico van bekering we! belangrijk zijn, philosopheer ik. Het lkt
we! aanvaardbaar, het scherpe verloop der geesteIijke stromingen
of to tekenen op deze achtergrond — waarin de bezonken grijze
Calvinistische grondtoon cdomineert.
Nu gaat de wind wat Iiggen en regent het minder hevig, maar
gestaclig. De Iucht zit potdicht, er is een samenscholing van Ioocigrauwe woIken. Heer Broeder Zon duikt er achter weg aIs een
Geref ormeercde boer achter zijn pet; deze houding is voor Heer
Broeder Zon minder sierlijk.
En om deze Hervorming to voltooien gromt de donder als een
cdominee in een verdoemenisperoratie ; de nagaIm buigt er aIs een
dreigende vuistzwaai achteraan.
Ik voel me ink een grote holle kerk en doe, wat ik in grote holIe
Ikerken pleeg to cdoen (de weinige keren dat ik er koml O, ons
gelief de, vriendeIijk kIeine dorpskerkje I). Ik breid mijn armen over
mijn stuur aIs daar over de rugleuning van de belendende bank
en krom me wormachtig over het beset van mijn goddeloos en
doemwaardig natte staat; dot is voor mij ook een weinig sierIijke
houding en temeer is het voor Sin! Franciscus maar goecd, dat hiJ
is, waar is; want doende aIs nu zou ik zijn zachtaardig gelaat
aan de voIIe Iaag regen blootstelIen.
Evenwel, indien de vochtige misere mij aI aangrijpt, ze tast niet
veel verder dan tot op mijn huid — een kiIIe, kIamme greep dwars
door mijn doorweekte kleren heen. AIs nuttige bacterien zijn de
prettige gedachten aan het th.uiskomen (de weIkomstzoen van
Moeder, de warme thee met een stevig maaI aancdragencde zussen,
daarna de prettige boom met Fader) aI nijver bezig het
b eginnencle ziekteproces crier meIanehoIie braaf to isoleren en
soIide in to kapseIen .
Ongemerkt heb ik Dieme aI bereikt en ga door, in de regen. De
buurtschap door, en bij de Grijpen het f ietspaadje neer, Tangs de
diJk die Been beschutting biedt. AItoos in cdeze trieste regen, die
voor me staat als een weke wa! van miezerige beroerdheid, waardoor ik me met verbeten benenreppen een weg graaf — de spoed,
waarmee ik naar mijn gevoel vorder, klopt met de voorstelling
graven. Het Ys de modeler, die zo aan mijn wielen zuigt.
Maar birinen de ziekelijk klamme zak, die mijn IiJf nu is, Iigt
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mijn ziel cdroog en besIoten en doocd op zijn gemak; hij fluit een
Bach-koraaI. Dit is toch ook de Hervorming, denk ik, de kostelijke
vrucht in cle onoogIijke bolster. Ik zit in mijn ziel to zingen aIs in
onze warme, cdroge kIeine dorpskerk waar de regen voor de ruiten
hangencd alIeen client, om de innige sf eer stof f eIijke contouren to
geven en tot bijna-volrnaaktheid of to ronden; Iicht binnen elonker,
cdroogte binnen regen.
Doch dat nu cut gebeuren moet: pIotseIing, als ik een bht
omzwaai, cdaar Iigt een wilg, zet je remmen aan en tuimel opzij uit
je vaartl Daar Iigt een wilg plomp over het pad gesmakt, knoeslig
en arm bloot in de regen, en ik moet of stappen en er over heen
strompelen, m 'n f iets meetilIencd.
Nu weet ik ineens : ik heb haast, iik heb aI een uur Iang haast
gehacd zoncder dat k het me bewust werd. Het is Loch niet mogelijk,
dat me dt jets ,,doet" , dt hele Iandschap is toch gematerialiseerde
droefheid, wat zou clan die ene omgewaaide wilg?
Maar de hindernis was zo abrupt, zo onvoorzien verraderlijk
juist om een scherpe bocht. Het overvaIt me, dat deze plek zeer
eenzaam is, G odverlaten eenzaam, eenzaamste plekje van heel
cdeze eenzame wereld.
Ik kijk schichtig achterom, aIs ik weer rijd; natuurIijk zie ik
niets bijzonders. Toch, Iang na mijn kinderjaren, voel ik, hoe weer
d e toen zo vaak met Iege beIof ten overrede verdoemenis naar de
achteruit wapperende slippen van mijn jas klauwt; ik tast ze
bijeen en berg ze zonder mijn vaart to vertragen onder mijn zitvIak.
Ik zwiep bijna op de berm; vreseIijke gedachte, nu to moeten
afstappen. „O God, " mompel ik, „o God, wees mij arme zondaar
genadig. " Ik moet de verdoemenis nog eens afkopen, ik dacht, dat
ik het aI gedaan had. Niet of gekocht, het was me toch kwijtgescholden?
Ik fiets op een vervIoekte heiIige eenzame pIaats, deze plaats
is eenzaam dubbeI, door een vIoek en een heiIiging tevens en
Loch is er aHeen maar een kilometer terug een wiIg over een pad
gevalIen.
De Iekkage is begonnen in m'n zieI. Ik voeI een Icleverige vochtigheid zompig sakkeren om mijn aI weer suf geworden gedachten,
tot het Iekken vrijuit regenen wordt. Mijn God, wat een bezoeking;
toch zeteIt de angst alIeen nog maar in mijn benen, die to wild de
trappers drijven. Nu hangt er een zieke, zieke regen in mijn ziel
en zo sIecht ben ik geworden, een kwarlier tijds maakte me zo
slecht...... Nu worden m 'n knieen doodmoe, de angst port ook
weer enigszins in mijn rug. Daar zijn de eerste huizen van mijn
dorp, het is of ik er tussen val, aI f ietsend opeens vanuit een
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onaardse streek zomaar, hijgend, pijn in de rug, pijn in de rechterzij, in mijn eigen dorpje hen neergetuimeld.
En zie, hoe vernederd, onbegrijpelijk kleingeestig dwing ik
ineens om een revanche nu ik me bijna veiIig voeI. Ik vloek hardop
en goed gearticuleercd — maar m ' n drijf natte ziel kreunt om erbarming — uitgesproken hedoelencd een voorbijganger to ontstichten
die ik als zeer kerks en hoI-vroom ken en Wiens bits bestraffende
b Ik ik trotseer met mijn meest verdorven brutale oogopslag. Ik
mompeI, voortgaande, een onsmakeIijke boutade over Holland —
het privaat waar aIle Westenwinden hun behoef to komen doen.
En aIs voor me uit een meisje gaat met bIote donker gebruinde
kuiten, die natgeregend, en in dit gIimschemerlicht een prachtig
uitdagencde dof f e glans hebben aIs gepoetst oud brons, Iaat ik
mijn f antasie handeloos gaan tot zIj, pIotseIing omziend, de
schaamte in haar ogen niet weet to Bergen voor de naakte honger
in mijn verraste ogen. Q God, o God, o God — nu ben ik werkelijk
een ploert.
Waarom kom ik nog thuis ? Mijn zoen bezoedelt Moeders wang
en de kIok tikt de flood in de kamer.
Ik lees nu. Maar op het pad, dat mijn gedachten wiIIen gaan,
Iigt teIkens weer om een verraderlijke bocht mijn zieI neergesmakt.
AIs die wilg, zo weerloos bemodderd, zo hopeloos uit zijn veilige
verticaliteit geworpen, gevloerd naar een vlak van vuil en trage
ontbinding.
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M. A. Rijnshurger

ZONNIGE HERFSTMORGEN
Ik zie vandaag geen weemoecl in de herfst.
Een Iate roos staat feestelijk to bIoeien;
de speeIse wind wiI met de blaren stoeien,
aIsof hij spot met droefheicl en heclerf.
't Is of een schilder nu de wereIcl verft,
zó dronken van geIuk en zó van gIoed hezeten,
dat ieder nu het kIeed weI moet vergeten
om wat verwelkt en, grauw geworden, sterft.
De zon heeft een geheim met de chrysanthen;
de asters vIammen rood van JaIoezie.
Er is Been flood in wat ik om mij zie,
aI schuift de wind wat blaren aan de Icanten.
Vreemd, flat er nu geen Iente herbegirit:
het Leven ritseIt immers in de pIanten.
Ik zie de dauw vandaag aIs diamanten...
Vreemd, flat ik ze nog niet aIs tranen vind.
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K. Heeroma

U1T DE NALATENSCHAP VAN
HEIN DE BRUIN
AIs een die wij goed gekend hebben van ons is heengegaan,
voelen wij dat wij antlers tegenover zijn werk zijn komen to staan
Jan vroeger. ZoIang hij Ieef de was dat werk allereerst een daad
van hem waarin hij zich scheppend verwerkeIijkte. Nu hij dood
is, staat het voor ons als een object van geschiedschrijving, dat wil
zeggen als een stof waarin wij onszelf, zij het dan in afhankelijkheicd van de door hem gegeven vormen, scheppend verwerkeIijken. Natuurlijk was het dat ook aI in zekere mate tijdens het
I even van de schrijver, ook Coen was het werk aI, behalve een
daad van hem, Iees- en oordeeIstof voor ons. Maar zoIang een
schrijver Ieef t, bIft zijn werk Loch altijd nog min of meer zijn
eigendom, dat hij weliswaar aan de Iezers in bruikleen Beef t,
maar dat als hij wil ook kan terugnemen. Hij kan er in veranderen, hij kan het Iaden met een nieuwe zin, hiJ kan er, in een
woord, zijn voortgezet scheppend speI mee bedrijven. Maar als
de schrijver dood is, speelt hij niet meer mee, heeft hij zijn Iaatste
daad gecdaan en is zijn bezit definitief en volkomen overgegaan
aan zijn erven, dat zijn de Iezers die nu tot historieschrijvers zijn
geworden.
E en schrijver kan nooit alIes pubIiceren wat zijn historicus
Iater van hem wil weten. Doet hij dt we!, dan zaI hiJ zich in de
regeI beIacheIijk maken. Het publiceren van particuIiere brieven
door een schrijver is by. geen daad van scheppende zelf verwerkeIijking, maar eer van seniele of takeling. Toch is de historicus later
zeer dankbaar voor die brieven, want hiJ heef t aIs zijn stof niiet
alIeen de pubIieke scheppingsdaden van een schrijver nodig, maar
ook zijn beperkter en intiemer reaIisaties. De Ievende dichter publiceert normaliter alleen zijn „sterkste " gedichten, dat wil zeggen de
daden waarmee zich het best in zijn Ievenskring kan handhaven. Hij zaI achter houden wat voIgens bepaalde, door een
groter of kIeiner kring erkende, criteria „minder geslaagd " moet
heten of waarin hij zich naar zijn inzicht aI to zeer bIoot geeft.
Van schrijver tot schrijver zullen deze criteria overigens sterk
verschiIIen. TerwijI de een zaI menen zich alIeen maar to kunnen
handhaven door zijn innerlijk angstvallig verborgen to houden,
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Ieeft de ancder om zo to zeggen naakt, want zijn kracht Iigt juist
in exhibitionisme. De onuitgegeven Iiteraire naIatenschap zal
daarcdoor ook heel sterk van schrijver tot schrijver verschilIen,
zowel naar omvang als naar kwaliteit. Maar aItijcl zaI er toch we!
een buncdeI inedita, aI zijn het maar brieven en getuigenissen van
vriencden, aIs erf enis aan de historicus toevallen, want niemand
leeft zo naakt en exhibitionistisch dat hij alIes van zichzelf publiceert. Publicatie bIft aItijd een keuze die gebaseerd is op een
bepaalde visie op zichzelf, , het bIft een reaIisatie van een scheppende persoonlijkheid. En de historie weigert steeds, en terecht,
zich to conf ormeren aan de eigen visie, aan de eigen keuze, aan
het eigen oordeeI van een schrijver die haar is toegevallen. De
historie overwint ieder, heerst over ieder — na zijn flood. Daad
en Bader vervallen tot stof waaraan de historie Naar laden bedrijft.
Voor de historie is niets veilig, ook niet de verborgen daad, ook
niet het Ieven dat nooit tot daad is geworden.
De beIangrijkste laden van de dichter zijn zijn dichtbundels,
zijn boeken, zijn minder beIangrijke zijn tijdschriftpublicaties,
lezingen en wat hij verder in het openbare Iiteraire Leven mag
hebben verricht. AIs de dichter zijn boeken samenstelt, schif t hij,
kiest hij en verwerpt hij, om zo sterk rnogeIijk to staan. Na zijn
flood komen de „volledige uitgaven " die ook het verworpen werk
bevatten. Hij kan zich niet meer verweren, hij behoeft zich ook
niet meer to verweren, want en zijn werk zijn op een antler,
tegeIijk onverwrikbaar sterk en hopeloos wankel, plan komen to
staan. Het is best mogelijk dat de Iezers-historici heIemaal niet
begrijpen waarom een dichter tijdens zijn Ieven bepaalde gedichten heeft verworpen: zij vinden ze misschien we! zijn beste, althans
niet minder clan wat hij weI publiceerde. AIs zij echte historici
zijn, zu!Ien zij niettemin moeten doorgronden waarom de dichter
deed zoals hij deed, aI behoeven zij zich in geen enkel opzicht in
hun laden door zijn laden to Iaten beheersen.
De belangrijkste daden van Hein de Bruin zijn dus zijn boeken
geweest: Het ingekimde Land, Hernieuwd Herdenken, Ebben en
Ivoor, Job, Paulus in Efeze, JuIiaan en MaddaIo. Ieder die hem
met het oordeel der historie wil lezen, zaI deze boeken in het middelpunt van zijn aandacht moeten houden. Maar daarnaast zaI hij
toch behoefte voelen om to verzamelen wat we! in tijdschrif ten is
verschenen, maar de samenstelling van de bundels is verworpen. Hij zaI zelf s ook nazoeken of er nog gedichten van hem
bestaan die helemaaI nooit gepubliceerd zijn. \Vie dt onderneemt,
za! stellig een en antler vinden, zij het misschien niet zoveel aIs hij
gehoopt had. Hein de Bruin beef t publiekelijk onder ons gewoond
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en er is niet zo heel veel onbekends meer van hem to ontdekken.
Zijn ongebundeld gebleven geclichten stammen voor een belangrijk deel uit de tijd voor 192, het jaar waarin Het ingekimde
Land verscheen. Uit diezelfde td zijn ook de meeste ongepubliceercd geblevene die ik in de nalatenschap gevonden heb. Het Iigt
voor de hand aan to nemen dat De Bruin zich in die tijd van zijn
eerste publieke optreden nog niet helemaal zeker voelde van zicl^zelf. . AIthans de dichterlijke waarde van deze ongebundelde of
ongepubliceerde poezie Iigt naar mijn mening over 't algemeen
niet beneden 't gemiddelde peil van de bundel. Uit de Iatere tijcd
zijn de ongebundeld gebleven gedichten voor een belangrijk deel
vertalingen, vooral uit het Fries. Deze vertalingen zijn echter ook
geenszins van belang ontbloot voor het beeld van de dilater. Heron
de Bruin beef t weliswaar hoof dzakelijk geleef d uit zijn Enkhuizer
jeugdmilieu, maar het daarachter Iiggende Friese geboorteland,
waaraan zijn prilste herinneringen verbonden waren, is met name
in zijn Iaatste Ievensjaren sterk in hem gaan spreken (men herIeze
de beide sonnetten Friesland, in Ebben en Ivoor). Daarnaast vindt
men uit die Iatere td nog enkeIe ongepubliceerde kwatrijnen (in
1 944 beef t De Bruin vrij veel in deze vorm geschreven, Ebben en
Ivoor bevat hieruit maar een kleine keus), benevens een paar sonnetten die pas na de of sluiting van zijn Iaatste bundel tot stand
zijn gekomen.
Ik meen dat het alIeszins verantwoord zou zijn '— ^ niet eens
uitsIultend uit historische overwegingen — om dit verspreide werk
alsnog posthuum to bundelen. Het is mogelijk dat de schrijver
zelfs deze daad tijdens zijn Ieven niet opportuun zou hebben
geoordeeld, maar het Is nu geen daad meer van hem maar van
ons, die ons Leven meten en vormen aan het zijne.
Ik Iaat, vooruitlopende op een eventuele posthume bundeI,
hier alvast enkele gedichten volgen die nog nooit eerder zijn
gepubliceerd. Het eerste, Winteravond, is waarschijnlijk geschreven in het voorjaar van 1927, toen de dichter 28 jaar was.
Het toont hem nog niet in zijn kracht, maar het is het vroegste
waarin bijna plotseling, zijn eigen toon beef t gevonden. De,
weinige, probeersels die eraan vooraf zijn gegaan verraden nog
niets eigens, maar hier Ikomt met de sonnetvorm (het is het eerste
sonnet dat De Bruin ooit schreef) opeens de stem, de woordkeus,
d e plastiek to voorschijn waaraan wij de dichter altijd herkennen
zulIen.
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WINTERAVOND
De luchtstoIp neveIt Iangzaam voI bIauw-grijs:
een wags besIaat de vale akkerlanden.
Er beeft nog sIechts wat schijnseI op mijn handen
in 't vuur herIeeft de sIuimerzoete wijs.
De Iampen in de lage huizen branclen,
voorbij de vensters scheert lets blijs...
de mensen komen Izuivrend van het ijs
om milcle warmte tussen nauwe wanden.
De stiIte wijlt met cd 'ernst van 't tijcdeIoze
en met de spanning van een naacdrend wonder,
waarop men in de schemer heeft gewacht :
Zachtmoeclig aIs een zegen zwegen broze
vergIinsterende vIokken en er onder
groeit het verstiId mysterie door de nacht.
In verschiIIende gedichten van Iater tijd, b.v. Schaatsenrijders
en WandeIing, beide opgenomen in Het ingekimde Land, vindt
men woorden en wendingen uit dit eerste „wezenlijke " gedicht
terug (b.v. het beeId van de „Iuchtstolp", het rijm „iets hIijs").
Karakteristiek is ook bier aI de dualitelt van de knusse besIotenheld der „nauwe wanders" en het mysterte van de opengaande
nachteIijke ruimte, het wachten op het wonder dat bevrijdt.
Chronologisch voIgen op dt eerste sonnet een tweetaI andere die
verschenen zijn in het blad De Stuwing (November en December
i 9 7), het ene een beeld van de jeugdstad Enkhuizen, het ander
een beeId van de stad der manneIijke expansie Amsterdam, twee
polen die men in aI het Iatere werk van De Bruin terugvindt.
Enkhuizen, dat is de Ikleurige intimiteit, dat is de vissershaven, dat
is het avontuur van de zee, Amsterdam, dat is het nuchtere kantoorleven, de stadsrand met nog een klein brokje uitzicht op de
natuur, het verzakelijkt bestaan en het kunstenaarsleven dat het
doorbreekt. Ik zaI deze beide sonnetten — het zijn evenmin als
\ \Jinteravond aI voltooide meesterwerken — hier niet citeren,
omdat ik mij tot het voIstrekt ongepubliceerde beperk, maar wiIde
er even over uitweiden, omdat de „Ievensmythe " , het scheppingspatroon van De Bruns oeuvre zich hier zo duidelijk in aankondigt.
58

Uit dezeIfde tijd (November '27) is een andere nocturne, Herfst,
een mysteriegedicht dat 2ijn opIossing vindt in de jonge Iiefde.
De nach.t verb inch als het ware Amsterdam met Enichuizen.
HERFST
Een avond na een bleke Octoberdag
was 't park voI ijIe, schimverIuchte dromen
rond wine weak van zwanen om een Iome
verstiIde vijver, die in sIuimer lag.
AIs van wie uit een schuiIhoek is gekomen
en even nog een teller wonder zag,
zo gIeed de scheve Iach der maan door 't rag
dat voor Naar streelse bIik wend opgenomen.
Wij traden - wiIIoos - uit de felIe bean
van een rumoer-bedoIven winkelstraat
't geheim van dodenscheemren doolhof binnen
en... wisten in de dome najaarslaan
de transparante kelk van een gelaat
ontIoken in een Ientejong beminnen.
Uit hetzeIf de productieve Jaar 1927 waarin De Bruins talent
voorgoed is ontwaakt, dateert waarschijnIijk ook Buitenkant, waarin het motief van de stadsrand voor het eerst breder wordt uitgewerkt. De dichter heef t de heIe creatieve periode van zijn Leven
aan de buitenkant van een grote stad gewoond, het spreekt biJ
een zo aan grond en atmosf eer gebonden natuur aIs de zijne
vanzeIf dat hij dit motief eerst Baas moest worden voor hij verder
kon gaan.
BUITENKANT
Temidden woestenij van bIinkend zand
de stad met gasthuisramen en harakken,
en achter ' t schaduwspeI der hof steewrakken
de bIauwe sf eer van 't zonnig pIatteIand.
De bomen redden hun ontsteIde takken
uit de ruinemurwe waterkant;
in de herrezen ruimte Iigt het Iancl
near 't Ievenwekkend Iicht to snakken.
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Er klungelt sloom een wegje uit de Iaan
een hof je Iangs met omgevalIen hekken;
wenkt niet een ho ge armenzwaai : terug ?
Wijdbeens zich naar den hemeI uit to rekken
staat dear een korengele ophaaIbrug,
die zijn opale poort Iaat opengaan.
In dit sonnet vaIt ons de krampachtige f eIheid van zegging op
die voor gewrongenheid niet bang is. Wij kennen deze trek zo goed
uit het Iatere werk, wij weten dat dt werk met zijn plastische
hartstocht bijna altijd geboren is uit een nood om to kunnen bestaan. Hier zien wij de ondubbelzinnige aankondiging, een chaotische hevigheid die tenslotte zijn bijna geraf f ineerde oplossing
vindt in de statische rust van de „opaIe poort " die opengaat (drievoudige openheid van „ophaalbrug " , „opale poort " en ,,opengaan T).
Het eerste gedicht — het enige uit ' 27 — dat is opgenomen in
Het ingekimde Land is Nachtvaart, verschenen in Opwaartse
Wegen van Juli 1928. Hier is, in het kader van een Enkhuizer
jeugdherinnering, de nacht en de zee een gruwelijk mysterie dat
zijn oplossing vindt in de veiIige geborgenheid van het huffs. Toch
kan ook het schip, dat zich zo vol vertrouwen kan overgeven aan
de nachtelijke zee, met veiIigheid van kajuit en mastlicht, bij
gelegenheid het symbool worden van geborgenheid. Zo in dit
gedicht van 1928, waarvan men overigens beter kan begrijpen
dat de dichter er een vraagteken onder zette en het in portefeuille
hield, dan van Buitenkant.
SCHIP IN DEN AVOND
O varensmoede, die de Ieden vouwt
en maakt het kloppend hart stil voor de nacht,
uw zwervend Iijf zo mat en zwaar bevracht
hebt gij den avond moedig toevertrouwcl.
In u is vrede om de grote wacht
die over u vertrouwde waker houdt ;
wat Ioert ter kim, dat gij niet rusten zoudt?
uw biddend oog blinkt en is vroom verdacht.
En die uw rust benijdde aan de kust,
waartoe hij kwam gezworven over zee,
verdween met Iichter o gen in de nacht.
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Ook hij geIoof de in de Hoge Wacht,
zijn angstig hart verdroeg een refiner vree :
Iiet het anker valle' en vond de rust.
Men zaI goecd doen, onclanks aIIes wat men dierhaar of conventioneel in cut gecdicht mag vinden, de ernst van cut beeId voIkomen ernstig to nemen. Hier Is indercdaad een angstig hart dat een
ogenblik het anker heef t kunnen Iaten valIen. Bijna iecder gedicht
is in zekere zin zo 'n rustplaats geweest in het gruwelijk mysterie
van het bestaan.
Naast beeIden uit Enkhuizen en Amsterdam vindt men In Het
ingekimde Land ook reisindrukken, kennelljk DLIIts van kleur.
Misschien speIen ook bier jeugdherinneringen nog een zekere rot
— de dichter heef t in zijn vroegste kindsheid een poosje In Essen
gewoond, tussen twee verbIIjven in Friesland in -, maar dan zijn
deze prilIe beelden toch gevuId met het romantisch gevoel van de
voIwassen reiziger, die reizend bevrijding zoekt van de „nauwe
wanden" van het dagelijks huffs. De eerste aankondiging van deze
reisbeelden is een ongepubliceerd gedicht van Augustus 1928.
AVOND IN KONIGSWINTER
Het water vliet in bIankgeplooide stromen.
Beneden vIagt en f Iitst de Iuide boulevard.
Door de geheimnisvolle gang der dichte bomen
schuiven de zomergasten, zwijgend, Tangs elkaar.
Het water vliet in blankgeplooide stromen.
Een witte boot zwemt pIassend naar de trade
en sIaat de boIIe vIoed tot diamanten gruis.
De hoge nacht ontrolt zijn donkerbIauwe wade
over de hleke hellingvIakken — het gedruis
der Iichte boot drijft stilaan van de kale.
De Bergen worden nu het rijk der sagen.
Het oude stadje heef t zijn stegen en hotels.
De droomhevangen gasten der terrassen dragen
in zich gestalten van den pollen Drachenf els
ginds op de berg in 't wakend rijk der sagen.
Ziehier een nocturne die vrijweI speels gehouden is — zeIdzaam
De BruinI Het mysterie van de gestalten van de
verschijnsel
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holle Drachenfels, van „ 't wakend rijk der sagen " , Ian de weIbereide reiziger speIenderwijs Baas, zozeer is hij bevrijcd door het
gereglementeerde avontuur van de rein. Ook het gedicht draagt
cdaar de sporen van: hier is een gemakkelijkheid van stemming
en golving, een openIijkheid van navoIging ook, aIs men eigenlijk
niet had verwacht. Toch komt bier ook we! degelijic een wezenlijke
trek van De Bruin aan het Iicht : behaIve zijn donlcere zijden
heef t hiJ steeds ook een zekere IkaIme genoegeIijkheid en een
tevreden humor bezeten, en in zijn jeugd, zijn voor-Iiteraire
periode, moet hij die in nog sterker mate hebben gehad.
Dat genoegelijke, jongensachtige vindt men, of schoon hier we!
sterk verbonden met de „hevige " plastiek van de man, ook in het
echt-Enkhuizer gedicht Avontuur, van November i 928.
AVONTUUR
Op 't engbemuurde grachtje, in violetten
avondschemer tot een Broom vervaagd,
werd, onverhoeds, de grage sprong gewaagd
naar de geruste vloot der open vletten.
We voeren stiI - of een het mocht beIetten
wien onze overvaI niet had behaagd -,
de rappe afroei bangelijic vertraagd,
tussen het wags der windbewogen netten.
Toen, stotend Iangs de IkiIte van een muur,
de Iogge kiel in schaduw was gegleden
tegen de drom der wrakke huizen aan,
sIoeg over de naar 't Iicht gerezen Steven
d e schaterIach der schuimberuiste maan:
de sterke Iokking tot het avontuur.
Inderdaad, in dt gedicht domineert de schaterlach om de geIukte vlucht, hier is „durf, , weI voor een Jaar" , zoals het in een
gedicht uit zijn Iaatste tijd zal heten, hier is het Ieven een Iokkend,
heerliJk ding. Dit is de tegenpooI van de veIe doodsgedachten die
men ook van ' t begin of biJ De Bruin Ian vinden, dt verklaart
zijn zo Iang bewaarde vitaliteit, door alles heen.
Het bruingekaf to schrif t waaraan ik aI deze jeugdgedichten heb
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ontleencd was voi in April1929. Het Iaatste gedicht dat er in werd
geschreven is Thomas, bekend uit Het ingekimde Land. Van het
verspreicde werk uit de hierop volgende Jaren Is niet zo gemakkelijk
een enigszins volledig overzicht to krijgen. Het is de vraag of de
dichter alles later nog we! zo zorgvuldig heeft bewaard. Zodra
remand een zekere rol in het publleke Iiteraire Leven gaat speIen,
Ieef t hij in „publicaties " en verzwakt in hem meestal de behoef to
aan een eigen „boekhouding " . Uit het weinige ongepubliceerde
werk dat ik, min of meer toevallig, uit de Iatere Jaren bijeen heb
gebracht, krijg ik trouwens de indruk dat het voor de historicus
veeI minder interessant is dan het ongepubliceerde Jeugdwerk.
Tussen dit „af val " vond ik echter een gedichtje dat naar twee
kanten toch we! merkwaardig is, ten eerste omdat het, zeker tien
Jaar na de Jeugdgedichten, een openIijker dan ooit beleden Enkhuizer Broom is, en ten tweede omdat we het ontstaan van dit
gedicht zo goed kunnen volgen. Hein de Brun heeft altijd geleefd
en gewerkt uit gesprekken met vrlenden. Het allereerste gedicht
dat in het brume schrif t van de jeugdpoezie staat opgetekend, een
onbetekenende rijmelarij van 1924, is aI de neerslag van gesprekken met een vriend, het Iaatste gedicht dat hmJ heeft gemaakt, in
Juni 1946, is geschreven voor een vriend en eindigt met de vraag
„of oude Wijn van Vriendschap ooit verschaaIt".
Het onuitgegeven gedicht Kleine Steden, dat hieronder za!
voIgen is kennelijk ontstaan uit zo 'n „scheppend gesprek" met een
vriend „omtrent middernacht, " waaruit eerst dit chaotische visioen
is opgerezen:
Het Licht richt verwoesting aan
in de schedelruigten. Onder zulke
zoden sIapen zwarte for en worm
thans zonder gemier. Vier vliegen
van vuur alleen glinsteren zacht.
O, de Dorstl
Maar het zwerk is boven ons iiI.
Wmj buigen, maar niet voor een wolkbreuk.
De reven zien wij rekken van het water,
een ziIveren vloed van water rond
twee kIeine steden aan de bocht der zee
Wij varen, varen op de onderstroom,
immer trekken deze revere door de droom.
Uit dit visioen, deze trekkende onderstroom, bIm^kt zich tenslotte
het voI gende kleine lied to hebben vrijgemaakt :
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Kleine steden aan de waterhocht,
waar aItijcd ons hart naar hunkert,
waar het steeds herinnering bunkert
voor de grote tocht.
Kleine steden tussen wei en Wier,
b lanice woIken om de toren,
en rondom de zee to Koren
achter waI en pier.
VVij varen Iichter op die onderstroom,
wij voelen hem in d 'avond Ieven
en dezeIfcde ziIvren reven
trekken door de droom.
In de guile dag staat een kIein huffs,
een bIoem in 't raam, de deur op kieren.
AIs 't heng^el wrikt om de scharnieren
spat de zon aan gruis.
Zo 'n onverbIoemde verheerIiJking van het JeugdbeeId, waaruit
het hart voedsel moet halen „voor de grote tocht " , vinden wij
nergens tevoren. ' s Avonds kan de droom vrij worden om de
b edevaart to doen naar het huis waarvan de deur op een kier staat
in de blinkende zon. Dit lied heef t Hein de Bruin inderdaad misschien nooit gepubliceerd omdat hiJ er zich teveel in blootgaf,
zoals hij om dezelfde reden een voIstrekte tegenhanger als het vers
NameIoos, dat verschenen is in Opwaartse Wegen van April
1936, en we! een aI to wrede zelf herkenning bevat in het beeld
van de man die verdord is „aIs de stronken van een gerooide
boom " , nooit tot de def initiever gestaIte van de bundel zaI hebben
toegeIaten.
Ik wi! eindigen met twee kwatrijnen die ik op Iosse papiertjes
heb gevonden. Het eerste is een zelf verzoening van de dichter met
de burger, dat is met de gestaIte die hij, alIereerst in zichzelf, , het
meest heef t gehaat en die hiJ toch boven alles Iief heeft gehad :
AIs ik met wrevel denk: die kIeine zonden ;
hiJ Iikt zo braaf, , zo gaaf, , maar is geschonden.. .
waarom voltrekt mijn mond de schennis niet? —
Voor hem de zeerste plek in Christus ' wonden.
Het tweede spreekt van een mystieke geborgenheid ook in de
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aiepste diepte van een niet-verstane nood, omdat uit Clod en tot
God aIIe dingen zijn:
Wanneer de zorg U als een vIoed omringt,
als water dat de dageraad ontspringt,
zoudt ge niet menen dat de Bron nochtans
hetgeen zij opwelt aIliJd weder drinkt?
Moge de burger die in alle historici woont — want wat is er
veiIiger dan geschiedenisschrijven — hetzelf de oordeel der barmhartigheid aan de dichter voItrekken als hiJ in Christus ' naam
over de burger uitsprak.
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Anna l4ertens

GEDICHTEN VOOR EEN HERFSTDAG
1943
Zie, de Engel van November is zeer stiI.
De hemel zweeg zoo zacht, Coen hij tot de aarde
kwarn dalen en zijn waaz ' ge vleugels vouwde,
en zijn gewaad van diep-verzadigcl goud
in aarzel-wind verwoei: hij kwam tot ons
en alle heil ' gen stonden aan de poort
des hemels, want zij cdeclen uitgeleide
den zaal ' ge, die met menschen Leven kwam ;
doch van zijn zwijgende muziek ontroerd,
keerden wij tot ons Ieed in op den dag
van na zijn komst •--r en gingen tot de dooden.
Heeft hij ons niet gezegend na dit feest
met vreugd van kwijnen, broos f estijn van kleuren,
zomer van weemoed, want de hemel was
zoo Ceder, en zoo zoet de dag die volgde,
zoo zoet de week, die kwam, Sint Maartens zomer.
En negen dagen was hij onder ons,
en op den tienden dag kwam zijn geschenk:
Wezen van stilheid en van deemoed, bitter
aIs herf st en pril aIs Iente, kalm en trotsch,
maar schuchter, angeIiek en menschlijk hart;
en tot het Leven hield het stll zijn handen,
en tegen 't Ieven weerde 't f ier zijn ziel ;
het Iijden was een onverstane gast
dh een geeerde in zijn binnenst huffs
en tot de vreugde sprak hij : „Kom, vertoef,,
maar zwijg, want niets mag uitgesproken zijn"
Novembers Engel ging den elf den dag
door 't wood en was vermoeid. De hooge vrede
van den voorhijen td werd oud. De storm
stork op, de blaren vielen en zijn hart
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was rijk aan Teed, verzadigd van ontberen.
Nog zou hij Ieven met ons dagenlang
en vechten met den storm en door zijn zwijgen
trachten bet wiIde Iied nog to overstemmen,
maar aan het eind der moeite stied zijn vorm.
Maar zijn geschenk bleef en diens zwijgen bleef,
zijn gang door 't Leven, en zijn schuchterheid — — —

1944
Maar waarom Ieeft gij in een harden td
die u omringt met dreiging en met lnoord
en die vermeestren wil uw heilig Leven.
'^1Vat is aan zekerheid u nog gebleven,
wie voegt dit samen in een Iichtend woord,
nu alles instort in ontredderdheid?
Uw dagen zijn besloten in uw woon,
want om a loert gevaar en dreigt de dood;
traag glijcden achtereen de sombere urea,
gerucht van krij gsrumoer bereilct uw muren,
geweld van storm vaart om de bittre noocd
van deze stall en u haar Iiefste zoon.
\Vat peinst ge in uw alleenzijn, eenzaam kind?
Zie de Engel van November Icwarn in storm,
heeft aIs een bIad u of gerukt ter zi jde
uw stad bergt puin, en overal Iaait Iijden.
Dingen en menschen brekende ult hun vorm.
\Vat zingt aan 't venster de gevloekte wind?
„Uw stad van jeugd vergaat. Herinner u.
Tracht niet to weren mijn ontembre kracht
en hub u niet in 't warme kIeed van weemoed.
'k SpeeI met uw trots en hoonlach om uw deemoed;
rumen rijzen in den valen nacht.
Tel uw bezit en weeg uw rijkdom nu.
Kunt gij een schrede doen, die niet op puin
een gedachte denken zonder rouw ?
scoot
Vindt gij nog arbeid, die niet vruchtloos wordt?
De najaarshIoem_en zijn in Iced verdord ;
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in menig huffs zit handenIeeg een vroixw
en moe verwelken ritseIt in uw fain.
KIaag clan, omdat de kleine zomer niet
gekomen is tot troost der eenzaamlieicl
en gij Been feestdag vieren zuIt in vrede.
Elk bIad valt at, mijn wervIing voert het merle
en iedre zieI vaIt en eIk Iichaam Iijclt
boor near mijn kIagend Iied.
en kwijnt en sterft
Hoor 't verre lied van een vergeten Dart:
„O zuiver maanlicht in een oude stall,
waarin ik grog naast wien mijn zieI bemincle;
zijn hoogmoed wiI mij nimmer wedervinden;
ik hoed in eenzaamheid de schaamIe schat
van mijn lierinnering en van mijn smart."
Ontwaak, ontwaak, Bit aIIes is een Broom,
en glimIach, gIimIacIi, want het is niet wear.
Zie, om u bloeit het oud-vertrouwde Leven.
Wat gij verloren dacht, is u hergeven,
want er is vrede, vrede en Been gevaar.
Zoo treed Haar buiten in uw trotschen schroom.
De Memel gIimIacht en de kIeine stall
Iigt gIanzend in de milde najaarszon
en najaarsbloemen in bun bonte kIeuren
staan in de kIeine lumen, krumdig-geurend.
Gij treedt ter deure, scant uw Bag begon.
Hoog-opgericIit gaat gij 't belcende pad.
Uw pad ten arbeid - en een groetnis Iffier
en dear ontvangt ge en treecit clan Tangs de gracht.
die vredig Iigt omringd van perk en boomen.
Gij zuIt Iangs trotsche en needre huizen komen
en met uw wijde fred zoo ge immer placht,
bereikt ge 't scheemrig zilver der rivier,
en 't huffs uws arbeids. En de Bag gaat been
in recht en in erbarmen, en uw rust
des avonds is herdenken van veel vreugd.
De zomer en zijn mateloos geneugt,
water en Witte zeilen en 't robust
genot van spel, water veeIheid wordt tot een.
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En ge herdenkt de kindren, die u zeer
b eminnen om den eenvoud in uw wezen ;
van wie ge zijt het kostbaar eigendom.
Oudren ontzien en eeren u aIom,
want op uw hoojge aat staat klaar to lezen
dat gij als worst geboren zijt en beer.
opnieuw ontwaken en een droom was dit :
niet de herinn' ring, niet de brand van pijn,
noch zeIf s de flood was droom, noch wat u dreigt.
Hoor, hoe ' t gewonde Leven rond u hijgt,
becdwelmd door lijdens zwaren zwijnelwijn,
de oogen wijdstarende, de Iippen wit.
Wat zuIt gij kiezen van wat mooglijk bItJft
in dt ontzetten? 't Wilde windelied
of Broom van ' t schoone Leven, dat verging?
Gij kunt niet rusten in herinnering
en gij berust in nacht van wanhoop niet;
jets is er, dat uw zieI steeds verder drijft.
Wat zaI herrijzen? ' t Oude zijn vergaat,
Been vreugd verwacht gij en het is u goed;
het Ieven bIf t en dat wat in u denkt.
Geen vrees hevangt u, schoon geen hoop meer wenkt.
Nlets is er dan een zacht-bezonnen moed,
die als een wakende engel in u staat.
Nog is gevaar om U. Gij zijt gevangen,
maar rijk is reeds uW ziel en staat in ' t wijde
veld van Gods vrijheid en zij ademt diep;
en wat aan onbewustheid in haar sliep
ontkiemt en wi.I tot bloeien z^ch bevrijden.
Voorbij den stormwind reikt dit groot verIangen
in een windstilte, waar het Zwijgen staat
en zingt met Eenvoud voor een kaImen troop
waar een Gedaante heerscht en u verwacht.
Uw voeten naadren eenmaal door den nacht.
Gij nadert van uw Lang vermoeien schoon
en heft in zwijgend Iicht uw stil gelaat.
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1945
Tusschen ons is elk woord to veel,
maar voor lien eenen dag, die komt,
groet u mijn teederheid geheeI
voor ' t Lied der zieI verstomt,
die niet meer vragen wiI noch vorscht
near wat een dichte poort verbergt,
noch van een hart, dat zwijgen torst,
een enkeI antwoord vergt.
Maar die op dezen najaarsdag
waarop de boomen 't Iaatste goud
aarzeIend dragen, Bolen mag
door parer Iiefde woud,
en treedt, tot wear dit trotsch kasteel
rijst in het broze zonneIicht
en zwiJgt, dock een onzichtbre veeI
zingt een gedempt gedicht.
En niemand weet, of dear een Iied
ontIook aan een der vensters, of
tong ook een peIgrim buiten niet
Gods onvoorziene Iof?
WeIIicht Bit Iaatste, want zoo schoon
schlep God Bit zwijgende paIeis,
Bat wie het a.anziet vindt zijn loon
zelf s op vergeef sche refs.
Want de arbeid, die daar worclt geclaan
achter de toegesloten poort,
worclt door Gods Engelen verstaan
en aIs een bee verhoord.

Q^^

1946
opnieuw een Jaar van leed verging
voor mij, die nog mijn lied'ren zing
tot uwe stilte, maar wellicht
zwijgt ook mijn stem op 't eind en zwicht,
daar Iief de mij geworden is
een diepe hartverblijdenis.
Ik trad niet binnen in 't paleis.
Buiten de poort neuriet mijn wits,
maar wat ik in zijn kamers weet
is rijkdom van geIuk en Teed
en wie in vrede buiten wacht,
wellicht, dat God hem eens verwacht.
En dat hiJ in het hemelhuis
mag treden tot Gods hart en thuis
mag zijn en rusten, want niet een
b emint hem niet en nooit alIeen
zaI meer zijn ziel zich voeIen, want
daar is een eeuwig zielsverband.
Die zondigen door ongeloof
zij Bolen onder 't gelend Ioof
en zijn in smart en onrust daar.
Gij staat in reinheid voor ' t altaar
en wacht uit Gods Belief de mond
het woord, dat u in ' t diepste wondt.
Het woord, dat sIaat en heeIt, want gij
wordt door uw zwijgen eind ' Iijk vrij
en zijt reeds rijk aan eenzaamheid.
Uw zielehuis wordt Iicht en wijd
totdat er plaats voor allen is,
welIicht ook voor mijn droefenis.
Ik weet het wonder niet, dat God
nog scheppen wil. Wie zijn gebod
verraadt, kastijdt aIIeen zichzelf ;
Iigt geketend in 't gewelf
van wroeging, waar steeds de echo kaatst:
„Nimmermeer, nimmer, 't was voor 't Iaatst."
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Ik weet biI ' t Icomen van den dag
de smeeking, die in ' t hart mij Iag
en brandde, dat dt niet mocht zijn,
die vruchtelooze bittre pijn.
— Een Broom dit, en voorgoed voorbij
de nat'ht van Iijdens razernij.
Een vruchtelooze pijn, IzeIaas,
maar 't hart wacht immer nog soIaas
geIijk een reed ' Ioos kind, dat God
ontwarren Ican cut auist're en tot
ons beider Iiarten spreekt en dat
ik met u ga weer 't maanlicht pad.
Ach, niet to groot verwachten weer.
Genoeg, zoo God mij dt begeer
mag schenken, dat mijn hart eens rust
en dat van trust tot zieIekust
het water kalm en effen vIoeit,
waarIangs geduld in eenvoud bIoeit.
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joh. van Huizen.

WITTE DE WITH
(Fragment)
TerwijI in voorjaar en zomer van een en vijf tig de grote Engelse
ambassade in Den Haag vertoef de, maanden Zang oncderhandeIde
en aandrong op een nauwe unie tussen cde beicde repubIieken,
pleegde de Britse zeemacht herhaaIdelijk aanslagen op de vrije
hancdel en vaart onzer schepen, eiste willekeurig het recht van
visitatie onzer lading voor zich op en bedreigde onze schippers
met schoten voor de boeg, sours brutaalweg door want en zeil,
incdien ze niet het eerst en niet gauw genoeg de vlag voor de rooirok streken.
Voorwaar een f raaie en veelbelovende inIeiding tot een nauwe
unie I
VVaartoe een unie? Om in het Engelse kieIzog terecht to komen
en meegesleurd to worden in hun verwtkkeIingen met bevriende
staten. Of Holland niet mans genoeg was, op eigen kompas to
koersenI Een tractaat van gemene interessen konden ze krijgen,
een unie niet en nimmer.
Ten zeerste gekwetst en verbitterd keerde de ambassade naar
L,onden terug, en vanaf dat o genblik zon men daar op middelen
om de nijvere repubIiek to worgen.
Witte, in het barre najaar met zijn klein eskader op de Noordzee kruisend tussen het Kanaal en het Skagerak, ter bescherming
van koopvaarders en vissers tegen Britse kapers, ontving steeds
donkerder en dreigender berichten over cde aIgemene toestand :
een oostinjevaarder beschoten, niet viug genoeg de vlag gestreken,
aangegrepen, ternauwernood ontzet door de Zeeuw Fvertsen;
een vIoot van 70 koopvaarders met convooiers en aI naar FngeIand opgebracht, gevisiteerd, weer Iosgelaten; de Hollandse CaraibenvIoot voor Barbados in beslag genomen, lading en schepen
verbeurd verklaard ; pijniging van schippers om bezwarende verkIaringen over de lading to ontlokken; arrestaties en opsIuiting in
de Tower van onschuldig Hollands bootsvolk.
Dit aIles moest een eerlijk zeeman maar verkroppen. Jawel,
de majores konden de eskadercommandeurs makkeIijk vermanen,
voorzichtigheid to betrachten en incidenten met de parlementsschepen to vermijden I Ieder mocht ' t weten, ieder mocht ' t overbrievan naar Den Haag en Londen, dat hiJ, Witte, genoeg had van
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die vervIoekte hoogmoed aan de overI{ant. \Vat zou ons schorten,
God de voorste, dat wij die doggen niet zouden muiIbandenl
Leef of sterf, maar praat niet met provocateurs en agresseursl
Na de of kondiging der acte van navigatie moest het toch voor
ieder Iklaar aIs de dag zijn, wat de Brit wilde : de Hollandse vrachtvaart van de zee, van de wereld wegvegen. De Rotterdamse burgemeester Soury Ikreeg gelijk — Coen kreeg meer dan gelijk. Neen,
Witte was de Iaatste nog niet vergeten — dat felle jaar van Jacatra
was hem diep in de Ikop gebeIeven. Maar evenals ten dage van
Coen de majores in het vaderIand uit vrees voor ongenoegen met
de Brit tot de dwaaste concessies bereid waxen, ja, in hun argeIoosheid de hennep voor eigen strop geIeverd zouden hebben, indien
Coen het niet voorkomen had, zo schenen ook thans de hoogmogenden de sIechtste raadgeefster in de arm genomen to hebben,
nameIijk de vrees.
Z zonden een gezantschap naar Londen. VIaIc voor de Kerst
Bing de vredesmissie in zee, en daar Tromp ziek lag, wilde het lot,
dat Witte de heren naar de Theemsmond moest brengen.
Vader Cats was Ieider van het gezantschap. De vier-en-zeventigjarige had pas het hoge ambt van raadpensionaris neergelegd;
had Iang genoeg to roer gestaan. Niet zonder een zucht van
verlicbting had de Iaatste grote vergadering voor gesloten verklaard, en zich tussen zijn. boeken op Zorgvliet genesteId. Maar
ook daar werci hij nog gekweld door zorgen, zorgen over de nasleep
van het schandaal met zijn schoonzoon Musch, des stadhouders
griffi er. Die had na ' s prinsen dood zeIf moord gepleegd : de rampzaIige verkeercde aI met boze geesten tijdens zijn Leven. Het ellendigste voor Cats' eer en goede naam was, dat de zelf moordenaar
het Iieve bedrag van twee mIlIioen gulden naliet, het saldo van
zijn corrupte practijken tijdens het raadpensionarisschap van zijn
schoonpapa! En daar Cats zelf millionair was, zeiden de mensen,
dat de duivel het aItijd op de grote hoop deed, en dat het makkeIijker was, mooie versjes over de opvoeding van andermans kinderen to schrijven, dan het eigen kind op het pad der deugd to
houden. Ja waarIijk, de dichter Ion op zijn oude dag met de aartsvader Jacob kIagen: Kwaad zijn de dagen der jaren mijns Ievens.
Huize ZorgvIiet — ach huize Ikaboth ware een tref f elijker naam
geweest.
En of dt alles nog niet genoeg ware, moest hij nog tegen wil
en dank naar Londen, bij de duivel to biecht, om to trachten de
dreigende perikelen voor zijn vaderIand to bezweren. Met een
even bezwaard gemoed aIs de Godsman Mozes, toen deze naar de
f arao gezonden werd, had Cats de delicate missie op zich ge74

nomen, niettegenstaancde zijn Iijf arts hem gewaarschuwcd had, dat
het winterweer op zee en de Londense mist- en pestlucht abominabel voor zijn oude borst waren.
Toen Witte de heren met hun gevolg en bagage innam, uit het
Gat voer en over zee bracht, was het hem onmogelijk, van zijn hart
een moordkuiI to maken. Op Kerstdag zaten ze gevieren in de
Ikajuit : Cats, Schaap, die van Amsterdam was, Van de Perre,
gezant voor Zeeland, en Witte. De Iaatste meende de heren een
ongevraagd advies to moeten geven; zei: „Die van de staarten 1 ) deeg wiI hebben, moet ze bereiden met harde sporen."
En Coen de heren zijn onbescheiden opmerking negeerden, wat
dronken en monkelden, ging Witte voort : „Hoe meer je de doggen
streelt, hoe ijseIijker ze knorren."
Schaap vermocht nog to Iachen, Cats niet. De grijsaard hoestte,
had het koud en staarde peinzend door de patrijspoort naar de
wemelende sneeuw over de zee. Toch had hij de kwinksIag van
het Iastigste heerschap der vIoot weI verstaan, want vaderIijk vermanend en Iangzaam hief hij de magere vinger naar de zeeman,
wijd en zijd berucht om zijn Ioslippigheid. „Mijnheer \Vittens,
wees vooraI in deze dagen toch wat voorzichtig met uw woorden.
Britse eer is Leer. 't Is clan beter stille zwijgen dan van spreken
hinder krijgen. Hebt gij met spreken u vergist, wordt met geen
sponsje uitgewist."
„En pas in Gravesend straks maar op uw tong, " maande Van
de Perre, „antlers brengt u ons voor nog groter moeilijkheden dan
wij reeds staan. In Londen zijn ze gebeten op u, ik hoorde het in
Zeeland a!."
„O, ik zaI weI zwijgen, " bond Witte in, „u zult van mij Been
hinder krijgen. " En op een toon van jammerend zelfbekIag: „Ik
ben ongeIukkiger schepseI dan de ezeIin van Bileam. Ja, kijkt u
maar niet zo verwonderd, ik meen het. Want die ezelin mocht
b Iijven staan en ik moet varen ; zij mocht spreken en ik moet mijn
mond houden."
Schaap schokte aI drinkend van het Iachen, maar Cats bleef
de ernst zeIf, , toen hij de Rotterdammer van repliek diende : ,
vergeet twee principaIe verschillen, waarde \Vittens ; Bileam werd
uitgezonden om to vloeken, ik om de vloek of to wenden. En wat
die ezeIin betreft, zij zag de engeI des Heren met het getrokken
zwaard op haar weg staan. Ziet gij die bijgeval ook? Dan moogt
ge spreken.
Getroffen door de bijna smarteIijke Loon van de grijsaard,
1) scheIdnaam voor de CromweIlianen.
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zweeg 'Witte een stonde. Alleen om enig beIeefd verweer to
bieden. mompeIde hil cdaarna: „De Maassluizer vissers hebben
meer gezien dan at.
„Wat zegt hiJ? " vroeg Cats, met de hand bij het oor, aan Van
de Perre.
„Hij heef t het over die dronken Ariaans en zijn twee bootsgezellen."
„Met uw verlof, , Ariaans is een deugdelijk man, zijn Ieven Zang
niet dronken geweest, " zei Witte.
Cats schikte zich tot beIangstelling en inf ormeerde : „Is hiJ onder
e e ge oor ?
„Ja zeker, de shot is uren met hem bezig geweest."
„En ?" Cats bracht de beide handen aan de oren ; de twee
andere heren Iuisterden gewillig.
„Ik kan u alleen vertellen, wat ik er in de kwartieren van
gehoord heb. Dat komt hierop neer : Ariaans bezweert, dat hiJ
Vrijdag JongstIeden — het was ' s morgens negen uur biJ heIdere
zonneschijn — op manshoogte boven de kim een vlak land met
een menigte voetvolk en ruiters zag. Dat was het eerste gezicht.
Daarna een tweede : een vIoot uit het noorden, de mastzeilen half
op; uit het zuidoosten een andere machtige vloot, die zeilde de
eerste aan. Toen waren die twee een tijdlang in kruitdamp. De
damp trok op. Alleen de eerste vloot was over, zo duidelijk, zei
Ariaans, dat we aI het touw- en blokwerk konden onderscheiden,
een uur lang. Daarboven zag hii een Ieeuw in de Iucht met
vreemde dieren, die na een wijle in schepen veranderden en verschillende kanten uitgingen. Maar de Ieeuw bleef in het noorden
staan. De gezeIlen van Ariaans verklaarden, dat ze zo van het
gezicht geschrokken waren, dat de stuurman ze tot bedaren moest
brengen door wat uit de „Christelilke zeevaart " voor to Iezen."
Cats knikte peinzend en streelde zijn puntbaardJe. Schaap
spoof en merkte Iaatdunkend op: „Hersenschimmen. AIs ik Iang
in de Iucht kiJk, zie ik nog doller Bingen. " En ook Van de Perre
meende : „Je moet aI erg vlotte hersenen hebben, om die kletspraat au serieux to nemen.
„Neem ik het au serieux? Ik verteI slechts, wat hiJ verklaart
gezien to hebben. En hoe het yolk er over denkt, weet u: een
schrikkeIijke vertoning tot waarschuwing van het nakende
onge u .
„Jawel, " zei Schaap, „we kennen dat. Het wordt tiJd, dat de
predikanten — de goede niet to na gesproken — het yolk niet in
die superstities stiff den."
„Dat doen ze ook niet, " verdedigde Witte. „Borstius hoorde
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ik Iaatst nog in zijn preek over de gezichten van Ezechiel zeggen,
dat God de visioenen aIs midcdeIen der openbaring in de nude
bedeIing gehruikte, niet meer in de nieuwe."
Cats stak de vinger op. Langzaam en nadenkend sprak hij :
„Niet geheel to verantwoorden. Petrus op het daic — ik denic aan
Paulus , en — het is vandaag Kerstmis ik denic aan de ster.
Zo is er meer.
„De ster, ja die ster, " beweerde Van de Perre. „Haar aan wie
werd die getoond? Aan de drie wijzen uit het oosten. Dat is heel
wat anders dan aan drie onwetende bootslui aIs getuigen van
Gods toekomende toorn. Neen, clank je, ik zal niet meer cdrinken."
Dat Iaatste zei hij tot de kajuitwachter, die door Witte geroepen
was en een nieuwe han wijn bracht. Cats wachtte, tot de kroezen
gevuId waren en de hecdiende de kajuit verIaten had. Daarna nam
zeer geInteresseercd deel aan het dispuut. Hij zei er evenweI niet
bij, van wie zijn gelanceerde wijsheden of komstig waren, name Iijk van de Franse medicus Doumont, wie discreet geconsuI teerd had naar aanIeiding van de spiritistische hehbeIijkheden van
zijn rampzalige schoonzoon.
„Bootsgezellen of wijzen, dat maakt 'geen principieel verschil.
Christus verkoor vissers. Uw afwijzing, uw conclusie is mij weer
aI to abrupt, Van de Perre. Gissen cdoet missen. Maar kunnen die
gevallen als met Ar-iaans niet aIdus verklaarcd worden: primo staat
vast voor die mensen, dat er oorIog komt, daar is hun geest van
vervuId ; secuncdo zien ze incderdaacd vreemdsoortige Iucht- en Iichtverschijnselen; tertio krijgen die verschijnselen voor hen, dank zij
cde rijpheid van hun voorgevoeIens en wellicht de onderlinge suggestie, een abnormale inhoud, ze vergroeien tot een gezicht en —
het visioen als voorspeIIend teken is geboren."
Witte verdween, daar het discours hem niet meer aanstond en
het ook niet meer volgen Ion, Coen zelfs de hekserij er in betrokken wend. Hekserij was hekserij. Waar beIandde je, als je dat
duivelswerk in twijf eI ging trekken?
Ann dek vernam hij van zijn Iuitenant, dat de botteIier en zijn
maats een nieuwe naam voor het gezantschap uitgedacht hadden:
de Brie wijzen uit het oosten. Vader Cats was Caspar, over MeIchior en BaIthasar waren ze het nog niet eens, we! over het
treurige feit, dat ze alle Brie op een verkeerde ster koersten. Want
dat hele spuI van dat def tige gezantschap naar die Iucif ers in Londen deugde niet. ElIekaartenl mochten de matrozen dat huisje maar
eens opschikkenl Wie zond er gezanten naar een land, dat tegen
alle goddelijke en menselijke wetten, tegen aIle beleefdheid in,
vijandschap pleegde en het goed van zijn naburen naml — De
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lijclzaamheicl der Staten stak de tirannen een hart onder de riem.
En met weerzin zag het volk de volgende Jag de gezanten in
Gravesend van boord gaan. Het gevoIg sjouwde met de Iszoffers er
achteraan. Vacder Casper had de kraag van zijn mantel hoog
opgeslagen, en hieId de hand voor de mond.
\)Vitte bleef er geen kwartier Ianger dan noodzakeIijk was en
ging direct na de ontscheping weer onder zeil. Een half uur na
zijn vertrek kregen de Britse autoriteiten to Gravesend een spoedorder uit Londen om de beruchte Witte to arresteren en naar de
Tower over to brengen. Maar toen was de vogeI, onbewust van het
gevaar, wat hem bedreigd had, aI gevlogen.
In het voorjaar van twee en vijftig waren de enerverende
onderhandeIingen to Londen nog niet geeindigd, maar intussen
organiseerde de Brit zijn marine tot een straf f e eenheid, bouwde
ze uit in benauwend snel tempo tot een indrukwekkende macht.
Tromp bezwoer de hoogmogenden, toch eindelijk de maatregelen tot noodzakelijke concentratie der admiraliteitszaken to
tref f en, daar hij anders de verantwoordeIijkheid voor ' s Iands
veiIigheid ter zee niet Ianger torsen Ikon. Vijf admiraIiteiten en
twaaIf direction, allemaal autonome colIegien, namen haar willeIkeurige en menigmaal tegenstrijdige besluiten ; huurden en
verbouwden handelsschepen zonder plan of ruggespraak met
anderen; boden tegen elkaar op bij het werven van scheepsvolk
en verbrokkeIden aldus ' s lands maritieme krachten. De admiraal
moest maar zien, uit deze chaos een vloot bijeen to krijgen. Laasl
— hij was niet bij machte door overreding to bereiken, wat hij
zozeer gewenst, ja noodzakelijk achtte : de concentratie der zeestrijdkrachten in een centraaI rendez-vous, nameIijk HeIIevoet.
Zeeland wiIde voor zich de WieIingen behouden, Amsterdam en
d e noorderkwartieren Iieten Texel niet Ios.
Tromp sjouwde de steden of : Vere, Middelburg, VIissingen,
ZieriIczee, Rotterdam, Amsterdam, Monnikendam, Edam, Hoorn,
Enkhuizen, Medemblik; naar Harlingen ging hij maar niet eens,
Friesland was op geen stukken na gereed. Het magere resultaat
van aI dat reizen en trekken, confereren, bedeIen, smeken en
bezweren was, dat de belclagenswaardige man in Mei de beschikIcing had over ruim 40 schepen, merendeels gehuurde handelsvaartuigen, inderhaast tot de dienst van oorlog omgebouwd. Daarmee koos hij zee, om volgens de instructie van zijn meesters de
koopvaardijvloten tegen Britse aanhouding en visitatie to beschermen en — wat de delicate kwestie van het strijken der vIag betrof
— to waken, dat de staat geen kIeinigheid zou komen to Iijden.
78

De Here God mocht hem daarbij geluk en wijsheid geven.
Witte was cdaar niet bij ; hij had de Iaatste tijd weinig of geen
contact met de admiraal, verrichtte een beperkte taak met zijn
klein eskader en was daar tevreden in. Ter zee was hij voor zijn
doen voorzlchtig, en aI kroop hij niet in het kabelgat, indien er
parlementsschepen in zijn buurt waren, hij wilt incidenten to
vermijden.
„Aan een krank touw moet je zachtjes trekken ; doe maar een
reef in het zeil, " was Hesters 2 ) vermaan, aIs hij binnen was en de
moeilijkheden van zijn dienst met haar bepraatte. Hij was meer
binnen dan voorheen ; volk en of f icieren merkten het we!, hoe goed
gemutst hij was, als hij thuisvoer. AhI de vrouw trok sterker dan
een marszeiI! Tegen Mei zette hij er zeIf s haast achter, binnen to
vaIIen, niemand hoef de to gissen waarom : de uiver zat weer bij de
ouwe op het dak.
Maar waarom moesten de Haagse heren hem nu pa! voor zo'n
blijde gebeurtenis het land op jagenl Hij werd bij gecommitteerden
der staten-generaal ontboden. Ze ontvingen hem met zulke Lange
gezichten. Hij moest van hen een correctie en vermaning incasseren, wegens zijn felIe uitIatingen over de Engelse natie, Welke
pubIieke ruchtbaarheid hadden gekregen. Zonder een serieuze
poging to doen, h to verontschuIdigen, zegde toe, In het vervoIg voorzichtiger to zulIen zijn, daarbij de hoop uitsprekende, dat
de Brit zich van zijn leant even gevoelig voor anderer als voor eigen
eer zou betonen.
Met een kwaad humeur kwam hij thuis. Hester werd het gewaar
met een oogopsIag. In zulke gevaIIen verstond alIeen zij de kunst
to zorgen, dat het niet in de but droop, als het in de kajuit regende.
Dat was vroeger antlers. De eerzuchtige, f aamzieke en twistgierige
Hildegonde 3), geraakt aIs men met een vinger naar haar man
wees, joeg hem waarlijk overbodig op tot verzet en voedde de wrok
in stele van die to temperen. Niet aldus Hester. Zij Boot olie in
de branding; bij haar kwam Witte altijd tot kalmering. Haar
wijze van inf ormatie was even sober als haar oordeeI ; daarna
roerde zij de kwestie met Been woord meer aan.
„Narigheid? " vroeg ze bij zijn thuiskomst.
„Een reprimande."
„Dat bespaart mij een vermaning. Vercdiend of onverdiend?"
En zij zag hem lief devoI aan. Daarmee ontwapende zij de gepantser. de volkomen. Witte was dan we! verpIicht een antler
2) Witte ' s cdercde vrouw.
3) Zijn tweede vrouw.
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wapen to kiezen, verviel in de rol van cle I{wasi-deemoecdige en
antwoorcdcde pijnIijk zuehtend : „Verdiencd. Den Haag geef t nooit
ancders clan vercdiende reprimandes. Onvercdiencd heb ik alleen Jou
— en wat straks de ooievaar brengen zal."
,,Zo mag ik je gaarne horen, " Iachte Hester.
En zij zorgde er voor, dat de enkeIe cdagen, welke vacder bTj de
zijnen vertoef de, een rustig en stil f estijn waren. Dat Bing zo vanzeIf bij Hester, daar hoefcle zij zich niet voor in to spannen:
\Witte peinsde er weIeens op, dat het vroeger zo rumoerig, zo
onrustig in zijn woning was geweest: middagen en avonden soms
van uitbundige vrolijkheid, een kamer voI Iawaaiige gasten, mannen, vrouwen, f amiIie en kennissen van her en der, die tot laat na
de ruimklok bleven; maar ook dagen van huiselijke onIust, verwijt,
gekrakeeI, gevolgd door harde zwijgzaamheid, zodat Witte eens
zijn eigen kind Katrijntje in de keuken had horen huilen : „Was
varier maar weer wegl AIs h1J thuis is, is het immer kijven met
moeder. - Zo ontving hIJ uit de mond van zijn eigen kroost zijn
oordeel.
Waarom was zijn woning thans vervuld van vredige genoegIijkheid? Goed, er was gepast kinderIawaai, dat had je overal,
waar zoveel meisjes bijeen zijn met heur schelIe stemmetjes en
vurige temperamentjes — erfgoed van geen vreemden. Maar hinderIijk , en de goede stemming storend, was dat niet. Van morgentot avondkIok Bing de dag zo goed en gewoon voorbij, van maaItijd tot maaltijd, van gebed tot gebed. Hester, zijn oudste dochter
Cornelia en de meld hadden heur huiseIijke bezigheden; de
grotere meisjes Bingen naar school en Iering, zaten to spinneri of
to speIdewerken, en de kleinere speelden in het voorhuis, waar
Hester een klein vertrekje met wat kleuterspulIetjes had geschikt.
De vroegere drukke aanIoop, middeIs uitnodigingen door Hildegonde onnodig bevorderd en aangemoedigd, vooral op dagen dat
Witte binnen was, was geebd. Hester had er op tactische manier
een eind aan gemaakt, aldus aan Witte rust en de kincderen recht
verschaft.
Cornelia, die zeer vaardig op het spinet was, had al aan twee
van hear zusjes de moeilijke kunst geleerd, psalmen en andere
Iiedjes to speIen. Vader moest het horen, zo dikIs aIsIJ thLltskwam, hoe ze gevorderd waren, en ze zongen er bt, alleen of to
zamen. Of ze kwamen hem met het boekje van de catechiseermeester en, begerig naar een goede beurt, Iieten ze zich overhoren.
Goedmoedig Ias de onder-admiraal van ' s lands vloot de vragen.
„Kan men door de paapse, remonstrantse en mennonitische
godsdienst zalig worden?"
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„Keen.„
„ZaI men op Zondag molten gaan pleizieren?”
„ een.
„Is dat ook wer ?
„Ja.,,
„Mag men dies Jag met de pen omgaan?”
„Neen.
,,Is dat ooI werk ?"
,, a.
„Zal men op Zondag molten rijeden en Icruien?"
„Neen.
„Bewijs dit alles."
„Nehemia 17, de verzen 15 tot 21; Jeremia 13 vers 27."
„Ho-ho, nu ben je mis, Katrijntje. Het is Nehemia 13 en Jeremia
17. Dat „ja, neen, neon en ja " , is makkelijk genoeg."
„Er Icomt nog een moeilijke vraag, zonder peen of ja."
„AIIez dan. Welke werken zijn geoorloofd op Zondag?"
„Ten eerste werken van de gocdscdienst; ten tweede werken van
noodzakeIijke Iiefde; ten derde werken van buitengewone noodzakelijkheid."
„Goed geleerd. Noem eens een werk van buitengewone noodzakeIijkheid."
„Dat staat niet in het boekje."
„Het is waar, maar dat Ikan een catechiseermeester met verstand
toch vragen.
Katrijntje peinsde en peinsde, herinnerde zich plotseIing, wat zij
eens op Zondag gezien had. „Een varken uit het water trelcken, als
het nog niet verzopen is".
„Dat is een werk van noodzakelijke Iief de, " knikte de man van
boerenkomaf . ,,Haar nu een werk van buitengewone noodzakelijkheid. Dat is heel wat anders."
„Zeg het dan; ik weet het niet."
„De rooirok op zijn bakhuis slaan, aIs hij ons op Zondag to na
I{omt, " en hiermee klapte hij het boekske toe.
Verder had hij aan waI zo zijn eigen besognes. Zijn schrif telijke
rapporten en adviezen mocht hij gaarne thuis uitwerken, ze in de
puntjes verzorgd en van alle nodige bijIagen voorzien ten I{antore
der admiraliteit deponeren en mondeIing toeIichten. Een teIkens
terugkerende zorg was de betaIing van het scheepsvoI c. Meer dan
eens was hij we! verplicht, de gages uit eigen middeIen to voIdoen,
aIs de Ikassier der admiraliteit met wanhoopsgebaar zei: „We zijn
schoon op — er is niet meer en daar verliest de keizer zijn recht."
Dan had Witte to Iciezen tussen een voorschot aan de admiraliteit
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uit eigen zak of - een massa-desertie van zijn bemanning. Want
die arme sIoebers van schepelingen konden hun vrouwen en kinderen toch niet Iaten verkommeren en verhongeren? Moesten zIJ er
voor boeten, dat er zoveel tussen ha en scrip terechtkwam? Of
was tiers gulden ' s maands soms een to vorstelijke beloning voor
zoveel gevaar en ongemak? — Witte schoot het voor; hij had op
die w1 jze aI duizenden voorgeschoten, maar hij hield er bock van,
en nauwkeurlg. Het hedrag was aI opgeiopen tot de respectahele
som van f 76.000. AIs de td en gelegenheid daar was, zou hij de
heren de rekening onder de neus duwen, kapitaal en interest. Op
zijn huid hacdcden ze reeht, op zijn duiten niet.
Maar onderwljl tobde permanent met aanmonstering van
volcdoende yolk; dat was zo voor elke tocht. Het gebeurde meermalen, dat de Icerels rechtsomkeert maakten, als ze ver namen, dat
ze bij V 7itte ' s eskader ingedeeld waren. Zijn smaldeel stood bij
het scheepsvolk in kwade reuk, ter oorzake van zijn straf re d iem,
dat door de kinderen van bestevaar Tromp verf oeid werd. En dit
to moeten ervaren, verzuurde vaak zijn verblijf aan wal. Kon haj
andere inzichten nopens de discipline had dan
het helpen, dat
zijn admiraal, en dat weigerde to schipperen met de strafbepalingen zijner instructies? Maar deed hiJ voor iemand onder in het
pleiten voor de Iotsverbetering van de mindere schepeling? Voor
niemand.
Enige dagen voor hij zee koos, werd hem een dochter geboren ;
het was de achtste van BIoeimaand, des nachts om haIf vier.
Hester en hij waren er gelukkig mee ; Hester, wijl het het eerste
meisje was, dat zij baarde; Witte, omdat hIJ Hester gelukkig zag,
gevoelde ditmaal Been teleurstelling over het uitbhjven van een
stamhouder. Zij noemden het kind Jacoba, naar Hesters grootmoeder.
Des morgens ontmoette Witte bij het aangeven ten stadhuize
de oude burgemeester Soury, die hem hartelijk gelukwenste en
b eloof de, spoedig to zulIen komen om de handed to proeven.
„U bent welkom, maar u zult mij de stok niet zien roeren. Ik
moet weer achter de doggen aan."
„Pas maar op, dat ze Je met bijten. Ze gaan het menen."
„Kombuispraatjres I"
„God geve het. Maar ik benijd u niet. Het Kanaal, dat is een
kast vol kraakporselein."
„Het K.anaaI is voor Tromp. En die maakt Been scherven,"
antwoordde Witte en hij nam of scheid.
Uit: \Vitte de V'Iith.
lie deel: van Duins tot de Sont.
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D. I. Bouman—Eringa

DE BEEK
Drupp ' Iencd uit mossen wercd
de beek van mijn Iiefcde geboren,
cle oogglans van jou, pert,
ging in zijn spiegIing verloren.
Langs rotsen van graniet
spring ik, nit steen kom ik wellen.
Wees in mij ritselencd net,
wees cde vis en de hlauwe Iibellen.
Duik in mij neer met een boog,
zwem in mijn glinsterend nat,
spring aIs dol ijn omhoog,
dat driftig schuim je bespat.
\Vanneer ik als trage gracht
tussen bochtige leaden mij winde,
Ii eschaduw mij even zacht,
aIs ' t Iommer van de Linde.
Mijn stromen gaan krachtig en recht
waar zij naacd 'ren de grijsrode steden,
weer fors aIs bet schip, weIks plecht
kIievencd mij heeft cdoorsneden,
A

tot ik achter mij Iaat de Iancden;
wees de zee, in Wier machtige deinen,
voorhij de Iaatste stranden
aI mijn wateren zullen verdwijnen.
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D. I. Bouman—Eringa

ZACHEUS
Ik hoor, hij komt opnieuw hierIangs,
'k wacht uren op de street,
k kIim in een Iantarenpaal,
clan zie ik zijn geIaat.
Hij zest, Ik ZaI in deze stad
Been hotel betaIen,
ik vraag bij U om onderdak,
ga een taxi Iialen.
Hij heeft mijn brandkast geforceerd
en aIIes uitgeteId,
mijn portefeuiIIe omgekeerd,
het is bezoedeId geld.
Ik zeg: ik stort het allemaaI
op ieders giro terug.
Zijn hand Iegt hij bemoecligenci
op mijn gekromde rug.
Hij zegt: Zacheus, zo is 't goed,
de engIenschare juicht,
aIs een corrupte ambtenaar
berouw aan God betuigt.
de waterkant,
Nu zit ik
in de zachte grassen,
ik speI het boek der psaImen uit,
mijn zonclen zijn gewassen.
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VLUCHTIGE NOTITIEN
J. Das
TSJAIKOVSKI'S VIERDE EN DE PAUKENSLAGER
De geestigheicl van Hildebrand, dat hij op een concert altijd geeuwhonger Ikreeg van het op en neer gaan van aI die strijkstokken, was wat
wij onder schooIjongens openhartig plachten to noemen een echte stinkopmerking. Wie zou Hildebrand zijn fIauwe mopje misgunnen? Maar het
pare is dat hij zich zo schaamt voor een „muziek-minnaar " aangezien to
worden. Toegegeven dat de muziek, die men hem wiIde Iaten aanhoren,
waarschijnlijk niet veeI zaaks was. Maar de Iitteratuurgeschiedenis heeft
ons geopenbaard, dat NicoIaas Beets het niet. beneden zich achtte braaf
to dwepen met oudbakken heerlijkheden. Kortom, Hildebrand tapte zijn
mopje om zich groot to houden. Emotie was onder zijn stand.
Wanneer wij echter de bekentenis wagen, dat wij soms we! een heel
concert Iang geboeid naar de paukenslager kijken, dan doen we dat omdat
we er ons niet voor schamen klein gebleven to zijn. Muziek vinden we
(soms — vaak — meestal) prachtig, en wij zijn bereid daar op een andere
keer in de meest Iyrische bewoordingen voor u over uit to weiden. Maar
nu niet. Want aI was het dan Tsjaikovski's vierde symphonie, de beroemde
„pathetique", waarvan de critici zeggen dat ze bij de grote massa zo
gelief d is, en waar ze toch niets steekhoudends op weten of to Bingen —
wij hebben ditmaaI even geboeid gekeken aIs geIuisterd. Het komt misschien omdat wij deze pathetique aI vaker hoorden en nu zo Iangzamerhand
in het stadium gekomen zijn, waarin men op de uitvoering aIs jets afzonderIijks gaat Ietten: in elk geval was de paukenist ons vrienclje.
EigenIijk weten we niet, of paukensIager weI een goed HolIands woord
is. We hebben het gevormd naar anaIogie van bekkenslager. Een bekkenslager is geen sIager, die op koeienzitvIakken is gespecialiseerd. Hij is ook
geen agent, die monden dicht sIaat. Hij is de man die zorgt voor de bekkensIag. Met twee grote, schitterend gepoetste bekkens beschrijft hij twee
blinkende Bogen door de aether — tenminste aIs het hard moet en fang
mag doorkIinken — en Iaat ze daverend op eIkaar kIetsen. Maar daarmee
is ook aIIes gezegd. Het meest houdt ons de bekkenist in spanning, wanneer hij zich voorbereidt op een Iangere rustpoos en zijn potdekseIs uiterst
voorzichtig, zonder een aIthans voor ons in de zaal waarneembaar geluid,
voor zich op een houten stoel Iegt. Dat ze er niet of gIijden doet ons dieper
ademhaIen dan het schoonste adagio. Maar overigens kIeeft aan de bekkensIag de vIoek der eenvormigheid.
Let daarentegen eens op de paukensIager. Hij kept de onbegrensde
mogeIijkheden van de ras-artist, en beschikt over aI de outiIage van de
verfijnde vakman. U begrijpt (aIs u oud genoeg bent) onmiddeIIijk dat wij
niet het oog hebben op de berijder van het paukenpaard. Nu de huzaren
van BoreeI aIs iedere doodgewone. zandhaas ^--r hij mag dan grenadier of
jager zijn — met beide voeten op de grond staan omdat zij niet meer
bereden zijn, is het paukenpaard een karrepaard geworden. We betreuren
het (boor ons eens : we Iijken weI een dominee of een politicos) dat onze
Jeugdige Iezers nooit meer het genoegen zuIIen kunnen smaken de huzaren85

kapel to paard het ringsteken to horen opluisteren in het dorpje, waar wij
de verjaarclag van H. M. cle Koningin-Moecder plachten to vieren. Aan
weerszijclen van het paukenpaard hing clan een pauk — cut enkeIvoud
zaI weI niet bestaan — en boven op het paukenpaard zat een huzaar met
Witte kaphanclschoenen en twee stokken met clikke ronde knoppen. Het
merkwaardigste van het paukenpaard heeft ons altijd geleken, dat het de
pauken heIemaaI niet scheen to horen, aI hamerde de huzaar nog zo hard.
Maar nu wilden we het hebben over de paukenist van het Concertgebouworkest.
Een pauk is eigenlijk een cling om to wilIen hebben, zoals sommigen
bordjes Iosschroeven in de trein, en hondjes de maan willen ophappen.
Een pauk is van zachtglanzend rood koper met een blank geschuurd vet
erover, en roncl als de spitse helft van een ei, maar dan omgekeerd. AIs je
er hard op slaat, klinkt er een donderslag bij heldere hemeI. , AIs Je er
zachtjes op slaat, klinkt er een kanonschot in een heel ver verschiet. AIs
Je er zacht op roffelt, klopt een geheimzinnig noodIot aan de poorten. AIs
Ie er hard en snel op hamert, is het alsof Je down geslagen wordt in een
vreselijke boks-match. Van die pauken heeft de paukenist er een hele batterij om zich been staan, en ze hebben elk hun eigen dondertoonhoogte.
Bovendien heeft hiJ op een soort keukentafeltje achter zich oak een hele
batterij stokjes Iiggen, aIIemaaI met helder wit omwoelde koppen, waaruit
er teIkens twee kiest met evenveel zorg als een golfspeler voor iedere
put een andere putter kiest uit zijn tas met golfsticks.
AIs de paukenslager met zijn stokjes op de pauken slaat, is het aIsof
twee witte baIIetjes op en neer Jansen. Vanuit de verte — wij zitten altijd
op het balcon — die clans to volgen is een fantastisch, een fascinerend
schouwspeI. Naarmate de paukenslager harder of zachter, Iangzamer of
sneIIer slaat, sprrngen de witte baIIetjes hoger of lager op en vormen ze
vuurstralen als van IuchtdoeIgeschut met Iichtspoormunitie of slingeren
ze witte Iasso's om het hoof d van de paukenist. let het crescendo en
diminuendo spuiten ze op en zinken ze in als fonteinen die worden open
en dicht gedraaid. Het is een complete Ruttmann-film. En telkens temidden van deze galvanische beweging legt de paukenist plotseling met een
.abrupt en kordaat gebaar beide vuisten op zijn pauken: hiJ dempt af.
Nog interessanter wordt deze rhythmische kunst, als men tegeIiJk de
plastische clans van de dirigent in het oog krijgt. De voornaamste functie
van de dirigent heeft ons altijd geschenen, dat hij de muziek aan orkest
en auditorium voordanst. Maar vie dirigent en paukenist met een blik
omvat en gevangen houdt, die ziet ze samen de hele symphonie uitbeelden.
Wordt de dirigent heftiger, dan wordt de vuurdans boven de pauken
woester, en de muziek zwelt mee aan. Wordt de dirigent 'rustiger, dan
trekt het weerlichten weg naar de horizont, en de muziek sterft mee uit.
De machtige, of gebroken klankstoten, die de dirigent verwekt door Iangs
het gebogen hoofd de vuisten voor zich uit to werpen en ze weer in-' to
trekken, begeleidt de paukenist met knalIende slagen, opgeslokt door het
haastig demp-gebaar.
Het is een komiek gezicht, die twee electrieke mannetjes, elk aan hun
eind boven het orkest uitstekend, met de gezichten naar elkaar toe en
precies gesynchroniseerd. De paukenist is als een ouderling, die het stemgolven en stembeven van zijn predikant met hoofdknikken en hoofdschudden onderstreept. Helaas, niet elk muziekstuk voorziet in paukenslagen.
Dan is de dirigent als een dominee zonder voorlezer. Maar de pauken86

slager is er weI, aI doet hij niets. Want het kan in het vorige of in het
volgende stuk Loch nodig zijn een kIap op een pauk to geven? Dan zit hij
hoog boven zijn paukenbatterij, de armen voor de borst gekruist. In TsjaiI{ovski ' s pathetique is ooh zo ' n deeI, voI verrukkeIijke pizzicati, waarin voor
de cdirigent maar wat onbetekenencde gebaartjes overschieten, en voor de
paukenist heIemaal niets, Toen deed hij ons denken aan de koster in de
oude BoomsIootkerk Die heeft daar een bankje achter de preekstoel, front
naar de gemeente, en een schuifgordijntje ervoor. AIs de dienst eenmaal
op gang is en na al het Iiturgisch heen-en-weer de preek begint, trekt hij
zich daar terug en gaat in ruste tot de nazang. Het gordijntje hebben wij
hem nooit zien dichtschuiven.

KRITI EKEN
ROMANS EN NOVELLEN
Jan Hell. Zeven stippen en het geluk.
Uitg A. J. G. Strengholt, Amsterdam.
Dit bock is opvallend smaakvol uitge^
geven en dat is in dit geval een nadeel.
Het verhaal van Jan Hell -- de uitgever
noemt het onbekommerd in een adem
een ragfijn sprookje en een oorspronke-^
lijke roman --- beantwoordt niet helemaal
aan de hoge verwachtingen, die het bandontwerp van Van Rijmenam oproept en
in de sfeer van de bekoorlijke tekeningen
van Corina past het niet goed.
Dc hoofdfiguur in „Zeven stippen en
het geluk" is een lieveheersbeestje. Nu is
' t ontreden van een dier als de handeling
dragende hoofdfiguur op zichzelf heler
magi geen reden om een verhaal een
sprookje to noemen, rnaar er is evenmin
een dwingend voorschrift om in een derr
gelijk geval van een fabel to spreken.
Tn het verhaal van Jan Hell ontbreekt
echter wat in een sprookje eerste vereiste
is: naieveteit. Het lieveheersbeestje Stipr
pelman gaat met zijn vriend, de eekhoorn
Jokkir, een weddenschap aan, dat hij de
mensen het geluk brengen kan. Zo iets
bestaat niet in een sprookje. Sprookjesfiguren kunnen ogenschijnlijk alles doen
wat hun schepper in de zin komt, maar
weddenschappen afsluiten kunnen ze prer
Gies niet. Dat past niet in de naieve
sprookj essf eer.
Dit merkwaardige lieveheersbeestje is in
staat brilliant to converseren over kunst,
philosophic en religie, het kent zijn mo
derne talen en ziet er niet tegen op, er
op zijn tijd ook eens een Latijns citaat

tussendoor to gooien, het zou aan onderr
getekende kunnen leren wat een katalysator is, maar een haarkam noemt het
„zo'n harkje". Ook uit dit voorbeeld
blijkt dat de schrijver niet in staat is,
een zuivere sfeer to scheppen.
Ik kan niet opmaken of het Jan Hells
bedoeling was, een sprookje dan wel een
fabel to schrijven, maar in ieder geval
Wilde hij zijn lezers bezig houden, zoals
het sprookje en de fabel dat ook willen.
Nu staan er in zijn bock inderdaad
wel bier en daar amusante dingen to
lezen, maar het verhaal als geheel pakt
de lezer niet. En verder h, eft hij de
(oudere) lezers inderdaad wel lets to zeggen: hevig opzienbarend is het niet, maar
dat wordt niet geeist. Het sprookje en
de fabel kunnen eveneens de bedoeling
hebben de grote en,/of de kleine lezers
bepaalde levenswijsheden en vermaningen
toe to dienen; om hen daarvoor ontvanker
Iijk to maken bedienen zij zich van een
speciale sfeer. Waar die sfeer onzuiver
is — zoals in het verhaal van Jan Hell
--kan dat ontvankelijk-maken niet geJukken. Dan gaan de boodschap en de
moraal van het sprookje of de fabel ver
J. M. Vr.
loren.
H. J. van Nynatten--Doffegnies, Henne.
Uitg. Mij. C. A. J. van Dishoeck,
Bussum.
Aan een nieuw bock van Mevr. Van
Nynatten-Doffegnies wordt door de ofr
ficiele critiek in de regel niet veel aandacht besteed, maar de boekhandel neemt
het ruimschoots in voorraad en de leesr
bibliotheekhouders kopen er meer dan een
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exemplaar van, om aan de vraag van
hun klanten in een enigszins behoorlijk
tempo to kunnen voldoen. Omdat alle
Court Mahlers en Ethel M. Dells een
zellde lucratiel lot wedervaart, zou deze
gang van taken verdacht kunnen zijn.
Maar ditmaal is hij dat niet. Men kan de
olficiele critiek niet kwalijk nemen, dat
zij zich doorgaans met enige vriendelijkheden van dit werk almaakt. Ik ben
trouwens van plan in deze bespreking
hetzeltde to doen. Men behoef t de boeken
van Mevr. v, Nynatten niet uitvoerig to
bespreken. Zij stellen niemand voor problemen, noch literair-technisch, noch wat
moraal en religie betrelt, als men deze
taken zo scheiden wil. Men aanvaardt
dit pretentieloze werk eenvoudig als zuiver en goed en gezond. De schrijfster
heeft een bewonderenswaardige vaardigheid in het opbouwen van een brede,
levendige en boeiende vertelling. Met
sirnpele middelen weet zij een bepaalde
sfeer op to roepen, een situatie to tekenen,
een figuur to doen leven. Haar dialoog is
natuurlijk en boeiend. Zij behoeft zich
niet fie forceren. Nergens is zij krampachtig en het gebruik van trucjes komt
eenvoudig niet in haar op. Bovendien is
dit werk ruig en Eris, pittig als een
voorjaarsmorgen. Ook „Henne" speelt
weer in een ver verleden tijd, onder
heren, boeren en knechten, ditmaal op het
Gelderse platteland. Het is de geschiedenis van een mensengeslacht in de eerste
hellt van de negentiende eeuw, toen er
op maatschappelijk en godsdienstig ger
bied allerlei dingen aan 't veranderen
waren. Deze dingen beschouwt Mevr.
van Nynatten met een koele en tegelijk
weldadige objectiviteit. Het is haar oak
niet om de historie, maar om de mensen
to doen, in 't bijzonder om Henne, de
boerendochter en om Gart- Jan, de dag-.
loner, aan wie Henne haar hart schenkt.
Het is haar to doen om de halsbrekende
strijd die deze twee mensen met het leven
strijden, waardoor zij geknauwd en gekneusd, maar oak gesterkt en geadeld
warden. Daarom: wanneer dit boek door
boekverkopers en leesbibliotheekhouders
zo gretig verhandeld wordt, kan men
daarover in dit geval alleen maar van
harte dankbaar zijn.
v. d. S.
Johan Luger, De zeven kapitale leugens
van den heer Berkenmeier. Uitg. De
Boekerij, Baarn,
Dit is een grappig verhaal van vier en
zeventig pagina's met een groot aantal
grappige tekeningen. Die tekeningen zijn
inderdaad zo slecht nog niet. En het verhaal is ook niet slecht. Johan Luger heeft
in zijn leven meer geschreven, het gaat
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hem vlot af. Een beetje „fie" eigenlijk.
Het grappige ligt er oak een beetje to
dik bovenop. Het verhaaltje zell heeft
weinig om 't lijf. Het gegeven is afger
zaagd en er wordt (uit de aard der zaak,
zou men haast zeggen) wat omgesold
met lietde en huwelijk. Het wordt allemaal aardig opgediend en laat zich goed
verorberen. Maar het laat een flauwe nav.d.S.
smaak achter.
Jan Walch, Mensen in Par1s. Born' s Uitgeverij N.V., Assen.
Twintig schetsen over mensen in de
Lichtstad, bont gevarieerd vat de onderwerpen betrett, maar allemaal in dezeltde ingetogen precieuse stijl, Juweeltjes. Doorzichtig als glas. Geen gemodder. Menig jong schrijver, die zich in allerlei bochten moet wringen om modern
en interessant to schijnen, zal in zijn eerlijke ogenblikken jaloers zijn op dit zgn.
ouderwetse maar elegante en geestige
proza, dat moeiteloos schijnt geschreven
to zijn en zijn dienst onberispelijk vervult.
v.d.S.
Albert Helman, Orkaan bU Nachf. Salamanderreeks. N. V. Em. Querido's Uitgevers^mij. Amsterdam.
Dit bekende boek van Helman verscheen
thans ook in de Salamanderreeks. Een
man, die zich in Holland bij vrouw en
kinderen verveelt en in een gevangenis
woont, gaat op reis naar een vergelegen
land. Daar wordt hij meegesleurd in een
orkaan van lietde, waarin hij en zij zichzell volkomen prijsgeven en het hoogste
geluk bereiken. Dan keert hij terug als
een gelouterd man om een schone levens
herfst aan to vangen, waarvan hij verwacht, dat doodgaan jets zeer goeds kan
zijn, de diepste, mooiste lieldedaad. Laat
het aan Helman over om hierover een
sterk en aangrijpend boek to schrijven.
Daarover behoeven we het niet to hebben. En verder kunnen we alleen zegr
gen, dat deze oplossing van het levensr
probleem door-en-door heidens is. Eros
wordt uitgeroepen tot Heiland der wereld. Zelfs overwint hij de dood. Dit
bock is helaas geen op zichzelt staand
verschijnsel. We moeten niet al to veel
meer over onze christelijke beschaving
v. d. S.
spreken.
Ab Visser, Galg en tad. Uitg. F. G.
Kroonder, Bussum.
Het zijn geen vrolijke geschiedenissen,
die Ab Visser in deze bundel novellen
vertelt. Een moordenaar, die opgehangen
wordt, vervolgens als aan een geleerde

verkwanseld lijk onder het ontleedmes
weer tot leven ontwaakt, en tenslotte,
na de dokter, die zijn redder was, to
gronde gericht to hebben, ten tweede
male wordt terechtg esteld, ditmaal met
het zwaard. Een dichter, die zichzelf vergiftigt. Een moeder, die haar kind gekookt en gebraden aan de herberggasten
voorzet. Dat zijn zo enkele van de stichtelijke figuren, die hij ten tonele voert.
Het kan niet ontkend warden, dat het
allemaal goedgeschreven boeiende geschiedenissen zijn. Ze houden stuk voor
stuk de lezer van de eerste tot de laatste
regel vast. Maar na die laatste repel
blijft de lezer met een vraag zitten. Een
verhaal als dit kan toch niet zonder bedoeling verteld zijn?; wat is de bedoeling
dan?
Het antwoord is nergens to vinden.
Want het aan Shelley ontleende motto
op de titelpagina kan toch geen antwoord
zijn. History is a record of miseries and
crimes. Mogelijk. Maar iemand, die een
bundel novellen het licht doet zien, houdt
zich niet met historie, maar met de literatuur bezig. En de literatuur doet nu
eenmaal niet aan het schrijven van verslagen; haar bezigheid is het omvormen en verwerken van de stof, die de
werkelijkheid van heden en historie
biedt. Dat omvormen en verwerken ge-'
beurt altijd met een bepaald doel: de conceptie, die in de verbeelding van de schrijver is ontstaan, en die, als het goed is,
in de verbeelding van de lezer opnieuw
ontstaan moet.
In de in „Galg en rad " verzamelde verhalen is nergens iets van een conceptie,
van een leidende idee, to bespeuren. Ze
lijken zomaar als teboekstelling neergeschreven, doelloos, zinloos, en laten de
lezer onbevredigd.
De knappe, mooie tekeningen van
Fons Montens illustreren meer de onbeantwoorde vraag van de lezer dan het
J. M. Vr,
verhaal van de schrijver.
Paul Haimon, Lentestorm, Uitg. Het
Spectrum, Utrecht.
Het gaat in deze Lentestorm allemaal
nogal moeizaam toe. Allereerst de taal.
Die is beeldend, moeizaam beeldend,
maar stijgt intussen soms tot extatische
hoogte. De figuren bewegen zich traag
en stroef, ook de door Thole op de omr
slagtekening zo vlot en romantisch afgebeelde Machteld; er zit Been vaart in
bun belevenissen en ze houden niet op,
alles en alles moeizaam to overwegen.
De lezer -- en dat is het ergste — moet
met het verhaal uit de jaren 1790---1814
moeizaam op gang komen. En dat terwijl hij de inderdaad stormachtige En-

gelse en Amerikaanse romantiek over
datzelfde tijdperk in vlot Nederlands vertaald en in mooie grote boeken uitgegeven kan krijgen.
Gelukkig blijft al deze moeite niet onbeloond. De lezer komt in de sfeer van het
prachtige Limburgse land, in de beklemming van een van onheil zwangere tijd,
onder de bekoring van een reine, vrome
meisjesfiguur. De personen uit het verhaal beleven de diepste levenstragiek en
de hoogste levensvervoering.
De vergelijking van het werk van deze,
althans in onze kring, nog onbekende
Rooms-Katholieke auteur met dat van
Marie Koenen ligt voor de hand en er
zijn genoeg punten van overeenkomst,
bijv. de Limburgse sfeer, om haar to
rechtvaardigen. Marie Koenen maakt het
haar lezers gemakkelijker (dat wil niet
zeggen, dat zij het ook zichzelf gemakkelijker maakt!) . Zij vertelt vlotter, doorzichtiger, dus beter. En aangezien de ro
man nog steeds allereerst een vertelling
is......
Ja, ondanks alle waardering, die het opr
merkelijke boek van Paul Haimon afr
dwingt, is mijn persoonlijke voorkeur
voor het gemakkelijker aansprekende
werk van Marie Koenen misschien toch
to verdedigen.
J. M. Vr•
1. L. Eggermont, Het lied zonder woorden. De Telg, Amsterdam 1947.
Evenals Eggermonts verzetsroman Holland is ons vaderland speelt dit nieuwe
verhaal in Zeeuws-Vlaanderen. De
streeksfeer, nauw verwant aan die van
Vlaanderen, is zuiver getroffen en logisch volgehouden. De dialogen zijn natuurlijk, de aangenaam-luidende taal is
ongekunsteld en ook voor de noordNederlander zonder verklarende woordenlijst to volgen. Eggermonts vertel- en
beschrijftrant heeft het rustig onderhoudende, wars van gewildheid en overspanning. Hij schroomt evenwel niet, zijn
buitengewoon-romantische verwikkelingen zo to concipieren, dat een nuchter
noorderling, boven de jaren des onderscheids beland, of en toe de wenkbrauwen weifelmoedig optrekt. Maar ja, zulke
dingen gebeuren: een knappe rijke hoerendochter met de schaapherdersknecht
haars vaders. En indien deze herder bor
vendien wegens moord „gezeten" heeft,
wordt het geval nog zorgelijker, voor betrokkenen en voor de lezer, ook al zijn
ze aan able kanten van de beste voornemens vervuld. Men versta ons niet
verkeerd. Wij wijzen het concept als
zodanig allerminst af, noch de dramatisering er van. Maar, zo vragen we,
waarom vergt de auteur minder van zich
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zelf dan van ons, die hem moeten geloven?... Want dit wordt stellig het geval, wanneer de schrijver na zijn „eerste
boek" (150 pag.) doorslaat naar een
„tweede boek " . Daarin verhaalt Egger..
mont ons --- de lezer gelieve mij hier ger
duldig en nauwkeurig to volgen ^- dat
de boeren_dochter 23 j aar later tot de ontr
dekking komt, dat Naar buitenechtelijk
kind, vrucht van des herders liefde, niet
doodgeboren is, gelijk men haar diets
gemaakt had, maar in levenden lijve voor
Naar staat en zelfs trouwt met... Maar de
lezer begrijpt nu wel, dat ik hem niet
alles moet vertellen, anders zit er voor
hem helemaal Been „spanning " meer in.
Joh. v. H.
joh. Vis, Gerucht op de delta. Nijkerk.
G. F. Callenbach N. V. (z. j . )
Dit boek laat geen sterke indruk na. Het
gelijkt op de vele protestants-christelijke
streekromans der laatste tien jaar. Trouwhartig, zuiver en met veel liefde voor
mens en landsehap.
Naar ik meen, was het Kamper eiland
nog niet aan de beurt geweest. Oak deze
streek is thans psychologisch in kaart
gebracht, maar het geheel is helaas fie
mat gebleven, to weinig uit de verf gekomen en to weinig uit innerlijke noodzaak geschreven. Niettemin is er in deze
rustige boerenvertelling veel fie waar
deren. Het christelijk volksverhaal heeft,
in onderscheiding van het veel gewraakte
genre waarmee een vroegere generatie
opgroeide, in elk geval gewonnen aan
waarachtigheid.
Het komt mij voor, daft deze auteur, die
reeds e,en verdienstelijke roman op zijn
naam heeft staan, nog wel sneer zou
kunnen bereiken als hij zich ernstig bezon
op de compositie van zijn verhaal.
P. J. R.
Godfried Bomans, Erik o het klein insectenboek. Uigeverij Het Spectrum,
Utrecht. Elfde druk.
Naast een kerkelijk blad, een aantal noodzakelijke beschouwingen over de wederr
opbouw en onze veranderende maatschap^
pij behoort ieder rechtgeaard Nederlan^
der Erik of het klein insectenboek fie
bezitten. Niet omdat het zo vrolijk is
naast al dat andere, serieuze en sombere,
maar omdat dit boekske de vervolmaking
van de ernst is. U begrijpt onze maatschappij binnenzijds niet, als u Erik niet
kent. Erik is een heel luchtig verhaal
over een kleine jongen die tussen waken
en dromen de lijst van het schilderij Wol-lewei overstapt. Op dat schilderij komen
alle mogelijke insecten voor en Erik be-
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weegt zich onder hen gewapend met zijn
schoolkennis van Solms' Natuurlijke Histone. Elk insect dat Erik ontmoet is behept met eigenschappen die niet bij
Solms vermeld staan, maar resulteren uit
hun naam, dus uit hun reputatie bij de
mensen. Duizendpoot en slak zijn levens-'
grote voorstellingen van onze kindmen
selijke kijk op die beesten. Het effect van
deze sprookjesachtige manier van vertel
l.en is meer dan alleen grappig, het is
verrassend.
Op gevaar of to veel to analyseren en
de schrijver, mocht dit artikeltje hem
onder ogen komen, to inspirerren tot een
nog moppiger inleiding bij de 12e druk —
een aanlokkelijk gevaar r wil ik toch
iets meer zeggen over Bomans ' kostelijke
procede. De schrijver bereikt dit, dat we
van het „mensdom " , „de moderne mens",
en hoe heten al deze topzware gewichtigheden, voor een moment verlost zijn, en
dat het obsederende thema „dat willen
we, dat presteren we" plotseling in een
komisch hoge ligging terugkeert. Wat
dan verschijnt is de mens in zijn hemd
en dat zijn we allemaal.
Daarbij heeft Bomans een fijn oor voor
het Hollandse gesprek, beter gezegd
praatj e. Hij parodieert niet, hij noteert
het in zijn essentie (pardon voor de
zwaarwichtigheid) . Wilt u een voor
beeld? Een praatgrage for vertelt Erik,
hoe hij in zeker hotel to land is gekomen:
„Weet j e tvat, denk ik, laat ik hier de
nacht doorbrengen, 't is 'n goed hotel aar
dige ligging, niet to duur... ". Let u alleen
maar even op de ontbrekende komma
achter hotel en u zult schateren am de
treffende gelijkenis. r Een volkstype als
de nijdige spin mag ik u oak niet ontr
houden. De spin is nijdig omdat Erik
insecten uitlacht die voor vallende dauwdruppels vluchten. „Is het zo leuk, meneer? Is het werkelijk zo leuk? Och kom!
Is dat nu zo aardig? He?"
Maar kom, we zijn toch Nederlanders,
laat ons nu nog even letten op de diepere
zin, op de moraal. Bomans presenteert
Otis een handvat in een aan Da Vinci
toegeschreven spreuk, die als motto boven
het verhaal staat: „Wij zijn alle ballingen, levend binnen de lijsten van een
groat schilderij. Wie dit weet, leeft
groot. De overige zijn insecten."
Wie het weet! Om er jets van to weten,
moet u „Erik" gelezen hebben.
Ou.
Theo Thijssen, Egeltje, C. Hafkamp,
Amsterdam, 1946.
Theo Thijssen schreef een aardige mo-bilisatie--herinnering uit de jaren 1914 '-' 18 op, voegde er een kluchtiger tweede

aan toe en liet ze samen keurig uitgeven.
Beschaafd werk, beschaafd geschreven,
maar eerlijk gezegd begrijpen we niet
recht waarom de reeks mobilisatiever
halen van de eerste wereldoorlog die we
reeds hebben, vermeerderd moest worden
nu de mobilisatieherinneringen van
1939/40 (en daardoor mede die van '1418) zo wrang geworden zijn door de
18)
daarop volgende oorlog. Het amusante
is van een mobilisatie wel een beetj a af.
C. V.
William Saroyan, De menschel jke comedic. De Bezige BiU, Amsterdam,
1947.
Alles bijeengenomen hebben de mensen
in Ithaka het niet gemakkelijk. Ieder
heeft zijn eigen verdriet en ieder probeert
op zijn eigen manier een hooding in het
leven to vinden, de basis waarop hij
balanceren kan,
Homerus Macauley, de vijttienjarige
schooljongen die in zijn vrije uren telegrammen bestelt, ontdekt deze innerlijke
drijfveren bij de mensen met wie hij in
aanraking komt, met evenveel verwon-dering als zijn broertje Ulysses de uiterr
lijke wereld ontdekt. Maar hij ontdekt
ook het thuis, het gezin vaartoe hij behoort en waarin niemand gemist kan
worden en ook niet gemist wordt. Want
al is de vader gestorven, zijn geest blijlt
nog in het gezin leven. En zo is het
ook wanneer Marcus, Homerus' oudste
broer die in de oorlog is gegaan, sneuvelt.
Dan wordt zelfs zijn krijgsmakker, die
teruggekeerd is, in het gezin der Macauleys opgenomen, niet alleen om
Marcus' plaats in to nemen, maar om
Marcus to zijn.
Dit bock, dat de vast gecomponeerde
samenhang van een roman mist, en een
aantal schiinbaar in los verband samengevoegde details geeft, is als een onrustig
bewegend zoeklicht, dat nerveus een donkere wereld aftast, nu bier en dan daar
even verwijlend, om weer spoedig ergens
anders been to dwalen. Elk detail van
deze ontdekte wereld wordt met dezellde
matte, ontroering schuwende woorden
genoemd. En deze details vormen samen
menselijke comedic, dat wil zeggen het
menselijk drama dat op een ondergrond
van blijdschap is opgebouwd. Want de
mensen, zoals Homerus ze ontdekt, trachten allen het verdriet to overwinnen. Er
zijn er die het, zoals mijnheer Grogan,
trachten to vergeten in de drank, maar
dan als in een uitzichtloos slop komen,
anderen zoeken het to overwinnen in een
idealistisch geloof aan het goede in de
mens.
Er is een groot idealisme in dit bock, een

nobel trachten om het wezen van het bestaan to peilen, een poging de grauwte
van het menselijk bestaan kleur to geven,
een poging om de vale mist van het
noodlot to verscheuren en fie doorlichten
met het licht van een hunkerend verlan-gen, in de hoop dat het verlangen rnaar
het volmaakte de volmaaktheid zal
scheppen. Goed en kwaad worden relatief gesteld, maar er is toch een hardnekkig volharden in het geloof aan de
macht van het goede, waarbij het kwaad
tot een onvolkomenheid wordt. Al dat
idealisme komt ons echter niet anders
voor dan een mooie droom. De looche
ning van de wezenlijkheid van het kwaad
is een zoete illusie waaruit wij zoveel fie
bitterder in de realieit van de in boosheid en zonde liggende wereld wakker
zullen worden.
Ik kan niet anders dan in de s chrijver
iemand zien die door de verschrikkingen
van een waanzinnige oorlog bij de keel
gegrepen is en in een wanhopige vlucht
aan de benauwenis wil ontkomen. Iemand
die, al zouden duizend duivels het loochenen, Loch volhoudt dat de mens goed
is, omdat hem anders de moed tot het
leven zou ontbreken, iemand die in wanhoop zijn hunkerend verlangen projec-.
teert tot he y doe van dat verlangen, die
liever een hersenschim najaagt, dan toer
geelt dat het leven verdorven en de wereld slecht is. Inderdaad is wat ons bier
voorgesteld wordt, menselijke comedic,
menselijke blijdschap, menselijk idealisme,
en riiet het goddelijk welbehagen, dat,
naar christelijk geloof, a11een verlossen
kan van de ondergang waartoe de wereld
zichzelt bereidt. Het is de ; chreeuw uit
de diepte van een wens die zijn eigen
echo als antw oord beschouwt, omdat de
eenzaamheid hem antlers worgen zal.
C. V.
TWEE SCHILDERSROMANS
1. Evert Zandstra. De stem van de Zee.
H. P. Leopolds Uitg. Mij, Den Haag.
1947.
2. Cor Bruyn. De Brie portretten van
Claire Marianne. G. F. Callenbach
N.V. Nijkerk (z.j.)
Het is over het algemeen een gemakkelijk
kunstje twee gelijksoortige romans met
elkaar fie vergelijken. Voor critici met
stokpaardjes zelfs een dankbaar karweitje.
Maar al to vaak dort men in zulk een
geval een der betrokken auteurs, of
beide, onrecht.
Nu echter deze twee schildersrocnans tegelijkertijd op de schrijftafel verschenen
en direct na elkaar werden gelezen, is
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aan een vergelijking moeilijk to ontkomen.
Van Evert Zandstra besprak ik lang ge
leden De Vlammende heide en Het Klotsende Meer, twee uitgesproken natuurromans, waarin de auteur zich met voorr
liefde bepaalde bij het type van de onr
gecultiveerde natuurmens.
Zandstra heeft talent voor natuurbeschrijr
vingen, die men al to zeer mist in het
werk der tegenwoordige jongeren. Zijn
werk is sterk erotisch en beweegt zich
aan de rand van het christendom.
De Stem van de Zee, geschreven in de
oorlogsjaren in Kennemerland is, blijkens
de flapper, „geboren uit de hunker naar
de afgesloten duinen en de zee, wier don r
kere stem vooral in de bewogen nachten rees tot een onweerstaanbare kreet
om vrijheid."
Het is dan ook niet toevallig, dat de
vele beschrijvingen van het duinlandschap
rondom Santpoort, Schapeduin, Bloemendaal en Overveen het waardevolle eler
ment zijn in dit verhaal.
Van de mensen, die de schrijver in dit
landschap plaatst, is de jonge, mensenr
schuwe schilder Joost Randwijk de hoofdr
persoon. In de eenzaamheid van Bree..
duinen heeft hij een klein huisj a als atelier
ingericht. Hij wordt gedreven door een
hartstochtelijk verlangen de zee to schil-deren. Als nevenfiguren zijn er Hanna,
het dromerige vrouwtje van de tuinbaas,
de stroper Bul, (standaardtype van
Zandstra) de temperamentvolle Stien de
Hont en tenslotte Arja, het beschaaf de
nichtje van de rentmeester. Een belangrijk persoontje is ook nog het dochtertje
van Hanna, de kleine Oes met haar
kromtaaltj e, dat al to doorzichtig de slotintrige van dit verhaal in haar kleine
handjes houdt, teneinde op conventionele
wijze de climax to forceren. Het gaat
er in dit verhaal om, dat de mensenschu-we Joost, die van de hand in de tand
leeft, opnieuw vertrouwen moet krij gen
in de wereld. Het is Arja die hem dat
vertrouwen moet schenken door eerst
voor hem to poseren en later met hem to
trouwen.
De schrijver laat niet na de lezer de
overtuiging op to dringen dat Joost
Randwijk een zeer talentvol schilder is,
maar ook bier blijkt, dat het een hachelijke onderneming is om dit op papier
aannemelijk to maken, hoe talentvol de
schrijver zich ook van zijn taak kwijt.
Beter had de schrijver er aan gedaan
als hij zich had bepaald tot het vertolken
van de innerlijke spanning in het leven
van de jonge schilder. Op Zandstra's ger
zag to geloven in het bijzonder talent van
Randwijk is teveel gevergd. Deze Joost
is bovendien van het slag artisten, dat
al heel gauw medelijden met zichzelf
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heeft. In de wijze waarop Arja, na aanvankelijke innerlijke tegenstand, zich als
„model" geeft, bemerken we de uitge
sproken bedoeling van de schrijver duir
delijk to laten uitkomen dat het geval
heel kuis was.
Maar aan een zekere aantasting der perr
soonlijkheid ontkomt o.i. geen enkel naakt
model.
Arja heeft deze gevaren beter onderkend
dan de schilder, naar het mij voorkomt.
Resumerende, kom ik tot de slotsom, dat
het gegeven van dit boek beter een novelle dan een roman waard was geweest.
Vergeleken bij de vroegere romans van
Zandstra is dit boek een teleurstelling en
voor de lezer die leven en kunst gesteld
weet onder de normen van het evangelie,
is het een geestelijk arm verhaal van
mensen als schepen zonder anker.
De schilder in de roman De Drie Por^
tretten van Claire Marianne beet ook
Joost. Met hun zelfde naam en hun liefde
voor het yak zijn echter alle overeen
komsten uitgeput.
Cor Bruyn, evenals Evert Zandstra een
ras verteller, kennen we uit zijn Sil, de
Strandjutter. Maar ook in vroeger jaren
waagde hij zich reeds aan het beschrijven
van het leven van een kleinsteedse musicus. Zijn ,,Muziekmeester Adriaan " is
mij door de jaren altijd bijgebleven als
een echt menselij k verhaal over een autodidact die, wanneer hij 's nachts wakker
lag, tevergeefs worstelde met zijn onmacht
tot de begeerde opvlucht. Dat vermag
Cor Bruyn: een figuur scheppen, die je
jaren bijblijft. Dat zal zijn oorzaak wel
vinden in het feit dat Cor Bruyn meer
met zijn hart dan met zijn hersens schrijft.
Ook nu weer is het de auto-didact die
hem aantrok, deze Joost Bernink, die zijn
vader opvolgt als vuursmid en 's avonds
tekenles krijgt, waardoor hij opklimt tot
tekenaar van de smederij.
Schilderen doet hij in zijn vrije tijd, zonder gedachten aan verkopen en geld-verdienen.
Dat verandert als hij later Claire Ma- ^
rianne de Sonnevielle ontmoet. Zo ger
zond conservatief Joost is opgevoed, zo
geinfecteerd is Marianne door de sjacheraar die haar vader is. Claire jaagt de
puriteinse Joost uit zijn rust op en droomt
yen een groot huis met een ruim atelier.
Tot zo lang wil ze ook Been kinderen. In
haar zucht tot sparen, gaat ze knoeien
met geld, waardoor een conflict niet uitr
blij ft. Ondanks haar f outen blij f t Joost
gefascineerd van deze vrouw, aan wie
overigens niets vrouwelijks vreemd is,
en die tenslotte na haar biecht dat hij to
goed voor haar is, haar puriteinse echtgenoot ontvlucht.

Dat zulks gebeurt in noodweer en dat
Joost haar veilig terugvoert in de echtelijke waning, ja, dat deze vlucht haar in
een geestelijke en lichamelijke crisis
brengt, is geheel „uit de oude school" en
zal de doorsnee lezer zeker bevredigen.
Zelfs schroomt de auteur niet, zoals het
in een blij eindigend verhaal past, aan
het slot een tableau de la troupe to ge
yen, waarbij de „Patroon" van Joost
Spreuken 31 leest.
Neen lezer, het is geen tractaatj e, maar
een bloedwarm verhaal, zij 't met rheto
rische zwier geschreven.
Joost bezwijkt ook niet voor de aandrang
van een collegarschilder uit de stad, die
hem dringend raadt er eens een jaar
tussen uit to gaan, wat zijn opmerkelijk
talent als schilder ten goede zou komen.
Joost blijft tekenaar van de smidse en
geeft de loop van zijn leven aan God
over,
Zoals gezegd, Car Bruyn is een auteur
uit de oudere school, hij is wel wat kwistig met zijn woorden en zijn hart loopt
wel eens to spoedig over, hij heeft zich
minder in literair bedwang dan Evert
Zandstra.
Maar als we Joost Randwijk en Joost
Bernink, de „echte" schilder en de autor
didact naast elkaar zien, dan kiezen we
onvoorwaardelijk voor de vent. Het meest
kenmerkend verschil tussen die beiden
en hun omgeving is, dat de mensen in De
Stem van de Zee op eigen kompas varen,
die in De Drie Portretten niet in eigen
misere blijven ronddraaien, dock een eerlijke poging doen om de oorzaken der
menselijke ontoereikendheid fie peilen en
bun levens to stellen onder de tucht van
het evangelie. Dat Cor Bruyn het vraagstuk van zonde en genade benadert van
de orthodoxie uit zou ik niet durven be
weren, maar trefpunten zijn er zeker.
Mijn bezwaren tegen De Drie Portretten
zijn, dat de auteur teveel medespeler is,
op het gevaar of van het opzettelijk moraliseren, wat nog altijd funest is voor
de roman als kunstwerk.
Evenals Zandstra is Cor Bruyn een
goed waarnemer en talentvol natuurbe
schrijver. Zoals Zandstra het duinlandschap, beschrijft Cor Bruyn de rivier en
het vuur in de smidse. Opmerkelijk is
zeker, dat de lezer geneigd is meer in
het talent van de autodidact Joost Bernink to geloven dan in dat van de geschoolde schilder Joost Randwijk. Dat het
slot van De Drie Portretten fie opzettelijk
is geensceneerd om to overtuigen, heeft
men reeds begrepen. Het is een leemte, dat
ook Cor Bruyn het verhaal laat eindigen
met Claire's bekering, want dan begint
het nieuwe leven pas. Maar wellicht
komt hij er op terug?
P. J. IL

POEZIE
Frank Valkenier. Laus Brabanciae, verzen. W. Bergmans, Tilburg, z.j.
Frank Valkenier. Ge4jden van het Hart.
Het Spectrum, Utrecht--Brussel, 1947.
Deze beide bundeltj es verzen vallen in
de tijd samen. Voor in Laus Brabanciae
staat to lezen, dat het is geschreven in
1938; maar het eerste vers van de
laatste afdeling is gemerkt 1943. De
gedichten, die tezamen de Getijden
van het Hart vormen, zijn geschreven of
vertaald in de jaren 1937.1944. Laus
Brabanciae bestaat uit vier cycli, elk van
zes verzen; de namen van de cycli zijn
Ruimtebeeld, Laus Brabanciae, Der Minne, Tijugang. In de Getijden van het Hart
vinden we vijf groepen: Onvoltooide Ror
mance, Concertino voor Hobo, Van Mm
nezangers, Kleine Getijden, Gestalte van
den Dood. Ook hierin is een vrij ver
strekkende parallel, vooral wanneer men
naar aanleiding van het Concertino voor
Hobo bedenkt dat Frank Valkenier in
zijn Laus Brabanciae heeft gezongen:
De aarde, zegt men, is beneden,
daar klinkt geen hemels hoorngeschal;
maar fluit en hobo blazen zal
die Brabant heeft beleden! ^-en dat in die bundel de cyclus Tijdgang
ook gewijd is aan de dood.
In zijn Laus Brabanciae (Lof van Brabant) zingt Frank Valkenier er onber
kommerd op los. Zijn toon herinnert soms
aan Gezelle, zijn woorden van verre aan
Vondel. Er is dus Been historische oarspronkelijkheid, maar wel een psychologische. Hij begint uitbundig, nadert in
het midden aan het pathetische, en wordt
dan ingetogener. Maar hij is overal ver-rukkelijk, meeslepend, doortrokken van
de atmosfeer der natuur, en verliefd in
Brabant. Zijn poezie heeft iets baroks,
niet echter als kunststijl, maar als stamkenmerk. Frank Valkeniers li of de (als
verhouding tussen twee mensen) is ger
heel opgenomen in zijn liefde voor het
landschap, en heeft daardoor een nogal
weemoedige inslag. Zijn zich inleven
in dit landschap doet sagen-motieven op
komen, en de hele natuur-verheerlijking
eindigt in doodsmystiek. Men moet misschien, als ondergetekende, een Boer zijn
in 't diepst van zijn gedachten om door
deze lof van Brabant zo to warden aangesproken. Maar ook ondergetekende miskent niet, dat in dit natuurtafereel Palr
lieter op de voorgrond zichtbaar is, en
langs de achtergrond de schaduw valt
van de oer-germaanse ideologie, wel verslagen maar niet vernietigd. Valkeniers
poezie is bij alle kleurigheid harmonisch,
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bij alle natuurlijkheid stijlvol, maar ze is
to enenmale aards.
Laus Brabanciae draagt de kenmerken
van in korte tijd ontstaan to zijn; alleen
het gedempte slot is waarschijnlijk aan de
oorlogstijd to danken. Met deze kenmerken zijn bedoeld: vaart, eenheid van inspiratie, gelijkmatigheid van toon, afronding.
De Getijden van het Hart daarentegen
zijn een verzameling van werk van enige
jaren. De vier gedichten en een halve, die
samen de Onvoltooide Romance vormen,
zijn weinig geslaagd, en tonen Valkefliers stijl in zijn gebreken: wet een bewijs
hoe zeifs een zo spontaan en natuurlijk
geluid als in de lof van Brabant door
scholing is gevorrd. Van Minnezangers
bevat bewerkingen van oud-Duitse minne^
dichcers, die de toon wel aardig treffen,
maar overigens weinig beduiden. Gestalte
van de Dood is een snort legende. Het
mooist zijn de negen gedichten van het
Concertino voor Hobo, dat die naam terecht draagt (een liefdeslied, zangerig en
wee:noedig), en de Kleine Getijden,
zeven verzen waardoor de adem van de
herfst en de dood gaat. Frank Valkenier
is in dit work rustiger en rijper dan in
Laus Brabanciae, maar het gevolg is helaas dat het --- al kan men het zeer wel
genieten r nu toch eigenlijk weinig bijzonders meer heeft.
Getijden van het Hart bestaat geheel
uit dezelfde elementen, waaruit Laus Bra-barciae is gegroeid. Blijkens de opzet
en de uitvooering wil het als het hoofdwerk beschouwd zijn, waartegenover het
andere boekje een incidenteel gevalletje
is. De waarde is echter omgekeerd evenredig aan het formaat̀. Getijden van het
Hart bevat de literaire arbeid van Frank
Valkenier, Laus Brabanciae het lied,
waarin hij op een goede dag is uitgeJ. D.
broken.
Max de Jong. Heet van de naald.
G. A. van Oorschot, Amsterdam, z.j.
Men kan zich over dit boekje kwaad
maken. Dan heeft men het au serieux genomen, Twintig jaar geleden had het een
persiflage kunnen zijn van de gangbare
dichtkunst ^-- nu niet meer. Het
beste is, het fie beschouwen als een,
gebbeltje of gijntje. Stet u voor dat een
jongmens, die met een of ander ongaar
probleem zit, 's morgens zo uit bed
(neen, beter: 's avonds laat, thuisgekomen
van het vol verwachting langs de straat
slijpen) voor zijn tafel gaat zitten en
alles achter elkaar opschrij f t wat hem to
binnena chiet. Zoiets zou ongetwijfeld
Heet van de Naald kunnen heten, ware
het niet, dat de materiele inhoud natuur-
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lijk van to voren honderdduizendmaal
herkauwd is. Het aldus ontstane neerslag
kan men niet zo zeer een psychologische
analyse noemen als wel een psychisch
praeparaat. Goed, maar zou het eerlijk
zijn zich daarmee to vermaken? Waarin
zit dan het zogezeide grapje? Wel, gesteld dat het jongemens, in plaats van
alle repels van zijn papier van links naar
rechts vol to schrijven, korte brokjes
maakt --- soms van maar een, soms van
wel vier woorden --- en telkens na vier
van die brokjes een regel open Iaat. Hij
zou op dit idee kunnen komen doordat hij
in de stad wat gedronken had en nu
hikte. Wat amen zo krijgt, lijkt op het
eerste gezicht op een gedicht (dat deze
woorden rijnsen is bloot toeval) .
Laat net jongmens nu voorts alle leestekens weg, en bovendien alle hoofdletters, behalve in Oscar Wilde, Shakespeare en Ortega y Gasset, dan krijgt men
lets heel bijzonders. Dit procede heeft
twee voordelen. In de eerste plaats haalt
men zo gemakkelijk 29 bladzijden — beginnen op blz. 7 ,-- en het hadden er
ook 290 kunnen warden als het jongmens
niet slaperig geworden was. In de tweede
plaats wordt de lezer gemystificeerd; en
de eerste lezer is de uitgever (tenminste
dat hoopt het jongmens) .
Dat zoiets intussen maar niet beet van
de naald wordt gedrukt, al is het dan
op papierrestjes, blijkt hieruit dat het
gewrocht is gedateerd 1946, en ik heb
het pas gekregen. — Dat is dan het mopje, en hoe goed of hoe flauw nu het
mopje is, dat hangt er van of wat het
jongmens heeft neergeschreven. Nou,
Max de Jong is niet helemaal een nare
jongen. Hij vertoont intelligentie. En
meer dan dat. Ik citeer ten bewijze:
de meisjes en vrouwen
die ik apprecieer
hebben dan ook meer
van dennen en sparren
doch ook deze vergelijking
schiet to kort --- deze ene
vrouw deed alleen nog maar
denken aan
de jeneverbessen
in de zandverstuiving
vergroeid in de richting
van de wind.
Zoiets vind ik niet gek ^-- als het achter
elkaar geschreven was. (Dat de tweede
en de derde regel rijmen is bloot toeval;
de dichter heeft het waarschijnlijk niet
gemerkt). Wat ik overigen van het hele
mopje denk? Dat bier een wel erg alledaags vrijgezellen potje gekookt wordt

— geen bezwaar om er jets lekkers van
to maken. Dat het potj e nog maar halfgaar is --- allez. Maar dat het ook nog
onsmakelijke bestanddelen bevat is verr
velend.
J. D.
DIVERSEN
John Hersey. HirosJima, vertaling Mr E.
Straat. W. ten Have N.V., Adam '47.
Deze beroemde reportage is een knap
staaltje van journalistiek vermogen, maar
is zij ook in de voile zin een document
humaine? Hoe komt bet, dat de kreet
van het hart er nauwelijks in gehoord
wordt? Of ligt dit aan mij? De twijfel aan
de goede bedoelingen van de auteur laat
zich slechts door overwegingen onder^
drukken: de schrijver heeft zich niet ger
heel uit de greep van de journalistiek
kunnen bevrijden. Hij noteert teveel en fie
zakelijk; hij lijdt to weinig. Natuurlijk be
doel ik: in dit boekje. lk ben ervan overtuigd, dat hij zeer geleden heeft bij het
zien van Hirosjima. Maar zijn reportage
heeft lets kits, jets onaandoenlijks, dat bij
bet lezen onaangenaam aardoet.
Overigens kan ik niet anders dan goeds
zeggen van dit verslag. Het is zeer
lezensw aard. Het leert ons, dat de cultuur in haar uitersten Naar karakter demonstreert. Ook de cultuur van onze tijd
is wancultuuur, zij is daemonisch parodie. De hoop ontwaakt, dat, zo wie de
Schriften niet gelooft, de ruines geloven
zal. Maar zal ook deze hoop niet ijdel
blijken? Geen enkele reportage, ook niet
de voortreffelijkste, zal de wereld van
dienst zijn, zo de lezer slechts ontroerd
blij f t stil staan en zich niet bekeert. Het
ligt niet aan de reportage, het ligt aan
de lezer.
Het verschrikte hart vraagt: „Dit niet
meer, maar wat dan?" Doch er is geen
duidelijk antwoord. Een concrete situatie
vraagt niet naar a'bstracte theologische
overwegingen; zij vraagt de formulering
van een gedragslijn, die, gefundeerd op
de eeuwige waarheden, de gelovigen zal
leiden tot die daden, waarop de wereld
wacht.
Welk een verantwoordelijkheid en welk
een schuld.
J. v. D.
Anthony Bosman. De revolutie van het
woord, een essay. Bayard reeks; F. G.
Kroonder, Bussem 1947.
De opzet van dit kort essay is, gezien de
veel belovende titel geen geringe. Door
titel en aanloop warden verwachtingen
gewekt, die aan het slot slechts op zeer
matige wijze gehonoreerd blijken to zijn.

Verwacht men aanvankelijk een diep^
gaande beschouwing van cultuurfiloso-^
fische card to zullen lezen over de in-vloed der primitieve cultuurkringen op de
kunst der laatste Brie decennia, hierin
wordt men door de schrijver ten zeerste
teleurgesteld, zodat men aan het slot Been
reden kan vinden het excuus van de
schrijver to aanvaarden: „Nu dit essay
het einde nadert, ben ik mij er van bewust, dat ik nog talloze aspecten en problemen niet behandeld of slechts to licht
aangeraakt heb. Maar in ieder geval
hoop ik, dat ik geslaagd ben in de opzet:
de lezer enigszins wegwijs to maken in
het bock van a11e tijden: Finnegans
Wake" ( van James Joyce) . We neinen
gaarne ann. dat de beer Bosman eeu
voortreffelijk kenner is van de Engelse
literatuur, dock voor het werk van de
essayist ontbeert hij to zeer het sy^nthetisch vermogen, alsmede herscheppende
begaafdheid. Het werkje werd dan ook
niet anders dan een weliswaar zeer intel-ligente, docn steeds eterieler zich toespitsende analyse van enkele aspecten
van het genoemde bock. Slcchts in de
aanvang suggereert de scribent, de filo^
sofische bronnen van het irrationalisme
aan to boren, \vat toch een eerste voorwaarde is voor een pretentieus essay.
De greep die hij daarbij doet (i.e. naar
het neo-platonisme) komt mij bovendien
niet heiemaal juist voor. Hopeiijk weet
de stellig talentvolle Heer Bosnian zich
in volgende werken van zijn bewustzijns-vernauwing to bevrijden We heb'ben in
de Bayard reeks beter werk gezien.
P. A. H.
Pieter van der Meer de Walcheren,
Menschen en God. Tweede deel 19291935. Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht
---- Brussel, 1947.
Dit boek is het derde deel van era auto
biografie. Het eerste deel, „Miin Dagboek", zoals de titel al zegt En dag'boekvorsn gehouden, loopt fiver de jaren
1907. 1911, in welke tijd valt de be
kering van de schrijver tot de Rooms
Katholieke kerk. Het bock beef destijds
zeer de aandacht getrokken, werd in verr
scheidene talen vertaald en bel; efd ` in
1946 in het Nederlands zijn zesde druk.
In het Maartnummer van „Ontmoeting"
is doze herdruk besproken. Het tweede
deel van de autobiografie heeft de dagboekvorm verbroken; onder de titel
,,Menschen en God", Eerste Deel 19111929, geeft het een vrijwel aaneenge•schakeld verhaal, voorafgegaan door een
„Verantwoording", gedateerd Juni 1940,
van het innerlijk en uiterlijk van de schrijr
ver en de zijnen gedurende de uiterst
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belangrijke jaren, waarin de eerste Wer
reldoorlog valt en de tijd vol gisting
daarna. De auteur was tijdens de wereldoorlog Parijs' correspondent van de
Maasbode en maakte in Parijs ongeveer
alley mee wat daar op cultureel en artis-tiek gebied to beleven viel. Hij sprak en
verkeerde met talloze figuren van grotere en kleinere betekenis op cultureel
gebied en deed dat niet enkel ambtshalve,
als journalist, maar con amore, uit die
belangstelling en genegenheid voor mensen, die hem typeert en die ongetwijfeld
een van zijn beminnelijkste eigenschappen is. Na de oorlog komt dan de pe
node van 1918-1921, wanneer Van der
Meer in Brabant, wonende dicht bij zijn
geliefde Benedictijner Abdij, leider wordt
van de jong-Katholieke beweging. We
treffen dan veel bekende namen aan, zo r
als van Knuvelder, Lichveld, Kuitenbrou
wer, Asselbergs en Bruning; het is de
tijd van De Nieuwe Eeuw. Daarna volgt
de Amsterdamse tijd, 1924.1929, wanneer de auteur is teruggekeerd naar de
stad van zijn jeugddromen en ook daar
grote activiteit ontwikkelt, in persoonr
lijke gesprekken en persarbeid, voor ver
nieuwing en verdieping ener Christelijke
cultuur, die voor de schrijver samenvalt
met een totale overgave aan de Rooms
Katholieke kerk.
In het tweede deel van ,,Menschen en
God", het derde deel dus van de autobiografie, vervolgt Van der Meer de
Walcheren zijn levenskroniek, door to
verhalen van zijn nieuwe Parijse periode,
wanneer hij in 1929 directeur is geworden
van een grote uitgeverij, die hem op.'
nieuw in contact brengt met mensen en
nog eens mensen en die de titel van dit
werk welzeer rechtvaardigt. De verhouding tot God, altijd via de kerk, bui-ten welke voor hem Been waarheid en
waarlijk godsdienstig leven bestaat, groeit
met de jaren, gelouterd door veel lijden,
eerst door het verlies van een dochtertj e
en veel later door het vrij plotselinge
sterven van zijn priester-noon Pieterke.
Van 1932 of wordt de dagboekvorm
weer aanvaard; zij omvat het bezoek
aan Rome, Pater Pieterke 's dood en dan
de langzame bewustwording van een
plan, dat hem en zijn vrouw brengt tot
het grootste offer: dat van hun huwelijksr
geluk, doordat zij beiden in een klooster
gaan, om zo de plaats van hun zoon in
to nemen. Nog Been twee jaren later
acht men het, vooral terwille van de
vrouw van de schrijver, beter, dat zij
het klooster verlaten en weer samen gaan
leven. Dan eindigt het boek met de terug-keer van „Matthias", zoals de auteur
zichzelf noemt, in de Parijse uitgeverij.
Als lectuur zijn de dagboekrgedeelten
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het meest aannemelijk. Daarin spreekt de
auteur zich onmiddellijk uit en behoeft
zich niet als een soort romanfiguur to
bekijken. De kroniekgedeelten laten zich
heel prettig lezen, maar merkwaardigerwijze gaan des schrijvers beschouwingen
over wat de wereld beweegt niet diep; zij
zitten vast aan de vele interessante men-sen die hij onttmoette. De eigenlijke geestelijke stromingen, die toch altijd jets
meer zijn dan de mensen die er min of
meer deel aan hebben, worden niet no
gepeild als men verwachten mocht. Het
blijft a11es ontmoeting--journalistiek (met
kleine o) , neerslag van gesprekken en
overpeinzingen van een eerlijk gelovig
en belangrijk mens. Maar een geniaalintuitief peilen van de daemonie van de
moderne tijd zal men in deze boeken te-vergeefs zoeken. Wat in de dagboekgedeelten niet zo to zien was, blijkt uit
de kroniekmatige hoofdstukken overdui
delijk. Van der Meer is Been groot schrijver; hij is een middelmatig kunstenaar,
weinig meer dan een goed, zij het een
enigszins ouderwets, stylist. Sympathiek
is deze man cm zijn mensenliefde en de
totale overgave van zijn leven aan God
op de wijze waarop hij in bloedige ernst
meent God to moeten dienen. Hij maakt
voor de lezer het vraagstuk van de kerk,
en natuurlijk ook dat van de cultuur,
weer eens actueel, zo niet acuut. Merk-waardig blijft voor en na zijn buitengewoon _ sterke voorliefde voor liturgie
en kerkelijk ritueel, die, zoals een Rooms
beoordelaar schreef, soms gaat zwemen
naar een soort van religieuze morfomanie.
Het doet wel even pijnlijk aan to err
varen, dat ook een zo sympathiek en
breed-georienteerd man als Van der
Meer de Walcheren het levende, ProtestantsrChristelijke deel van ons yolk niet
kent, noch ook of weet of cog heeft
voor de culturele strevingen, die daar
leven en dat niet sinds vandaag of gisteren. Hebben wij niet Willem de Merode gehad, en Mevr. Kuyper---Van
Oordt en J. K. van Eerbeek; hadden we
niet Han van der Leek en Hein de Bruin,
en voorts anderen, welke laatsten nu wel
een beetj a meetellen sinds ze zich van
een z.g. eenzijdig Protestants-Christelijk
streven hebben gedistancieerd? Zijn de
Jong-Katholieken, thans merendeels ge
arriveerd, inderdaad zoveel belangrijker?
Het is misschien onbillijk en onlogisch
deze boekbespreking met een algemene
klacht to beeindigen, maar er zijn wel
eens momenten, waarop men ervaart de
verwondering over zoveel onbekendheid,
zoveel laten we aannemen onopzettelijke
miskenning, ook uit eigen kring, niet ge-.
heel to kunnen afleren of onderdrukken.
C. R.

D.

V.

d. Stop

1MMANUtL
DIt bIijft de troost van Bethlehem:
cle wereId heeft Naar Heer gevonden,
want hoven Moskou zingt een stem;
er vIiegt een engel boven Londen.
En deze wetenschap geeft moed:
omdat de Heiland is geboren
vaIt 't duister nimmermeer voorgoecl
en niets is ooit geheel verloren.
Hoe menig man reist uit zijn land
om vruchtloos near de vree to zoeken.
Rust niet de sleutel in zijn hand?:
gij vindt het kindeke in doeken.
Wisjinski, Bevin en BidauIt,

God komt U met zijn veto tegen:
gij vindt het kindeke op stro,
aan Hem is aIIe macht gegeven.
Toen ,Tezus ' hart begon to slaan
in dt erbarmeIijke Ieven,
nam het heelaI de maatslag aan,
die door Zijn bIoed werd aangegeven.
Gaat deze wereId eens to loor
om wat wij, met de heI, verzonnen,
God bI^Jft de demon een slag voor,
Immanuel beef t overwonnen.
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Jacoba M. Vreugdenhil

HET KERSTMAAL
Het waren verschrikkeIijke woorden, die Hannie gezegd had.
Ilx wou, dat het van 't jaar maar B een Kerstmis werd. En dat op

de Jag, dat de eerste Adventspreek gehouden was en ze in de kerk
en thuis gezongen hadden: Hoe zal ik U ontvangen.
De jong'ens, die de bizondere kwetsbaarheid van het tienjarige
zusje aanvoelden en doorgaans maar aI to zeer geneigd waren
Naar de hand boven het hoofd to houden, zagen in, dat dt to ver
Bing en dat bier van hogerhand ingegrepen diende to worden. Ze
rapporteerden het Bevel aan de wader, wie ze de meeste toegefeIijkheid voor Hannies eigenaardigheden verwachten mocliten.
.-- Het komt van de Bans, voegde Harm er verontschuldigend
aan toe.
Ja, het kwam van de Bans. Hannie Meld veeI to veeI van dat
beest, aI van het begin af.
-Ze hadden allemaal op het weitje g'estaan toen de grote kuilcens
aankwamen en toen het of gesproken werd, dat de twee, die nog
een enkeI grijs veertje hadden, van VViemer zouden zijn. Die van
de dominee is wit, heIemaaI wit, zien juIlie weI? Iiacl de oude
koster gezegd.
- En zo m6oi wit, bewonderde Wim.
- BIinkend-wit, definieerde Harm.
.-• Net aIs de engelen, ontdekte Hannie.
De jongens hadden hun Iekkernijen aItiJd eerlijk over hun eigen
Bans en de ganzen van de koster verdeeId, omdat ze de dieren aIIe
drie even grappig vonden, maar Hannie had dadelijk een uitgesproken voorkeur voor de bIinkend- Witte. Ze noemde hem Maarten, near de ganzerik uit Niels HoIgerson. Buitengewoon mak
waren de dieren alle drie. Iedereen, die zicli op het ganzenweitje
vertoonde, Bingen ze met Iuicl gesnater verwelkomen, maar d
Witte het zch ^-• alleen door Hannie ..^ op de arm nemen en lief-kozen. ,-• Je hoeft je heus niet to verbeeIden> dat hij van je houdt,
zei Wim jaIoers. Hij doet het alIeen om die appeIschillen. - Het
geeft niet o£ hij van me houdt, zei Hannie. Ik hou van hem.
Reeds toen, aan het eind van de zomervacantie, had de wader,
bedenkend slat het beest met Kerstmis gesIaeht zou moeten worden, zich ongerust gemaakt. Hij had geprobeerd de aandacht van
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het kind of to Leiden Haar de jonge kippen, dieren, die wel een
jeer of drie to Leven hadden. In zijn ijver om zijn varier to heIpen
met de meest komische voorsteIling, die de kippen geven Iconden,
had Wim een regenworm opgezocht en tussen de Icakelende troep
gegooid. Harm had hem we! voor „suffercl " geschoIden, maar hij
moest toch ook lachen, toen de kippen alIemaaI tegelijk op hun
slachtoffer aanvielen en zo hard ze konden met de stukken wegliepen. Hannie had met of schuw toegekeken. Daarna hadclen de
kippen, die toch evengoed als de ganzen leuke beesten waren,
nooit meer Naar gunst kunnen winnen.
En dan was er ook nog de episode met de paling, een gelegenheidstractatie, door de dominee zeIf uit de stall meegebracht.
Hannie had geweigerd ervan to eten. ,-r En je lust zo graag vis, zei
Naar varier verbaasd.
Paling niet meer, kondigde Hannie af.
De verklaring was van Wim gekomen. Toen ze in de vacantie
h ij Oma Iogeerden, haciclen ze een boodschap in een viswinkel
moeten doen, bokkingen kopen. Daar had Hannie gezien hoe
d e paIingen doodgemaalct werden, en ze was hard gaan huilen.
(Hannie, die door Naar moeder een overgevoelig kind genoemd
werd, maar toch niet vaak in het openbaar in zeIfbeheersing tekort
shoot, Iiet tijclens Wims verslag beschaamd het hoofcl hangen.)
- Ze zei, dat ze nooit Been vis meer Wilde eten. Maar Oma
Ham Naar op schoot en zei: Stil maar, mijn hartje, en ze verteIde,
dat haringen direct doodgingen aIs je ze uit het water haaIde, zomaar vanzeIf. En toen heeft ze de bokking toch gegeten. Nou, en
gerookte paling worclt natuurIijk heel antlers doodgemaakt dan
verse. Hoe makers ze gerookte paling flood?
Sufferd, scholcl Harm, die niet overgevoelig, maar wel fiJngevoelig was.
Er was niemand in de pastorie > die zich bevoegd of geroepen
voeIde de voIijverige broederIijke beschermer de gewenste inIichtingen to geven. Hannie Ham het zekere voor het onzekere door to
verklaren, flat ze ook Been gerookte paling eten Wilde. - AIs je
flan maar weet, flat je niets antlers op je brood krijgt, zei hear
moeder strak. - Goed, zei Hannie. De Brie boterIiammen zonder
belegging werden door hear zonder protest gegeten. Daarmede
was het incident ears tafeI gesloten.
Het kreeg een klein vervolg, toen Wim de restanten Haar de
ganzen brengen grog.- Ze Lusters het niet, zei hij verbaascl. Terwijl de kippers oncler geamuseerde beIangstelIing van de dominee
en zijn beide zoons en Wiemer de koster hors woeste strijd om de
palingvelIen Ieverclen, drukte Hannie hear gezichtje in Maartens
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hlinLend-witte veren. Lieve, lieve Bans, hoorde hear varier hear
zeggen.
Daarna deed een halfvoIwassen zwarte kater zijn intrede in de
pastorie en de pastorietuin. Toen hij op het weitje door de ganzen
met een blaasconcert begroet werd, zette hij zich onder aIgemene
geestdrift in postuur om terug to bIazen. Verder Bingen de vijandeIijkheden niet en ook Hannie juiclzte opgewonden. Die kat was
een glanzend, sierIijk Bier, speels en vroIijk, maar ook lief en
aanhalig. De kinderen bewonderden hem intens en wedijverden
om zijn gunsten. Niet aItijd was hij bereid om deeI to nemen aan
de Wilde speIIetjes, die de jongens voor hem organiseerden; er
warm gelegenheden, dat hij de voorkeur gaf aan een met zorgen
omkoesterde sleep op Hannies schoot. Katten kunnen wel lien jaar
oud worden, dacht de varier gerustgesteId, als hij zag hoe Hannie
het Bier tegen zich aan drukte. Ze zaI nu met Kerstmis tenminste
lets hebben om haar to truosten.
Hij vergat de roof dierenaard van de nieuwe aanwinst. De
slag kwam, dat de kat in de fain zijn eerste proof bemachtigde,
gelukkig Been vogel, maar een muffs. Dat was een prestatie, die
de jongens met bewondering en trots vervuIde. Zij haaIden de hele
famiIie er bij om ook to kijken. Zelfs de moeder voeIde enige
waardering in zich opkomen voor de tot nu toe alIeen uit voorzorg
om Hannie geduIde huisgenoot. Hij deed tenminste zijn plicht.
Hannies verontwaardigde poging om de muffs in vrijheid to stelIen was eigenlijk weI door Naar varier en moeder verwacht. De
kat bromde vals, toen ze hem optilde. Ook de beide jongens protesteerden. De muffs was aI to zwaar gewond om weg to kunnen
komen.
- Die stakker moet toch flood, zei Harm, en flan kan de poes
het beter doen flan wij.
Met een van afschuw vertrokken gezichtje zag Hannie het aan
hoe de kat zich opnieuw op zijn proof stortte..-• Bah, hij heeft
gemene groene ogen, zei ze, en liep weg near het ganzenweitje.
Even later zag hear varier Naar met Maarten in Naar armen bij
het hek staan. Toen ze haar in de Witte veren verborgen gezichtJe
naar hem ophief stoncl het kaIm en getroost. ,-• Hebt u weI eens
gezien wat 'n mooie bIauwe ogen ganzen hebben, varier? vroeg ze.
Nee, zei de varier. De ganzen, die hij aIs kIeine jongen in
de stall gezien had, hadden aItijd gebroken ogen gehacl; hun
halzen, zo mooi en wit aIs die, Welke nu stiI en verhouwend op
de bIote arm van het meisje rustte, hadclen slap gehangen. Zijn
hart deed pijn bij deze herinnering, die tegeliJk een vooruitzicht
was. Arm, Iief, weerIoos rifer. Arm, Iief, weerIoos kind.

Er was immers niets aan to doen. De koster zou zijn eigen ganzen in iecder geval slachten. Maarten zou zich eenzaam en ongelukkig voelen, aIs hij na Kerstmis zoncder zijn kameraden op het weitje
achterhleef, , dat was Hannie aI vaak genoeg verteld. Ja, met alleen
die gemene kippen bij hem, had ze nadenkend gezegd, maar met
angst in Naar ogen.
En zo kwam het dan zo ver, dat Hannie terwiIIe van de Bans
wilde, dat het maar nooit Kerstmis werd.
— Dus aIIeen omdat op Kerstmis de gans opgegeten wordt, wil
jij niet bIij zijn, omdat de Here Jezus bij ons op aarde is komen
woven?
— Ik wiI best blij zijn, maar daarvoor hoef ik de Bans niet op
to eten.
Het kind had gelijk, besefte de varier. De Bans moest dan in
vredesnaam maar voor Kerstmis weggedaan worden, stelde hij
's avonds aan zijn vrouw voor.
Hij stuitte op heftige tegenstand. Hannie moest zich nu eindeIijk
maar eens over die overgevoeligheid heen Ieren zetten, hetoogde
de moeder. Haar vader verwende haar en haar broers ontzagen
haar. Later zou ze nog wet eens ergere dingen beleven.
Is dat weI waar? vroeg Hannies vader zich of in de weken, die
voI gden. Kon het kind we! ooit iets ergers overkomen dan wat ze
nu doorleed? Door de mensen, die haar het naast stonden, werd
haar de vriend of genomen, waaraan haar hart ping. Wat was
afschuwelijker?
Hannie was altijd een stil en verIegen kind geweest, maar nu
werd ze stug en gesIoten. Ze zag bleek, en at slecht, en dat moest
ook komen door het verdriet om het onaf wencdbare verlies.
Twee dagen voor Kerstmis werden de dieren door Wiemer gesIacht. De witte Bans werd panklaar op de pastorie of geleverd.
— Hij is de grootste en dikste van de drie, Mevrouw. Je kan we!
zien, dat Hannie hem aItijd met Iekkers verwend heef t.
Die avond weigerde Hannie naar de keuken to gaan. Van Wim
kwam het spontane aanod de tale! voor Naar of to ruimen (hoeweI het pas de dag tevoren zijn heurt geweest was) en Harm zei
kortaf : Ach jo, ik zaI dat beest we! even in de keIder zetten.
De Jag voor Kerstmis, haar eerste vacantiedag, bracht Hannie
op de koude zoIcder door, waar de braadgeuren niet doordrongen.
Hoewel de kerstpreek voor de gemeente niet eens helemaal gereed was, moest de dominee er de tijd of nemen voor een particuIiere predikatie tegen zijn dochter. Het resuItaat was, dat Hannie
met een wit, maar boetvaardig gezichtje deelnam aan de traditio101

neIe plechtigheid op Kerstmorgen: het opzeggen van de Kersttekst
voor het bed van varier en moeder.
Ze deed ook eerlijk hear best met het deliken van de tafel voor
het middagmaal en toonde belangsteIIing voor de kaarsen, die de
stemming moesten verhogen.
Toen de feestschoteI binnengedragen werd beet ze op hear
Iippen. De varier schrok van de wanhopige afschuw in de kinderogen, toen ze de blinkend-witte gans aIs , vlees terag zagen. Ze
keek een andere kant uit, maar hieId toch gehoorzaam hear borci
toen de porties verdeeId werden. AlIemaaI zagen ze, dat ze
ook werkeIijk van het vIees at. Maar wat kostte die zelfoverwinning
hear?
Het strakke gezicht van cle moecler drukte zonder woorden uit,
dat Hannie het zichzeIf aan deed. Het machteIoze mecleIijclen van
de varier kon het gekweIde kind niet to pulp komen. - Geef mij
maar, fIuisterde het oudere broertje, maar hij werd niet verstaan.
De gaps was uitstekend gebraden. Er was echter niemand, die
durfde to zeggen, dat hij hem Iekker vond. ZeIfs Wim, het jongere
broertje, at zijn vleugel verlegen en zwijgend op. Harm zat ongeI ukkig op zijn bord to staren, maar waagde loch een schuchtere
poging om zijn moeder het verdiende compliment voor hear kookkunst to maken. Zijn varier beloonde hem met de toestemming om
de portie van Hannie dan ook maar voor zijn rekening to nemen.
Het kind keek hem even dankbaar aan.
Daarna deed ze dapper hear best om gehoorzaam to zijn, toen
haar moecler hear gebood tenminste hear pudding op to eten.
Pas onder het BijbeIlezen kwam de uitbarsting.
Hannie, ga near boven, bevel de varier geergerd, toen hij het
krampachtig onderdrukte snikken naast zich hoorde.
Toen hij de eerste achttien verzen van het Johannes-evang'elie
- Lukas 2 was die morgen aI opgezegd .-• verder uitgelezen en
gedankt had, ging Haar Hannies kamertje. Het kind lag voorover op hear bed, radeloos snikkend.
- Hannie, ik ken begrijpen, dat je verclriet hebt om de gaps,
maar mag je daarom het Kerstmaal van je moecler en je broertjes
bederven? vroeg de varier ernstig en streng.
.-• Nee, varier. Het deed hem pijn to zien dat ze bijna onmerkbaar van hem afschoof, dichter Haar de muur.
Hij grog naast hear zitten op de rand van het bed, en Iegde zijn
hand op hear blonde hear, een Iiefkozing, waaraan het kind, dat
immers niet sentimenteel opgevoed mocht worden, weinig gewend was.
.-• Waarom huiIde je den?
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Ze bad hear hookl diep in het kussen verborgen. Haar antwoord
was nauwelijks to Koren.
.-• Niet om... omdat de Bans... Omdat het Woord vlees geworden is.
Toen einclelijk verstond hij.
De uitIeg, dat het woord „vIees" Kier antlers opgevat moest
worden, bestierf hem op de lippen. Neemt, eet, cut is Mijn lichaam,
hetwelk voor u gebroken worclt, zo luidde het vervolg op deze
kersttekst. Het kind had het goed begrepen. Wat aan wijzen en
verstandigen verborgen was, was Naar geopenbaard. Hij moest de
Varier danken.
Hij moest ook het kind, dat hear hetraande gezichtje Haar hem
ophief, geruststelIen.
- Het Woord... Gods eengeboren Zoon... vIees geworden,
IierhaaIde ze. En voor de tweede meal die micldag schrok hij van
de wanhoop en afschuw in hear ogen.
Moest hij Naar nu het vervolg op de Kersttekst doen Boren?
Het Woord is vlees geworden. Voor u. Tot een voIkomen verzoening van al uwe zonden: Zou een kind de verschrikkeIijke heerlijkhead van het AvondmaaI kunnen verdragen?
Niet in staat de goede woorden to vinclen Ham hij zijn dochtertje
in zijn armen om haar met zijn onmachtige Iiefkozingen to truosten.
Een hart vol pijn klopte dcht tegen het zijne. En uit slat hart
kwamen de verschrikkeIijke woorden: Was het maar noon Kerstmis geweest.
Het was heel erg, wat Hannie gezegcl had, maar het wees
haar varier aan, wat hem als dienaar van het Gociclelijk Woord to
doen stond.
Die dag wercl het Kerstfeest gevierd. Hij hoefde zich niet of to
vragen of het kind het vervolg op de Kersttekst zou kunnen verdragen, hij moest hear het Kerstevangelie laten Boren.
.-• Hannie, mijn hartje, je hebt daarstraks maar een stuk van
de Kersttekst gehoord voor ik je Haar boven stuurcle. Nu zuIlen
we hem heIemaal lezen. We nemen niet de Kersttekst, die jij kan
opzeggen, over het Kindje, maar de tekst uit Johannes. Johannes
was de discipeI, wear de Here Jezus heel veel van hield. Je kan
dan wel begrijpen, dat Johannes ook heel veel van de Here Jezus
gehouden moet hebben. Hij heeft aIIes wat de Here Jezus gedaan
heeft toen Hij op aarde woonde voor ons opgeschreven, omdat hij
wist, dat de Here Jezus niet alleen van hem, maar ook van ons
houden wil, en slat wij ook van Hem houden moeten. Wat
Johannes ons over de Here Jezus verteIt, dat zegt niet aIIeen
maar dat zegt ook de HeiIige Geest. Geloof je wat de Heilige
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Geest zegt, mijn schat?
Hoewel hij die verzen uit Johannes uit zijn hoo[d opzeggen Icon,
nam hiJ het Bijbeltje van de boelcenpianic boven Hannies bed om
hear wat de Geest hear zeggen wiIde uit Gods eigen Woord to
icunnen voorIezen: En het Woord is vIees geworden en het heeft
onder ons gewoond en wij hehben Zijn heerIijkheid aanschouwd,
een heerIijkheid aIs van Glen eniggeborene van de Varier, voI van
genade en waarheid... Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die in de schoot des Vaders is, die heeft Hem ons
geopenbaard.
Toen lziJ de BijbeI weglegde was het snikken nog niet hedaard,
maar aan de gIimIach op het betraande gezichtje zag hij, dat de
Blijde Boodschap door angst en schrik en eenzaamheid heengedrongen was.
- StiI maar, mijn hart, zei Iiij.
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Ltidy van Eijsselsteijn

SUB PONDERE
PaImboom, die in de heete
nachten den heeteren dag
weenend zoekt to vergeten,
weerloos onder het rag
van Iicht, dat de Witte mean
over Uw roerloosheid giet,
zoekend Uw raadseI to lezen:
Palma-Christi, of palmaciet
Palmboom, vermoeid ten doode
in ongewonnen gevecht
met den onbewogen > looden
Steen in Uw hart gelegd:
Ook U zaI vrede zijn
in bloeien pril en pour,
brelcend uit Uw verborgen
bloem, die zoekt het azuur,
aIs Uw clonkere Iast wordt omwonden
van vrucht, die gij vroolijk draagt,
die groeit en rijpt ten hooge
naar het Uw Landman hehaagt.
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Lidy van Eijsselsteijn

DIT HEIMWEE
Zwaluw, die aan den hemel
den spitsen vIeugel wet,
en van den wijn van heimwee
proeft het donkey bouquet
tot gij van den dronk verzacligd
duizIend de vlerken heft,
en U opwerpt, en wiekt ten widen,
gejaagd ten eeuwigen trek:
Zwaluw, hoezeer is dt hart
Uw vogeIhart verwant,
van Bender heimwee hevangen,
van eendere dronkenschap krank ....
Het weent, en wet de vIerken,
en ziet op ten hemel, en Iijdt,
in zijn enge kooi gevangen
tot zijn bestemden tija.
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Lidy van Eijsselsteijn

HERINNERING VAN DAVID
2 Sam. 2g 15r-•17.
Bron, waarover ik eertijds
den dorstigen knapenmond bong,
BethIehems bornput, kIaarder
Ban het kIaarste vrouwenoog:
Hoe heeft het heimwee

near U

immer mijn hart achterhaaIdI
EIke dronk, aan U gemeten
scheen mij laf en verschaaId...
Eens, aan een heeten morgen
- de zon scheen boosaarclig en gee! ,-..
greep worst near U mij worgend
aIs een Bier near de keel .-•
En de helden die mij omringden
d roegen U dwars door den strijd,
gij, klare... Maar ik Borst U niet drinken,
Ik vreesde, ik goot U uit,
k heiIigde U den Heer Ik wierp mijns harten versmachten,
den dronk uit den Broom der nachten
voor den Eeuwige veer .-r
Ik zeide: , > 't Zij verre van mij
to dnnken het bloed mijner helden!"
1VIaar die nacht, in droomen, tilden
mijn handen, aIs buiten mij
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gencht naar eigen doe!
in een aan God ontstoIen
oogwenk, U aan mijn oogen —
En o mijn God deze Icoelte
die mijn hart, mijn hart doordrong...
Sidderend ben ik ontwaakt.
Een ruischen was in mijn ooren
veler waatren - En vanwaar
cdeze hrandende pijn, vanwaar?
Zie, ik goot mijn jeugd voor U uit,
God, maar nog kon ik niet scheiden:
het hart van David, den kleinen,
riep smarteIijk en Iuid,
riep Haar het water der Jeugd,
vrede, en eenvoud der bete
en weigerde to vergeten...
Hoe zwaar een koningslcroon weegt.

C. Rijnsclorp

KRACHT EN MACHTELOOSHEID

VAN HET WOORD
Ge loopt op een Octobermorgen Tangs een grasveld, in een
nieuwe, ruime stacdswijk, op weg naar uw werk. De bIauwe hemel
is zonder een woIk en de zon heef t die edeIe, rijpe warmte, die ze
pas na een Iang seizoen bereikt. Ze werkt niet meer en schijnt
alleen nog voor haar plezier. Het gazon is goed onderhouden en
het kortgemaaide gras glanst wittig van de dauw. In alle doocigewoonherd is dit een van de mooiste dingen van het Ieven. Wat
aIIeen nodig is is een beetje aandacht, een even opletten. KiJk
Iangs djt gedrenkte Bras, Iaat Je ogen even verblinden door de zon
en je weet het weer, met een onmiddelIijke zekerheid: de schepping is in Iief de gegrond. De F'ranse cIassicistische dichter, die zei :
„La nature se rit des souf f rances humaines, ne contemplant Jamais
que sa propre grandeur" , bezag de natuur alsof die een vrouw
was, een minnares, tot wie men staat in een verhoudrng van erotiek
zonder Iief de. Het grondwoord van de natuur is liefde, anders was
dit bedauwde grasveId onmogelijk. Deze wijze zon, dit hemelblauw uit zuidelijke streken, maar waar de hitte in uitgewoed
beef t, Iaat ons toe de natuur in een onbewaakt ogenblik in het hart
,te kijken. De bodem is lief de. Met morgens aIs deze rechtvaardigt
zich de natuur, zuivert zij zich van verdenking. De schuId Iigt bij
ons en huiveringwekkend is onze macht, dat een wending naar het
kwade dorens en distels to voorschijn riep. Dit grasveld is van voor
de zondeval. Wie dat niet, theologisch onjuist, durft zeggen, niet
bewust oneigenIijk durft spreken, bewtjst de ware theologie een
sIechte dienst. Het Ieven is, deze tweehonderd meter Iang, niet verstandelijk begrijpelijk geworden, maar ge vindt een glimlach terug,
de beruchte „vergeten gIimlach" uit de dichterlijke dieventaal. Dit
grasveId draagt uw Ieven en zet het recht. Dit grasveId is het oerbeeId en aIIe kunsi maar gebrekkige albeeIding. De kracht van het
woord Iigt in het Ynzicht van zijn machteloosheid. Wie oplettend
fangs dt grasveld wandelt Beef t het, na een Ieven van moeizaam
beoef even van de uitdrukkingsmogeIijkheid der taaI, op stylist, gespecialiseerd schrijver en taalhanteerder to wilIen zijn. Het is een
Iange weg eer men zich een eigen stijl verwerft; men moet alIeen
het beste Iezen, zien, horen en experimenteel tot het uiterste gaan
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in liet korte en in het Lange, in het overwogene en het onbekommerde, in het persoonlijkste en het algemeen verstaanbare. Want
goede stijI is een weefsel dat aan aIIerlei proeven kan worden
bIootgesteId; hij leeft uit duizend overwegingen; de stylist is een
lcoordclanser en trapeze-kunstenaar. Maar dt is het merkwaardige:
er is altijd een cirkelgang. Het streven near goede Stijl, het volmaken van een stijl, is niet to tekenen met een schuin opgaande
Iijn. De schrijver-specialist loopt aItiJd gevaar een schrijvende
„high-brow" to worden, die het Leven is kwijtgeraalct. Het is zo
heerIijk to weten dat er machteloosheid in het schrijven is. Het
zeggen mag zich niet verwijcleren van het doen en het zijn.
In de tegenwoorclige maatschappij heeft alleen de specialist een
leans. De universele mens is onmogeIijk geworden. De leans om
mens, in algemene zin, to zijn heeft men nog sIechts in zijn vrije
tijd. Hoe armelijk en schraaI is vaak dat algemeen-menselijke
Leven, juist van de specialisten. Maar aIs men in het eeuwige Leven
geIooft en ondanks zichzelf daaraan op een verborgen manier reeds
enig deeI heeft, voelt men weerstand en weerzin bij ieclere oproep
tot specialisme. En aIs de moderne Westerse maatschappij, van
politieke, wetenschappelijke en artistieke high-brows enerzijds en
van een domme, verwiIderende massa anc{erzijcls tot specialisme
ter wiIIe van de hoterham dwingt, clan zijn er Octobermorgens
en grasvelden nodig om de dagtaalc to verdragen en een verdrevenzijn uit een zelfgepIant paradijsje van Iiteratuur om de iron to
her-ontdekken, waaruit het woord kracht putten moet. Het Iaatste
woord is Iiefde.. Verbergt Gij Uw aangezicht, zo worden wij verschrikt. Doet Gij Uw hand open, wij worden met goed verzadigd.
Schrijvers laten zich portretteren in denk-houdingen, met gespannen gezichten, gekeerd near het speciale, tiJdens hun knapste
geestestoer aIs het ware. Of uit reactie in sportieve vermomming,
of er geen Iiteraiuur of kunst bestond. Wij moesten hun portrEtten
hebben van die momenten, waarop zij waren vergeten waarin zij
specialiseren, waarop zij eenvouclig, doodgewoon en toch een wonderbaarIijk stuk schepping waxen, zoals het Icortgemaaide gras
onder de nog lage Octoberzon.
Goecle stijI beseft zijn eindiglieid en krijgt eerst zo zijn pleats in
het eindige. Geen woord is Icrachtig dat zijn machteIoosheid niet
heseft.
Zie hoe wit het Licht schittert over het' Bras.
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C. Rijnsclorp

ZIEL, OVERWEEG
Ge leeft nog, en Uw Ideine aclem gaat
in vIezen kooi nog tussen dooci en dood.
Want zij die eertijas t,T in 't Leven suet
vanuit de warme icamer van hear schoot
als laatste vrucht, ze werd zeer oud en stied.
Zachtheid en kracht waren in hear vereend,
zeer zeIdzaam; en hoe IiefIijk was hoar dood,
want half halIucinerend, half reeds thuis,
roemde zij haaprend 't schijnsel van de mean
- die was er niet .--, ze hoorde kinderzang
.-r de nacht was stil -; zo stied ze, vederlicht
ontkomen aan de honger en de kou.
Ge hadt U vroeg hierop reeds voorbereid,
voor twintig jaar, voorzichtig, met een versa
toen liet de navelsheng eerst werklijk Los.
Die flood Iigt achter U, en verder nog
een stille varier aan de horizon,
aIs een Uctoberavond, snel gedoofcl.
En andrerzijds, flat oogblauw van Uw kind.
flat niet Icon Buren; een gelaten lam,
zo bleef het in benauwdheid; even nog
flat belle blauw, en toen de vale flood.
Ge wist het wet, die avond van hear loop,
met flat diep weten flat zich nooit onthult
maar meer is flan bewustzijn ('t sprokkelhout
en stenen vrucht van wetens zieke stam)>
ge wisf van lets droeF6eerIijks om flit kind.
Hoe kwam het uitI De laatste Bing het eerst.
Ziel, overweeg: ge zijt nog in de tijd.
Het is ermee aIs ' s winters in de trein,
de sneeuw wordt bIauw, er is een Iamp, een ster;
ge raakt op drift, ge spint U los, Uw zijn
wordt Iouter kIank. En als bij 't eindstation
de remmen Icnarsen en ge grijpt Uw tas 111

waar waart ge, op Welke Bogen schreed Uw geest?
Dit was geen vIucht waarom men dichters roemt:
een kind was even bid zijn Vader thuis.
't Is sprekenstijd.- Vie leest nog, wie verstaat?
Waar niemand plukt werpt storm de vruchten af.
God perst een lied uit ons, diep in de nacht.
Geef m 'een bazuin van een zo kopren klank,
zuil van geluid van zulk een vast metaal,
slat ieder siddert die het hoort en zegt:
„Dear roept een mens I Een kind noemt Vaclers naam."
Een mens : geen dichter slechts, Been Ietterknecht.
Naar Varier roept het ganse creatuur,
in 't eerste Oerlicht wil 't aIs mot vergaan,
niets minder stilt het, want zo sclziep het God,
mijn Varier, die 'k hartstochtelijk bemin.
Vlieg Iager, overweeg Uw Ieven, spreek
met weinig woorden van Uw nietigheid.
Dit is Been afscheid; Been vermoeide zieI
ontbindt Naar kIeuren aIs een herfstig hos:
Dit is het Iied van 't nieuwgevonden ja
in harmonie met Vaders diepe stem.
2ieI, overweeg, God bond tI aan een pIaats
tot kettingganger van het daags bestaan,
met open ogen, van Uw vroege jeugd,
wat op gezette td tot wanhoop drijft.
Wat God gewinnen wit, gewint Hij toch,
wat Hij bewaren wit, dat bli1ft bewaard;
at wat Hij werpt vaIt in Zijn Hand terug,
die grote Hand, miJn Vacjers grote Hand.
Wat deert de rest? Ik zie 't aIs warIend stof.
De koningskroon, voorwaar, ontgaat ons niet,
noclz 't priesterschap, noch ook ' t profetisch woord,
maar 't haatlijk Ik moet flood zijn en vervloekt.
Wat wouclt ge zijn in 't Leven? Waterval,
of bIoembed, heuveI, berg misschien, een naam,
een hooggeworpen haI? Neen, maar ge zijt
een mier, een kiezel aan een kleine weg
en hebt van regen, zon, Uw kleine deel.
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Is cut mijn deeI? Hartstochtlijk zeg ik: ja,
zeg: ja, met felle ogen, zonder traan.
Mijn Dude moeder, 'k was I.1w jongste zoon,
Uw schaarse gIimIach was mijn Ievensbroocl.
Mijn kIeine lam, je was ons jongste kind,
je hebt ons toegelachen voor je stied
en 't Woord verkondigd in je brabbeItaaI,
met winger duidend wat niet zegbaar is,
een doocise bleekIieid op je klein gezicht.
En wij, en gij, en alien die dt Ieest
.—• want aIlen staan wij tussen doden in .-•
bier zijn wij alien en wij zeggen ja.
Moet ik van zonde spreken, sticht U dt?
Wat God vergeeft is eeuwig weggedaan;
Been woord daarover tussen U en mij
en aI wie. 't Onze Varier daaglijlcs bdt.
'k Heb Christus in mijn Leven vroeg ontmoet,
'k was nog zeer Jong, maar ' t grog op Ieve ' of dooci.
Toen sprak HiJ 't grote, het verIossend woord
en sedertdien ben 'k van mijzeIf niet meer.
Van Hem scheidt niets ons, overweeg dt, ziel.
O heilige Drieeenheid die 'k ervaar,
Been suffe kIank in een hedompt Ioicaai,
maar een orkaan van vuur, waarin eerIang
grootmachtig onze nieuwe adem gaat
in een alziJds to korte eeuwigheid.
ZieI, overweeg: wie deze gIoed eens zag ,
hem bIijft in 't zwartste uur een gouden sprank,
zoaIs slat Rembrandt zocht met zijn penseel
r waarvoor de wereId hoger sommen bleat
naarmate zij van 't OerIicht dieper zinkt.
Zij noemt dt met de schone naam cultuur. ,–.
Maar aI mijn broeders in mijn kIeine taaI
verheugen zich en worden zeer getroost
om 't koeIste water uit de diepste bron.
Naar aI wat sclzoon is IZeb ik vroeg gezoclit.
In kinderdromen hoorde ik hoe de wind
ruist op een hoge vlakte in eenzaamheid.
Er was een ruiter op een wijnrood paard,
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maar ook een stem die dt verhaaIde en steeg
naar 't erode van een hoofdstuk in een boek,
slat ik gedrukt en open voor mij zag.
Waar 't nieuwe hoofdstuk in het boek begon,
onder 't Romeinse cijfer, steeds omruist
van die zeer eenzame, verlaten wind,
hernam de stem, dock op een Iager toon.
AIs knaap was ik steeds dronlcen van muziek
en altijd moest het Haar een climax toe,
die aIles meesleurde in een storm van klank.
Er was een eiland in een hIauwe zee;
een schone vrouw moest dear in eenzaamlieia
Iangzaam verbIoeien. of uit citherkIank
een woest visioen van branding om een burcht,
stormvogeIs, aanvang van oeroud lied.
Of de Johannespassie in een kerk;
d e veIe Iichten, sours een scherpe giI
van stoel op zerk; de stiIte; het begin,
dat ene kIankIichaam dan van het koor,
dat op je aankwam. Of in 't koopmanshuis
uit oude tijd een witgekalkte haI
en door de zware muren heengezeefd
pianokIank, zo wonderbaarIijk schoon,
zo los van de materie van 't geluid,
dat d 'adem stiIstond..-• Dan de trotse Maas
stampvol van schepen, 't dondrend straatrumoer,
smalle kantoren aan een Iioge hap.
Of 's zomersavonds in het donIcre Park
de sterren en muzieIc, een oergeweld
van tubakIank. Maar in miJn diepste zieI
aItijd de trekken van dat oucl visioen:
een hoge vIakte. Eenzaamheid. De wind.
Schoonheid is aarcls en zaI met cl'aarcl vergaan.
Zij is een aura, geestlijk weI, maar Iotsverbonden met hear beer, de mens.
Waar Iiij niet blijft, vlucht ook zijn schaduwbeeId.
Zijn schepping zou bestaan, de grote niet?
Aanbid Been schaduw, maar verizeerIijk God;
Iaat Ios en gij gaat vrij. In 't nieuwe Land
beet zij toch antlers, Haar Uw nieuwe naam.
Vat wij dear spiegIen is aIs bIiksemIicht;
onze adem gaat daar aIs een vlam van vuur
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en englen sicddren voor het mensenwoord,
dat als een cdoncder oordeelt, namens God.
Daar Been vergeetlijk schrif t, en spreiding slechts
als veelheicd : woord, muziek, hemelse schaal
van gloeden, alIes anders, alIes een.
Dit eerst is kindschap, edit is eindlijk dan
en eeuwig meer dan ooit hier uitgesnikt,
dan ooit tiler stervensveeg kan uitgezegd.
Vader, vergeef, , maar 't heimwee werd to groot.
\7Vanneer Been musje nuttloos valt, zou dan
de HeiIand niet de aura van de mens
bewaren en bemin nen ? Past het ons
deze aard to doemen voor de oordeelsdag?
Want scheppen zal de mens zolang hij Ieeft;
de vrouw met eigen vlees en bloecd, de man
in Vaders trant en firmamentsgewijs.
Zie iedre morgen op bet veld de dauw,
f ris als genade, iecdre morgen nieuw.
V^1at zulIen wij, gaan twisten om een naam
hoe die gena to duiden? Zullen wij,
e rug naar t open venster toegekeerd,
hijziende o gen hoven f oliant,
d e letters slechts met letters paren doen
en zo een waarheid vinden als een vlies,
dat droog blijft waar het alles ronclom dauwt?
De Iief elijjke cdauw, het f risse velcd,
d e morgenzon, het vers gewassen Iicht,
zo van Gods aangezicht gevloten, zorg
dat g ' U daarvan niet afsluit; overweeg:
een boek is goed, maar open, in tle zon.
De kennis Gods bloeit slecbts in needrigheid,
maar sterf t aan twist en aan to veel papier.
Een stem zegt: zing. Wat zaI ik zingen, Heer?
Het morgenlied van ' t nieuwgevonden ja,
dat niet meer wankelt tussen Woord en Geest,
maar met twee ogen ziet naar wat Gij schiept;
een Iced waarin wij opgaan, onze schuld,
' t verdoemlijk Ik, ons Ikleine kruis, ons Iot,
waarin Gij alles mengt als in een kroes;
een lied dat Gij to vuur zet, met de balg
Uws G eestes aanblaast, tot het smartlijk smelt,
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opdat GiJ 't schuimt van vuil en 't vals metaal.
Zo wordt het vast, zo krijgt het waarIijk glans.
'k Heb weI mijn instrument eindIoos beproefd,
maar nimmer vond ik nog mijn eigenst lied.
Nu is het tijd, Icier is mijn orgel, Heer.
'k Heb wel gezegd: cut aIles is vergeefs,
maar zo Gij nu uit mij Been lied gewint,
dat dan de stenen spreken van de straat,
dat clan de molder dht, de stinkpoel zingt,
het slijk U Iooft, de mestvaaIt Hallel roept.
Ge hebt genoeg gesproken, houd nu in;
last, nog op aard', Uw woorden weinig zijn:
ge zondigt Iicht en God is zeer 1aIoers.
Europa donicert, maar een lamp, een ster
is ons gebleven. Wanhoop nimmer, ziel.
Daal van de Bogen die Uw geest beschreecl;
Gods remmen schreeuwen; pier is 't eindstation.
Word lichaam weer, herneem Uw kIeine zeIf,
grijp Uw hezit, Uw tas. Sta op, ga schuiI
onder de duistre velen, die aan U
niets vreemds zien dan misschien een verre hlk
Ga weer de kou, de stad, het Ieven in...
ZieI, overweeg de vastheid van Uw lieu.

116

Jaap Das
OUVERTURE
De jonge zon Boot van wit goud
een matte glans over de flanken
der duinen. Uit ' t hedauwde hoot
Mom in een zog van zilverklanken
een Ieeuwrik Haar het waahig bIauw.
Zingencle wind en zachte stemmen
van goIven dwaalden om de nauw
ontwaakte dennen en de brem en
speeIden dromerig een vaag speI
met neveIstrepen in het deI,
toen ik, nog rozig van Lang diep
gesIapen hebben en de ogen
meat half ontIoken, 't duinpad liep,
de mulle opgang Haar de hoge
zilverig groene rand gekruifd
duingolven om het wild uitvIoeiend
Iuchtmeer, waar het ijl helmgras wuift
in dieper bIauw nu, gulden gloeiend
met gele glanzen wijl de zon
hoger en hoger kIimt - ik kom
over de kam - pardoes fIapt wind
mij in ' t geziclit, grijpt in mijn Karen
en vaagt mijn ogen. 'k Blijf verbIind
een zee van bruisend Iicht instaren.
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Jaap Das

FINALE
Eén enkele loodrechte streep,
een nauwe nachtzwarte spleet
in de eindIoze ijzeren horizont
van aIIes omknelIende rotswand.
En claarachter: azuren Licht,
blauwe dampkring, een gouden rijk
der ijlte, de avondrust.
Ik kap mij een bean door het hos
omhoog, near de enge poort.
De bomen heb ik diep vereerd.
Hun kruin staat hoog in het firmament
en wiegeIend dromen zij van de mean.
Nu .-• hun ruisen aIs er een neerzijgt
is een voorspeI van sferenmuziek.
Zie niet om near het dal dat je roept
met omvangende weeIde van wei,
het geIispeI van een rivier
en het Iokkende Ionlen der gaarden.
Weg! Uit het IaagIand der IiefIijkheid
Haar de vrieskou der eeuwige heerlijkheicl,
Heer, Uw gebergte op.
Voor mire varier
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J. A. Ris pens

LETS OVER LEVEN EN KUNST
In een strofe van het gedicht „Morgennachtegaal " drulit Boutens zijn overtuiging van de bestemming van het Ieven aldus uit:
„Want cdaar is weI min vreugd dan smart,
Maar alle smart is eindig, aI ' geIuk is eindeIoos"
HoeweI hij er zeIf Been deel aan heeft (,,en kan zijn vreugde
rnijn niet zijn"), toch moet hij er de verkondiger van wezen.
Ondanks aIle smart, vreugde het Joel van 't Leven. Iets dergeIijks
Iaat Dostojewsky zijn „held " , deepileplicus Kiriloff in „De Demonen" , die weI geacht !can worden Dostojewsky 's eigen meening
uit to spreken, tot Schatow zeggen: „ondanks aIIes wat geschiedt,
is het Leven goed " . Men kan dat niet gaan herecleneeren, het zijn
beide mystieke ervaringen.
Maar nu denk ik ook aan een andere uitspraak, een uitspraak
van Verwey, in een gedicht over Novalis
„De stervenswil was in uw hart,
En toch waart gij een grote geest,
Maar dan is ook de Ievenssmart
U 't midden van 't heeIal geweest."
Daar dus vreugde het grondprincipe der wereId, bier de smart.
Novalis was de dichter van de „Hymnen an die Nacht", waar
hij de Nacht aanspreekt (,,tot u wend ik mij, onuitsprekelijke,
ondoorgrondeIijke Nacht") als het oerbeg'insel der Bingen, waaruit het Iicht geboren is, Bat, wat de Indiers de moederschoot van
het heeIal hebben genoemd.
En Ban is dear Kierkegaard, voor wien het Leven Iijden was,
omdat de geest in het natuurlijke niet aarden kan. Ik herinner
u ook aan Paulus, bij wien het natuurIijke en het geesteIijke weI
opeenvoIgende stadia zijn van het bestaan (,,eerst het natuurIijke,
daarna het geestelijke " ), maar ook een scherpe tegensteIIing (het
vleesch begeert tegen den geest). Nu kan men wel zeggen, slat
Kierkegaard pathologische trekken vertoont; Bat is ook inderda8d
zoo. Hetzelfde heeft men trouwens van Paulus beweerd, Nietzsche
b.., Bien men een levensapostel zou kunnen noemen. Hij verwijt
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Paulus, het oorspronkelijk Christendom decadent to hebben gemaakt, door de instincten to willen dooden. Maar daarmee zijn
we van zuIke verschijningen niet af. We kunnen weI pogen, ze
weg to dringen, maar teIkens weer duiken ze in ons gezichtsveId
op en veroorzaken kwellende vragen: hoe staat het met het leven,
wat is toch de zin van dt alles?
In de jeugd al, in 's levens opgang, komen zuIke vragen tot ons.
Maar clan zijn dat meestaI interessante vragen, men gevoeIt er
zich niet direct door verontrust. Het elan vital is zoo groot, dat men
zich de weelde veroorIoven kan, over het Leven to fantaseeren. Men
ontdekt de wereId en men geIooft op die Ieeftijd, de wereIdraadseIen nog wel eens to zulIen oplossen. Natuurlijk ziet men ook we!
het Teed; misschien komt men er ook weI van nabij mee in aanraking, maar de Ievenskracht weet het aan zich to assimileeren. En
overigens is het een typisch verschijnseI, dat men in de jeugd ook
in zekere mate het Teed koestert. „Het sombere weIbehagen" van
den antieken herder uit een van BiIderdiJks vroege, arkaclische
gedichten, is een karakteristiek jeugdverschijnseI. Ik behoef u ook
maar aan de „WeItschmerz " to herinneren uit het tijdperk der
Romantiek. De flood zelfs heeft voor de jeugd nog romantische
trekken.
En dear komt bij > flat men die wereId, die men ontdekt heeft,
ook wiI veroveren. Het Ieven ontplooit zich, er is een geweIdige
drang tot expansie. Er wordt tenvoIIe geIeefd en zoolang men
leeft, vraagt men niet near de zin van het Ieven. Ik zou zeggen:
men kan Been twee Bingen tegeIiJk doen. Dat geeft to denken.
Het Ieven is er niet, om over to fiIosofeeren, maar om het to Ieven.
Het Ieven zelf, zoo ongeveer heeft Nietzsche gezegd, is de zin van
het Ieven. Ge moet er eigenIijk niets achter zoeken, want door flat
to doen, Iaat ge u het Leven ontgaan. En zoo kwam hij er toe, aIs
de drijfkracht van het Ieven, flat zich ontpIooien en voortzetten
wiI, to zien de wiI tot de macht.
Maar mettertijd bemerkt men, flat deze Bingen toclz zoo eenvoudig niet zijn, als men op 't eerste gezicht gedacht had. WiJ
staan niet aIIeen in de wereId, er zijn ook onze medemenschen,
onze naasten; er is de samenleving, waarmee onze levenswil in
zijn ontwikkeIing in aanraking komt, er is de striJcl om het bestaan.
En wij ervaren, terwijI we tot dusver het Leven subjectief heschouwden, flat het objectief gezien een evenwicht van verhoudingen is. De tiJd der jeugd, waarvan we spraken noemde Kierkegaard het stadium der onmiddeIIijkheid, of aestlietisch stadium,
de tijd, waarin men het Leven geniet en zich eigenIijk nog passief
tot de wereld verhoudt. Er doen zich feiteIijk nog Been problemen
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voor; ja ze komen we! een oogenbIik de aandacht prikkeIen, men
houcdt er zich weI mee bezig, maar, zooaIs ik aI zeicde, uit een
oogpunt van interesse, aIs aesthetische motieven, aIs kwesties, die
men spelenderwijs of doet. Dat eerste stadium kenmerkt zich door
een element van spel en speIende f antasie. De kunst van dt
tijdperk is vooral de Iyriek. „De Iyrische potentie " , zoo heeft Gossaert het uitgedrukt, „neemt met de jaren of. " Lyriek is de kunst
der directe gemoedsuitstorting. Ik zeg dot vergelijkencderwijs, want
in de kunst kan met niet van onmiddeIlijkheid spreken: aan alle
Icunstuiting is reeds een innerIijk proces van omzetting, van metamorphose vooraf gegaan.
In die Iyriek nu, de kunst van het persoonIijk gevoel (in tegenstelling b.v. tot de epiek aIs de kunst van het collectief gevoel),
hoort men we! van God en wereId, maar ze worden daar nog niet
problematisch behandelci. De pas ontdekte wereld wordt gezien
met een blik van idealisme en verwachting : „O wereId, eindelooze
moogIijkheden", zoo Iuidt cde beginregel van een bekencd vers. En
de naam van God heeft een tegelijk verheven en vertrouwde klank,
waarin aI het raadselachtige en onbegrijpelijke (maar nog niet
verontrustende), verre en schoone, dat de ziel voelt, is samengevat.
Een element is in deze jeugcd en in deze Iyriek vooral van beteekenis
en dat is het erotische. We spraken zoo straks over de ontdekkingsen veroveringsdrift van de jeugd, maar daar is ook de erotische
drift, de Iief desontwaking. Nu heeft de psychoIogie ons geleerd,
dat die verovenngsdrif t juist een uiting is van de eros ; het erotische en de wiI tot macht zouden in wezen hetzelfcde zijn. Maar
er valt ook een antler element in to onderkennen, dat de jeugd
ervaart aIs verIangen naar toewijcding, drang tot icdeaIiseering. Het
staat tegenover de instinctieve wil tot macht, tot in bezit nemen
en gaat uit niet naar verovering, maar naar vereenzelviging, vereenzeIviging met de geIief de en in dt verlangen wordt het Ik tot
wereld verwijd en geslaakt uit de ban van het egocentrische. Zoo
is het, maar zoo is het niet met alien en niet altijd. Door alIerlei
omstandigheden kan het gebeuren, dat de jeugd to vroeg uit
het paradijs verdreven wordt. De moderne wereldontwikkeling,
de oorlogen e.d. hebben de Broom van een ongerepte jeugd verstoord, hebben de jeugd to vroeg in aanraking gebracht met de
werkeIijkheicd, want tot de werkelijkheid moet men Iangzaam
worden voorbereid.
In zekere zin is de jeugd een anticipeeren op, een vooruitgrijpen
op het Leven. Ze heeft zich in de Broom aI toegeeigencd, wat ze in
de werkelijkheid nog verwerven moet. Die ervaring der eerste
Iiefde b.v. heeft de proef van het Leven nog niet doorstaan.
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Nu eindigt dat eerste, Iyrische stadium, waarin men de wereId
aIs 't ware voorbarig bij zich ingelijfd heeft, waarin men nog half
natuur-mensch was en nu Icomt de intrede in de werelcl.
Men wordt voor de noodzakeIijkheicl gesteld, op alIe gebied des
levens een keuze to doen. En nu bemerken wij, dat wat in die
eerste tijd zoo moeiteloos ons toegevallen was, plotseling van
gedaante veranderd is, zooals de Ieeraar, met wien een jongen
gemoeclelijk Haar school gewandeId is, hem in de klas opeens
onder ender aspect verschijnt. - Maar hoe zal men luezen, als
men zich Been rekenschap gegeven heeft, waarover het gaat? In
de jeugd heeft men het gevoeI (ik heb 't straks aI gezegd), dat men
de Ievensproblemen gemakkelijk zal opIossen. Men weet heel
goed, dat de wijsbegeerte van 't verleden niet tot een oplossing
gekomen is, maar, aIs men Jong is, heeft men, hoe vreemd het
klinken moge, het gevoeI: mij zaI 't op de een of andere wijze nog
wel duidelijk worden. Maar den gaat 't, aIs die jongen met lien
Ieeraar: de Bingen krijgen een ender uiterIiJk, een andere physionQmie. Hoe dicliter die eerst uit de verte bemijmerde verschijnseIen
ons naderen, des to onbegrijpelijker en geheimzinniger worden ze
voor ons en ook des to dwingender. Wij worden gedwongen, ons
met hen to confronteeren. En Ban begint de worsteIing om een
Ievensopvatting. Wereldbeschouwing, Bat woord, heeft prof.
Ovink gezegd, mogen wij menschen eigenlijk niet in de moncl
nemen; wij zijn to klein, om deproblemen, die zh daarbij opdoen, to omvatten. Levensopvatting Bus. En Ban komen wij voor
een situatie to staan, die wij niet meester zijn, zooals de dichter
het uitgedrukt heeft:
„Ik sta op 't kruispunt van veel wegen,
O zeg mij, weIken leant to gaanI"
Het is bier inderdaad: Hercules op de tweesprong; de jeugdige
veroveraar, die door zijn elan vital de wereld Becht to overwinnen,
komt voor 't eerst goed in contact met de werkeIijkheid en moet
zijn houcling bepalen. De erotische belevenis moet in het concrete
worden verwerkelijkt.
Men heeft wel eens gezegd, Bat Dante noon met Beatrice en
Perk noon met MathiIde zou hebben kunnen trouwen. Inclerdaacl.
zij warm een voIkomenheid, een ideaaI, lets op aarde onbereikbaars. Saar Bit wiI niet zeggen, Bat men ze behoeft to verliezen;
ze kunnen een leidster worden, ze kunnen de ziel omlioog voeren
(Bas Ewig-Weibliche zieht uns hinan"). In de concrete liefde, die
een keuze vergt, ken Bat erotisch ideaaI latent aanwezig blijven.
VoIgens VondeI komt zelfs deze liefde die van God het meest
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nabij. AIIeen in de liefde tot het kind, zou ik willen zeggen, openbaart zich de van alle zeIfzucht gelouterde caritas, het vaderIijk
meedogen, waarvan de 25e psalm zoo ontroerena zingt.
De werkelijkheid .-• om de lijn van ons betoog voort to zetten
is dus in eerster instantie de naaste omgeving van het gezin en
daarbuiten, ermee verbonden, de maatschappij, kerk en staat. Nu
zijn er menschen (men vindt ze dikWiJIs onder kunstenaars), die
in het eerste stadium der onmiddeIIijkheid bIijven steken; zij willen
Been binding aanvaarden en ontwikkelen zich weI aesthetisch,
maar niet ethisch en reIigieus. Zij worden aestheten en virtuozen
ten koste van de volledige uitgroei van het menschelijke. Er ontstaat een cultus van de worm, een formalisme, dat de kunst afbindt
van de bevruchtende gemeenschap met de samenleving, en tengevoIge daarvan een hautaine en cynische levensbeschouwing, een
snort kaste-wezen, dat kunst en kunstenaars ten aanzien van de
„gewone" menschen overschat. Wat voor de gewone menschen
geIdt, geldt evenzeer voor den kunstenaar. Hij kan niet voIstaan
met kosmos en maatschappij, wereId en Leven, aesthetisch en
obJectief to beschouwen, Hoch ze subjectief, van uit zijn isolement
to gebruiken als bouwstoffen voor zijn werk, hij moet dat alIes
doorleven, hij moet „lijclen aan Glen tijd " (Haar een uitdrukking
van Verwey), om niet als aestheet en intellectueeI, afziJds van
het Leven, op flood spoor to geraken.
Zeker, het is wear, wat Goethe gezegd heeft: „es billet emn
Talent sick in der StiIIe, sick emn Charakter in Clem Strom der
Welt" , er moet een zekere distantie zijn tusschen Leven en kunst.
Maar flit mag noon zoo geschieden, flat het Ieven er de dupe van
wordt; die afstand mag noon een hooghartig isolement zijn. Trouwens, ook voor den gewonen mensch is 't, met 't nog op de ontwikkeling van zijn innerlijk Ieven een vereischte, slat hij afstand neemt.
Dr J. H. Gunning J.Hzn heeft eens in „Pniel " een stukje geschreyen, flat ik aItijd bewaard heb. De titel Iuidde: „Een kern van
eentonigheid " . Daarin hetoogde hij, hoe noodig 't is, flat wij in
ons Leven zoo'n kern van eentonigheid hebben: momenten van
inkeer, van zelfbezinning, distantie van wereld en Ieven, ook van
onszelf. Maar nog eens: deze kern mag niet een hermetische afgeslotenheid worden, want flan mist ze hear Joel, clan bevrijdt ze
ons niet, maar kerkert ons in. We zouden flit conflict van persoonIijkheid en Leven kunnen demonstreeren aan een dichter als Marsman. Altijd is er bij hem die strijd geweest tusschen afzondering
en overgave, maar terwijI een man als A. Roland Holst zicli tensIotte in zijn trotsche eenzaamheid opsluit, heeft Marsman dear
noon vrede mee gehad en zien we hem aItijd weer pogingen aan123

wenden, om tot een gemeenschap door to dringen. Een smarteIijk
accent heeft die versregel:
„Wees mijn kIankbodem r.• maar zij kIinken niet."
Een kunstenaar kan nooit maatschappelijke en reIigieuze eIementen in zijn werk betrekken, als hij de strijd van zijn dagen niet
meeleeft, zooals Vondel heeft gedaan, niet uit de verte als toeschouwer, maar als deelnemer. Ik denk in dt verband ook aan
.Oscar \Vilde. Hij heeft eens zooiets gezegd, dat 't de roeping van
Wagner was, niet om ter kruistocht to gaan, maar om muziek to
maken. Een pleidooi, zou men kunnen opmerken, voor de schier
absolute souvereiniteit van de kunst. Maar daartegenover kunnen
we dt stellen: Wagner zou nooit de „Parsifal " hebben kunnen
componeeren als het Leven niet in zekere zin een kruistocht voor
hem was geweest. — Hoe zaI men een kosmos scheppen, als men
de chaos niet heeft gekend? Ik weet het: kunst is in zeker opzicht
een weelde, maar we moeten ons op het standpunt stellen, dat deze
weelde niet betaald mag worden met de hoorigheid van den kunstenaar aan stand of staat. Hij heeft tijd noodig voor concentratie en
arbeid, zooals hij ' t vroeger b.v. aan de Italiaansche hoven had.
Laten we echter twee Bingen hedenken: dat hij daar ook met vele
b anden aan het Leven verbonden was, dat hij er ook de nood des
I evens oncdervond ; en in de tweede plaats, dat er in een dergelijke
positie 00k groote gevaren schuilen. Deze gevaren, o.a. de bedreiging van de spontane ontwikkeling der kunst, kwamen aan die
kleine hoven van ItaIie, waar nog een betrekkelijk groote mate
van bewegingsvrijheid was, nog niet zoozeer tot uiting. Ze zijn aI
aanmerkelijk duidelijker zichtbaar in onze eigen tiJd, waar men
vast kan stellen, hoe staatsbemoeiing een funeste invloed uitoefent
op de kunst. Nog onIangs heeft een muziekrecensent in Elseviers
Weekblad dt aangetoond met betrekking tot de Engelsche com-ponist Benjamin Britten (ook een Russisch componist werd als
voorbeeld aangehaald).
We zijn hier genaderd tot het vraagstuk van de verhouding
van kunst en ethiek. Hoewel hierover aI veel gezegd en geschreven
is, voel ik mij genoodzaakt, er nog enkeIe woorden aan to wijden.
GewoonIijk wijst men kunst en ethiek ieder hun eigen Ievensterrein
aan. En in zekere zin is dat ook weI juist. Maar men heeft kunnen
zien, waartoe in de 1 ge eeuw de averechtsche consequentie van een
op zichzelf niet onjuiste stelling geleid heeft. Men heeft het aesthetische uit het Ievensverband met het ethische geisoIeerd. PIato heeft
aI gezegd, dat het ware, goede en schoone in wezen een zijn. Maar
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wat Bing men doers? Men ging de autonomie van de schoonheid
verkoncdigen en zoo met uiteenrukking van het Ievensverband het
eene element ten koste van het ancder verhef f en. De schoonheid
wercd verzelf stancdigcd tot een godheid, waarvoor men zich nederboog. Er is gezegd : de schoonheid heef t een eigen gebiecd en werken van schoonheid moeten tencdenzIoos zijn; tencdenz is een aangelegenheicd van betoog, van overrecding en dat Iigt niet in het
karakter der kunst. AIs men dt hoort, moet men zeggen : voIkomen waar, kunst is Been overreding, maar openbaring. Maar
hierhij wordt iets over 't hoof cd gezien, iets, waarop ' t juist aan
komt: het ethische in de kunst zit niet daarin, dat men door middel
van een bepaalde strekking de menschen wiI overtuigen, hun
Bingenzoekt to bewijzen, maar in de Ievenshouding van den kunstenaar. Het ethische is niet een betoogtrant, maar een sf eer. AIs
de kunstenaar inderdaad ernst gemaakt heef t met het Leven, z'n
keuze bepaald heef t, zooals we dat straks hebben besprolcen, dan
krijgt zijn werk een ethisch cachet, een karakter van verantwoordeIijkheicd. schoonheid is Been behaagzieke f raaiheid, maar in wezen
harmonie, waarbij dus ook de andere Ievenselementen betrokken
zijn.
We waren in onze beschouwing van het Ieven gekomen tot de
overweging, dat de mensch bij de ontmoeting met de werkelijkheid
zijn hooding heef t to hepaIen tegenover de maatschappij, staat en
kerk. Van vele menschen kan men hooren (ook weer vooral onder
kunstenaars): ik doe niet aan politiek. Ze hebben er een afkeer
van, ze voelen er iets onzuivers in; poIitiek en huichelarij zijn voor
hen weI ongeveer synoniem. De woorden „poIitiek " en ,,dipIomatiek" hebben alIengs een ongunstige klank gekregen en veelszins
niet ten onrechte. Maar het is juist de taak van een ieder, voor
zijn dee! er toe mee to werken, de politiek van dt odium to zuiveren, ze weer met eerIijke burgerplicht in overeenstemming to
h rengen en het is nu eenmaaI zoo: wij mogen ons dan niet met de
politick bemoeien, de politick hemoeit zich met ons. Ik bedoel
hier de polihek niet in de eerste plaats aIs staatkunde, maar als
deelneming aan het staatkundig Leven. Ik weet weI, dat de politiek
in de loop der i8e en age eeuw Iangzamerhand een specicaal bedrijf geworden is van intrigeerende poIitici. Ook hier heeft een
isoleenng pIaats gevonden, evenaIs in de kunst; politick en Leven
raakten steeds meer van elkander verwijderd. Dit heef t een zeer
ongunstige invIoed gehad op het staatsIeven en heef t anderzijds
ook de inwendige cohaesie van de samenIeving verzwakt, het is
misschien een van de redenen, dat dictatoren zoo betrekkelijlc gemakkeIijk naar de macht hebben Icunnen grijpen. Juist daarom zijn
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wiJ verplicht, ons rekenschap to geven van poIitiek en politieke
situaties en ons niet afzijdig to houden. Dit geldt niet in de Iaatste
plaats voor kunstenaars. Ik herinner u aan het vurig patriottisme
(in de goede zin des woords) van Dante, aan de hartstochtelijke
ijver, waarmee hij zich in 't staatkundig Ieven van zijn vaderstacl
FIorence gemengcl heeft, aan de balIingschap, die hij aIs gevoIg
daarvan heeft moeten vercluren. En ik vraag u: zou zonder dt
intens mecleleven, deze politieke activiteit de „Divina Comeclia"
geschreven zijn? Ook in ons Land zijn er voorbeeIden to over,
waaruit bIkt, wat de poIitieke factor in Leven en kunst beteekent.
Ik help straks VondeI genoemd. Een zijner schoonste gedichten is
dat van poIitiek sentiment doorgloeide, diep-menschelijke „GeuseVesper" . Ook Bilderdijk heeft uit een soortgeIijk IevensgevoeI dat
aangrijpende gedicht „Aan den HoIlandschen wal" geschreven,
toen hij aIs politiek baIIing in het vaderland terugkeerde. Ik wijs
verder op Potgieter en da Costa. De groote tijdsgedichten van den
Iaatste zijn weIbekend. Het zijn niet, zooaIs men wel eens beweerci
heeft, berijmde politieke verhandelingen; zeker, er zijn passages,
die zonder veel elan voortgaan in de geIijkmatige trecl van het
metrum, maar vaak ook voeIt ge de verzen door een profetische
adem gestuwd. Ook Potgieter heeft op dikwiJIs meesterIijke wijze
politieke motieven in zijn poezie verwerkt. AIS men dit alles bedenkt, komt men tot de conclusie : de politiek weren uit het poetisch
domein beteekent een verschraIing van dt Iaatste.
Verwey heeft den kustenaars toegevoegd: „kiest u een partij in
den staatT"
In de jaren van de wereIdoorIog is in Nederland een nieuw
soon Geuzen-poezie ontstaan en daaronder een aantal gedichten
van sterke bezieIing, die bevruchtend zouden Icunnen werken op
de moderne poezie bier to Iande. Dat dit inderdaad het gevaI zou
zijn, daarvan Ican men in de tijdsch.riften over 't algemeen nog
weinig merken. De Iitteraire krakeeIen zijn, voorzoover ik zien kan,
aI weer bezig op toeren to komen en aan de precieusheid en het
Iitterair snobisme is nog Been erode. Er is Been sprake van ee
eens volkomen vergeten van cIe Iitteratuur, om onbevangen litteratuur voort to brengen. Mij vaIt het bekende dsth0n van SchIler in
„Welche Religion ich bekenne? Keine von aIIen
Die du mir nennst — Und warum keine? Aus Religion
Dit is men weI Bens geneigd, mutatis mutandis, op de Iitteratuur
toe to passen. AIs ik zie, hoe Dr P. J. Meertens aIle verzetspoezie
126

de revue en Iitteraire censuur Iaat passeeren, aI zaI cut ex officio
weI onvermijcdelijk zijn, clan, moet ik bekennen, overvalt mij een
sterk gevoeI van onbehagen.
Maar Iaten wij de gedachtengang van ons onderwerp vervolgen.
Men moet, zeicde ik, z 'n houcding in het maatschappelijk Leven bepalen, partij-kiezen in de staat. En clan cdoen zich moeilijkhecden
voor, problemen, waarvan men de consequenties niet altijd JadeIijk Ikan overzien. — Wij brengen alien een zekere tracditie van
clenkbeelden mee in ' t Leven. Maar nu komt het er op aan, ons
cleze traclitie persoonIijk eigen to maken in toetsing met de orngeving, met de situatie van de tijcd, waarin wij geboren zijn.
„Was du ererbst von deinen Vatern hast,
Erwerb es, um es zu besitzen"
heeft Goethe gezegd.
Een persoonlijkheicd is in een tracditie gegroncd, maar tijcl en omstancdighecden verancderen voortcdurencd en de vorm, waarin wij een
traditie voortzetten, za! ztch cdus ook wijzigen. In wisselwerking met
de clenkbeelcden van onze tijd en omgeving, zullen wij onze Ievensvorm moeten zoeken, moeten boetseeren aIs ' t ware, van binnen
uit. Dat kan niet geschieden door nadenken alleen ; een Ievensvorm wordt niet opgebouwd uit enkeI verstandelijke eIementen,
een Ievensopvatting komt niet Tangs Iogische weg tot stand. In de
jeugd, bebben we gezien, wiI men met de stoute greep van een pasontwaakte, wijsgeerige fantasie, de Ievensproblemen omvatten.
maar later bIkt de werkeIijkheid zoo hard aIs een rots, die men,
a!s Je Japansche steenhouwer, in het zweet des aanschijns bewerken moet. 'Want nu doet men de eigenaardige ervaring op, dat
Ievensproblemen niet door denken worden opgelost, maar door
handelen en blYjkt dit het wonderlijke, niet dat gedachten doorzichtig worden door wijsgeerige speculatie, maar door ze to doorIeven. En dan ervaart men nog jets anders, dat n.I. de weg niet
recht is, maar over onef fenheden en Tangs Icronkelingen en bochten
naar het doe! Ioopt. Ge kent het woorcd van Goethe : „es Irrt der
Mensch, solang er strebt " en ik herinner u hierbij ook aan De
Genestets vers :
,En worst' Iende winnen wij krachten,
En dwaIende vinden wij ' t spoor".
Een andere verhouding, die wij nog hebben to bespreken is die
tot de kerk. De staat is een rechtsorde, die binnen de samenleving
ontstaat en functionneert, de kerk een instituut, dat als 't ware een
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hemidcleling is tusschen het zienlijke en onzienlijke. Als men de
zaak van menscheIijk, at to menscheIijk standpunt beziet, zijn kerk
en staat beide organismen, die immanent to verklaren zijn uit een
saamhorigheidsdrang, die een instinctief besef van orde en een
zekere gevoels- en ideeen-overeenkomst tot voorwaarde hebben.
Maar oudtijds hestond er een veel nauwer verbancl tusschen kerk
en staat, dan thans. Toen speelde een veel grooter roI de overtuiging, dat die menscheIijke insteIIingen een metaphysische
grondsIag hadden. De in het hart geschreven wet is kennelijk van
gocicleIijke oorsprong. En in tijden van crisis, aIs recht en godsdienst dubjeus gesteld worden, clan joist gaat men zich op die oorsprong bezinnen. En dan joist worclt de verhouding tot rechtsorde,
staat en kerk gevoeId als een niet looter maatschappelijke aangeI egenheid, een kwestie van organisatie, maar ook een gewetenszaak. En aIs zoodanig aIIeen kan ze voor de ontwikkeIing der persoonIijkheid van beteekenis zijn. De mensch heeft een hehoefte
aan gemeenschap en een teak in de gemeenschap. De maatschappelijke en kerkeIijke verhouding is dos een ethische verhouding. Ik
zeg: kerkelijke verhouding en niet reIigieuze, want die twee valIen
niet geheel samen. De kerk noemde ik een gemeenschap en een
band tusschen God en menschen. Het godsdienstig Leven, dat in
wezen persoonIijk is, openhaart zich bier in algemeene worm. Strikt
genomen is dat niet mogeIijk. „Voor de intieme Godsverhouding",
zegt Jacqueline v/d WaaIs in Naar essay over Kierkegaard, „bestaat Been aIgemeene, voor anderen verstaanbare uitdrukking; wie
zich met God in verbinding stelt, isoIeert zich daarmee van de
wereld en de prediker, die het christeIijk geIoof verkondigt, kan dan
ook, zoo hij waarIijk reIigieus bewogen is, niet antlers doen, dan
een aIIeenspraak houden. AIleen met zichzeIf bezig, spreekt hij
overIuid, dat noemt men preeken." Toch is cut to absoIuut gedacht:
in de onderscheicIen persoonIijke verhoudingen zit een basis van
gemeenscliappeIijkheid, antlers zoo er geen wederzijdsch begrip
mogelijk zijn en de kerk zoo in dat geval slechts een congIomeraat
zijn van individuen zonder innerIijk verband. Dit gemeenscIiappeIijke zoekt zich uit to drukken niet zoozeer in de overdracIit
van het directe woorcl, aIs weI in de aancluiclingen van symboIen
en liturgie. Daarin Iigt ook voor de kunsi een vingerwijzing. De
kerkelijke gemeenschap kan voor den kunstenaar een bron van bezieling zijn, die een al to eng incTividualisme doorbreekt. Indertijd
heeft de kunst zich van de kerk geemancipeercl; dat kan men zien
als een Iiistorische noodzakeIijkheicl. Maar even noodzakeIiJk is in
de historische ontwikkeling de terugkeer tot een kerkgemeenschap
niet aIs starre worm, maar als Ievend organisme. Eerst in wisseI128

werking met die gemeenschap vindt ze de symbolen en de stijI,
waarin de persoonlijke ervaring het beperkt-individueele verliest,
zonder jets wezenlijks in to hoeten, en de vermogens van teal,
plastiek en muziek functies worden in het geheel. Een sociale kunst
ook, zonder godsdienstige achtergroncl, zal aI heel spoedig verloopen in descripties van toestanden en milieu ' s met propagandistische inslag. Zoo is op de antieke tragedie, die in de Renaissance
nog nawerkt, het burgerlijk drama gevolgd, dat onder de invloed
stond, beheerscht werd, mag men bijkans zeggen > door de positivistische tijdgeest.
Maar, zooaIs ik straks zeide, gaat in de kerk de godsdienst niet
op; de ethiek ook is niet het een en het al. Er komt een oogenblik,
dat de mensch ervaart, dat zijn werken hem niet zalig kunnen
maken, dat de genade van boven moet dalen. De taak mag niet
worden overgeslagen, maar zij reikt niet toe. En nu herneemt de
mensch weer, meat antlers, de problemen van zijn jeugd. Hij
heeft nu geIeerd, dat hij niet bestemd was, ze op to Iossen, maar
dat hij, zooals Verwey het uitdrukt, zijn „teak in den tijd had." En
toch is de eeuwigheid in zijn hart gelegd. Aileen weet hij nu, dat
op zijn hoede moet zijn voor wat ik zou wiIIen noemen: een
voorbarige metaphysics. Reeds Eckhardt heeft gezegd, slat in de
k euze tusschen mystieke bespiegehing en de arme een soepje brengen, de beslissing niet twijfeIachtig mag zijn.
Hoe geheeI antlers ook, ziet men, aIs men terugblikt, het probleem
van de machtswil en de strijd tusschen vIeesch en geest. Men ziet,
dat de aarde niet verwerpelijk is en het niet goed is, voortijdig weg
to verIangen, zoolang er nog een taak to vervuIIen is. Maar ook dt,
dat deze task, nadat ze ons tot bewustzijn van onszelf gebracht
heeft en onze persoonlijkheid ontvvikkeIcl, op zichzeIf beschouwd,
toch aItiJd stukwerk bIft. Dat wij niet daar zijn, om de wereld
voor onszelf to veroveren en filosofische problemen op to Iossen
(want aI clew Bingen worden zoo moede, slat niemand het zou
kunnen uitspreken).
In de Renaissance-tijd heeft men we! Christus verbeeId onder
de trekken van Dionysos, den Helleenschen god van het Ieven. En
inderdaacl zijn er aanrakingspunten tusschen Christus en Dionysos. Maar vergeten we niet de andere leant van het beeId: Dionysos
wordt aIs Zagreus verscheurd en Christus is de man van smarten.
Het natuurlijke moet door smart en dood tot het geestelijke worden
herboren. En zoo krijgen de vreugde uit Boutens ' „l^'IorgennachtegaaI " , die ik in 't begin aanroerde, en NovaIis ' levenssmart, beide
zin, niet ishun
afzonclerlijkheid en eenzijdigheid, maar als elkander aanvullende momenten. Dan Dole ervaart men, Bat de wiI tot
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macht in het biologisch proces bIijft steken en de volheid van het
Leven, dat een geesteIijk proces is, niet tot haar recht Iaat komen.
AIs we nu onze beschouwingen samenvatten, mogen we zeggen:
in chat eerste -,clef jeugdstadium, was de expansie, de veroveringsdrang primair, daarna kwam in aanraking met de werkelijkheid
de noodzaak van pIicht, die zich in een teak moest verwezenlijken
en tenslotte hracht de reIigieuze ervaring tot ' t hewustzijn, dat voor
God al onze gerechtigheden als een wegwerpeIijk kleed zijn. In
de kunst ziet men deze stadia weerspiegeId in de lyriek, de epische
kunst en het drama, dat cuImineert in de tragische bezinning en
erkenning, dat wij aangewezen zijn op de verlossencle genade van
een hooger macht. Kierkegaard heeft een overclenking geschreven
op dt thema: de zaligheid van het bewustzijn, clef wij niets zijn
voor God. Lijnrecht staat deze gedachte tegenover de conceptie
van de wil tot de macht. Hier is de mensch autonoom, maar moet
enaren, dat die schijnbare verrijking in werkeIijklieid een Iedig
om hem doet ontstaan, waarin hij dreigt verzwoIgen to worclen. Hij
meende „rijk en verrijkt" to zijn, maar komt tot de conclusie, dat hij
arm, naakt en blind is. Uaar wordt de machtswaan verteerd in de
gedachte, dat God alIeen is, het hoogste Goed, waarin de ziel ken
rasten.
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C. J. Nobel

JOZEF
Hij (loot den ezeI, die niet kwam.
Hij zocht zijn staf, en vond hem niet. In hem verdiepte het verdriet:
de vrees, die hem zijn vreugd benam.
Hij voeIde, tot heschamens toe,
reeds van het eerste morgenrood:
de teak is voor mijn kracht to groot.
En wist zich eensklaps oud en moe.
God icoos een zwak en hreeIdijI net.
Maria loos een wankel man.
Maar God doorpeilde 't diepste van
zijn aard en zijn, Maria niet.
Hij daclit: God geeft een wonder vaak.
Och, dat een Godsspraak in den nacht
hem sterken wou met nieuwe kracht,
of... hem ontslaan van deze teak.
God geeft een wonder... Hoorde hij
opnieuw de stem van Gabriel:
Een maagcl - een Zoon - Immanuel?
Een slavenvoIk, van banden vrij?
Hij zag den ezeI naast zich staan.
Nam voer en brood, en vond zijn staf.
Hij daaIde Iicht de IieIIing af,
en wing den tocht met vreugde aan.
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C. J. Nobel

MARIA
Ze ontwaakte in een blijden schrik:
dt was de dag van het vertrek.
Zij vond, verinnigd, eIke plek
die reeds vertrouwd werd voor haar bItI.
Zij wist dt erode en begin.
Zij zong een lied met jonge stem.
Zij zong, en dacht aan Bethlehem
en voelde zich zeer bIij van zin.
Zij nam hear kIeed en gordde 't aan.
Zij wies en sluierde 't geIaat.
Zoals een koningsclochter gaat,
zó zeIfbewust, wiIde zij gaan.
Haar bIik gleed Iangs het rondend kleed.
O zalig wonder, nooit doorgrond,
dat zij ook nu nog niet verstond,
maar dankbaar aIs Gods wiI beleect.
Zij trail Haar buiten in de zon.
Het Bras was Hat van vroegen dauw.
Zij zag Haar Jozef, of hij gauw
gereed was, dat de tocht begon.
Haar zoekend oog ontwaarde hem
zoaIs hij daaIcle, Iicht van tred.
Zij wuifcle een groet aan Nazareth.
En koos het pact Haar BethIelzem.
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KERSTMIS
Wij hebben Lang op U gewacht,
wel viermaaI duizend jaren;
en nog komt Gij zo onverwacht
in dezen Iaten winternacht
UzeIf ons openbaren.
Wij dachten dat Gij komen zoudt
in vorstelijken luister;
nu woont Gij in een stal van bout,
aan os en ezeI weI vertrouwd,
meat armeIijk en duister.
Wij hadden een paleis gezocht
aan 't knooppunt aIler wegen;
wij vinden, na de Iaatste bocht,
een beestenwoning, Iclam van vocht,
zeer achteraf geIegen.
Wij meenclen... ach, genadig Kind,
wiI het ons meat vergeven;
wij zijn altijd zo dwaas gezind.
Zo zeer door omen wean verblincI
en vreemd van U gebleven.
Maar ' t scheen ons ook, en schijnt ons nog
zo tegen aIIe rede,
dat Gij U in een voedertrog
wilt thins gevoeIen, Gij, die toch
van ons zijt aangebeden.
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O I-ieer, vergeef ons onbegrip.
Maak omen wean to schande;
opdat Uw stal, opdat Uw 1mb
ons niet verkere in de klip
waarop ons scrip zou stranden.
Doe ons, achter den poovren schijn.
het rijke wezen kennen;
opdat wij zeer ootmoeclig zijn,
en 't ondoorgrondeIijk heilgeheim
ons nederig gewennen.
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J. van Doorne

DE ZOON
I.
Die midclag stond Anna Grenzius in hear eigen kamer op de
eerste verdieping van hear huffs Haar buiten to staren. Zij Iuisterde
Haar de storm, die, aIs in nude verhalen, om het dak huilcle en
ruisend door de kale iepen van de Singelgracht voer.
Zij hieId zeer van die geluiden. Vaag onderscheidde zij het
gehaat lawaai van het verkeer in de binnenstad. Nu en dan sloeg
deregen tegen de ruiten en bemoeilijkte het uitzicht op de begroeide boIwerken aan de overkant, waarachter ze de Dude wijken wist,
grauw van grote, maar bovenaI van kleine zonden.
De avond begon to vaIlen. Het onrustige water Iag smarteIijk
verIaten; er kwam een angstige klank in de stem van de wind; de
regen joeg niet aIleen heftig, maar ook verschrikt door de zinneloze woekering der lege takken.
Anna keerde zich om; gebogen, leunend op hear stok, liep ze
met de Iangzame gang van een kreupeIe de kamer door, keek in
het vuur van de haarcl, Ham een hoek op. Ze legde het weer veer,
las staande in het artikel dat ze bezig was to schrijven, en keerde
zich pIotseIing Haar de lijstloze ronde Spiegel, die naast de boekenkast ping.
„Zestig jaar", zei ze. Haar diepe stem had een IichteIijk grim mige klank; wonderlijk genoeg was Naar stem ook mild en spot ziek. ,Ia, haar stem was aIs zijzelf. Aandachtig beschouwde zij
hear grof gezicht met de dikke neus en de voile, opeengekIemde
lippen. Een vluchtige bIik wierp ze in hear ogen, die nog altijd
groot en donkey waxen, glanzend als van een jong meisje. 1VIooie
ogen waxen het. Maar de wenkbrauwen waxen to borstelig. Het
grijze weelderige Naar was aIs steeds zorgvuldig en modieus gekapt: ze droeg het glad en hoog opgestoken, een pear kleine krullen vieIen over hear voorhoofd.
Na een poos keerde ze zich weer Haar het raam om het sterven
van de dag to zien. Vannacht wordt ChTTStus geboren, dacht ze.
Het is een ooze nacht. De aarde schreit. Ik ook, want ook ik ben
de aarde. Het is niet goed, dat de mens aIIeen zij. Het is beter, to
verliezen dan noon bezit gehad to hebben. God komt mij tegen,
laat ik mij dat voor gezegd houclen.
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Toen de Iantarens aang'ingen, hegon ze door de kamer to Iopen
Ze deed cutgraag'. Voor de heard Iag een zwakke gIoed. De hoe-Icenkast stond hoog en dreigend tegenover de heicle ramen. Haar
werktafel, in het midden van de kamer, was hedekt met boeken en
papieren; ze liep er langzaam om heen; teIkens als ze voorbij de
ramen ging, keek ze near buiten, luisterde clan Haar de wind, die,
verbeeIdde ze zich, dear duidelijker to Koren was dan dieper in de
kamer.Zestig jaar. Het was ds vijftien jaar geIeclen, dat ze ontslag genomen had als Ierares in Duits en NederIands, omdat
een jongen, die buitengewoon veeI Leek op hear gedroomde noon,
hear Iiefde verraden en hear Broom bespot had. Ik heb het hem
noon verteld, maar hij heeft het geweten, ik heb Bat duideIijk in
zijn ogen gezien.
Kinderen zijn wreed.
Johan. HiJ had roodbruine kruIlen, waterblauwe ogen en een
knap mannelijk gezicht. Hij scheen 'n zuiver mens. Droomde ik mij
ben niet een gezin? Dwaas, die ik was. Dwaas? Ik weet het niet...
Maar was mijn ontslag nemen niet een vIucht, een verraacl?
Ik rekende of met mijn Broom, maar Christus is ook voor de
Broom gestorven. Ik heb mij verschanst in Bit huffs, ik heb enkeIe
lamers ervan aan mannen verhuurd omdat ik aan het hoofd van
een kleine gemeenschap wiIde staan, mannen zijn gemakkelijker
to Ieiden Ban vrouwen; ik heb een dienstmei3je in Luis genomen,
Bat mij tot een dochter is geworden. Mijn geclroomd gezin heb ik
tot een werkeIijk gezin gemaakt. Ik help hoeken gekocht, ik ben Lid
van verenigingen geworden... ja, mijn leven is riJk geworden, rijk
ook in God, die mij, Haar ik meende, mijn droom vergeten deed.
Zelfstandigheid en welvaart heb ik mij biddend bevochten. Ja, ja,
het is alles wear. Maar ik wil gericht over mijzeIf houclen. Ik vergat
niet alIeen mijn Broom, ik vergat ook, Bat de droom werkelijkheitl
had moeten zijn. Ik Ham genoegen met het mindere. Ik hunkerde
niet meer Haar de volmaaktheid als een opgeJaagd pert Haar stromend water. Ik voelde me een geIukkige koningin over een beveiIigd ri Jk. WeIk een erbarmeIijk rijkI Ik vergat, Bat het kruis, door
God dienstig geacht voor mijn vervoImaking, door de Satan mij
tot verderf op de schouders was gelegd. Moeten we de voImaaktheid niet zó hartstochteIijk Iiefhebben, Bat we menen, to zuIIen steryen van verlangen? Ik heb in gehoorzaamheicl Haar de nieuwe
aarde en de Nieuwe Hemel verlangd, maar Bat is niet genoeg...
God verwekt zich opstandeIingen en ik had verIeerd opstandig to
zijn. En daarom siuurde hij de zoon, mijn zoon, Haar Bit gestoIen
paradiJs.. .
Anna bleef voor het ream stiIstaan. De Iantarens gaven nu ook
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schijnseI. Bowen het boIwerk was de Icht rossig. „floor, de wind."
Dit is meer clan wind, het is storm. De regen snikt en ijlt in de
lege duisternis. Dwaas, wat zijn dat voor woordenl Het is het
bloeci van JezeIf, het bloed van de vrouw Anna Grenzius, van de
versmade vrouw Anna Grenzius, dat klaagt en onverzadigd is.
Het hart van Anna Grenzius is oud, het is zestig jeer, maar wordt
de Broom ooit oud? Wordt het verIangen ooit oud? Luister Haar de
wind, het is je eigen stem, Iuister Haar de regen, het zijn de tranen,
die je nooit vergoten heht.
Toen je Johan een half geIeden in huffs Ham, dacht je, Bat het
verlangen dood was. Je was onkwetsbaar, je was gerust in God,
je hart was wijs, je bIoed was immers aI zo oud, al zestig jaar.
Maar de wind schreeuwt je verdriet tot het water; de regen bdt
je radeloosheicl tot de aarcle...
II.
En in datzeIfcle uur stond de zoon op een station afscheid to
nemen van de vrouw, die hij Iiefhad.
De hein waarop hij wachtte, had beIangrijke vertraging: ze
hadden nog hen minuten.
Zijn aIle woorclen bij een afscheicl-voor-goed niet overbodig?
Met moeite hieIden zij een gesprek gaande en bedrogen elkaar in
die Iaatste ogenbIikken. Ten slotte zwegen ze. Zo nu en dan riep
een machtige stem onder de waanzinnig hoge Icap alarmerende
woorden. Een onzichtbare Iocomotief stond meIodieus to ademen;
ergens ver in de hoogte kIonk, verstoord door het grillig tied van de
wind, de echo van de metalig Iclinicende ademstoten.
De man en de vrouw luisterden verstrooid near deze wondere
syncopen. Nu en dan weken ze uit voor een perronwagen. De he!
verlichte, stampvolIe restauraties schenen feestzalen in de reusachtige verkooIde scheIp van de overkapping. Op een ver perron
gleed een filmstrook door het duister.
De man zette zijn Icraag op.
„7.uIlen we nog even binnen gaan?"
„Liever maar niet. Je trein komt nu toch gauw. Ach jongen,
Icijic niet zo triest."
„Ik kijk niet triest."
Ze haaIde hear schouclers op. „We moeten allemaal op zijn tijd
het verIeden vergeten... Dat gaat nu eenmaal zo in het leven."
De man zweeg. Hij keek Haar de vrouw aIs een hongerige Haar
eten. Ze was Jong en mooi. Een rein, ovaaI meisjesgezicht. De
Iichte ogen kIaar en zuiver. Haar glad, heel blond hear Iag op de
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kraag van hear korte hontmantel, die van voren diep openstond
maar toch niets van hear japon liet zien. Mat, onzegbaar he-geerlijk, lichtte hear hjd tussen het geschoren bont. Ze was rank.
Haar donkere rok Iiet hear dungekousde benen tot boven de
knieën vrij.
„Ellie, je hegrijpt niet, wat je me aancloet. Luister toch. Hebben
we het dan samen niet goed gehad? Wat heb je me al niet verteld... Weet je nog wet, wat je me de eerste avond zei..."
Ze gIimlachte. Moederlijk Iegde ze hear hand op zijn schoucler.
„Ach jongen, het valt voor mij toch ook niet mee. Ik hou toch van
je, Bat weet je toch? Je Moet niet van zuIke Bingen zeggen. Mannen worden aItijd sentimenteeI aIs ze hun zin niet krijgen. Je Icunt
toch we! vergeten... Ik vind 't ook elIendig, Bat 't zo geIopen is."
„Naar waarom doe je 't Ban?" In zijn stem klonk verbijstering.
OngeduIdig gaf ze antwoorcl: „Dat heb ik immers aI zo dkiIs
gezegd. Hij is rijk, je weet niet half hoe. Ik kan het niet laten
lopen."
„Hij zal je nooit trouwen.
„Dan maar niet.
Zwijgen. Ze keken herhaalclelijk Haar de klok. Het perron liep
Iangzaam vol: de trein zou weI spoedig binnen komen. Haastig
begon hij:
„Ik zal je jets verteIIen. Je künt wat voorbij is niet vergeten.
AIles wat tussen ons geweest is... Ik ben in huffs bij een vroegere
lerares van me. Toen ik bij hear in de kias zat, merkte ik, dat ze
veel om me gaf ... Naar ze was mank, een Ielijke vrouw. Ik heb ze
geplaagcl en gepest.
Ze is kamers gaan verhuren en het toevaI wil, Bat ik bij hear
ben terecht gekomen. Toen ik voor haar stond en hear herkende,
h !eek mijn jongenszonde niet klein gebleven. Mijn schuld was met
me mee gegroeid. Ikzelf voelde me Schuldig en niet het jongetje
Bat ik geweest was. De man die ik nu ben, is de schoft. Ik schaamde me dood. Jij zuIt je ook eens schamen, EIIie, geloof me..."
Opnieuw haa!de ze hear schouders op. „Ach..."
De trein kwam binnen. Ze gaven elkaar voor 't Iaatst een hand.
„Nog erg bedankt voor apes," zei ze. „Ik zaI vaak aan je denken." En toen, haastig, bezorgd: „Niet tobben, hoor... Je was
altijd een Iieve jongen voor me. Naar heus..."
Dat was het Iaatste. Een weerwoorcl had Iiij niet.
III.
In de trein werd hij wanliopig. Nog nooit had hij zich zo radeloos gevoeId. Woede en verdriet verkankerden Item. Het was als
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in het laatste stadium van een ziekte: de flood haalt flan in yen
uur het taImen van maanden in. AIS hij het nog aan had voelen
Icomen. „Naar begrijp flan toch, slat ik niet antlers kan. " Hij begreep het niet. Wie kan een vrouw begrijpen? Begrijpen ze zichzeIf? Als ze er nog gemeen uitzag... Als ze niet van hem gehouden had, of in erge geldnood had gezeten... AIIes had ze hem
verteld... aIIes. En nu verkoopt ze zich aan een ouwe kerel, een
rijke poen, omdat ze flan in weeIde Ieven kan. Vannacht slaapt
ze bij hem. Vannacht aI. Ze zaI aan me denken, aan me denken.
Dat is de viJfde, die flat tegen me zegt. AIIe vrouwen ziJn in de
grond van de zaak hoeren...
VoIkomen verslagen, wist hij, flat hij het nooit begrijpen zou.
Een leugen waren Naar zuivere ogen, een leugen de Bingen die ze
van zichzelf verteld had: van vroeger, toen ze een kind was... En
aIs zo'n leugen flan bestaanbaar was, was apes flan Been leugen...
Wat had ze hem niet bezworen, flat ze van hem hieIdI Met elkaar
geslapen hadden ze.
AI flat verrukkeIijke van hun Iiefde was hedrog geweest.
PIotselig rustig, dacht hij flit verder door. Hij werd heel kaIm.
VerteIlen de sterren Been sprookjes? En de Iente? AIs je near
muziel{ luisfert, Iijkt het geIuk op handers. Naar komt het ooit?
Wat kunnen sterren of klanken eigenlijk met geIuk to malcen hebben? 't HeIe zaakje is een Ieugen, het hele heeIaI Iiegt. ,Ia, ja nou
ben je kaIm. Waarom? Omdat je zwaar op je Bonder hebt gehacl
en eindelijk tegen jezeIf gezegd hebt, wat je niet eerder durfcle
zeggen. Of komt het door die vervloekte Grenzius met hear Izeksenogen? Ik ga immers naar Naar toe? Ik ga immers near mijn
Juffrouw toe, m 'n Juffrouw met hear eeuwig vroom geleuter? Wat
heb ik tegen EIIie staan zeggen? Wat zou flat, een hoer meer of
minder...
Ik Itjk de verloren zoon we!, toen d-ie op de keien std. AIIemachtig, wat een dwaasheid is a pes. Ze zou aan me denken, ze
zou me noon vergeten. Moet je meemaken. En flan, heb ik me niet
verbeeld, flat ik eindeIijk de vrouw voor m'n levers had ontmoet...
Naar ik zal er voor zorgen, me Iieve kind. Je zult aan me denken.
Iedere keer, flat die vieze aap je aanraakt, zuI je aan me denken.
Jehoudt toch van me? Zijn flat niet je eigen Iieve, eerlijke woordjes? Je hebt het immers zo zwaar? Hoer, flat je bent...
En daarna kwam het tomeloos verdriet. De trein joeg door de
nacht: voerde hem weg van de vrouw, die hij liefhad. De mensen
om hem been noemden Naar naam. Wissels ratelden hear naam.
Op alIe stationsborden stond Naar naam. BeeIclen sneeuwclen door
hem been. De begeerte naar hear rank lichaam werd tot koorts,
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werd tot vergif in zijn bIoed. TensIotte doofden in zijn hart aIle
Iampen en ieder geIuid werd stilte.
1'oen hij door de nachteIijke straten near huffs Iiep, hoorde hij
cIe wind zelfs niet meer klagen. De wind was de wind. Wind en
regen maakten weI geluid, maar zij hadden Been stem meer. Het
heeIal Ioog niet meer: het heelaI was vergaan.
IV.
Anna Grenzius lag op bed. Zij was aIIeen in huffs. Jannie, het
meisje, was near Naar ouders; hear beide kamerbewoners zouclen
eIk de Kerstclagen eIclers doorbrengen. AIIeen Johan zou vanavond
nog terugkomen en morgen vroeg vertrekken. Hij zou web naar zijn
meisje gaan, hij kon er zeker vannacht niet sIapen. Zij had die
EIIie een keer gezien: een goed meisje. Knap was ze. Een zuiver
kind, zo to zien. Ze kIeedde zich smaakvol, maar veel to gewaagd.
Ach, zo zijn die kinderen tegenwoordig. Ze Leven Izun innerIijk niet
in hun stijI uit; ze kiezen een still en beleven die... Misschien niet
eens... De fatsoenlijkste vrouw ziet er soma graag een beetje
onfatsoenIijk uit. Dat is het nieuwe bederf. Nieuw?...
Anna luisterde. Voor Naar was het heelaI niet stom. Het heeIal
klaagde en schreide, want God had het geschapen. En wie Christus door een wear geloof is ingepIant, kan dat kIagen verstaan.
KIeedde zij zich in stijl? Zou ze dan niet in zak en as moeten
gaan? Maar wie vast, zaIve zijn hoofd, dat staat geschreven. En ik
ben een koningskind, want Christus is opgestaan en ik geIoof in
Hem. Zó is het.
Voor Anna was de storm een verbeten gebed.
Ze werd wakker van gestommeI boven hear hoofd.
Wat kan dat zijn? Johan? Hij moest aIlang op bed Iiggen: ze
had hem nog thuis Koren komen en dat moest een heIe td geleden
zijn... Hoe Iaat was het nu? Tien over Brie.
Ze luisterde gespannen. Voetstappen. Het moest Johan zijn.
Hij kwam Haar beneden, liep door de gang.
Anna stond haastig op, banger toch dan ze zichzeIf bekennen
wilcIe. De voetstappen Bingen hear kamer voorbij en even Later
werd de clear van Johans kamer gesIoten.
Ze Bing weer liggen. Ze moest hem er morgen Haar vragen.
Wat had hij op zolder to doen gehad? Hij had er niets to maken.
Ze hieId niet van zo jets: het was nog altijd Naar huffs...
Maar ze kon niet meer in sleep komen. De wind was aan 't
afnemen; griIlig, aIs bij de hartslag van een stervend Bier, traden
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vertragingen en verzwakkingen op, vieI sours een gat van stiIte als
een dodelijke vermoeidheid in het rumoer van schrik en verlangen.
„Ontferming, Heer, ontferming voor een nacht."
VVie had slat gezeg'd? Ze wist het plotseling. Dichters zijn eenzaam. De flood en de vrede des harten Iijken op eIkaar. He! en
Iiemel zijn beide poIen van stilte. Dwaas, niet zuIke Bingen zeggen: het is weer een doemwaardige poging our het kwaad to
bezweren, our het onder to brengen in een systeem. Het kwaad is
verderf, het past nergens in. Het is Been pool, geen partner. Het is
een vreselijk mysterie, een afschuweIijk geheim. Een onbegrijpelijke rebeIIie in de kosmos. Gedachten, staat toch eindeIijk stil.
Waarom komt Christus niet terug? Het duurt to Lang. Het geloof
overwint ruimte en tijd: wat is het weten bij 't geloof. Maar het
geloof verliest de hoop, flat is het. > ,O God, wat ben ik moe. Red
mij toch van het denken over het kwaad. Om Jezus' wil. Maak
mijn verlangen niet to schande..."
Ze schreide.
Een tijdlang lag ze kIaarwakker. Ze stond daarom op en Bing
near Naar zitkamer, zette de haard op trek en trachtte aan haar
artikeI to werken.
Toen hoorde ze gestommel op Jolians kamer. Zou hij nog op
zijn? Twee eenzamen in een huffs. Hij kan weI ziek zijn; hij zoekt
misschien lets, poeiers of zo, wie weet wear hij ze gestopt heeft.
Mannen zijn sours zo slordig...
Z e sloeg een gebIoemde doelc our hear onopgemaakt hear, deed
een kamerjapon aan en Bing Haar de gang. Onder Johans dear lag
een Iichtstreep. Ze kIopte.
Geen antwoord.
Nog eens. Toen kwam zijn stem. „Wie is dear?"
„Wie ken het enders zijn flan ik?"
„Wet wilt u?"
„Ik wil b
Anna voelde zich ongerust worden. De man werd de jongen
voor hear: ze bevel. Hij Iiep Haar de dear. Bang flat de dear niet
op slot zou zijn en hij er de knip op zou wiIIen schuiven, greep ze
de kruk. De clear ging open.
Wat ze zag, had zij niet verwacht..Tohan stond met verschrikte
ogen voor hear: de kamer was heI verIicht door een scIiemerIamp,
waarvan de kap was afgenomen: hij had goed Iicht noclig gehad.
Aan de afsIuitknop van een niet meer gebraikte gaspijp, die in
't midden van het pIafond Haar heneden stak, ping een touw.
Johan hervond zichzelf het eerst, maar zijn stem trilde. >,Wat doet
u bier?" En schamper: „Heb ik our getuigen gevraagd?"
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Anna Iiep zonder to antwoorden Haar de schemerlamp en zette
de kap er weer op..,Schaam je je niet, om je op Kerstmis op to
hangen? Welke dwaas doet dat?"
„Ik. Of Bever: iIc niet. M'n schooIjuffrouw komt tussenbeicle. Ze
heeft de brutaIiteit tegen mijn wiI in mijn kamer to komen."
Hij stak zijn handen in zijn zakken en Iachte, voIkomen ontnuchterd. „Wees maar niet bang, het gaat niet door. Het is als
wanneer de wekker afloopt terwijI je een vrouw omhelst."
Anna keek hem aan. Zijn knap gezicht was aIIeen wat bleker
clan gewoonIijk.
„Ik weet het niet, Johan. Maar het Iijkt me joist. Nooit heeft
een man me omheIsd. Ik ben aItijd, wat dat betreft tenminste, aleen geweest.
„Er zijn nog gelukkige wezens."
„Zwijg> " zei ze scherp. „Laster niet. Laster God niet. Is het om
EIIie?"
„Gast u dat wat aan? Weet u dan niet, dat het Ieven een bende
is? Dat aIles Iiegt, alIes?"
Zij hoorde aan zijn stem, dat zijn weerstand brak.
„Een bende? Dat maken jullie ervan. Ik heb veeI geleclen, ook
om jou. Was het niet genoeg? Ik vind van weI. Schaam je. Omdat
alles liegt, is het morgen Kerstmis. ,Ta, ik weet bet weI, slat is een
sprookje voor jou. Hoe zoo God mens wordenl Maar is het niet
veeI vreemder en onbegrijpeIijker dat aIles liegt?"
Ze zweeg. Johan gal Been antwoord. Hij staarde Haar de lamp.
Zijn handen steunden op de tafeI.
„Is het om die EIIie?"
„Ja."
Hij Bing zitten. GeIuidIoos kwamen de tranen.
Anna begon door de kamer to lopen. Het was, alsof ze weer
voor de klas peen en weer liep. ,,,Ta, ja, een bende... JuIIie zijn
een bende, juIIie jonge mensen. Onvruchtbaar, waardeIoos. JulIie
spelen met de pIoeg en jammeren, als je geen eten hebt. Je had
aIIang getrouwd moeten zijn, je had kinderen moeten hebben.
Dilettanten zijn juIIie ...1e zult we! van haar gehouclen hebben.
Maar echt zo aIs het moet, heb je niet van Naar gehouden, antlers
had je haar dt niet wiIIen aandoen. Misschien was ze aIleen maar
een paar mooie borsten of een paar stevige benen voor je. Maar
weet je we!, dat Christus voor het behoud van àIIes op aarde is
gekomen? Ook voor die mooie borsten of ogen, die jouw begeerte
zicl^ voor goed had wiIIen toeeigenen? Die vrouw ican nooit van
jou of van wie ook zijn, ze is van Christus, Hi J heeft voor Naar
betaaIcl. Een dief ben je, en zij natuurIijk ook. AIIes Iiegt. JaweI.
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Maar zou 't niet erg vreemd zijn aIs God er niets tegen zou doen?"
Ze bleef staan, hijgencl.
Maar toen ze geen antwoorcl kreeg, begon ze opnieuw to lopen
en to praten. Ze geleek een heks. In hear stem Monk een grimmige
hoosheid door, die ze er vergeefs uit trachtte to verwijderen.
„Je hebt de plicht, zalig to worden, jongeman. Bedenk dat."
Met Naar stole sloeg ze een zakdoek weg, die op de grond Iag.
„Vannacht sleep je op de divan in mijn zitkamer. Ile ga nu near
bed, het is vier uur... Doe eerst dat touw weg. SteI je voor: dat je
het morgen hij dagIicht zag hangen. Hoe heb je er in vredes naam
hi1 kunnen komen? Je bent een kwajongen."
Ze ging Haar hem toe en legde hear hand op zijn hoofd. Hij
snikte nog steeds.
„Johan..."
Staancle in de deuropening keerde ze zicIi weer om.
„Luister."
Ze steunde tegen de deurpost. Haar stole wees near hem, near
hear noon. „Ile heb eens, Iang geIeden, gedroomd, dat je mijn
zoon was. Daarna heb ik gemeend, slat ik geen zoon nodig had.
Beide keren was ik een dwaas. Je bent Been kind meer, Je leant
slat begrijpen. Een kind, wat praat ik van een kind? Vergeet niet,
dat ,Tezus Been kind is. Vergis je niet met Kerstmis. Hij is aIs kind
geboren, het icon moeiIijk enders, dunkt me. Maar Hij is als man
opgestaan. Word een zoon van Hem. Word een kind van God.
Mijn zoon ben je niet. Mijn noon zou zuIk een dwaasheid noon
begaan hebben..."
Zij snikte. Het tikken van hear stole stied weg in de gang.

143

C. Vermeer

DOODS ADVENT
Herfst. WindIoze, zwijgencle naclit,
en een grijze mist om cle bomen.
De stilte een niet to ontkomen
onbeweeglijke dodenwacht.
Aarde en rottend bIad
geureri een giftig ontbinden;
en de mean, weerIoos en mat,
de gIimlach van een blinde,
Iigt tussen de kruinen vervalIen.
Dit is het uur van 't bronstig wild
dat vechtend zijn ongestiId
verlangen door de Hecht doet schaIIen.
Maar in deze wereld van floods
en verrottend zwijgen>
zwerft Been pert eenzaam en groots
en met brandend hijgen,
flat het sterven schreeuwt tot Ieven.
Er is niets meer flan de scheve
stupide Iach van de mean
en de stem die in schreiend beven
diep in 't hart eenzaam is gebleven.
Het pert van het woord is nog niet opgestaan
en is niet met wiIcle sprongen
door de doodswacht der stiIte gedrongen,
het is niet donker tussen de stammen
door de lijkwâ van mist heengebroken;
het heeft niet zijn heimwee ontstoken
aan het Witte vuur van de vIammen
der zingende engelenhorden
toen het Woord is vIees geworden.
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C. Vermeer

BALLADE VAN DE ZEEMAN
W1LLEM BARENTS
Een schip is maar een wankel huffs,
slingerend tussen flood en Leven;
van Noorclpoolster tot Zuiderkruis
is ons een vraag, een schrik gegeven:
wear houdt Gods winger de aarde vast
en doet Naar in zijn handpaIm draaien;
waar wordt zijn ademen tot waaien
waarop geen zeil meer wordt gebrast?
De zee groeit golvencl eindeloos
uit iedre kimdamp wijder open;
wakend op zeil en wind en roos
zulIen zij 't laatste Iand beIopen.
IJsveIden drijven Iangs hun pad
en stapelen zich tot gevaren;
wie maar gelovig voort kan varen
vinat eindIijk zijn gedroomde stacl.
Wie zijn geIoof behouclen kan,
zijn onrust kent Been moedloos toeven;
denkt en rekent en zaI dan
vermeteIer opnieuw beproeven,
aI jaagt de sneeuwstorm over 't deic
en doet de schotsen krakend kruien,
al krimpt de wereId in tot buien
of wordt verwijd tot blind hestek.
In Nova Zembla's bar gebied
beveiligt het Behouden Huis hen,
ook in de zwarte pooInacht ziet
cue Heer van 't al hen, want Brie kruisen
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stonclen op GoIgota geplant
in even zwarte nacht verloren,
en mocht de moordenaar niet Koren
flat hij Icon Icomen in Gods Iand?
Dan rijst weer 't wonder van het Iicht;
de zon staat good en groot gedreven
als vurig teken opgericht
van 't uit de flood verri jzend Leven.
Wie flit ervoer keert Haar zijn land,
terwijl zijn stem uitbreekt in psalmen
die over zee aIs wierookwalmen
uitwaaien Haar het laatste strand.
En dan zegt God: het is genoeg ;
Jij knecht, Jij in mijn dienst getrouwe,
Ik wijs Je waar Je steeds naar Joeg.
— En aIs ten lest men viert de touwen,
vaart in het scheemren van de zee
het schommelende Iichaamsschip,
in bIauwe mist wegzinkende slip,
zwijgend en eenzaam naar Gods ree,
vaart eenzaam near 't Behouden Huis,
want, slingrencl tussen flood en Ieven,
van NoorclpooIster tot Zuidericruis,
is ons sIechts GoIgota gebleven;
clear houdt Gods winger de aarde vast
en doet hear in zijn handpalm draaien;
dear wordt zijn ademen tot waaien
waarop Been zeil meer wordt gebrast.
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C. Vermeer

MIJ iS DE DAG VERLOREN
Mij is de Jag verloren
waarin gij niet verscliijnt
met al het broos belcoren
van uw bewogenheici;
ik zie de glansen spelen
en fIitsen in 't kristal
van uw d'oorzichtigheden,
o woord, dat zijt in 't a1,
Bat zijt in ' t hart der Bingen
de voorkIank van het Iied
Jat rijzen zaI en zingen
in een vernieuwd gebied.

C. Vermeer

STROFE
Wat ik niet uit kan spreken,
schreeuw ik in laatste pijn en alIe hemelsireicen
zulIen mijn echo zijn:
ben ik niet zee en Bergen
en moorclenaar en chef
die alien in mij sterven ..-•:
o God, ik heb U hefT

147

C. Vermeer

ANT WOORD
Groot en oneindig aIs een morgenzee
opdeinencl uit de sIuiers van de Hecht,
wordt op cut strand van wereIdwee
het dreunen van Uw oppermacht
.-.• schuimende branding van Uw Woorcl

-

uit eeuw ge verten uitgestort,
opdat wie bier Uw roepen hoort,
zijn zwijgen breelrt en tot een antwoora wordt
groot en oneindig als een morgenzee
opdeinend uit de sIuiers van de Hecht.
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Henk Krijger

SYMPTOOM *)
I.
In een helcend weekbIad Ias ik onIangs een artikeItje over de
Icansen op beIangstelIing die NederIandse „amusements-musici"
na een tactvoI aanknopen der connecties, bij Ameri6anse impressario ' s zouden kunnen hebben. In dat geschrift werd o.a. betoogd
dat „nergens ter wereld met zo goed voorgedragen doodgraversernst over jazz geschreven " en gecursus-d wordt aIs juist in ons
Iand en dat de NederIander die de vermeestering van het hoiwerk,
het Amerikaanse impressariaat, ondernemen wil, zich alleen dan
de nodige tact daartoe kan eigen maken, aIs het „grotesk-gewichtige getheoretiseer " Iaat varen, de „gedachten aan diepste
zieleroerselen en de musicoIogische herinneringen aan donkerAf rika " verwisseIt voor de totaal probleem-vrije wijze van apprecieren die de Amerikaan voor deze muziek voIgt.
In hetzelf de weekblad vond ik ook een korte bespreking van het
werk van Alexander Calder, den man over wiens kunst ik in de
hiernavolgende regeIs bespiegelend handeIen wiI. Het stukje over
Calder propageert nu we! niet een volslagen oppervlakkige manier
van waarderen voor dt andere bIk van Amerikaanse cultuur
(Iaat het dan Frans beInvloed wezen), strijkt zelf s vluchtig Iangs
het verband tussen deze „Aeolusharpen " en ons atoombom-tijdperk, doch aanvaardt Calder ' s kunst verder toch zonder kennelij ce
geschoktheid, Iuchtigjes mededelende dat lean Paul Sartre in een
boekje er de Iof van gezongen heef t met een enthousiasme dat Been
andere, verontrustender achtergrond heef t dan het f eit dat de
„bonne pubIicite " hem daartoe verleid zou hebben.
Het Ian wezen dat Hollands geestelijk klimaat, bepaald door
manialkaal-Calvinistische tobberij mij parten speelt als ik bij de
auteurs van deze artikeItjes overeenkomst wind vanwege de zorgeIoze, argeIoze aanvaarding van het een en antler. Gene Iegt er
zich bij veer dat in Amerika de „teen-agers " en de „bobby-soxers"
(dat zijn ginds de waardebepalers) de jazz-muziek nemen voor wat
die is ,--. en hij zegt erbij dat die voor 90% niet veel zaaks biedt .–•,
1 ) Naar aanIeicding van een tentoonsteIIing van AIexander CaIder's
abstract-pIastisch smeecdwerk in het Stedelijk Museum to Amsterdam
Zomer 1947.
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terwijI deze zich gewonnen geeft voor de bekoorlijicheden van Calder's „AeoIusharpen der 2oste eeuw, die in de ruimte van kamer
of fain een fijnzinnig speI van ragfiJne schaduwen en Iijnen oproepen, waarin de mens uit het atoombom-tijdperk zich met vreugde kan ver ustigen .
Dit woorcl verlustigen nu bewijst mij op zijn minst de argeIoosheid van den schrijver. Hij verlustigt zich nameIijk aan de zeer
oppervlakkig aIs charmant beleefde uiterlijke verschijningsvorm
van een in wezen tragisch gevaI, een verschijningsvorm die door de
wijze waarop hij werd geexposeerd to treffender de droeve gespannenheicl van de scheppende geest deed uitkomen. De pretentieuze manier van tentoonsteIIen kenmerkte zich door lets dat op
het eerste gezicht de verdenking van snobisme wekte, maar bij
nacler peilen moest worden herkend aIs onbewust gebleven religiositeit. En near het inzicht van een Calvinistische tobber is
iemands religiositeit, hoe dan ook, nu niet bepaaId lets waarvan
men alleen maar en zo maar zegt dat men zich erin verlustigt.
,Tuist de ogenschijnlijke charme in CaIders kunstwerken maakt
dat de massa aan een reIigieuze interpretatie niet toekomt. De stijl
waarin deze kunstenaar zich uit is er een van internationaIe allure,
verwerkeIijkt op vreedzame wijze een ideaaI, dat Been enkeIe politieke macht ter wereld ooit met geweId heeft kunnen bereiken. Ik
bedoel het ideaaI dat achter termen aIs „wereIddemocratie",
„internationaIe veiIigheid " , „communistische vrede" enz. enz.
schuil gaat. Het ideaal van wereldheerschappij. Hier wordt niet
b eweerd dat Calder Haar de wereIdmacht tracht, maar dat de stijI,
deintemationale tram waarin werkt, een sours aan het surrealisme verwante ontwikkelingsvorm van het na 1914 opgekomen
expressionisme, meer dan weIke vroegere kunststijI ook, tot in alle.
uithoeken van de wereId invIoecl uitoefent, een zekere Iieerschappij
doet Belden, niet in het minst oncler het geslacht der „teen-agers"
en „bobby-Boxers " , bij weIke benaming ik nu niet aIIeen denk aan
cIe schrijver over jazz, lien ik in het begin van mijn betoog citeercle,
maar ook en veel meer aan de opmerking van Huizinga, dat de
hedendaagse mens niet boven de puberteit sehijnt to kunnen uitgroeien.
Het aantrekkeIijke in CaIcler is, dat hj een wereIdtaaI spreekt.
Maar deze wereldtaal wordt door het huidig mensengeslacht
slechts gedeelteIijk verstaan, Iaat ons zeggen: alleen voor zover de
grammatica beheerst wordt. De verborgen zin van het „gesprokene" ontgaat de „toehoorde..; " , omdat het idioom deze verhuIt.
Men geeft zich maar gewonnen voor de geheimzinnige bekoring
van het half-gekende en verkIaart zich aanhanger van het onbe150

grepene. Dit werkt snobisme in de hand en, in minder onsympathieke gevaIlen, dilettantisme of dweepzuchlige toewijding waarbiJ
in het dweepsel onopgemerkt blijft de wezenIijke tragiek geIegen
in de uitzichtloze poging om to ontkomen aan de „gruwel der
verwoesting " , om de beIeving van de in de historie voortgaande
vervulling der Openbaring to ontgaan. Voor de Christen in Wiens
omgeving men met de constatering van het hestaan en met de beschouwing van de aard van dergeIijke voor onze tijd karakteristieke kunstvormen veeIal achteraan komt, is het gevaar niet denkbeeldig dat hij vanwege hun vreemcle, styIistische charme tegenover deze verschijnseIen een argwanende houding aanneemt om
ze daarna veiIigheidshalve to negeren. Anderen, de „wereIdgezinde broeders " , zuIIen tot snobisme vervalIen en naclerhancl de nog
dommeren tot redeloos nalopen verleiden.
Dit gebeurt en het is to betreuren, want wear het joist de Christen is die in potentie het zuiverst inzicht heeft in deze kunst, zoo
hij het ook moeten zijn die het eerst door de uiterIijkheid van
deze tram been de zich daarvan bedienende geest onderkent, een
teken der tijden daarin ontdekt. Wij mogen deze „Stabiles " , deze
„Mobiles" en „Constellations" van Alexander Calder niet sIordig
voorbij zien als wij de ogen opslaan over ons gezichtsveld en onze
bIik de horizon zoekt waarboven de morgen in dt laatste etmaaI
gIoort.
II.
De lezer zaI zich intussen afgevraagd hebben waar de feiten
blijven. Een tekortkoming erkennend, haast ik mij om de nodige
gegevens over kunstenaar en tentoonsteIling to verstrekken.
AIexander Calder werd in 1898 to Philadelphia (V.S.) geboren.
Zijn varier en zijn grootvader waren beeldhouwers, zijn moeder
schilderde. Aan het Stevens Institute of Technology studeercle hij
van 1915 tot 1919 voor ingenieur. Tegelijkertijd volgde hij een
tekencursus in New York. Na in 1924 de National Police Gazette als tekenaar werkzaam to zijn geweest, in weIke tijd hij ook
een eerste tentoonstelling voorbereidde (t 926), vertrok Iiij near
Parijs wear hij aI spoedig met de moclernen van die dagen in
contact kwam. Hij onderging de invIoed van een dadaist als Hans
Arp, van een neopIasticist aIs de NederIander Piet Mondriaan en
ook Fernand Leger, van Wiens oeuvre geIijktijdig in dezeIfde zalen
van het Amsterdams StedeIijk Museum een bescheiden expositie
was ingericht, werkte door load en gesprek op zijn ontwikkeIing
in. In deze tijd was het dat hij met zijn smeedwerk begon. De
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eerste plastieken die hij maakte waren niet beweegbaar. Ze werden door Arp „Stabiles " genoemd en behieIden die naam voortaan 1 ). In 1932 vond de kunstenaar een nieuwe worm waarbij de
voorwerpen die hij smeedde door' hand- of motorkracht konden
worden hewogen, de „Mobiles". Omdat de mechanische heweging
monotoon was, zon Calder op een grilIiger, Iuimiger beroeringswijze. Zo ontstonden de „Mobiles a vent", die reageren op de
levendiger, onberekenbaarder aanraking van de Iuchtstroom. 2)
In 1933 iceert de smid near de V.S. terug. Te Connecticut yacht
hij zich een atelier in. Dear vond hij ongeveer io Jaar Later, in
1942 of 1943 een viercle plastische worm, die hiJ „Constellations"
noemt, varianten op de „Stabiles " , in meer dan een kIeur en in
combinaties van verscl^iIlende materialen uitgevoerd. Op de tentoonsteIling zag ik zo 'n „sterrenbeeld" dat beweegIijk wasI 3)
Deze biografische gegevens vond ik eerst weken na mijn bezoek
aan de expositie, toen ik aan het voornemen om dt artikeI to schrijyen uitvoering Wilde geven en op zoek grog near foto-materiaal
enz. Ik grog dus zonder enige voorbereiding dt werk bekijken met
het idee dat je zoiets „toch ook even moest gezien hebben." Maar
direct bij het binnenkomen vieI die huiver over mij. Voorin een
donker gemaakte gang toonde ik mijn toegangskaart en toen ik
daarna opzag en aan het eincle van die gang voor de met zwarte
doeken behangen wanden in een vreemd schijnseI een enorm
insect-achtig iets zag wiebelen, wist ik dat er „wat gebeuren grog".
Naderbij gekomen ontdekte ik in de Iichtbaan van een kleine
schijnwerper een constructie van staaIdraden die, teIkens in het
miclden aan eIkaar bevesligd, aan de uiteinden een onregeImatig
gevormd ijzeren pIaatje droegen. 4 ) Deze stalen sprieten Bogen
enigszins onder het gewich.t Bier aanhangseIen en waren voortdurend in verende beweging. Het geheel was dof-zwart geIakt en
aan een Iang, zwart koord aan de zoIclering opgehangen.
Gefascineercl bleef ik staan kijken. HoeweI ik cloodstiI stond,
Been enkeIe luchtstroom opwekte, roerde deze spin zich. Hij
draaide langzaam rond, nu eens rechts-om, clan zomaar weer linksom, hij zwiepte met zijn poten en liet zijn pIatte voeten datiraan
zwikken. Hij had geen Iijf, Been centrale van waaruit deze uitsteekseIs werden bewogen en bestuurd. Hij bestond eigenliJk Lou1) Zie foto I.
2) Zie foto lI,
3) Zie foto III, Iinks boven en foto IV.
4) ZoaIs dat ook het geval is bij het voorwerp in de rechterbovenhoek
van foto III.
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ter uit voelsprieten en hij had zijn zenuwen, zijn hersens, overal,
in iedere centimeter daarvan. Het was heel stil in die gang en in de
zalen daarachter. Ik was aIIeen. Het was sinister.
Ik wenclde mij of en ontwaarde even verderop in een Witte zeal
een groot zwart voorwerp, dat onmiddelIijk de herinnering wekte
aan een in feIIe brand verwrongen stalen meuhel, een tafel met
omgekruIel blacl en kromgetrokken buispoten, gebIakercl en beroet.
Bij het toetreden om het beter to bekijken triIcle de vloer even
onder mijn voeten en meteen begon het pIaatijzer tussen de buizen
to wagg'eIen. Ook dit was sinister.
Terwijl ik nog stond to staren Haar het schokken van deze reusachtige, zwarte schelp, wing mijn oor een geIuicl op. Er tinkelde
iets, ijzer op ijzer. Rondziend vieI mijn bIik op een metersIange,
zwarte visgraat, gemaakt van weI vijftien staven aan een van het
plafond afhangende, donne kabeI. Deze staven, ter Iengte van
een traproede, waren onderIing zodanig bevestigd dat zij elkaar
om en om, in links en rechts paraIIeI-gaande richting uitstekend,
in balans hielden. Zachtjes deinden de dof-donkere doyens van
d eze werveI-kolom op en veer, een beweging die zich herhaaIde in
de scherpe schaduw op de Witte moor er achter. Sours tikten zij
vluchtig tegen eIkaar aan, zo onmerkbaar, dat het rinkeIende
geIuid even goed van de ijle schim op de wand kon komen. Het
intrigeerde mij.
Opnieuw keerde ik mij of our enkele meters zijwaarts een
zwarte stengeI to ontdekken, die zo maar uit de moor stale en een
houten Iichaam droeg, cue vergrote worm van een handwortelbeentje. Dit bot was oranje gekIeurd en er kwamen zwarte ijzerdraden
uit, die elk aan een kort kettinkJe weer zo 'n vingerkootje of een
sesambeentje uit een reuzenskeIet droegen, het ene rood, het
andere zwart, geel of bIauw. Het geheel deed denken aan de
voorstelIing van een sterrenbeeld op een overzicht van een der
hemelhalfronden. Het bijna steunpunt-lone ontspringen aan de
wand, het bengelen aan die ene donne stengeI wekte de sensatie
van een overgeleverd zijn in de ruimte, van een hachelijk hangen
in het heeIal. Er was lets in van: „dit lean niet doyen " , van: „een
catastrophe op til", lets van een apocalyptische calamitas, als de
vernietiging van een derde deeI van zon, mean en sterren." 1)
In de voIgende zaaI vond ik een steIlage aIs een Iuchtbrug met
sein- en rangeerschijven. Er waren staken aan en stippen en vIakken, geschilderd in de primaire kleuren, rood, geeI en bIauw. Sommige „signaaIarmen " bengelden als verlamd schuin omIaag of
1 ) VergeIijk foto III, IinI s boven.
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declen geknakt, verzwikt aan, aIsof er zo joist in de buurt een horn
gevalIen was. Een enkel „sein" scheen op veiIig to staan en dat
was joist zo eIIendig, want nu kreeg je het gevoel dat er nog een
trein zoo komen die clan argeIoos zoo inrijden op een emplacement
vol onkIare wisseIs en verstuikte rails.
Dan zag ik een smetteloos wit plat, waarboven een zwarte
standaarcl een balans ophield die aan heide armen weer baIansen
droeg. Een snort samengesteIde weegschaal. Aan vier of vijf der
uiterste vertakkingen hingen metaIen plaatjes in de worm van
schouderbIaclen en kapeIlenvIeugeIs. De opsteIIing van dt fijne,
zwarte stengeIwerk met de gekleurde vlakken op het, men zoo
haast zeggen „ritueIe", wit van het plat, verried de hijna religieuze
zorgvuIdigheid van de inrichters van deze tentoonstelling. Het was
mij als stond ik voor een aItaar in modern-zakelijke stijl waarboven
een priester van een wondere cosmisch-mystieke cuItus de
monstrans geheven Meld, een monstrans met aIs bezwerend mysterie een symbool van de harmonie tussen het vlinder-lichte en het
zoogdier-zware, het voortdurend evenwicht tussen geest-vrijheid
en vlees-gebondenheid. Dit was demonisch. 1)
Na nog Iangs vele sterrebeeIden, koraaIbomen, skeletten en zo
maar hewegende monster-insecten gegaan to zijn, beIandde ik
tenslotte in een grote zeal wear de vloer overstort was met grind.
In deze Barre kiezeIwoestijn, waarover geen wind meer woei,
heefden zonder enige zichtbare of voeIbare oorzaak vreemde cacteeen die met de bIaderen wrikten, aan trillencle, gevederde stengels uitbotten met nu eens feI-, dan weer grauw-gekleurde schoen-,
icreeft- en maskervormige bIoemen, afwerend Lange, zwarte doyens
uitstekend. En tussen deze pIanten lagen de geraamte-deIen van
omgekomen dieren, reusachtige ijzeren bekkenelen en schedeIs van
monsters. 't Was of zo-even de wateren van de zondvIoed van dt
IandschaP waren weggeebt en op het joist drooggevalIen strand
de kort to voren opgewassen wierbomen ontnuchterd, uit hun eIement overgehouclen, stonclen to verIioornen tussen de in het water
keel afgevreten resten van verdronken dinosaurs en mastoclonten.
Hier scheen de tijd stiI to staan, bier scheen een eeuw verstard to
zijn. En slat was Iuguber.
Ik zocht de uitgang. 2)
III.
In de open straten van Amsterdam-Zuid, onder de blauwe lucht
voI geruststeIIend zomerIicht, begon de bezinning de indrukken
1) Foto III.
2) Foto's I en II.
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to ordenen. Later, bij cIe beschouwing van foto's en bij de Iectuur
van recensie en biografie, vonden de overwegingen een conclusie.
Ik ben mij hewust dat die conclusie, waarvan ik uitging bj de
aanhef van dt geschrift, een subjectieve is. Het felt datuit de bemachtigde gegevens nergens bIijkt dat ancleren hij de confrontatie
met CaIder' s kunst hetzeIfde ondergingen als ik, vormt voor mij
echter Been reden om mijn gedachtengang to herzien. Uit het volgende moge hlijken waarom ik miJn uit de beleving direct voortgekomen oordeeI handhaaf zonder die vanwege later vernomen
bizonderheden principieeI wijziging to hebben doen ondergaan.
Er zijn voor mij Brie kanten aan het geval. Om to beginnen de
stijl, waarin Calder zich uit; clan het felt, dat de inrichters van
deze expositie het oeuvre niet zo maar ter hezichtiging opstelden,
maar door het arrangement het tegelijkertijcl interpreteerden en
voorts is er de zin van het kunstwerk op zich zelf.
Als complex van uitdrukkingsmogeIijkheden is CaIder's kunsttrant zeer aanvaardbaar. Als middel om aan de verbeeIcling gestaIte to geven komt deze „stijl van het vrije beelden " mij heel
goed bruikbaar voor. Voor mij persoonIijk gaat er grote aantrekkingskracht van uit. Ik wide al: het is een wereldtaal, en ik denk
dat het weI de moeite waard kon zijn om to trachten deze werelcltaaI to vrijwaren voor annexatie door de mens die voorzichzeIf het
recht van het Iaatste woord opeist. Ik denk bier aan het felt dat
Sartre enthousiast over Calder schreef.
Als Christen moet ik toch de wens koesteren dat het EvangeIie
eens in deze teal „overgezet" wordt en ik geIoof dat in beginsel
deze spraak ook vertegenwoordigd was bij het Pinkstergebeuren.
Het is beter dit to bedenken> dan meewarig-satisfact het hoofd to
schudden over de omstandigheid dat Sartre Calder in de sfeer van
zijn Ievensbeschouwing trekt. De geest die aan de mens het laatste
woord toekent is machtig als hij zich van deze wereldtaal bedient,
machtig en overrompelend aIs een FiIistijnenhorde. Hitler was bang
voor deze stijl, noemde die listiglijk ontaard en wiIde aIle Bruit
voortgebrachte kunst vernietigen, aIIe beoefening ervan verbieden,
omdat hij wel wist dat het hem bestrijdende legertje van intellectueIen veIe aanhangers van dit kunstinzicht in zich verenigde en
d aardoor verder over de wereId was opgerukt dan zijn massale
heerscharen.
Er zijn misschien Iezers, die krachtens Ben zekere kunst-dogrnatiek het niet met mij Bens zijn als ik de Stijl van het kunstwerk losdenk uit het verband met de wezenlijke inhoud daarvan. Af gezien
van de vraag of ik het met hen Bens ben, sta het vast dat ik de
zo-even genoemde scheicIing wel moest maken omdat de inriehters
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van de tentoonsteIling en de recensent die zich aan het geexposeerde verIustigde het kenneIijk ook trachtten to doeri. Deze Iieden
interpreteerden Callers kunst naar de norm, accentueerden die
worm aIs een van uiterste vrijheid, meat Iegden zo ongewiId de
zin, de werkelijke zin ervan bIoot. IBC zeg „ongewild " omdat ik miJ
niet kan voorsteIIen slat het in hun becloeIing heeft geIegen iemand
de kans to geven lit werk Haar zijn ware inhoud to ontdekken. Bij
hen ging het m.i. om de Stijl, de Stijl die hedendaags-internationaal
is. De StiJI die, wat betreft de verovering van de wereld, het op
vreedzame wijze verder bracht dan Hitler en anderen met geweld,
Ieugen en Iist. Het Iigt in onze, met een tendentie Haar wereldomvatting geplaagcle tijd besIoten dat deze kunsttrant boeit, zo boeit
dat voorbijgezien wordt aan de werkeIijkheid die erin uitgedrukt
werd.
Het is niet toevalIig dat Calder deze uitingswijze iciest. Hij
vlucht in de vrije vormgeving, in het niet aan enige aardse natuurvorm verslaaf de scheppen, dat vooral in de „ConsteIIations", in de
„sterrebeelden" een streven Haar de beheersing van een heeIaI
verraaclt. Hij wil in een hoge onbereikbaarheid opkIimmen, een
verre wijkplaats veroveren waarin veilig kan zijn voor de verontrusting en de angst van het pier en het nu. Hij meent „het gevonden to hebben " , hij is overmoedig, bouwt op eigen wijze een
Toren van Babel. En, om het eens ouderwets to zeggen, daar wiI
het vIees weI aan. Maar het is de tragiek van lit beclrijf dat het, als
de eerste torenbouw van Babel, jammerIijk misIukken moet. Dit
is nu hetgeen aan de aandacht der expositie-organisatoren, der
schrijvencle, fotograferende en existentialiserende beschouwes
ontgaat. Zij zien een ouwwerk, ontworpen uit „vrije genialiteit'
en wear zij niet weten van die Andere Vrijheid, die aIIeen alle
verheerIijking waardig is, verheffen zij de Iof van deze kIeine, tragisch.e...... ontsnappingspoging. Zo werd het schijnwerpertje in
de zwarte gang een ritueeI instrument, zo werd het Witte vIak onder
de bascule-monstrans een aItaar en zo kreeg de grinclvloer symboIische betekenis. Zo werden de tentoongesteIde abstracte pIs^stieken tot geschapen evenbeelden, tot portretten van de door angst
geteisterde, onverIoste mens, die nog ronddooIt over de uit de
zondvIoed drooggevaIlen aarde, zoncler de regenboog to zien die
b oven zijn hoofd gespannen staat.
Nooit heb ik mezeIf zo passief gevoeId binnen tijd en ruimte aIs
toen ik rondging door de zaIen van deze expositie. Het weer buiten
komen, het treden uit het museum in de open lag, bracht een
huiveringwekkende ervaring van een hernieuwd, voile bewustzijn overgepIaatst worden in de zeIf stancligheid, een ervaring van
156

lets dat vergeIeken kan worden met de overgang vanuit de embryonaIe staat in die van het zeIf zijn, dat bepaald wordt door het
voortdurend kennen van het bier en van het nu, waarbij men ziclizelf de incarnatie weet van dat ene voortschuivende moment waarin het vormend, voortbrengend en voortstuwend verleden de toekomst ontmoet. Het moment dat aIleen doorstaan kan worden als
er een Iceuze gedaan of opnieuw definitief gerealiseerd wordt.
Nooit tevoren was er zo duidelijk het besef van het bier, di. het
Barre Iandschap waarvan de wateren zich terugtrokken en er wordt
een tartend hoge toren gebouwd mast de staI wear herders een
pasgeboren Kind aanbidden. Het bier, de woestijn waarin de met
de zon beklede vrouw verborgen gehouden wordt en de draak die
hear beIaagt gaat er snuivend rond.
Nooit tevoren was er zo fielder weet van het nu, di. dt morgenkrieken in dit laatste etmaal en in de schemering die over de
wildernis huikt wordt de gekroonde mens-met-het-laatste-woord
op het schild geheven, klinlct tot zijn verheerlijking van de hoge
toren de bazuin, met geschal het luchtruim vervuIIend, waar zoeven de engelen handkIapten en zongen. Het nu, het aanbIozend
gloren van de nieuwe ochtend boven de horizon van dt schrikgebied en de lange schacluwen van de monsterskeletten, overal tussen de stenen en de spoolcbomen rondom, worden al korter en
korter.
Totdat ze straks, naar de gekozen Troost, zuIIen zijn weggekrompen in een Jong, hoog geklommen, paraclijselijk Iicht.
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J. van Doorne

VENITE ADOREMUS
Vervuki van angst en pijn
boor ik mijn broeders stem:
„Een Kind is ons geborenl
Spoed u near Bethlehem
en gij zuIt zalig zijn;
God heeft u uitverkorenI"

Vergeet gij Gods gericht?
Het Leven werd tot flood.
„Al moet de zondaar sterven,
geen vaI is God to groot.
Hij baant een pad van Iicht
voor die in 't duister zwerven."
Heeft God ons niet vervIoekt7
Wij zijn aIs dorrend Bras...
„Dwing Hem u to verkiezen
van eer de wereld was.
Vind, wat Been hoop meer zoekt;
lieb, wat gij moest verliezen."

't Is enkel smart en roues
waarin mijn hart geIooft.
„Gods woorden zijn waarachtig.
Hij heeft het ZeIf beIoofd,
dat Hij ons redden zou.
Geen macht aIs God zo machtig."

158

Broeder, gij spreekt mij van
de Held Immanuel!
„Kom, haast u, Iaat ons reizen
tot wear noch dood, noch he!
de zondaar deren kan.
WiI 't Kind uw dank bewijzen."
Jezus, de mensenzoon,
die ook is Zoon van God!
„Ja, God is in ons midden ;
Hij deelt ons deerIijk Iot
en ons schenkt HiJ Zijn loon!
Komt, Iaat ons Hem aanbicdden I"
Voor

J. Postema

I. van Doorne
PUER NATUS EST
Komt broeders, dwazen en wijzen
komt zondaars aIIentezaam,
wilt Jezus thans eer bewijzen
en Ioven Zijn zoete Naam.
Want ons is cut Kind geboren:
zingt vrolijk een nieuwe wijsI
Gelooft en weest uitverkoren
to juichen in ' t paradijs.
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Jan E. Niemeijer

BESLAG
„Bah, zeur niet Ianger", zegt IngeIbert en maakt met zijn Iinkerhand een ongeduIdige beweging; de rechter last hij echter slap
Tangs de zijde van het ledikant vaIIen, zijn oogen even sluitend.
Ze trekt Iicht het hoofd in en knijpt de handen samen aIsof ze
Schrikt. Erg is het echter niet want ze was voorbereid, - had
geweten dat dt moest komen. En nu het eindelijk gebeurcl is, treft
het Naar zoo heel erg niet meer, voelt ze zich zelfs een heetje
verlicht.
Er is een aanmaning gekomen voor de inkomstenbelasting. Veel
eerder een aanslagbiIjet, waarover hij ook al uit zijn gewone doen
was geraakt. Vandaag heeft ze hem het afschrift van een dwangbeveI laten zien, niet dan na aarLeling.
Ook het vorige jaar, en hierover loopt de aanslag, was Bert aI
ziek en tegen zijn zin heeft Doortje zich verhuurd aIs werkster en
waschvrouw, Brie maanden aclitereen, want ze komt niet roncl
van het bedragje dat krachtens de ziektewet wordt uitgekeerd.
Hoe ze hem toen heeft durven weerstaan, begrijpt ze nu niet meer.
Toen was hij misschien nog minder eerliJk, sprak hij nog meer en
dacht ze aan hem to bemerken slat zijn tegenwerpingen niet gemeend waren.
De gevoIgen van Naar werklust zijn niet uitgebleven. Nadat
de dokter Naar met de flood hedreigd had, gaf ze het op; niet om
het dreigement, maar omdat ze voeIde flat ze haar overbIijvende
krachten moest sparen voor Naar man. Het eerste huweIijksjaar
berootcie Naar reeds van Naar Fleur. De angst voor hem, wanneer
hij aangeschoten was en Naar sloeg, drukte op Naar het stempeI
van schichtigheid. LichameIijk was ze buitendien niet sterk en het
harde Ieven had Naar sneI gesloopt. Haar handeIingen en gedachten hadden zich om hem geconcentreerd en dikwijIs had hij Naar
bezeerci. Het extra werk bracht Naar tot de grens.
Ook cue aansIag is het gevoIg van Naar wanhopige poging.
Bert werkte voor de verandering aIs Ios Arbeider, meestal aIs
bootwerlcer. De IoonbeIasting werd ingehouden, flat bespaarde
hem verdere moeiIijkheden. Toen hij het aansIagbiIjet ontving
flat hem er van in kennis stelde, flat van het nietig bedrag, door
Doortje ten koste van zooveel bijeen geschraapt, veertig gulden
aan de Staat toekwam, vergat
eeri oogenbIik wat hem voort-

160

durend bezighieId. Het streed met zijn gevoel voor recIit. Na
eenige minuten zonk echter terug in de toestand van oogenschijnIijke onverschiIIigheid.
Maar Doortje vertrouwde hem niet. AIS ze de kamer betrad,
had ze het gevoeI, over Iicht bevroren moeras to gaan. Zijn gelatenheicl was niet echt. Er zou lets gebeuren want, antlers dan
vroeger, hij sprak niet. Vroeger had
gevloekt, thans zweeg
was dus niet kIaar en ze geloofde er niet in, dat hij kIaar zou
komen. Zoo vreesde ze hem meer dan eerst. Zijn uitval bracht een
tijdeIijke ontspanning. Ze verwijderde zich, hopend dat de catastrophe tot in het oneindige zou worden uitgesteld. Waarom zou
het ook niet?
Zoo is het werkeIijk geweest. IngeIbert was sterk en hij heeft
het geweten. Daarna heeft hij begrepen dat lichaamskracht maar
een erg onzeker bezit is. In een week tijds ongeveer, gIipte hem
uit de handen waarop hij vertrouwd heeft. Het is juist sneI genoeg
gegaan, om het zich duidelijk to realiseeren, niet in enkele seconden, door een ongeIuk, maar in enkele dagen, zoodat hij tegen
wiI en dank het zich voItrekkend proces moest voIgen. Hij heeft
op andere wijze dan vroeger getracht zijn evenwicht to bewaren.
Eerst toen is hem duidelijk geworden, dat hij de beest heeft uitgehangen, enkeI en aIIeen om dat evenwicht, dat steeds verstoord
Meek. Wanneer hij ziek wordt, staat hij weken achtereen met
Ieege handen, maar z'n geIees in de erfenis van zijn varier brengt
hem tot inkeer. Hij voeIt zich de verIoren zoon, weet dat hij Been
recht meer kan doen geIden en keen terug, zich heel voorzichtig
gedragend, omdat de oudere broer op de Ioer ligt, verlangend hem
op een overtreding to betrappen. Heel z 'n omgeving bestaat uit
oudere broers. Doortje is de uitzondering. Doortje is de dienstbode, met wie hiJ een verhouding heeft, maar die hij van de broers
niet mag nemen, omdat Naar ooren doorboorcl zijn. Het Ikt er op,
of de varier aIles Iangs z 'n leant last gaan. Ongetwijfeld wordt hij
door de broers, die niet blind zijn, bekiad, maar sIagen treffen hem
niet. Want de ziekte bIijft buiten beschouwing, omdat die intracj
voor z'n terugkeer uit den vreemde en hij er in lean berusten al
een sloopauto terzijde to zijn geschoven. De ziekte zou de dehetpost kunnen zijn, ter dekking van de overtredingen uit z 'n zwerversbestaan. Maar het gevaI Doortje bIijft ongestraft. TocIi ergeren zich de broers en Achten Naar het bewijs van het ontbreken
der waarachtige bekeering, maar de vacler schenkt hem een koperen doofpotje.
Het doofpotje is het eenig meubeIstuk van waarde in de woonkamer-keuken, die nu ook ziekenkamer is, hoewel totaal onge161

schikt, want de rook der schoorsteenen van de overzij sIaat weI
near binnen, maar vergeefs trachten de zonnestralen Iichte Ideuren
to verven. De Iaatste, die van de zomeravonden na acht uur,
sIagen, maar het smaakt als het aftreksel van gebruikte theebIaaren. Het gebrek aan zonlicht heeft z 'n goede zijde: de haveloosheid van de inventaris vaIt minder op en het doofpotje heeft
genoeg aan ordinair Licht. Het behoeft Been zonnestraaI om aIs
goud to bIikkeren; en minuten-Tang kan IngeIbert er Haar kijken.
Het doofpotje is het bewijs van udders genegenheid, ondanks
Doortje. Het is ook een bewijs van verstandhouding en begrip
voor elkaar. Wanneer de broers komen, spiegeIt het hun gestalten
op gedrochtelijke wijze en toch vindt Ingelbert hun spiegeIbeeIden
eerlijker dan hun werkelijke verschijningen. Het doofpotje is een
lachspiegel, mee daarom, omdat het vermommingen afrukt. ZooaIs het potje de broeders toont, zoo heeft udder ze gezien en Ingelbeit heeft het recht, hen evenzoo to hekijlcen.
Die midclag heeft hij het potje near zich toe getrokken en in
aIlerlei Standen gehouden. Soms is z 'n gezicht breed en hij krijgt
van z'n eigen tronie een afkeer. Dan weer is het lang. zoo uitgestreken dat het tusschen dat van de broeders geen slecht figuur
zou hebben geslagen. Houclt hij het potje schuin, dan is z 'n facie
zoo vertmkken en scheef, dat hij Liitvinat: Dit is IngeIbert wanneer
den Prins gesproken heeft, toch Been oude prent, het is Ingelbert van nu. Hij zou zich graag willen bedrinken, wanneer hij
maar niet de roI van verioren noon moest speIen. Ben ik zachtmoedig, vraagt hij zich af, of ben ik het of gerichte en gekooide
roof Bier?
Op dt oogenbIik komt Doortje binnen met het afschrift van het
dwangbeveI en hij zegt: „Och zeur nu niet Ianger".
Waarom het zegt? Hij is de sterkste geweest, ook na het
begin van de ziekte, maar is dt niet een nieuwe vergissing geweest? Het beeld in het doofpotje geeft to denken. Wanneer de
varier het met de portretten van de broers in bet potje eerlijk heeft
gemeend, zou dan ook zijn beeld op de juiste wijze teruggekaatst zijn? Bij Doortje behoeft hij met z'n smoesjes niet meer
aan to komen. Haar bemoedigen zou geIijk staan met Naar bedriegen. Ingelbert zaI zich moeten bezinnen.
Het vraagt tiJd. Het vraagt niet enkeIe wren, maar enkeIe dagen.
De ontvanger der directe beIastingen en accijnzen is een beste
voor bet Rijk. Zijn vervoIging is bij tot op den dag en zeer spoedig
na debeteekening van de dwangbevelen, die sommeeren tot voI162

Joening hinnen twee dagen gaan de beslagopclrachten de deur uit
De deurwaarders probeeren zich er of to speIen. Met praten he-reikt men meer dan met dreigen. Niemand is onwillig, omclat ieder
gezonddenkend mensch weet dat hij aan het kortste eind trekt,
wanneer het er om gaat... VoIgt op herhaaId beveIen geen
betaling, dan is er reden afschrijving wegens onvermogen to verleenen, want zij die meenen met uitsteI geholpen to zijn, hebben
dat aI Iang gevraagd.
Het clwangbeveI maakt indruk. „In naam der Koningin".
Inclrukwekkencl is ook het zwart costuum met streeppantalon van
den deurwaarder, hoe veal ook, de halve-globe hoed en de Ieeren
tasch met opdruk „Departement van Financien", dli aIIes bij
hetrokken lucht averhuifd door een tent van een paraplu.
Zwaan is verwonderd Ingelberts dwangbeveI eveneens voor
beslag terug to krijgen. Hij kept zijn waste klanten. Dit zal een
vergissing zijn. Onbev angen hetreedt de trappen. Toch monstert hij, ziet hij vorscliend rond. Het ambt heeft hem argwanend
gemaakt. Het ambt is de tweede natuur. Het tast het karakter aan,
mar verknoeit het niet. Zwaan is een goed ambtenaar, want het
ambtelijk vernis heeft hem geheeI overdekt. De goedaardige
ondergrond komt niet meer in z 'n gelaatstrekken tot uitdrukking.
Aan het vernis heeft hij z 'n goede stanclplaats to danken.
Doortje beeft Licht, wanneer ze hem volgt. Ook hear monstert hij
op hear waarcle. Schatten is immers het wezen van zijn werk. Hij
schat meubelen en gebouwen; dt is dood materiaal. Maar de
kunst van het yak is de taxatie van menschen. Doortje schat hij
met een oogopslag. Hij neemt Naar figuur en Saar oogen op en
bevindt haar to hcht. De oogen missen de glans van de strijd. Ze
zal niet vragen om clementie, weet hij. Ze zaI niet trachten lets
voor hem to verbergen, nu hij hear overrompeId heeft. De leans
op huilen is uiterst Bering, want ze heeft dt afgeleerd, maar weI
zaI ze wakker liggen vannacht, omclat ze het gat niet ziet, wear
Zwaan ambtshalve door lean kruipen.
Op IngeIbert krijgt Zwaan Been vat. Hij Wendt het hoofd niet
af, dat levend Iijk op het ledilcant. Het groet niet en vraagt niet,
terwijl het toch sleclzts lean raden, waarom Zwaan dot huffs binnendringt. Het Iijk weet. Zwaan lean slechts superieur glimlache.
Wordt het er antlers van? Zwaan herkent het. De figuur c!as-ificeert hij, de oogen durft hij niet aan. Hij is ze weI eercler tegengekomen maar Ioopt ze voorbij, omdat de opgaaf to zwaar voor
hem is. Hij heeft Been physiognomonie gestudeerd en wensch.t
zich zelfs op het bezit van menschenkennis niet to beroemen,
omdat een vergissing noon uitgesloten moet women geacht. Dit is
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een geval voor een dominee, voor een zenuwarts. Zwaan retireert.
De vrouw heeft hij, Iaat hij nu nog de meubeItjes er bij
nemen; daarmee heeft hij voIdoende materiaal verLameld. „Geen
andere bezittingen Jan deze? " Zijn hand streeIt de ruimte. IngeIbert ontkent met een woord. „Sedert wanneer is U ziek en waarvan Ieeft U? " Hij weet genoeg en Wendt zich near de dear.
Doortje voIgt. Zwaan is ontevreden. Hij overweegt of hibeterschap zal wenschen, doh verwerpt haastig de gedachte aan de
mogelijkheid. Het ambt kan hem slechts redden tegenover beIasting-schuIdigen. Dus niets meer? Toch ziet hij nog eens om bij
de dear en daarmee geeft hij toe dat hij verloren heeft. Op de
trap begint hij to twijfelen. Het doofpotje zou bij verkoop meer
dan de heIft van het bedrag onIeveren. In de kasten bevindt zich
ook wellicht nog lets dat vatbaar is voor besIag. Maar Iiij is immers
to Iaat. Hij maakt een proces-verbaaI van onvermogen op en
teekent er op aan, dat het hem niet wenschelijk voorkomt het stuk
door belastingscliuldige merle to laten onderteekenen.
De ontvanger raikt Been font. Hij ruikt, proeft of voelt nooit
abstractheden. Hij rookt niet, omdat het de helderheid van geest
vertroebeIt, en aan zijn gezond verstand heeft hij het to danken,
dat tot deze functie opklom. Zijn ouders waren immers arbeidersluitjes. Hij schaakt. Hij werkt sy stematisch en houclt er waste
methoden op na. Tien procent van de verkIaringen- en processenverbaal onderzoekt hij persoonlijk. Hij kiest ze niet wiIlekeurig.
Deze maancl neemt hij iedere zesde die in handen krijgt. De
vorige maand waren het de tweeden. Hij vertrouwt Zwaan. Hij
vertrouwt aI zijn deurwaarders, want zij, die hij niet vertrouwde,
hebben de eerste twee jaren chat hij dit kantoor beheerde, het veld
moeten ruimen. Hun vernis vertoonde gapingen. De pit piepte
door debolster en iedere pit Iaat zwakke plekken zien, rotte plekken. Op comptabeI gebiecl is zwakheid het grootste gevaar dat
zich Iaat denken. De ontvanger is honclerd en een maIen persoonlijk aansprakelijk.
In de morgen van de voIgende dad' gaat hij het gevaI Ingelbert
persoonIijk onclerzoeken. Zwaan vergezeIt hem niet, want hij wiI
zieh niet Iaten beinvloeden. Hi j is zeer vernuftig en hodt er eigen
werkwijzen op na. Op inspecties en de directie moet over zijn
originaliteit gesproken worden, ja, ook het clepartement mag er
niet onkundig van blijven. Soms droomt hij over het artikel, dat
straks, wanneer hij gepensionneerd zal worden, in zijn vakblad
zaI verschijnen. Want hij weet, dat eerst wanneer hij afscheid
zal nemen van den dienst, zijn roem gevestigcl zaI bIijken. T0h
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twijf elt bij niet. Twijiel is zonde. Hij weet het en heeft daarom
aIIe twijf eI in de kiem gesmoord, zoo zich een groot geIoof kweekend. Een onwrikbaar geloof in zichzelf.
Wanneer hij de woning van IngeIbert inneemt, bezorgt liji
bijna Doortje een ongeIuk. Haastig moet ze zich tegen de wand
dringen, om to voorkomen dat ze omver geIoopen worcdt. Ze begrijpt niet, wat hij haar toevoegt. „De FiIistijnen over u? " Zijn
glimIach is breed, tot een grijns ontaard. Hij tracht beer to blijven,
cdoeh het wordt een deplorabeIe mislukking. Hij Iijkt een bloecihoncd. Hij snuif t en heef t meteen het spoor geroken. Ongevraagd
Ioopt hij cde Ikamer binnen. Het cdeksel van een pan staat to cdansen
op den stoom. Het danst van ongeduld en iecdere sprong roept het
verraad uit, waarop de ontvanger wacht. Nog voor hij aandacht
h eeft geschonken aan overige aanwezigen en interieur haalt hij
er een goudgeel konijn mee uit de jus omhoog. Een geschenk van
Hans. De teringIi jder heef t het weI noocdig. De ontvanger vraagt
niet verder; monstert nauweIijks de Ikamer, vorscht aIIeen maar.
ook hij moest Ikunnen schatten, doch hij aast slechts op verhaal.
Zijn methoden zijn good. Hij is geborgen en staat op zeer soIiden
grondslag. Maar Loch... Iedere versteviging van zijn positie, iedere
invordering van een moeilijk gevaI zaI hem schragen. Dot procesverbaal van onvermogen zou hem Been schade berokkend hebben,
o neen. Maar recht is recht, macht is macht en sIapheid voert tot
verderf. . Twijf eIt hij toch aan zijn principe? Aan zijn boven-Jan
zijn ? Neen ; en hij zou het met een vloek cdurven onderstrepen.
IngeIbert ontgaat hem. Op hem is geen verhaal. We! op het
doofpotje. „Reef t de deurwaarder u iets verteId omtrent cde betaling van den aansIag in de inkomstenbelasting? " vraagt hij.
Ingelbert ontkent gIimIachencd. „Een kat in het nauw " , denkt hij.
„Neen, Loch niet, de krankzinnige, die zich Bismarck waant, beter
nog, die beiden tegeIijk, een mengeling. " De ontvanger knikt tevreden. Hij overweegt of hij zaI trachten een regeling to tref f en,
dock ziet er van af. Durft hij niet? Hij is niet verplicht hun een
gunst to verleenen. Hij zal moeten praten en spreken, en schipperen is moeilijk Heef t hij hiervoor niet een adjunct-commies,
een man van het type Zwaan? Hij zal zich niet op glad ijs
begeven. Het doofpotje en enkeIe kleecdingstukken in de kasten.
Hij is kIaar en groet gehaast. Leed hij een nederIaag hier? O
peen, hij ving een gIadcde vogel.
De ontvanger ontvangt de volgende morgen Zwaan.
„Hiermee kan ik me niet vereenigen " , zegt hij. Het gezicht van
Zwaan verraadt niet dat
schrikt, wanneer het proces-ver165

Baal van onvermogen terug ziet. Toch is de verrassing de grootste
sedert jaren. Heeft hij zich vergist? 'Taaeerde hij verkeerd? Hij
staat weer in de naakte kamer, ziet weer de vrouw die weerloos
was. De man is ook nu de moeilijk to schatten figuur. Maar die
vrouw bog toch niet? De gear die in huffs ping ruikt hij eveneens
opnieuw. Dit was toch de armeIuis Icht, die hem vertrouwd is?
Deze hardheid is onverdedigbaar. Hi j voelt venet in zich opkruipen. Het onpasselijk gevoeI is meer onweerstaanbaar clan ooit.
.,`1Vaarom niet, wanneer ik vragen mag , zegthij. Hij bestudeert
meteen het gezicht van zijn tegenstander. Ging hu reeds to ver,
door wreveI in z'n stem to Iaten doorklinken? De andere is gevaarIijk. Hij Iadht breed uit. „Ze eten konijn".
„Er is Been verhaaI." Dit is toch een steekhouclend argument?
„Ik krijg je web", denkt hij. „Je bent immers ontvanger, geen
deurwaarder. Je kent de knepen van mijn yak niet."
„Er is een antieke koperen doofpot. Ik vermoed ook nog enkeIe
kIeedingstukken."
„Schoft", denkt Zwaan. Het gevoeI van onpasselijkheid wordt
hem to machtig. Van voor jaren kept hij het nog vaag, maar zoo
dukuI is het teruggedrongen dat hij bijna vergeten is IZOe het
was. Nu bespringt het hem op de geniepigste wijze. Niet dut eene
geval sleehts benauwt hem, maar de honclerclen ancleren komen
in een drom achter 1ngelbert met het doofpotje aan. Nooit had een
betooging zooiets beangstigends. Hij ziet de vrouw met het huibende kind terug, wier theemeuheItje hij verkocht op last van den
ontvanger. De vent die bij hem aan huffs kwam om to vragen Been
loonbesIag toe to passen, omdat hij dan z 'n conge zou krijgen
boopt ook mee in den optocht. Die moeder, die hij Haar den ontvanger heeft verwezen, omdat hij niet durfde besIissen, kukt hem
ook nu niet aan, maar richt evenaIs toen hear oogen Haar den
grond.
Zwaan bIiJft 2wijgen en treTct met z 'n mona. Er springen barsten in z'n ambteIijk vernis. Hij voeIt dat hij gaat verliezen en de
wetenschap dat hij slechts behoeft to zeggen: „Het is goed, ik zal
besIag gaan leggen " , worclt hem onclrageIijk. „Heel mijn ambtelijke Ioopbaan is een voortdurend verraacl tegenover God en mijzelf geweest " , denkt hij. Hij Iaat zijn bIik dwalen langs de kale
wanden van het prive-kantoor, waarin hij zich thus gevoeId heeft,
en schaamt zich. „Ik zaI mijn vroomste gevoeIens bevrijden",
besIuit hij pIotseIing. „Wanneer iemand bereid is, zijn Leven to
verIiezen, zal hij het winnen".
Hij bIuft ambtenaar. Hij waagt het niet to weigeren het doofpotje to verkoopen. Daarvoor is hij to oucl geworden. De opkomen166

de gedachte, die hij overweegt, wordt toch weer verworpen. Uit
eigen zak betaIen clan? Hij voelt niets voor Bien onbekenden man
op het ledilcant, die hij niet aangeclurfcl heeft. Hij zaI ook zijn
vrouw niet duiclelijk Icunnen maken, dat dt noodig is geweest.
„Last U een van de collega's beslag leggen", zegt hij. „Ik word
onwel en moet me zielc meIclen."
Van het ontvangkantoor Ioopt hij Haar het gebouw van de
inspectie. Hier schrijft hij een ontsj agaanvraag, want Iiij is vijf
en vijftig geweest en kan op pensioen rekenen. wit zal z 'n vrouw
wel goed vinden want ze heeft er aI eerder bij hem op aangeclrongen.
Eerst wanneer de ontvanger hiervan hoort, krijgt hij argwaan.
AanvankeIijk fronst hij z 'n wenkbrauwen en vermoedt dat hij
bedrogen is. Dan lcnilct hij en zegt tot zichzelf : „Het is wel goed.
Ofschoon ik geen reclen tot Iclagen had, heb ik hem noon vertrouwd. Nooit heb ik hem hetrapt maar m 'n intuitie waarschuwcle
mij...
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VLUCHTIGE NOTITIEN
Tuin en werelcd.
Er kan zo'n Ieegte over iemand komen, dat hij niet meer weet waar het
to zoeken.
Maar de vacantie, die zaI het doen. Mensen van de stad gaan naar
buiten en mensen van buiten zoeken de stall, om door andere beIevenissen
dan die onder hun dageIijks werk en in de eigen omgeving, voorraad op
to doen, de honger to stiIlen en zekere reserve to maken. En zij besteden
enige resten van vitaIiteit en arbeidsinkomsten om wat to zien, en wat to
horen en mee to maken; om iets van de zin van het Ieven, het doe! van het
bestaan, een proef je van het geIuk, geIadenheid van gedachten, de humor
van de hemel of wat ook, maar aItijd jets, dat je heIpt, richting geeft, vol
maakt en Been rust Iaat, to grijpen.
Bindert de Boer sIeept met moeite zich door de Augustus-maand been,
heeft anderen voor Iaten gaan en gaat met opzet zeIf aIs Nederland
kIaar met vacantie is. Op kantoor heeft hij het dubbel druk gehad en is
zo totaal beu van alIes en zo aIs opgebrand, dat hij in staat is om zijn
vader na to bidden: ,,Here, bewaar mij voor een koud en Ieeg hart"; doch
vaIt niet op de knieen, omdat dit nabidden volkomen overgave zou zijn
aan God — Ioosheid, zoaIs hij dat verstaat.
Zuinig met zijn tabaksrantsoen neemt hij een niet-rookcoupe. Vroeger
Iiet hij zijn beurs thins om geen bier to kopen.
Neemt de politick niet een aIIesbeheersende positie in? Bindert de Boer
reist naar Den Haag en zijn poIitieke vrienden zulIen zijn geest Ievendiger
maken en rijker, en hij hoopt zelfs op een stevig standpunt...... zeker
„omIijnd program " , waar je wat aan hebt, waar je van uitgaat, dat je
omvatten kunt •-• in plaats van aI dat vage, onwerkeIijke en inhoudIoze:
jets van een ontbIote arm in een Iege visbeun. Die poIitieke vrinden, ze
hebben meer sigaretten dan hij en zij drinken zich voI met bier. Politick?
De politiek is dood, zeggen zij, want de meerderheidspartijen beslissen.
Amsterdam is een centrum van kunst, hij heeft nog kunstvriencden ook.
Daar gekomen, moet hij horen, dat ook de kunst dood is. De verwachte
nieuwe geboorte na oorlog en bezetting, bled f uit. Er wordt daar meer over
politick gesproken dan in Den Haag, maar uit hun mond wiI hij dat niet
horen.
Dan.... er is veeI over de opbouw geschreven. Hij vertrekt naar streken
waar de oorIogswaIs meedogenloos verwoestingen heeft aangericht en
bezoekt zijn vrienden-evacue 's. De ontvangst daar is buitengewoon harteDe Limburgers dragen hun sIagen vroIijk en werken zingende aan de
plannen van de opbouw. Zij rekenen met milIioenen, zoaIs zijn moeder
vroeger in koperen centen. Hun vrouwen Iaten zij thuis en hun club heeft
een bar en de bar schenkt borreIs. Zij eten en drinken en roken, en een
bed voor de nacht Iijkt een afgeschaft ding. Dit weerzien, deze jenever, hun
vrolijkheid en openheid, het wordt een roes, die geen koud en Ieeg mens
aIs Bindert de Boer kan verwerken. Dan slaapt hij overdag. Maar voor de
avond duikeIt hij toch met koppijn uit zijn bed vandaan en gaat alleen
door puin en afbraak. Hij spreekt mensen achter bordpapier, hij spreekt
mensen in keIders en bunkers, hij spreekt mensen in noodwoningen, hij
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spreekt zieken en bezitIozen, en hij verkIaart •--r zeer individueeI — aIle
opbouw dood. Geen jenever kan wegspoeIen, dat de arme de slagen ontvangt, de Idappen to pakken heeft en jaren moet afwachten, wat ze met
hem en de zijnen zullen doers.
Het Reichswald brandt nog en grote kerken worden herbouwd, de
groente draait door en de boeren werken met eigen arbeidskrachten, de
zon schijnt voor de vacantiegangers en het Iand scheurt van dorst, er is
to veel vee en de mensen Idagen over een klein vleesrantsoen, er worcden
hoge Ionen in de fabriek verdiend en de textieI, die niet voor deviezen
gebruikt wordt gaat naar het Ieger, het zaad voor herfstvoer ontkiemt
nauweIijks en alIes wiI branden. De mensen eten nog en zij drinkers veeI
en zij roken als nooit to voren — en de beesten staan op de veemarkt.
Daar zeggen de paarden, dat zij aIIeen maar meer deugen voor de viller;
de koeien zuchten, dat zij alle naar de CentraIe gaan; het jongvee heeft
Been andere toekomst dan het mes ; schapen en varkens en pIuimvee zien
geen poort dan het keeIgat. Bindert de Boer, hij bezoekt kruideniers,
sIagers, bakkers en aIIen verkIaren hem, dat het bedrijf dood is; de hoeren
verteIIen, dat de meIkprijs niet meer Ionend is; de arbeiders zijn Mij met
hun betere Ionen en komen er niet mee toe.
Dood en tekort en voile treinen, Bindert gaat f ietsen. VeIe mooie en lure
auto' s jagen hem de weg af. Dan zoekt hij de stiIte en de veiIigheid van
het waterIand en verbaast zich, dat zeIfs na de vacantie nog zoveel witte
zeilen bol staan en boten over het water scheren.
Hij weet niets meer. Staat hij nu buiten het Ieven? Is zijn Ieven zo
Ieeg? Hij zaI naar de ouden van dagen gaan, de wijsheid en volheid is
daar. Maar ze vertelIen hem aIIes van de ouderdomsvoorziening, die zo
onbill^jk is. Mensen, die zuinig hebben geIeefd en vaak zich het noodzakelijke hebben ontzegd, staan achter bij degene, die maar raak geleefcl
heeft. AIIe waarden in 't Leven gaan verIoren, nu zelfs sparen geen
voordeeI meer brengt.
En de kerk scheurt overaI en de preek is gezouten met poIitiek. En
Bindert de Boer is door zijn geld been, zijn vacantieweken zijn bijna om,
de zon gaat op en onder, het fruit is duur en natuurIijk is hij moe. Zijn
enig bezit is maar meer een gezonde varier, die een huishoudster bij zich
kan houden. Die vader Iach t bij zijn thuiskomst en vraagt hem, hoe de
wereld draait buiten zijn gardenierderijtje.
— De wereld is dood en gaat dood.
•-, Zo, ik heb antlers beste aardappeIs gerooid.
— Het land is verschroeid en de mensen vieren feest.
— 'n Droog jaar is altijd beter dan een nat jaar.
r-• De mensen zijn ondeugend en hebben geen idealen meer.
— Mijn poters kregen een eerste prijs op de tentoonsteIling.
.-• De politiek is flood en de kunst kan zich niet meer vernieuwen.
.-• Ik heb goede hoop voor een voIgend jaar op voIdoende kunstmest.
— Het vee is ten lode opgeschreven en vreet aI van de voorraden voor
de winter.
.-• Hier is mijn tabak, steek een pup op!
— De weg is onveilig van luxe auto's en het water drijft voI plezier.
— Heb je geen pijp bij je? Tast maar toe. AIs 't op is, rook ik weI eigen
teelt. De bIaren van mijn tabakspIanten hangen rijp to drogen.
— ,le zou niet meer roken, zoveeI wordt er de Iucht ingejaagd. Tabak en
borreIs..... .
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.-• Direct krij gen wij kof f ie.
— Die host buiten acht cent het mondvoI en aIIes is even duur.
.-r De huishouclster heeft je kamer schoongemaakt en het bed buiten
gelucht. Je slaapt straks vijf kwartier per uur.
— De kerk is verscheurd en in delen zijn ze het oneens.
— ZuIIen wij Iicht maken, ik houd niet van schemeren......
•-1 Amerika drijft hier zending en onze soldaten vechten voor een Loch
verloren Iand.
— Lieftinck heeft Je een belastingpapiertje gestuurd.
— Vroeger deden zij dat op SinterkIaasavond en nu, als je van vacantie
terugkomt en je centen op zijn. De sm......
•-• Ik heb het maar voor je betaald, ik ga toch niet meer ult.
— Maar varier, waar moet dat toch been? Moet ik bIij wezen, dat U
mijn belasting betaalt en dat ik......
— Nee, de dankbaarheid is aan mij, dat ik in staat ben je even to helpen.
— Ja maar .-r de wereld, vader, en de mensen en de ondeugendheid en de
verdeeldheid en de vermoeidheid in aIles.
•--• Ik ben vandaag begonnen met de sloten schoon to maken. Veertien
dagen reken ik.
— Wat wilt U daarmee zeggen?
•-• O, niets. 'k Zeg het, zoals het is. En 'k had direct aI een buitenkansje,
een zeelt van bijna drie pond.
•--r Maar ik begrijp U niet, U praat Iangs mij heen, gaat nergens ernstig
op in. En ik ben aI zo Ieeg en totaaI af.
•-• O, en k dacht, dat Je de hele wereld op je nek had en het Ieven van
alIe mensen in je hart.
•-r U praat in raadselen......
•-- Nee, ik had het over mijn tuin...... het klein stukje wereld, dat God
mij gegeven heeft. En als ik gezond bIijf, komen de sloten schoon. Daar
sta ik voor in!
— U moet verder kijken, dan Uw neus lang is.
— Dat antwoord vergeef ik JeI
•-r Ik bedoelde U niet to beledigen.
— En ik bedoeI, dat jij je eigen tuintje wieden moet en de sloten er
om been schoon moet houden — en de wereld, daar ben jij niet verantwoordelijk voor.
— Straks halen de Russen Uw aardappels uit de kelder en anders de
Amerikaanse bezettingslegers weII
— Je Iaat mij niet uitpraten I
- Neem mij niet kwalijk.
— Voor mijn tuin ben 1k verantwoordeIijk en iii voor je werk op je kantoor. En de Russen en de Amerikanen en de hele wereld, daar is God
verantwoordelijk voor — is Christus verantwoordelijk voor, want zelf zegt
Hij : „l^Iij is gegeven alle macht in de hemeI en op de aarde." En daar
kunnen we op naar bed gaan, morgen is het vroeg dag.
Daar Iigt Bindert de Boer tussen lakens, die naar gras ruiken. Hij Iuistert
naar de diepe slaap van zijn vader en kan zelf niet slapen van het geluk,
dat de Evangehe-verkondiging van zijn vader hem schenkt en dat de
mensen, armoelijders en feestvierders, kunstenaars en politici, verdrukten
en beschilderden moeten weten — overaI Ioopt hij en hij ziet het gebeuren:

zijn varier cle tuin, en jezus Christus de wereld.
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G. Mulder.

Breitner, een leLepraat je.
AIs ik naar de jaartalIen op de gevelstenen kijk, en zie wat voor huizen
er anno 1911 in Amsterdam gebouwd werden, bedeni ik, dat ik een
modern mens zou moeten zijn. Maar aI ben ik in dat Jaar geboren, ik heb
sinds Iang begrepen dat ik ouderwets ben en altijd bIijven zaI. Mijn hart
Iigt op de Amsterdamse grachten — als het dan toch in Amsterdam moet
wonen. Eigenlijk trekt het naar de dorpen en gehuchten van het Gooi en
de Betuwe, Brabant en het RijnIand van „Boruft" en „Damme", waaruit
het zijn grootouders getogen weet. Och kom, ik heb in die dorpen nooit
gewoond en ik zaI er nooit woven. AI die boerengedachten zijn niet anders
dan een haak, waaraan het huisjasje van mijn heimwee hangt. Ik ben
geboren in een kleine stad, waar aI die rustieke grootouders zijn saamgekomen, waar mijn ouders in hun jonge jaren gewoond hebben aan weerszijden van de Oudegracht, en waar •-, in een straat in den stijl van het
tweede keizerrijk .-. mijn hart is begonnen to kIoppen. Aan die stall zaI ik
aItijd behoren, ook aI zaI ik er nooit meer een burger van kunnen zijn:
vIees noch vis, noch dorpeIing noch cosmopoliet.
Wat heeft dat alIemaaI met Amsterdam, met 1911, en nota bene met
Breitner to maken? Ik zaI proberen het u uit to Ieggen. Het is namelijk de
Breitner-tentoonsteIIing in Amsterdam, die dit alles in mij heeft wakker
gemaakt. Dat de tentoonsteIIing in Amsterdam was, is aIleen in zoverre
van beIang dat ik er cdus gemakkeIijk been kon gaan. Ik kan u zeggen dat
ik nooit anders dan ambtshalve naar een „expositie" ga. Ik heb voor schiIderijen een soort objectieve waardering, die vrij ver gaat maar tot niets Ieidt.
SchiIderijen cdoen mij niets dan voorozver k er dingen op terug vind, waarvan ik houd. Met andere woorden : k heb van schiIderijen geen kIap verstand, aI weet ik er nog zoveeI van. Maar Coen er in Amsterdam een
Brenner-tentoonstelling kwam, heb ik dadeIijk gevoeId dat ik daar been
moest. Sterker: ik heb gevoeId, dat ik daar met mijn vrouw been moest,
en dat we er een heIen middag voor moesten nemen. Ik heb gevoeId dat
het bier Bing om jets, dat tot de fundamenten van mijn Ieven behoort.
Een Breitner-tentoonstelIing hoeft niet in Amsterdam to zijn. Het is
immers Amsterdam, wat Breitner tentoonsteIt. Een Amsterdam, zoaIs ik
het niet gekend heb. Dat was van voor mijn tijd. ZoaIs ik trouwens den
helen Breitner noon gekend heb. Hij was van voor mijn tijcl. Ik heb mij
of gevraagd, wat heb ik eigenlijk met cdien Breitner to maken heb en waarom
dat Amsterdam, dat ik nooit gekend heb, mij zo uit het hart gegrepen is.
Ik begon er jets van to snappen, toen ik bedacht hoe ik dan aan Dickens
en Thackeray gekomen ben, die heIemaaI tot een grijs verIeden behoren.
En Loch waren David Copperf ieId en Arthur Pendennis de vrienden van
mijn jeugd, de enige Iitteraire vrienden, waaraan ik aItijd met vochtige
ogen zal bhjven denken. AIs ik mij goed bezin zijn zij het, die nog altijcd
bepalen wat ik stijl wind en wat Leven. Dickens nu en Thackeray heb ik
van mijn vader geerfd. Maar zij waren óók van voor zijn tijd.
Ik denk het mij zo: de eigentijdse kunst is het cdomein van de artisten
en van de half-artisten, en van niemand meer. Voor den braven burger
betekent zij niets. Ik heb het heus niet aIIeen over den een of anderen
Dorbeen, die van niets benuI heeft. Ook van den man, die een objectieve
waardering heelt voor de- kunst die hic et nunc modern is, moet gezegd
worden dat zij hem eigenIijk niets doet. Leest IZij een nieuwen dichtbundeI,
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clan Ieest hij die uit nieuwsgierigheid of uit snobisme. KIapt hij na de
uitvoering van een stuk moderne muziek, Jan doet hij dat uit gene of uit
Don Quichoterie. Acht hij het zich bij zijn vijfentwintigjarig zakenjubileum
aan zijn stand verpIicht zijn huis met een schiIcderij to stofferen, dan zit hij
met de hancden in het haar; Been een werk van de gerenommeerde schiIders
vindt hij eigenIijk mooi, en het Iiefst zou hij een oudje kopen (maar die zijn
aI to duur geworcien). AIs hij eerIijk is, neemt hij tensIotte een pIaatje van
Arti .
Maar er is een td geweest, dat ook deze brave burger nog Jong was en
romantisch, dat zijn hart nog week was en zijn burst nog wijd. Dat was zo
tussen zijn zestiende en zijn twintigste jaar misschien. Dat was de tijd, toen
de kunst hem werkeIijk wat deed. Niet het artistieke experiment van dat
ogenbIik — dat is voor de artisten en de half-artisten. Maar de kunst, die
Coen geaccepteerd en gewaardeerd was, en het geestelijk eigendom van
de samenleving. En dat was dus de kunst van net voor zijn tijd. Zo kwam
mijn vader aan Dickens en Thackeray, die stierven voor hij geboren werd:
het waren de schrijvers die zijn jeugd hebben verwarmd. Die heb k van
hem geerfd. Zo is het ook met Breitner. Hij stierf, Coen ik in de tweecle kIas
van het gymnasium zat. Zijn werk was het geesteIijk eigendom van de
generatie, die rijp was toen ik jong was. En daarom is het van mu.
Toen ik dan eenmaaI met mijn vrouw op die tentoonsteIIing was en
rondIiep en rondkee^k, begreep ik aI gauw, dat Breitner zeIf mij steenkoud
Iiet. Ik waardeerde hem, omdat hij mij niets in den weg Iegcde. Ik kon zijn
schuIderijen apprecieren zonder dat ik weerstanden behoefde to ovenvinnen.
Herinner u, dat ik van schiIderijen (dan ook) Been kIap verstand heb.
Waar mijn beIangstelling naar uitging, was naar wat hij geschildercd heeft:
naar dat Amsterdam, zoaIs ik het niet gekend had. Amsterdam met rode
krantenkiosken en paardentrams, met gaslicht en koetsjes, en met meiden
in ouderwetse kleren. AIs ik daar zo naar zat to kijken, clan begreep ik, dat
rk in dat oude Amsterdam eigenIijk zat in to vuIIen het Ieven, dat ik in
mijn kIeine vaderstad weI gekend had, toen ik aIs kind in de schemering
met mijn neus tegen de ruiten gedrukt wachtte tot de Iantarenopsteker
kwam, en tot een rijtuig ons naar huffs bracht over de „kinderhoofdjes",
Maar er was in dat Amsterdam toch meer. Ik herkende er toch ook in
het Amsterdam dat ik weI gekend heb. Niet dat, waarin ik nu woon : de
buurten met de eentonige nette straten, waaruit in den hongerwinter de
miezerige boompjes ook nog verdwenen zijn. Neen, die stall die ik Ieerde
Ikennen Coen ik er aIs student in kwam. Irk woonde toen aan een gracht,
jarenlang. En twee beeIden van die gracht zuIIen me aItijd bijbIijven. De
gracht in den winteravond, als de geweldige gevel-waI aan den overkant
hoog oprijst, van onder tot boven voI Iichte ramen. Onder iedere Iamp
speeIt zich een Ieven of van een mens, een paar, een gezin. En de gracht
op een zonnigen herf stdag, als Je van brug tot brug kuJkt tussen twee rijen
goudgeIe bomen door naar de geveItjes van de dwarsgracht, die den
achtergrond afsIuiten.
In dat opzicht staat Amsterdam Loch achter bij mijn vaderstacd: zijn
bepIanting. Ian de week nog Iiep ik Iangs de provinciale singels,
die Iaaiden in aIIerIei tinten van herfstige bomen. Amsterdam kent maar
een herf stkIeur, bleekgeeI. Loop maar eens mee van het Leidseplein naar
het CentraaI Station. Prinsengracht: Iinks en rechts iepen. Keizersgracht:
Iinks en rechts iepen. Herengracht, Singe!: Iinks en rechts iepen. U kunt
kiezen. Voorburgwal? Iepen. Spui? Iepen, Dam plantsoen, haitl Zes popu172

Iieren. Dat is de nieuwe mode: Iinks, rechts, voor en achter popuIieren.
Beursplein: weer iepen. CentraaI Station: iepen. De hele stad heeft de
iepziekte. En Loch zou Amsterdam mij onuitstaanbaar zijn zonder bomen,
al zijn het dan ook iepen. Ben ilc Loch dorper?
Maar wacht eens even, daar schiet me wat to binnen. Ik herinner me
in heel Breitners Amsterdam geen enkeIe boom. Het is to Iaat om het na to
gaan, de tentoonsteIIing is aI weg. Maar het zaI best waar wezen. Ook aIs
zijn huzaren in de duinen rijden, zijn de duinen in een grote stofwoIk opgeborgen. Dat is sterk: voor hem, nogaI gesproten uit de Haagse school,
bestaat de Ievende natuur, bestaat het Iandschap niet. Hij ziet aIIeen
huzaren. En paarden natuurlijk. En meicden. Wat wil hij dan met aI die
huizen? Wat wiI hij met zijn stall? Met die stall, waaraan gebroken en
gebouwd, waarin gerost en gehost — en gekeken en gedroomcd wordt. Is ze
niet meer clan een geweIdig decor, het decor van een gigantisch, veeIvormig,
woeIencd Ieven? Ja, zo heb ik ook in den Iaten winteravond naar den overkant van de gracht gekeken en de veIe verIichte ramen : de couIissen, waarin een groot en romantisch Leven speeIt.
En nu herinner ik me nog wat. Toen ik met mijn vrouw dan naar huffs
was gegaan, Coen bracht ik van de Breitner-tentoonsteIIing mee: niet Breitner, en niet Amsterdam, maar de naakten — 't is zoncde dat ik het zeg. Drie
prachtige, voor mij voIstrekt onaanstoteIijke naakten. EigenIijk zijn er vier.
Het vierde beet „Het oorringetje " , en het heef t een vorstelijke blauwe
japon aan. Dat heb ik mijn vrouw Iaten zien. Ik zei : AI is het clan Been
naakt, het is toch precies hetzeIfde als dat andere naakt. Het staat in
precies dezelfde Iichaamhouding voor precies dezelfde spiegeI. Eigenaardig,
die goed herkenbare, maar voIkomen onpersoonIijke vrouwenportretten,
mooi, maar heIemaaI „f iguur". Ook decor, ook couIissen waarin dromen
speIen. En een decor, dat voor mij bIijkbaar actueIer is dan de oude
steden, waarin zich mijn romantische jeugd vermijde.
Nu, aIs de kunst niet meer voor ons is dan de couIissen van het spel dat
we zeIf ook speIen, Been wonder dat onze beIangsteIIing wat beperkt en
onze smack wat eenzljdig is. Dan moet ik toch ook mijn reIaties met CopperfieId en Pendennis nog eens onder de loupe nemen. WaarschijnIijk
ook de poppen uit het speI van toen. Niet meer dan haken, waaraan wij
onze droom- en denkgewaden ophangen,
J. Das.
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KRIT
ROMANS EN NOVELLEN
Irma Meijer. De stilt-e der Sterren. Het
Spectrum, Utrecht.
De flapper van dit met veel zorg uitgegeven boekje vertelt ons, dat de gebeur.^
tenissen in dit verhaal nergens de grenzen van het gewone leven to buiten gaan.
Niettemin valt de hoof dpersoon van dit
In de ik-vorm geschreven verhaal het
geluk in de schoot, dat zij, op een kritiek
moment in haar leven, een uitnodiging
van een rijke tante krijgt mee to gaan
naar Italie, waar zij een muzikale opleiding ontvangt van een beroemdheid.
Later vinden wij dit in een prinses omger
toverde assepoestertje terug als de echtgenote van een redacteur van het ge^
avanceerde culturele blad De Klauwaert
en wordt de lezer allengs ingeleid in de
sfeer der redactie. Over het algemeen
zijn dergelijke milieus in de literatuur
vervelend en geborneerd. De onvermijdeIijke glasharde critici ontbreken niet en
een van hen, Regien Baur, is zelfs in
staat „elk van je reacties vooruit to kunnen berekenen". Het droomstertje, dat
met Han-Robert, de redacteur, getrouwd
is, kan natuurlijk tegen deze medewerkster niet op. Als dan tenslotte ook NellyNoor nog een verwante ziel ontmoet zijn
we op het kritieke punt aangekomen.
Maar de R.K. zedeleer voorkomt een
scheiding; Nelly-Noor besluit haar echtgenoot opnieuw to aanvaarden zoals
hij is.
Mijn voornaamste bezwaar tegen dit
zorgvuldig geschreven verhaal is, dat het
nergens ontroert. Het is so gladjes, zo
muziekdoosachtig, dat zelfs de dissonanten hun scherpte bij voorbaat hebben verloren. Het is met dit boek als met so
menig goed geschreven vers: het is alleen
maar „literatuur", het doet je niets. Misr
schien is het billijker niet to generalise
ren: het deed mij in ieder geval niets.
P. J. R.
D. van der Stoep, Daatje en ik, 20e---24e
duizendtal. D. A. Daamen's Uitgeversmaatschappij N.V., 's-Gravenhage,
1947.
„Daatje en ik" is geen nieuw boek. Blij^kens het recensie-exemplaar dat wij ontvingen is het al aan zijn 20-24e duizendtal, een bewijs dat het bij het publiek
succes heeft. Terecht. Wij zouden dus
gemakkelijk met een eenvoudige aankon
diging kunnen volstaan. Daar het boek
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EKEN
echter voor de eerste maal verschenen is
in een tijd toen er nagenoeg Been Iiteraire
tijdschriften verschenen, is er alle reden
aan dit werk van de eindredacteur van
ons tijdschrift wat meer dan oppervlakkige aandacht to schenken.
Het zal bekend zijn dat „Daatje en
feitelijk niet als roman is geschreven,
maar als wekelijkse brieven van Mijnheer
de Man, de hoofdpersoon van het boek,
in de dagbladpers. Later heeft de schrijver een aantal dezer brieven so samengevoegd en onderling verbonden, dat zij
een doorlopend verhaal vormden. Deze
wijze van ontstaan valt nog to constateren in de enigszins brokkelige bouw
en het gemis van een stevige compositie.
Uitwendig beschouwd had het verhaal
zonder bezwaar op een vroeger tijdstip
in het leven van mijnheer de Man kunnen beginnen en op een later eindigen.
Uitwendig beschouwd. Inwendig gezien,
naar de aard van het verhaal beoordeeld,
liggen de zaken echter heel anders; dan
had het verhaal niet eerder kunnen emndigen. Want „Daatje en ik" is een oorlogsboek, hoewel de oorlog er maar
schaars in ter_ sprake komt. En het is een
oorlogsboek van een bijzondere soort.
Het geeft het verhaal van de Neder
landse burger uit de Iaatste jaren voor
de oorlog en de eerste tijd van de bezetting, de Nederlandse burger die rich
voor de verschrikkingen v de tijd te-rugtrekt in de veiligheid van zijn gezin
en de beslotenheid van zijn ver-duisterde
woning, de Nederlandse burger die rich
met zijn grollen en mopjes de narigheid
en de vernedering van de bezetting van
het lijf hield. Die grollen en moppen
hebben zich bij Van der Stoep gesublimeerd tot een humor, tot een tedere,
zachtmoedige glimlach, die het gehele
boekje draagt en zijn waarde geeft, en
waarvan hij in vorig werk (Laterveer! )
blijk gegeven had het geheim to bezitten.
Naar inijn mening hebben wij hier het
kenmerkende van zijn humor getroffen.
De narigheid drijft hem tot de glimlach.
Was dat al niet zo in „Zijn dat Uw
kinderen?" En dreef de miezerigheid van
Laterveers bestaan hem niet eveneens
in de lach? Daarom is zijn humor zoveel
milder dan b.v, die van Hildebrand in zijn
Camera Obscura. Er is iets weemoedigs
in, maar zij is niet wrang. Hildebrand
bleef de toeschouwer, de man die buiten
het milieu van de door hem beschreven
personen stond en daardoor dikwijls
hooghartig en liefdeloos was en het err

barmen miste. Van der Stoep plaatst
zich midden in het door hem beschreven
milieu, wordt zelf Laterveer, zelf Mijnheer de Man. Hij leeft in hun zorgen,
hun moeiten, hun verdriet en hun kleine
vreugden, en hij doet dat, om de benauwenis van de grote wereldangst to vergeten. Hij projecteert zijn eigen vrees,
de angst voor de dreigende wereldcatastrofe in de kleinburgerlijke ervaringen
van een Laterveer en Mljnheer de Man.
Zoals hij zelf machteloos in de greep
van de tijd gekneld ligt, zo ziet hij zijn
iguren spartelen in de greep van zijn
fantasie en hij weer tegelijkertijd dat hij
het zeif is. In dit wisselspel tussen de
auteur en de mensen van zijn boek is
elke spot tevens zelfspot en ervaart de
lezer dit eveneens. Dit gehele proces is
een vlucht, beter nog: een capitulatie,
zoals ons yolk voor de vijand capituleerde toen het zich in zichzelf terugtrok en de verschrikkingen van de oorlog ridiculiseerde door ze door het verkleinglas to bekijken dat zijn machteloosheid gegrepen had, om zich voor de radeloosheid to beschermen. In „Daatje en
ik" zien wij het leven door het verkleinglas, zodat wij er om lachen kunnen,
maar we voelen er ook de warmte en
inigheid van een wereld, die we diep
in ons toch reeds aangevallen weten,
voor welke aanval echter de ogen gesloten worden gehouden.
Velen hebben zich echter in de capitulatie krachten verzameld waaruit hun
verzetshouding kon groeien. Dat was niet
meer de houding van de glimlach en de
goedmoedige spot, maar van het grimmig aanvaarden van de vijandschap, de
houding van de zich ballende vuist. Zover is mijnheer de Man met gekomen.
Wie het verzet in zich voelt ontwaken,
kan geen figuur als mijnheer de Man
meer gebruiken.
Er is in zijn diepste grond een zekere
vastheid in een onwankelbaar Godsvertrouwen, maar die diepste grond wordt
eerder vermoed, eerder angstvallig bewaakt, dan in verschrikkelijke intensiteit
beleefd en bloot gelegd. De schrijver
heeft het niet gewaagd deze laatste zekerheld in de strijd to werpen. Van der
Stoeps humor is goedmoedig, Hollandsoubollig. „Daatje en ik" staat dichter bij
de werkelijkheid van het gewone dagelijks
leven, het verliest zich niet in irreele
beschouwingen, het is burgerlijk, bezadigd en gezapig en het vermijdt zich met
graagte in een grappige situatie; kortom,
het kan zijn aard niet verloochenen, het
is Hollands in hart en nieren.
In „Daatje en ik" wordt de kracht van
het gezin getoond, is het gezin de bran
waar de levenskracht uitvloeit. Dit blijkt

in de huiselijkheid en de koesterende zorg
van de moeder en de bekommernis van
de vader.
Het wereldje waarin deze mensen leven
is maar klein, het is als een eiland waar
de branding der wereldgebeurtenissen op
breekt. „Daatje en ik" is een capitulatie,
een vlucht naar binnen, een zich terugtrekken op het nog veilige domein van
het gezin. In deze beperktheid ligt zijn
bekoring. Het is Been roman van een
groot, heldhaftig verzet, maar het geeft
de mens to zien die de nederlaag heeft
geleden en zonder dat hij het zich bewust is, de bronnen aarrboort, die zijn
verzet zullen voeden.
C. V.
Ch. Huygens, Licht en Schaduw. De Roman van Rembrandt's Leven, J. Philip
Kruseman, Den Haag. 2e druk z.j.
De bekende kunstcriticus van het Algemeen Handelsblad heeft een Leven van
Rembrandt geschreven, waarvan reeds de
tweede druk verschenen is.
Afgezien van de vraag of het mogelijk is
een roman over deze kunstenaar to schrijven ^-- de pogingen hiertoe door Theun
de Vries, Wallagh, en laatstelijk Jan
Mens waren eerder het bewijs van het
tegendeel ,-- moet mij van het hart, dat
dit boek Been roman is, maar veel eer
een opsomming in romanvorm van alle
wetenswaardigheden die de schrijver over
zijn held en liens tijd uit ontelbare bronnen heeft weten op to diepen en bij het
lezen .— bijna schreef ik bestuderen --van dit boek, komt men diep onder de
indruk van de hoeveelheid materiaal die
hier verwerkt is. Helaas heeft Huygens
niet de cooed gehad alles wat --- hoe vaak
op zich zelf ook interessant -- door een
vermoeiende veelheid de visie op Rembrandt verduisterde, of to snijden. Het is
hem gegaan als de cineast die verliefd
op eigen mooie beelden, er geen in zijn
film wil missen en daardoor de vaart van
het geheel vertraagt en de eindindruk ten
ongunste beinvloedt.
Iemand heeft hiervan geschreven: „Dit
boek is een wetenschappelijk verantwoord
... verhaal van Rembrandt's leven".
En inderdaad dat is het; maar een roman?
Aan een roman moeten andere eisen gesteld worden, de personen behoren to
leven en hun Baden psychologisch verantwoord to zijn. Dit boek mist sfeer. Almaar
eender kabbelt het proza naar het einde,
slechts of en toe onderbroken door wat
dialoog, die altijd vlak en onpersoonlijk
blijft. Wijst ook al niet het merkwaardige
slot, waarin een late nazaat van Rembrand in vogelvlucht de waardering voor
persoon en werk van deze schilder in de
loop der j aren beschouwt, op het sterk
verhandelende element in dit als roman
175

aangediende boek? Wilt ge jets weten
over deze schilder dan kunt ge hier zeker
terecht; ik voor mij houd mij echter bij
Jan Veth's onvolprezen Rembrandts
Leven en Kunst, dat niet als roman aangediend, nochtans dieper ontroert en
sterker meesleept dan het hier aangekondigde, overigens ruim geillustreerde reJ. C. S.
laas van 's Meesters leven.
Jacques Schreurs M. S. C. Kroniek eener
parochie. De mensch en zUn schaduw.
Uitg, Het Spectrum, Utrecht.
Behalve de naam „De kraai op de kruisr
balk", geeft dit tweede deel van de „Kro..
niek eener parochie" slechts vermoedens
over het eerste deel. Daarom is de cornpositie van het verhaal moeilijk to beoordelen.
Als goedgeschreven kroniek is dit tweede deel ook op zichzelf interessant, voor
Protestantse lezers nog meer door de kijk,
die het geeft op de pastoor en zijn kapelaan dan door wat het vertelt over het
gezin Bonte. Overigens is van die Bontes
vooral de vader, Nicolaas, een werkelijk
imponerende figuur geworden. Het slot
van het boek is als afsluiting niet over-tuigend. Volgt er misschien nog een derde
deel?
Merkwaardig vond ik deze scene, waarin
Madame Bonte de geestelijken aansprakelijk stelt voor wat er verkeerd gaat in
haar gezin. „Het is haar niet to doen om
haar man heelemaal schoon to wasschen,
dat niet, dock de priesters hadden veel
kunnen voorkomen." Dit verwijt is onverdiend, deze kroniek van een parochie
wijst het aan: de priesters hebben in dit
geval ^- en waarschijnlijk ook in oneindig-veel andere gevallen --- gedaan wat
menselijk--mogelijk was. Het brengt echter
tot uiting welke geestesstemming er ont-staan kan bij leden ener parochie en ener
moederkerk, die de gelovigen onvoldoende van bun eigen verantwoordelijkheid
J. M. Vr.
doordringt.
J. Gerhard Toonder, El Dorado. Uitg. De
Bezige Bij, Amsterdam.
Een boeiende avonturenroman, voorzien
van een diepere achtergrond, die men wel
op de koop toe wil nemen. Als de schrijver ons tot nadenken wilde stemmen, is
zijn opzet mislukt. Dan moet hij niet zo'n
spannend verhaal schrijven. Veel liever
dan to gaan zitten nadenken, lezen we
door. Wat zal die vent op de volgende
bladzij weer beleven?
v. d. S.
Ina van der Beugel: Herinneringen van
een niemandallet je. De Boekerij, Baarn.
z.j.
Er zijn van die boeken, die vreselijk gewichtig doen en waarin over veel proble-
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men quasi diepzinnig wog dt geredeneerd, en die toch een flauwe smaak
nalaten. En er zijn van die boeken, zo
fris als een paardebloem in de bedauwde
Hollandse wei, die zijn hart voor ieder
open schijnt to hebben, maar een nijvere
bij, die dieper zoekt, vindt de honing. Zo
is het boek van Ina van der Beugel. Door
en door genoegelijk, je leest het gezellig
even uit, zo in je huiskamer en je kunt
er nog rustig de klnders bij velen ook, als
ze over je schouder kijken en een van
die raak getekende illustraties zien (knap
werk van Dick de Wilde) moet je natuurlijk een verhaal oreren, en dat kun
je doen, want je las toch maar een boek,
dat enkel verpozing wil zijn. Tenminste
dat denk je, toch is het niet waar. Al
vertellende merk je, dat juist dit onschul-dig geestig gepraat een heleboel dingen
in een onbarmhartig daglicht zet. En
vooral het lager en Middelbaar onderwijs
moet een veer laten. Lees het hoofdstuk
„Schoolydille" er maar eens op na, en
zoek eens alle dingen op, waar de schrijtster zo langs haar neus weg opmerkt, dat
de school nu niet voor honderd procent
op het leven klopt. Of dit nu kunst is.
Ik weet het niet, maar ik weet, dat dit
boek me een prettige middag bezorgd
heeft en me bovendien nog aan het denken bracht. En dat is meer, dan menige
verzenbundel gedaan gekregen heeft.
Daarenboven zijn mijn kinders evenals
moeder, verrukt van de plaatjes.
J. v. D.---Y.
Sam Goudsmit. Jankef's jongste. Derde
druk. 1947. Llitgeverij Phoenix to Bussum. Gebroeders E. i M. Cohen.
Sinds Nijhoff zijn onvergetelijke gedichten schreef, die geinspireerd waren
op het gelukkige kindzijn, is er een golf
van litteratuur gekomen, die zijn ontstaan
to danken heeft aan de vlucht in de kindertijd. Jankefs jongste is er een voorbeeld van en Sam Goudsmit is zichzelf
scherp van zijn vlucht voor het- leven
bewust, getuige zijn motto op de eerste
bladzij van het boek: ,,Haar het geitje
was in de klok gekropen en had vanr
daar uit alles zien gebeuren.
De wolf had hem daar niet kunnen vinden."
Het geitje in de klok, dat is wel de hour
ding, die de schrijver Sam Goudsmit tegenover het leven aanneemt. Niet alleen
de geinteresseerde toeschouwer, die al de
verschijnselen van litteratuur en leven
vlijmscherp analyseert, zoals Vestdijk dat
doet (am maar een voorbeeld to noemen)
maar de verstekeling, wiens Leven afhangt
van de bloedige gebeurtenissen in het le-venshuis. En tussen de regels door trilt de
vraag, „is mijn schuilplaats veilig. Want

ik ben een der hunnen, zou ik gespaard
blijven?"
Dat deze mentaliteit aan zijn boeken een
eigenaardige gespannen sfeer geeft, en de
suggestie oproept van een dreunende moffenlaars na achten, laat zich verstaan.
In zijn historische roman „De voile maat",
waarvan het eerste deel handelt over de
jodenvervolging in 1096 door de Kruis
vaarders, die zich in het Rijnland verzamelden, valt deze mentaliteit niet zo op,
omdat het onderwerp zelf de angst rechtvaardigt, en de Malach Hannoowes, de
engel des verderfs, staat als het ware met
een bloedend zwaard op iedere bladzij getekend. Maar in dit boek, het schijnbaar
vrolijk onschuldige verhaal van de jongste zoon uit een Joods uitdragersgezin is
die angst bijna een vreemd aandoend verschijnsel. Even vreemd als het yolk, dat
hij tekent ons is. Sam Goudsmit schrijft
meesterlijk. En het is geen klein compliment aan zijn talent, dat Coen ik een episode voorlas over het reinigen van kinderhoofdj es, het g ezelschap dezelfde onaangename gewaarwordingen kreeg. En
toch is deze bladzij vol van echte Joodse
gem, zich verheffend boven de armoe,
zichzelf verlossend van de ellende door
een L "rijdende lack. En toch, het geitje
in de klok... De angst om het tinders
zijn, la peur de vivre, waarom is het, dat
deze angst, (al voelbaar in de jaren, dat
niemand aan de jodenvervolging dacht,
toen er nog slechts verhalen over pogroms rondwaarden in het ghetto, en een
z.g. verdreven Poolse jood kaarsen verkocht,) de nerveuse onderstroom van het
boek vormt. Zo bang zijn de mensen erin,
zo beangst is de schrijver, dat de vloeken
onnodig opknetteren, zoals kinderen in
het donker, schreeuwen en dik doen. Of
zijn het de bloeddruppels van Golgotha,
die deze angst veroorzaken? men zou het
haast zeggen. Het verhaal van een joodse
jongen, die Christen wordt, doet het vernioeden, er is geen woede, alleen maar
hatende angst tegen het Onze Vader, tegen een onbegrepen en daardoor in dit
boek mistekend Christendom. Het geitje
in de klok. Sam Goudsmit heeft een
sprookje op zijn hoofdpersoon toegepast,
maar sprookjes gebeuren niet. De wolf
verslindt, ook het kleinste lam, tenzij de
Goede Herder er zich over ontfermt.
J. v. D.—Y.
Kerstvier, vertellingen van Jacoba M.
Vreugdenhil; J. van Doorne; D. van
der Stoep en C. Vermeer. Bosch €,
Keuning N.V., Baarn.
In zoverre een geslaagde titel, dat het inderdaad vier verhalen zijn, welke naar
inhoud en strekking, en zeker naar het
moment der „ontknoping" of oplossing

samenvallen met kerstmis. Waarschijnlijk
heeft het vinden van een bevredigende
titel de auteurs meer hoofdbrekens gekost
dan het schrijven van hun verhaal. Merry
and happy Christmas-stories zijn het gelukkig niet. Integendeel, alle vier zijn don-ker van toon gehouden en eindigen met
de lezer op het Geboorte-, het Levensfeest to confronteren met de dood.
Jacoba M. Vreugdenhil gaf Naar gevoelig
geschreven verhaal, Het` water, in de omlijsting der oorlogsgebeurtenissen op Walcheren omstreeks het najaar van '44. Het
is een dramatisch gegeven, en als zodanig
zeker suggestiever dan Welke reportage
ook over hetgeen dat Zeeuwse eiland
doorstond. Het wedervaren van een kleine
groep mensen met een Brits veldprediker
in die ontzettende maand van watersnood
en verwoesting, van Walcherens ondergang, is door de schrij f ster stellig met
zorg en kennis der materie geschetst.
Het kind, van J. van Doorne, plaatst de
lezer in een verwilderd milieu aan de
maatschappelijke zelfkant en hij doet dit
met nadrukkelijke en naar mijn gevoelen
soms to opzettelijke hevigheid, waardoor
het gegeven zelf aan de noodzakelijke (en
toi. h zeker mogelijke) tederheid verloor.
D. van der Stoep draagt een kort verhaal
bij, Kist en Kribbe. Een rauw en gruwelijk beeld van ontreddering, dat, waarschijnlijk door de al to summiere uitwerking, evenwicht mist en overigens in zijn
oplossing ook moeilijk to realiseren is.
.,De man met de lantaarn" van C. Vermeer is een bejaarde edelman, laatste telg
van een eeuwenoud geslacht, een eenzame
zonderling, die gedrukt wordt door de
gedachte, dat op hem de schuld rust van
al het onrecht, al de liefdeloosheid zijner
voorvaderen. Hierover spreekt hij zich uit
tot een inwoner van het dorp, die hem een
gunst komt vragen. Zijn bespiegelingen
over traditie, dood en leven, eeuwigheid
en tijd, zijn meer filosophisch dan religieus; ze kunnen trouwens, zo gericht, geen
bevrijdende oplossing brengen en blijven
dan ook steken in een concessie aan een
door hem veroordeelde traditie. Dit gegeven werkte Vermeer uit in een goed
geschreven, behoedzaam beperkt verhaal.
Ernstig uitgevoerde tekeningen van Molenaar verluchten het typografisch uitsteJob. v. H.
kend verzorgde bundeltje.
L. A. G. Strong, De Broeders. Uitg. G.
W. Breughel, Amsterdam.
Dit is een sterk boek. Een Schots drama,
luidt de ondertitel. Het toneel is een Barre
uithoek van Schotland, een bergland aan
zee, en de dramatis personae zijn in overeenstemming met het woeste landschap,
typen, die Den Doolaard gemist heeft toen
hij zijn Wilden van Europa schreef. In
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een reeks van pakkende tonelen stelt de
schrijver ons leven en bedrijf van deze
primitieve boeren, vissers en smokkelaars
voor ogen, tonelen, die soms maar losjes
met elkaar samenhangen, zodat de dramatische lijn niet overal even strak is.
Toch is het allerminst een bundel losse
schetsen, alhoewel het dan ook nog zeer
to waarderen geweest zou zijn. Het dramatisch element wordt gevormd door de
geschiedenis van de gebroeders Macrae,
van wie de listige john de eenvoudige
Fergus, die na de dood van het machtige geslacht waaronder hij is opgegroeid,
zijn stand in het leven niet kan vinden,
laat opdraaien voor de vermeende eer
van het geslacht. Deze Fergus met zijn
hulpeloze kracht en zijn in stomheid gedragen Teed, met zijn goedhartigheid ook,
is het die de lezer onweerstaanbaar boeit.
W.
Phyllis Bottome, In de smelt kroes. Uitg.
De Driehoek, 's Graveland.
Dit is inderdaad wel een boeiend boek.
Het behandelt de belevenissen van een
half-joodse Weense dokter, die met achterlating van vrouw en kind .-- zijn vrouw
heeft hem bij het binnendringen van de
Nazi's plotseling in de steek gelaten —
naar Engeland is gevlucht. De dagboekvorm geeft de schrijfster, een psychiater
van beroep ^- volop gelegenheid tot allerlei opmerkingen over de Engelse mentaliteit voor en gedurende de oorlog en
opmerkingen over het leed der ballingen,
dit laatste niet zonder sentimentaliteit.
Toch is dit Been gewone oorlogsroman,
of men zou het een psychiatrische moeten noemen. Deze dokter wordt nl. aan
het hoofd gesteld van een geimproviseerd
hospitaal dat is ingericht in een groot
buiten. Hij komt zo in aanraking met de
eigenaars en hun kring, die in ingewikkelde verhoudingen, deels van overspelige aard, met elkaar leven. Men kan begrijpen hoe interessant het wordt wanneer
de moderne heilbrenger in de vorm van
de psychiater uit Wenen --- school Adler ---- zich met de gevallen gaat bemoeien
en aangezien de patienten een rijk overschot aan deugden bezitten komt ailes
tamelijk goed terecht, en de medicus gaat
strijken met de beeldschone erfdochter.
Het is eigenlijk allemaal nogal vlak en
religieus en ethisch in de grondgedachte
vrijwel geheel in strijd met het Evangelie.
W.
Claude Houghton, Het raadsel Helena,
Naar het Engels door Hans de Vries.
Uitgeverij De Driehoek, 's-Graveland.
Er zijn boeken en schrijvers, die zichzelf
bespreken. Enkele citaten uit bovengenoemd boek mogen dit bewijzen. — „We
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beweren, het onder woorden to brengen,
to creeren. We schrijven boeken. Aardig,
he? We bouwen poppenhuizen met onze
fantasie. Poppenhuizen voor de gecrepeerde verbeelding van mannen en vrouwen, om in to wonen! En dan zeggen re
van ons: „Zij begrijpen het leven, zij
maken het ons duidelijk! Zij durfden to
leven!" We zijn oplichters. We zijn
bankroet en schrijven boeken om anderen
to laten zien, hoe je fortuin maakt."
Zover gaat mijn kennis van het schrijversvak niet, dock ik neem er acte van.
Hier is de beeldschone dochter van het
raadsel Helena: „Ik ben verliefd op het
Leven. Ik ben verliefd op de Liefde. Het
gevaarlijke punt is pas bereikt, als ik
verliefd ben op iemand." Hij aarzelde
en zei: „Waarom? Dat begrijp ik niet".
--- Ik zeg dat zonder aarzelen.
Met zo'n dochter heeft de vader wat to
stellen. „Ze is nu vrij, maar als zij bemint, verlaat ze de Hof van Eden hand
in hand met een man. En hij zal denken,
dat hij gelukkig is; dat is hij dan ook,
maar niet zoals hij het zich had voorgesteld."
„Kikeriki," zucht ik en denk aan het
vooroorlogse bijblad van het „Nieuwsblad". Er komen ook minder zonnige figuren in het boek voor. Een zekere Timo
schrijft aan het meisje uit Den Hof: „ik
zwerf van de ene plaats naar de andere.
Iets dwingt me om alle kamers in to gaan
van het bordeel Europa." --- Als dit geen
cultuurcritiek is, eet ik nooit meer op
Vrijdag hachee. Op diezelfde bladzij kom
ik Ursula tegen, „Ursula was uit Naar
oude lijst gevallen. Zij ging nergens heen
en vroeg niemand op visite. " Een eindje
verder: „De lucht had een prikkelende
geur, die flirtte met de diepten van je
ziel."
Voorin lees ik: „De Uitgeverij De Driehoek werd in 1933 opgericht voor het
uitgeven van boeken en tijdschriften
welke bijdragen tot bewustwording en
bevrijding van den mens en tot vernieuwing van de samenleving."
Dan liever de lucht in, zei van Speyk.
Ou.
Pauline Plantenberg-Marris. Erf genamen.
Het Spectrum, Utrecht, Brussel.
Over dit boek is weinig to zeggen, omdat het zo weinig zeggend is. Op de
omslag staat: „Haar vertelkunst heeft
generlei hoge pretenties, maar is van
voortreffelijk gehalte." „Erfgenamen is
een roman, die velen zal boeien en met
zijn reele levenswijsheid zal verblijden".
Dit is, we zijn dit trouwens van uitgeversuitspraken over bun boeken wel gewend,
beslist to veel geprezen. Boeien doet het
boek even in het begin en er is een kleine

spanning hoe het tenslotte met de erfenis zal aflopen. Maar al heel gauw verslapt de aandacht door het uitvoerig be^
schrijven van vele onbelangrijkheden, die
de schrijfster in Been enkel opzicht (door
stijl, karaktertekening) belangrijk weet
to maken. De karaktertekening is zwak,
de figuren zijn alle schematische typen,
soms op het caricaturale af, b.v. de oude
rijkgeworden en haar minderwaardigheidscomplex op meesterlijk geraffineerde
wijze compenserende, lastige tante, Truus,
de meid, Tine, die meer artiste is dan
huismoeder (haar artiste-zijn is echter
weinig overtuigend) , de neef van de rijke
tante enz.
Dan dat grote woord „levenswijsheid".
Nico, de jongste en de sympathiekste
van de erfgenamen, die juist uit Indie
terugkeert, weet inderdaad heel wat vooroordelen op to ruimen en een wat blijder
levensbesef aan to brengen, allereerst bij
zijn oudere ongetrouwde zusters (die zijn
in hun eenzaamheid en teleurstelling nog
het best getekend) en in het gezinsleven
van zijn schijnbaar zo gelukkig getrouwde en succesvolle broer. Dan worden, omdat de schrijfster Rooms is, hier en daar
nog wat moralistische wenken gegeven
over huwelijk, moederschap, enz. Daartegenover vinden we echter ook, in de^
zelfde Roomse lijn, het oppervlakkig
spreken over het hiernamaals, dagelijkse
zondetj es en meer.
Het gaat niet op, deze levensinstelling nu
reele levenswijsheid to noemen, we moeten daar al een zeer magere voorstelling
van hebben. Dat komt echter nog al eens
voor. Verval der waarden.
Een verdienste van de schrijfster is dat
zij wel enigszins haar grenzen kent en
daarom niet to gewichtig doet of zich
aan to grote problemen waagt. Het bock
is daardoor niet geforceerd. Het is echter voor een serieuze roman niet belangrijk, en voor ontspanningsliteratuur
Kees Klap.
niet boeiend genoeg.
Leo Uittenboogaard, Jeus. Ad. M. C.
Stok, Zuid.-Holl. Uitgeversmaatschap
pij, Den Haag.
Een bock met illustraties van Anton Pick:
dus een manuscript, waarin de uitgever
iets heeft gezien! — Ds Hogenbirk, de
schrijver van Neveldijk, zei eens: „Pree
ken lezen de menschen niet meer; nu
preek ik maar door middel van mijn
novellen" . Is in den auteur van Jeus een
R. K. geestelijke aan 't woord, die er ook
zoo over denkt?
Jeus (Jozef) is het derde kind van een
pakhuisknecht uit de omgeving van 's
Heerenberg, Reeds in de wieg gebeuren
er rondom hem allerlei wonderen: moeder
vindt daar een ramrmelaar van onbekende

herkomst; een geheimzinnig bloemkransje;
zij ziet hoe de wieg staat to schommelen,
ofschoon het kind onbeweeglijk ligt to
slapen. Verklaring : Jeus is in staat, z'n
lichaam to verlaten, to spelen met z'n
vriendjes de engeltjes en wandelingen to
maken met „de Lange " , z'n bescherm
engel.
Jeus groeit op tot een school-dom jochie,
dat het vermogen bezit, honden en krankzinnigen to temmen, door aanraking weet
hij z'n aardsche vriendjes in een bovennatuurlijke slaap to brengen, zoodat ze
op de wolken verstoppertje spelen en
pas r heel aards verbaasd ^-- wakker
worden als ze drijfnat doorregend zijn
en van de zware onweersbui niets hebben
gemerkt. Ondanks al deze en nog veel andere wonderen weet Jeus onze belang-^
stelling niet to wekken. Heel dit ouderr
wetschfaandoende vermoeiende bock,
geschreven in het dialect van de Lijmers,
laat zich nog het best waardeeren wanneer men het tracht to lezen als de mo
derne transpositie van een middeleeuw,sche heiligen-legende.
Jeus' moeder b.v. krijgt visioenen, geneest
de wond van een kankergezwel met kruiden en gebeden, terwijl God door haar
jongen tot haar spreekt en 't kind al van
to voren weet, wie er gauw zal sterven.
Voor protestanten heeft het bock weinig
bekoring. Merkwaardig is, dat in dezen
tijd van verhoogde Maria-verering, de
Moedermaagd geen roi speelt; dat Jeus
twijfelt aan het vagevuur; en dat in het
recensie-exemplaar de laatste vier pagina's keurig weggesneden zijn, zoodat
de laatste zin op blz 270 niet afloopt en
eindigt zonder punt.
G. K.—v. d. B.
Adriaan van der Veen, Jacht in de diepte.
A. A. M. Stols, 's-Gravenhage 1947.
Deze bundel bevat 11 fantasieen, geschreven tussen '35 en '46. Proza als dit
reikt naar poezie, door de concentratie,
het gewicht dat elk woord draagt. Het
heeft veel van dromen. Maar het fantastische wordt nog versterkt doordat die
dromen schijnbaar opgetekend zijn voordat de reflectie haar ordenende invloed
begon. De schijn bedriegt natuurlijk. Een
droom is even diep als argeloos. Maar
dit proza is weergaloos overwogen, kruising van fantasie en kunstverstand. Het
is, naar de regels van het metier, stirr
realistisch. Het doet --- van de mens,
niet van de woordkunstenaar uit bezien ^- subrealistisch, onderwereldlijk aan.
De mens, de ik, is verdwaald, prijsgege-yen aan chaos en geweld. Maar een ding
heeft hij behouden: het beeldend vermogen. Dat maakt de lectuur van deze
drie schetsen zo boeiend. Een aparte plaats
nemen de beide laatste in. Men zou deze
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„dromen” kunnen duiden. „De man op
de toren" draagt visioenen van mensenslachting en stuurloze techniek. „Poppekoppen" tekent hoe de slaafse ik door
poppen wordt vermoord. Hier is meer
dan associaties. Er is een plan, een embryo van een vertelling. Maar weer tref t
het me: het embryo is wel uiterst geraffineerd van vorm. --- Dit zijn kleine
meesterwerken. Alleen meen ik de gevaarlijke nabijheid van Kafka to bespeu^
ren. Het zou jammer zijn als 'Van der
Veen deze fascinerende verteller niet moist
to ontkomen. Voorbeelden trekken, maar
Ou.
epigonen rekken!
Walter Brandligt. De kromme Voorzienigheid. Een bundel nagelaten werk
met bijdragen over de schrijver door
C. J. Kelk en Joh. v. d. Woude --A. W. Bruna en Zoon, Utrecht.
Het moet een ondankbare en moeilijke
taak zijn, nagelaten werk van een jong
gestorven schrijver to keuren, to schiften
en uit fie geven. Het kan een taak van
dankbaarheid jegens de gestorvene zijn
en zo moeten we deze bundeling van
werk van de in het verzet omgekomen
Walter Brandligt ook opvatten. In zijn
uitvoerige inleiding schetst de heer Kelk
Brandligt als de man van de daad, voor
wie ook het schrijven daad was, tot de
nood het schrijven verdrong voor directe
actie.
Het is jammer dat het thans gebundelde
werk slechts een gebrekkige en ontoereikende vormgeving is van de levensliefde,
die zijn vrienden in Brandligt gekend
hebben. Het merendeel van deze verhalen
is in de manier blijven steken en onzeker
van toon. Er schuilt een eigenaardige
halfslachtigheid in, die de kunst doet mis
lukken en de ernst droog en onwezenlijk
maakt. Dit slingeren van de toon maakt
het poppenspel volkomen ongenietbaar.
Brandligt is geen realist geweest. Het
indringen door de verbeelding in vreemde
toestanden en personen schijnt hem niet
gelegen to hebben. Het gaafst is zijn
werk waar de eigen problematiek naar
voren komt. Er is een verhaal in de bundel, het eerste, dat geslaagd mag heten,
een ik-verhaal. Het thema is: de aarzeling tussen een verboden verhouding met
een jonge vrouw en het heilige zoals
hij dat vindt in een stille kapel; tussen
drift en liefde. De drift wint. Het is
een verborgen consequentie: God is immers verborgen, het Woord is ontledigd,
bijbelklank geworden, gebonden aan een
besloten plaats. Maar de begeerte is werkelijk en alom tegenwoordig.
Mijn voorzichtige conclusie is dat Brandligt, die van orthodox-protestantse herr
komst is, niet beef t kunnen loskomen van
i r.i

het geloof en het Woord, en dat deze
slepend geworden binding hem gehin
derd heeft in zijn ontplooiing.
De prachtig verzorgde uitgave eert de
mens die leven en rechtvaardigheid stelde
boven vormgeving. Als zodanig verdient
ze respect.
Ou.
POEZIE
Jan G. Elburg. Serenade voor Lena. W.
L. Saim Co. Amsterdam 1941.
Deze dichter is van de leerlingen van de
Amsterdamse school de man met het
meest persoonlijke geluid. Zijn verzen
dragen een sterk intellectualistisch karakter met een overgevoelige ondertoon. De
waarneming van buiten- en binnenwereld
is een scherpe en dank zij een goede zelfcritiek werden de verzen niet eerder aan
de openbaarheid prijs gegeven dan op een
peil, waarop elk vers de toets van aesthetische maatstaven kon doorstaan. Meer
persoonlijkheid zijnde dan Van der Molen
en Schuchart komt de dichter tot een
duidelijker, echter zelfbelijdenis dan deze,
zonder zich echter daarbij to verstarren
in een „af"-zijn. Een gunstig wisselspel
tussen intellect en gevoel houdt de weg
vrij voor de tang.
Ondanks alle erotiek is er in deze dichter
een ascetische trek en blijkt hij de de
dichter noodzakelijke zelfbeheersing to
kunnen opbrengen.
Het zou mij niet verwonderen, wanneer
wij bier -- evenals bij Den Brabander —
te doen hebben met de invloed van een
calvinistische traditie, waarheen ook het
mannelijk protest tegen God verwijst. De
tragische spanning waaruit dit dichterschap resulteert is in elk geval die tussen
een perfectionistische en relationistische
mentaliteit.
P. A. H.
Max Schuchart, Sprekend mjjzel f , gedichten. Meulenhof,f, Amsterdam, „De Ce
der", deel V.
Als bij alle leerlingen der Amsterdamse
school moet men ook bij het doorlezen
van deze bundel nogal eens de hoed
lichten voor diverse meesters, waaronder
ook oudere als Greshoff.
Schuchart is zeker niet van talent versto.
ken. Evenals Van der Molen versifieert
hij vrij gemakkelijk en glad, gebruik makend van zeer voor de hand liggende
vormen en rijmen.
Het tragische levensgevoel komt bij deze
dichter echter meer dan bij de zo juist
genoemde op rekening van een verlengde
puberteit, die zich o.m. ook uit in een duidelijke divergentie tussen sexualiteit en
erotiek. Daarnaast is een behoorlijke aan-

dacht voor het sociale aanwezig, die hem
soms een vrij goed vers over maatschappelijke misstanden doet schrijven en soms
ook de grondtoon vormt van de op het
hollands landschap geinspireerde verzen,
uit het slot van de bundel. In poezietechnisch opzicht zijn deze de beste van het
hier verzamelde werk.
Wanneer de dichter zich nog meer weet
to distancieren van de ongeschreven wet
voor het huidige dichterschap, die wijn
en vrouwen gebiedt, zien wij goede ontwikkelingsmogelijkheden.
Enige vertalingen, die werden opgenomen
worden ontsierd door bepaald lelijke
woordkeus. De kwatrijnen zijn een zoveelste aftreksel van Omar Khayyam.
P. A. H.
W. J. van der Molen, Gered voor vannacht. Uitgevers Mij. G. A. van Oor- .
schot, Amsterdam 1946.
Ook deze bundel is een typisch voorbeeld
van de werkwijze van de tweede generatie van leerlingen der Amsterdamse
school. De pessimistische levensinstelling
van Bloem is hier een huwelijk aangegaan
met de macabere visie van een Gerard
den Brabander. Waar de dichter het
metier uitstekend beheerst is het resultaat een glad vers met een naargeestige
inhoud, drijvend op de collectieve symbalen van deze generatie: puin, roet, as,
binnenwegen, verminking en drank. Deze
vormen de uitdrukking van de negatieve
mentaliteit, terwijl de zeer schraal aanwezige positieve pool leentjebuur speelt
bij Engelman en Aafjes en of en toe zich
kwistig weet to bedienen van kristal, anemoon en anjelier. Samenvattend:
Van der Molen is ongetwijfeld een dichter
net talent, verdere rijping vraagt allereerst een persoonlijke verwerking der . 1gemene attributer. Met zijn Ievensgevoel
schiet de lezer nets op, integendeel.
Als vrijwel alle bundels van deze tijd
legt men ook deze terzijde met een naar
gevoel en met de verzuchting: Wanneer
wordt het eindelijk lente in Hollands tuin
P. A. H.
der poezie?
Willem Frederik Hermans, Horror Coeli
en andere gedichten. Uitg. Meulenhoff,
Adam. „De Ceder" deel VI.
Het negativistische levensgevoel van onze
tijd wordt hierin sterk door irrationalistische elementen verbeeld. In zoverre
betekent het werk van Hermans een overwinning op de Amsterdamse School, die
meer door een rationalistische instelling
was en is gekwalificeerd.
Nat de mentaliteit betreft zien wij de
dichter krampachtig pogingen onderne-

men oak in poeticis getuigenis of fie leggen van zijn existentialistische levensbeschouwing, vooral in de laatste afdeling
van de bundel: „Kussen door een rag van
woorden" . Het komt ons voor dat deze
krampachtigheid niet zozeer teruggaat op
een niet kunnen beleven van deze overtuiging — dit is n1. mede door zijn narcisme voldoende gewaarborgd r als wel
op het feit dat Hermans meer begaafd is
P. A. H.
als criticus dan als dichter.
Gerard Diels, Het Doornen Zeel, gedichten, Meulenhof,f, „de Ceder", deel III.
In deze bundel de-buteert een dichter, die
naar de leeftijd gerekend behoort tot de
generatie van Den Brabander c.s.
De verbeeldingskracht en de poetische
vormgeving zijn zeer exuberant en dragen een uitgesproken cxpressionistisch
stempel.
Het levensgevoel van deze moderne
pur sang romanticus benadert men het
beste door vergelijking met de Spanjaard Federico Garcia Lorca, uit wiens
oeuvre Diels door zielsverwantschap gedreven enkele verzen op zeer bekwame
wijze in de Nederlandse taal overbra tht.
Een breed deinende emotionaliteit en
hartstochtelijkheid kenmerken deze doorgaans langademige verzen vol gewaagde
beeldspraak.
Enkele verzen zijn van bescheidener afmetingen en vallen op door hun sterke
affectieve geladenheid en hun samengebalde bedding, die soms aan de lagere
regionen van het leven wordt ontleend,
zoals het bekend gewordene:
Reinig mij van het yolk,
dat schetterend van vreugde,
ons een g etande dolk
tussen de schouders stiet,
en dat, als straks de vrees
voor hun ontbindend vlees
galgen verrijzen ziet,
als een verlepte vrouw
in het gemerkte bed,
zich of zal sponzen met
de walgelijkste aller deugden,
het jammerend berouw.
AIs alle rhetors ontkomt oak Diels niet
aan een soms zeer belachelijk aandoende
gemaniereerdheid, bijv, in de titel, waarhij een substantief op zeer ongewone
wijze tot adjectief maakt.
In elk geval doet zijn figuur sympathiek
aan. Na de vele dichtende barjochies hebben wij bier tenminste een man met de
mentaliteit van een stierenvechter, ook al
slaat ons schrik en ergernis om het hart
wanneer hij God in de arena denkt to
kunnen bestrijden.
P. A. H.
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Francisco de Quevedo, Psalmos. De psalmen van Quevedo, vertaald door Gerard Diels. Meulenhoff, „de Ceder",
deel XI.
Na Hendrik de Vries en L. Th. Lehmann, twee dichters met wie hi) een
extreem-irrationalistische levensvisie ge-^
gemeen heeft, treedt thans Gerard Diels
op als vertolker van de Spaanse stem in
onze litteratuur. Het f elle, verbetene, snel
in uitersten doorslaande dat deze dichter
temperamenteel kenmerkt praedisponeerde
hem tot het voelen van verwantschap met
de Spaanse ziel, die zich naar Schubarts
woord typeert door haar „cultuur van
het oneindige" met haar voorliefde voor
heftige explosies en doorlevingsvormen in
grootse verhoudingen. Quevedo, hidalgo
en scholastisch theoloog, met Cervantes
een der litteraire exponenten van de
spaanse gouden eeuw, ontlaadde zijn religieuze spanningen, bepaald door de polen
hoogmoed (i.c. spaanse trots) en christelijke ootmoed in „Psalmos", welke met de
Oud-testamentische psalmen vooral gemeen hebben het besef tegenover een per-.
soonlijk jaloers God to staan. In boven-genoemde bundel staan deze Psalmos in
extenso opgenomen met op de bladzijde
er tegenover de vertaling — doorgaans
een voortreffelijke --- van Diels.
Voor de keus en de „overtaling" (om d h
verhelderende term van Ter Braak to gebruiken) hebben wij nets dan lof.
Dit is een der beste delen van de Cederreeks.
P. A. H.
Hanno van Wagenvoorde, Karillon van
November, Em. Querido, Amsterdam

1946.

Dit gedicht doet nogal literair aan, het
heeft een wel wat zwaarwichtige pose,
zonder dat zich een eigen stijl en een
eigen levensvisie duidelijk manifesteren.
Het is alles wat to zwaar, to „onheilzwanger"; j e geloof t het niet helemaal.
De veelheid van poetische woorden en
niet altijd zuivere beelden werkt verwarrend: het is lastig uit al deze klanken de
melodie to leren kennen. De titel is dan
ook lang niet slecht gevonden. Van Wagenvoorde vindt in de November-tijd het
beeld van zijn eigen stemming: berouw
over het verkwisten van een hem ge-schonken zuivere liefde; berouw over het
roekeloos verspillen der levenswaarden.
Maar volkomen duidelijk is de rank
mij bij 't lezen niet geworden. Het geheel
eindigt met twee verzen die „open " zijn
en Been enjambementen bevatten. Om die
twee verzen ben ik blij het boekj a to bezitten. Ze zijn simpel en heel mooi.
J. van D.
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Joannes Reddingius, Uit de diepte, De
Tijdstroom, Lochem 1946.
Reddingius behoort tot die personen, die
nimmer tot de verbeelding van het grote
publiek spreken. Zijn stijlvolle, aristocratische en toch zo beminnelijke levenshou
ding was, naast adeldom van geest, de
uitdrukking van een idealistisch, altijd
min of meer pantheistisch gericht humanisme, dat soms het christendom zeer
dicht naderde. Zijn gedichten, in vele
bundels verzameld, geven getuigenis van
een wijsgerige instelling, die, typerend
voor het humanisme, steeds weer de neiging vertoont, in religie over to gaan.
Daarin schuilt voor de christen iets zeer
tragisch: hoe graag zag deze de ogenschijnlijk zo smalle kloof overbrugd.
Want welk een afstand tussen enerzijds
materialistisch heidendom. Machiavellistische onbeschaamdheid en moderne genotsfilosofie, en anderzijds het ideeenstelsel en de levenshouding van de religieuze
humanist. Maar het leven kent zijn grout
en bitter „en toch". Reddingius stierf in
1944, 71 jaar oud. ,,Uit de diepte" is zijn
laatste bundel. Er manifesteert zich niet
een verrassende vernieuwing in van dit
zichzelf steeds gelijkgebleven, evenwichtig dichterschap. Maar het vormt er wel
een waardige afsluiting van. Dichter en
werk vertegenwoordigen een wereld, die
wij, na twee maal wereldbrand, ons nauwelijks meer kunnen indenken. Wat na
lezing achterblij ft is weemoed en heimwee. Toch: ieder verdriet om een weggewiste herinnering aan het verloren paradijs wordt weggenomen door de afglans
van het Nieuw Jeruzalem, dat sinds de
Herrijzenis aan de aardse kim verrezen
staat.
J. van D.
Top Naeff, Klein Wit boek, (verzen
1940-1945) . D. A. Daamens Uitg.-mij.
N.V., 's Gravenhage, 1947.
De keuze van een titel voor een verzenbundel is als de naamgeving aan .cen
kind, (soms voor de geboorte al, soms
daarna) : „deze zal heten..." Maar altijd
moet er iets in zijn van de Oudtestamentische naamgeving, die, in de naam, de
kern raakt, het wezen van wat geboren zal worden of geboren is, en dan pas
zijn wezen openbaart. In deze zin is de
titel „Klein Witboek" adaequaat to noemen met de inhoud dezer verzen: Een witboek is een protest tegen de (wan-) daden
van de vijand, verantwoording en rechtvaardiging van eigen houding tegenover
hem. Maar het is de titel voor een bundel verzen en zijn deze inderdaad een
poetisch protest? Felle verontwaardiging,
waarachtig mede-lijden, soms zich verdiepend tot mede-bidden in Paulinische zin
alsof ik mede-gevangene ben, ook ver-

honger, bok lichamelijk en geestelijk) getrapt word, bok „tussen muur en geweerloop" sta, het is wel voelbaar tussen
de regels door, maar vaak slechts hier en
daar doet het een geheel gedicht geboren
worden. Een enkel voorbeeld daarvan:
kleinzielige, krachteloos makende verdeeldheid voor de bezetting, moet mede
gesignaleerd worden in een Witboek, om
dat dat mee een der oorzaken was, waardoor het geweld van de vijand toe kon
slaan. Verontwaardiging daarover, verhevigd tot een kreet om gemeenschap van
hart tot hart, riep inderdaad de stem der
poezie op in (enkele strofen van) het vers
„Vandaag" (reeds eerder gepubliceerd
o.a. in „Dichters van het jaar" 1938) beginnend met
Dit uitwas aan den tijd
Waarin wij leven moeten,
In horden en in stoeten,
Elk in zijn eenzaamheid,
en eindigend met het bekende (en helaas
ook nu weer vaak to citeren)
De wereld ligt in nood.
Daar staat een kind to schreien,
Raapt, helden der partijen,
Zijn vlieger uit de goot.
Zo zijn er meer gedichten in deze bundel,
maar het blijven er enkele. Ik noem „Russische Krijgsgevangene " , dat onvergetelijk is, ook al heb je 't zelf niet gezien (en
is dat niet een der criteria voor een werkelijk gedicht?) . Zo ook „Vluchteling".
Maar daarmee is het dan ook zo ongeveer afgelopen. Zelfs in een vers als „De
Moeders", in de eerste strofen zo ,,Paulinisch"-poetisch (zie boven) , brengt de
poetische stem het niet „tot een goed
einde", maar gaat op de „valse" stembanden spreken, wordt schor en krast, als
zij de moeders der jonge gefusilleerden,
( met wie zij inderdaad zb had meegebeden, dat Naar gebed tot een gedicht werd )
aldus dankt voor het „eerlijk deel" dat
zij „kreeg aan het moederlot":
En of ik u, in uwen nood moest danken
Voor dier gevoelens ongekenden schat.
( curs. van mij) .
Voor dit gedicht is dat inderdaad „ten
slot-te", het valt even keisteen-hard, zo,
dat je 't voorgaande gebed er haast om
vergeten zou.
En wat to zeggen van 't begin van „In
den trein over het viaduct":
Het is alsof uw wonden al geheeld zijn,
Rampzalig Rotterdam......
Gij ligt daar naakt, aan 't gruwelstuk
ontheven.
Dit herinnert toch wel wat al to veel aan
de „poetische" stem uit de tijd na een

andere bezetting, de Franse te-weten.
Wat is de totaal-indruk, die je krijgt, als
de bundel is toegeslagen, nadat je vers
na vers doorluisterd hebt? Want dit laatste moet gebeuren. Het 9de gebod, memand onverhoord veroordelen of helpen
veroordelen, geldt ook t.o.v. het recenseren van een bundel verzen, die doorluisr
terd willen zijn naar hun aard, ook al zou
je, na het gedaan to hebben, een tijdje
doof zijn, (vanwege veel gekras en na
maak-getoeter). Niettemin: meer gehoorzaamheid aan 't 9-de g ebod in dezen, zou
een eind maken aan veel oppervlakkige
rechtstreekse en nog oppervlakkiger papegaaien-critiek (en, economisch gevolg,
aan papierverspilling) .
Mijn, aldus verkregen, totaal-indruk van
deze bundel gaf me de sensatie van een
egaal-groene weide, onder donkere lucht,
waarin maar zo nu en dan een enkele
felle dotterbloem oplicht, of van een grauwe zee, wel bewogen, fel bewogen zelfs,
maar die het niet verder brengt, dan tot
hier en daar even een felle, witte schuimkop (i.c, het werkelijk goede gedicht).
Wat is hiervan de oorzaak? Hoe komt
het, dat het rhythme van een ontroering,
een sensatie, een beleving of wat ook, dat
in het werk van de prozaiste Top Naeff
toch die verinnigde periode-golving
brengt, zich in het werk van de dichteres
Top Naeff niet, of slechts bier en daar,
intensiveert tot de wending van strofen
om rijmwoorden, die, binnen het poetisch
geheel, zijn als vragende stem, waarop
„als vanzelf" een antwoordende echo resoneert? (want daaraan herkent men het
„gezochte" of „gekregen" rijmwoord).
Het speuren naar die oorzaken zou stof
leveren voor een essay. Slechts een enkele
mogelijke oorzaak wil ik aanstippen,
waarin, verzwegen, tegelijk zijn meegegeyen vragen als „Wat is het verschil tus-.
sen proza en poezie?", „Kan eenzelfde beleving de stoot geven tot een roman, een
novelle, een gedicht?", „Is het tenslotte
alleen het dichten, dat alle mogelijkheden,
die een taal in zich besloten houdt, ontsluit?"
Dit laatste is zeker geen kwestie van
techniek alleen, maar van aanleg, groei
enz. en kan alleen bij benadering beantwoord worden door een poetica, die de
hulp der psychologie inroept (der aesthetische psychologie dan!) .
M.i, ligt het bij deze prozaiste-dichteres
zo: soms doorleeft ze een zo hevige en
plotselinge spanning, dat die niet anders
afgereageerd kan worden, dan in een ge
dicht, (en dan ontstaat er een goed vers) ,
dock deze „doorbraak" is uiteraard zeldzaam, temeer daar zij zich ook nog op
andere wijze literair kan uiten, dan op de
wijze der poezie. Hier komt bij: zij is een
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prozaiste der herinnering. „Schoolydillen"
bijv, „Letje " , „De Dochter" zijn wel Been
historische romans, maar toch schrijft zij
uit de herinnering, uit het verleden en
haar poetisch vormgevingsvermogen blijkt
met sterk genoeg om, in directe reactie
op een fel-aangrijpend tijdsgebeuren, meer
dan een enkel goed gedicht to doen ontstaan. Hier geldt, wat zij zelf zegt (in
„In den beginne was het Woord " ) t.o.v.
frase en leus:
Het zwijgend hart dreigt to bezwijken,
Dat in woords strikken hangt verward.
Karel v. D.
Lidy van Eijsselsteijn, Gebied zonder
grens. H. P. Leopolds Uitg. Mij, den
Haag, MCMXLVII.
Vergis ik mij niet, dan behoor je, om in
protestants-christelijke, literaire kringen
voor vol to worden aangezien, met veel
autoriteit to verkondigen, dat het met
de protestantse letteren maar niks gedaan is. Eenzelfde verschijnsel doet zich
voor bij de nietrchristelijke letteren, waar
het bon ton is, to beweren dat de Neder
landse literatuur niet op Europees peil
staat. Hoe dwaas is dit alles. Het is zin.loos, een peil na to jagen, omdat het
helemaal niet om peil begonnen is. Elke
levenskring heeft een bepaald karakter.
Het komt er maar op aan, dit karakter
zo zuiver mogelijk gestalte to geven. Wij
moeten in onze literatuur zo nauwgezet
rnogelijk uitbeelden en tevens mededelen,
wat er in ons leeft, omdat wij de cenzaamheid moeten overwinnen. Dit is een
eis die de liefde stelt. En dan kan het zijn,
dat het technisch geraffineerde vers een
leegheid van leven openbaart, die het
vers oneindig onbelangrijker maakt dan
het met zoveel minder raffinement geschreven gedicht, dat voortkomt uit het
hart van een rijk levend mens. Dit wil
volstrekt niet zeggen, dat techniek onbelangrijk is. Kwaliteit is eis. Het is een
kwestie van orde. Wat het zwaarst is,
moet ook het zwaarst wegen. Het eerste
gebod, ook in de letteren, is dit: dat wij,
als auteurs, ons leven stellen onder de
tucht van de wet, dat wij gelovig moeten
zijn. En slechts dan wordt de- kwaliteit
een tweede gebod, aan het eerste gelijk.
Maak van dit gebod een eerste en het
wordt zinloos. Andre Gide, al heeft hij
de Nobel-prijs gewonnen, is onbelangrijk,
want hij is geen christen.
„Gebied zonder grens" is een rijke bundel, die getuigt van een verbeten wor-stelen, een vol--uit leven, een gevecht om
de eeuwige waarden van het leven. En
deze bundel demonstreert de juistheid van
wat ik hierboven zei: dat het tweede
gebod aan het eerste gelijk is. Want doordat deze bundel van een zo groot vak-
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manschap getuigt, overtuigt hij de lezer
en brengen zijn verzen dat tot stand,
wat zij beogen: het hart van de lezer
to ontroeren. Deze ontroering is rijk aan
positieve waarden.
Lidy van Eijsselsteijn is een sterk lyrisch
talent. Haar vers is verrassend van
rhythmiek, boeiend en hartstochtelijk. Ik
noemde haar elders een de woestijn ingejaagde; ik kan haar niet beter typeren.
Opgejaagd en ontembaar. Haar stem
weent en klaagt, zingt en prijst, zoals alleen een vrouwestem kan doen: zonder
voorbehoud, in volkomen overgave, sours
ook buiten verhouding.
Ik geloof niet in het bier beleden gebied
zonder grens, in een vrij rijk van de
geest, in een patria zonder contouren.
Het hart, aan de omkluizing van ruimte
en tijd ontstegen, neemt de eigen grenzen
mee, het eigen kwaad en dus ook de
eigen doem. Maar wat doet het er toe?
In dit verband is de dwaling niets en het
geloof alles.
Ik zie of van citeren, omdat ik zoveel
zou willea citeren. Ik bewonder de vormgeving; ik ben onder de bekoring geraakt
van de grilige muziek van deze tedere,
soms zo oneindig droeve en 1nateloos
verlangende verzen. Ik beken hier zonder schaamte, dat ik wel blind sal zijn
geworden voor de zwakheden van deze
poezie; ik weet immers ook, dat de liefste niet volmaakt is, zonder dat ik dit
met het hart vermag to ervaren. En het
helpt al bitter weinig, of men zich daarvoor schaamt.
Lidy van Eijsselsteijn heeft zich met „Gebied zonder grens" onder de belangrijke
dichters van het Nederland-van-nu geschaard.
J. v• D.
Jan Spierdijk, Sonnetten en andere Vet-zen. Bayard Reeks. Uitg. F. G. Kroonder, Bussum. 1946.
Het thema der sonnetten is oud: liefde,
liefdes gent, haar bittere nasmaak, die
een afscheid voorbereidt.
Welke liefde Jan Spierdijk bedoelt, zegt
hij onomwonden, d.w.z, zonder er doekj es
van romantiek om to winden. Zijn liefde
is n.l. slechts hartstocht.
(Want) in de liefde zijn de reizen kort,
Wanneer men hen bij tijd en ruimte meet.
De lente drij f t voorbij, een hart verdort,
Voordat het ander nog van welken weet.
Wat geeft het, of het nog opstandig mort,
Het wordt wel dor onder een herfst van
leed.
En later:
De liefde laat zich in een nacht beleven
En wordt des daags ontredderd en ontwijd.
Doch wie een uur vol overgave leven,
Proeven de liefde in haar eeuwigheid.

Ook ' t woord eeuwigheid, is hier, evenals het woord liefde, gedevalueerd: de
liefde en de eeuwigheid hebben gelukkig weer to geven dan het genot van
slechts een uur overgave. Geen wonder
dat weemoed en overgevoeligheid hier
overwegen.
Lees het vers: Dierbaar Landschap en
Jan Spierdijk toont zich hier spiernaakt
in zijn visie op de vrouw. 't Is cen goed
sonnet, want deze dichter is een knap
„vakman" ; vorm en inhoud corresponderen heel zuiver op elkaar. Maar de
vrouw devalueert bij hem tot niets meer
dan de schoonheid van een landschap,
waarin hij kosmische parallellen heel
kunstig en gevoelig geniet.
Van de andere verzen wijzen we op enkele „in memoriam 's" ; zijn fort ligt in
de sonnetten.
A. W.
Robert Franquinet, Charaksis, gedichten.
Uitg. A. A. M. Stols, 's--Gravenhage.

valt uit de eeuwen, in hunnen droom
vergaard.
Lezer, de hand op 't hart: snapt u dit
schijn--diepzee-achtige geklodder?
Finale:
En niemand heeft de donkere lijnen
van het mysterie in de dingen zó aan^
vaard
en is in deze waanzin blindgestaard
als wie het door zijn handen voelde
schijnen.
Er zijn Iieden die — ik heb deze dichter
horen prijzen ---- zulke overdonderingen
als kerkgangers vol eerbied voor des
predikanten schreeuw--rhetorica in stil-o
heid aanhoren. Ik vind dit bundeltje kos-.
A. W.
telijk uitgegeven.
E. G. v. Heusden, Vluchthauen, Gedich-^
ten, L. J . Veen's Uitgeversmij, Amsterdam.

Alle critiek heeft een sterk, meestal to
sterk subjectief element. Ik houd hele
maaI niet van deze verzen; to recht of
ten onrechte?
Als ik lees in de colophon: „Deze bundel
werd samengesteld uit clandestien ver-schenen plaquettes... " dan denk ik: Zit
't hem daarin? Heeft de dichter zich
moeten verheimelijken achter een soort
code-taal, want bier zijn bladzijden to
over, waarin ik de weg niet weet.
Hier is veel reminiscentie aan de zware
maatgang van Van de Woestijnes verzen; bier is de meester, dunkt me, geimiteerd zonder dat de moeizame dracht der
woorden en beelden zijn schoonheid
scheppend weet nabij to komen. Hier ss
de jongleur, die zich vertilt aan de overgeleverde zware gewichten, een spel, vermoeiend en vervelend om to zien:
„Words, words, words..."
Een staaltj a van wat ik bedoel?

Robert Franquinet heeft een eigen stijl,
maar 't is er de stijl ook naar. E. G. v.
Heusden zoekt en tast nog naar 't eigen
geluid; hij is mij daarin sympathieker dan
de eerstgenoemde; hij is tenminste te verstaan. Hij opent zijn „Vluchthaven " met
„De Beeldhouwers der gargouilles " . Wat
een hoge greep van zo 'n jonge dichter:
hij wil bier eenvoudig belijden: dat hij
diep in zich weet „een wervelende vat
van strijdende engelen, de worsteling van
Lucifer en Gabriel " . Hij schrijft tijdver
zen waarin we de rhetorica der opgezweepte beeldspraak voelen als onmacht.
't Meest sympathiek is zijn „ad mortem
patris" , waarin de gargouilles weerkeren:

Rembrandt.
Van uit de oermist en de stilte der woes-.
tijnen,
uit welke schoot gescheurd, door welke
kracht gebaard?
heeft zich de engel met het dier gepaard
en grift mijn handen vol bloedrode lijnen.

Zwak, heel zwak, is zijn heenwijzen
naar Christus, als hij zegt:

Die tweede regel is een rhetorische wending, a la de grote meester V. d. Woestijne. Maar ^-- zegt u deze groteske
beeldspraak jets omtrent Rembrandt?
We Koren verder:

Komisch doet hier en daar aan zijn ballade: Het kind in de gierput.

Voor wie zichzelf verdeelt in lam en
zwaard
schreeuwt eindeloos de diepte der
ravijnen,
het zeeschuim tussen sterren en dolfijnen

Tk weet niet hoe demonen jouw bezochten,
want Been ontkomt de donkre harde
macht
van de gargouilles, die in wulpse bochten
zich wringen door mijn hart bij dag en
nacht.

„Vergeet ge dan het schuldloos lam,
dit nieuwe hart, die warme vlam,
die eens voor mij ter wereld kwam
en voor u allen weder Bing?
Leeft zelfs met die herinnering?

Ik vraag u: hoe is dat diertje in Gods
naam zo gelopen,
dat het zo smadelijk in die gierput is
verzopen:
De groene blubber als de modder aan cen
zwijn.
Wat moet dat kind verschrikkelijk gestikt zijn.
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Wat is het moeilijk om eenvoudig to
vertellen r op rijm; het straatlied mag
zo zingen, maar: de dichter Van Heusden valt er gemakzuchtig naar toe. Van
Heusden is het meest geslaagd in rijn
„Lucas van Leyden", de stervende schil
der schetsend in een klein bestek, al is
A. W.
het slot weer maakrwerk.
Frans Muller, Gedichten. Schildpadreeks
No. XXXII, Uitg. A. W. Bruna en
Zoon, Utrecht.
Blijkbaar --- zie de stofomslag ^-- is
Frans Muller een beschermeling van An-.
ton van Duinkerken, die hem ook een
gunstige recensie meegeeft. Het wordt al
meer en weer gewoonte dat of de uitgever of een beschermheer een nieuwe
uitgave vergezelt met een bewonderende
toe-knik. De recensent kan eigenlijk vol..
staan met to zeggen: lees het stofomslag
of het prospectus; tenzij hij het er helemaal niet mee eens is.
Anton v, D. zegt: „Het vers van Muller
is welbewust anti-barbaars. Hiermede
strookt ook de sierlijke melodieusheid van
de versvorm."
Waarom zegt Van Duinkerken dit zo
negatief : welbewust anti-barbaars? Kent
u, lezer, verzen die onbewust barbaars
zijn? Die zijn dan absoluut dood geboren.
Verzen molten rauw zijn als Du Perrons
„Gebed tot de harde dood", barbaars
sluit alle dichterlijkheid uit, naar een
uiterst--linkse of een uiterst-rechtse leant.
Ter zake.
Frans Muller schrijft een gaaf vers, niet
diep, niet verrassend, maar bekorend door,
zoals Van Duinkerken zegt, zijn zangerigheid; daarom geeft hij verzen als „Het
Blauw" waarin hij jongleert met bloemenr
namen en hij is een geraffineerd kenner
van de nuancen der kleuren, want hij
zegt:
Dus kenners, kiest uw woorden uiterst
fijn,
Gij weet, wat kleur- en smaaknuancen
zijn.
En zeg mij niet: „hoe blank zijn hare
borsten,"
Maar zeg mij dus, hoe blank haar borsten
zijn!
't Blijft oppervlakkig maar van een zachtglanzende soort; aan de „woordkunst"
der tachtigers doet deze gesoigneerde
dichter ons denken, die „de dans der
idee" bemint, zonder ons zijn ideeen to
verwoorden. Sympathiek toch, deze verzen van een „schuwe vertedering", zoals
Van Duinkerken zegt, al kan de stilte
bier licht „verburgerlijken", als we die
teveel koesteren „zo, zonder liefde, le
vensdoel of vragen."
A. W.

186

Hans Warren, Pastorale, Uitg. A. A. M.
Stols, 's-Gravenhage.
Jan Vermeulen, Vergeef se Hertst. Uitg.
A. A. M, Stols, 's-Gravenhage.
Ondanks deze apocalyptische tijd verandert er nets aan wat twee jonge men-sen samen beleven in de lente der ontlui
kende liefde. Dus zullen er ---- gelukkig
^- pastorales blijven en pastorales gedicht warden en .— uitgegeven b.v. door
Stols, die al zoveel jonge dichters aan
een plek hielp om publiek to zingen.
't Is niet kwaad; het is zo iets als een
zomervacantie op de rivier, ergens in de
Achterhoek van Overijsel, waar je de
wereld vergeet voor dat idyllisch genot:
samen op de Dinkel b.v. Alleen maar:
het is weer zo heel erg:
Ik streel je kieine vaste Borst
en bijt tot bloed je mooie mond...
Hans Warren raakte toen in de war;
Been wonder; 't was nacht... Hij gaat
weg en ,t is nog nacht:
Op mijn lippen proef ik warm het bloed
Dat je kussen beten uit mijn mond.
Zij dus ook bijterig. Als er dan maar
niet meer gebeurd is met al dat bijten...
Voor zover deze dichter de natuur doet
zingen, is hij ons sympathiek; kan hij
zeggen, wat hij ziet — in een lied. Maar
hij is zo heel erg gepassionneerd:
Sluit je ogen niet, als mijn blik
Dierlijk verschemerd langs je dwaalt,
Straks zal ik een sarabande spelen,
Alleen voor jou en ruisend als de zee.
Dit is ongerijmd; 't is to hopen dat het
toen, tijdens die sarabande, tot een menselijk-verschemerd zijn gekomen is......
Jan Vermeulens Leven heeft zo niets van
een pastorale. Hij leeft in zijn herfst, een
vergeefse nog wel.
Wij komen nooit meer 's nachts tesaam.
Het lot hernam zijn blinde loop,
en 's avonds, aan het smalle raam
alleen gelaten, zonder hoop,
volg ik het stijgen van de maan.
Was het voor liefde dan to vroeg?
Sinds zij voorgoed is heengegaan
heb ik aan eenzaamheid genoeg.
„Voor Milly" zingt hij zo. En later:
Veel meer dan verzen schrijven zal ik
nooit —
De herfst is dus vermoedelijk niet vergeefs, maar literair vruchtbaar. Het is alles zo erg sentimenteel, zo Rhynvis-Feith^
achtig romantisch, dat je je verbaast,
hoe al deze herfstigheden nog een nitBever en heel goed papier konden veroveren. Hoe weinig-mannelijk, hoe slap-

lendig dit zoet gevoois is, dat toch wel
technisch knap gedaan is, soms, blijkt
uit dit voze gerijrn:
Op zomeravonden zit ik to lezen
voor 't open venster in een „dun franc"
boek
en ben van eenzaamheid voorgoed
genezen
wanneer ik eindlijk geen geluk weer zoek.
De laatste regels van dit boekje luiden:
Ik weet niet waar ik de moed
vandaan haal om eenzaam to zijn.
Warhoofderij, decadent in hoge mate...
A. W.
Adr. Borstlap, Het W erkwoord. Uitgeversbedrijf „Edecea " , Hoorn.
je denkt: wat moet dat worden? Een
grammaticale poezie, die een contradictio in terminis betekent?
Het eerste liedje beet: Het Werkwoord.
Wtj dutten in de kerk.
jaag ons de banken uit!
Gij geeft de wereld buit
aan ons gehoorzaam werk.
O, is ' t dat? Maar — die titel is toch
erg ongelukkig gekozen.
De dichter droeg de netto-opbrengst van
dit boekje of aan het fonds tot bestrijding
der tuberculose „Draagt Elkanders Lasten " , uitgaande van het C.N.V. in Nederland. Heeft hij aan de werkman denkende, het werkwoord erg passend gevonden? Erg „gezocht".
Een dichter uit orthodox-belijdende kring,
die ook nog to veel vast zit aan de overgeleverde beeldspraak, maar — die toch
telkens probeert to komen tot een eigen
stem, een fris ontraditioneel geluid. Wij
weten alien dat zelfs dat trachten, al
slaagt het zelden, verblijdend en vooral
bevrijdend is. Hij kep t ook de humor,
die de zwaarste dingen optilt in een licht
verband van rhythmen. Deze verzen zijn
nog al ongelijk van waarde; naast cen
rhetorisch vloeiend rijmsel een vers, dat
treft: De Liftboy b.v. en daarvan 't slot:
Ach, eeuwig duurt dit wrede spel
der kleine cel,
die telkens weer naar boven schiet,
maar nooit reikt tot het hoog gebied
van zon en wind, Gods eigen kind.
Er zijn er meer zo, symbolisch bedoeld
als „De Scheepsbouwer" met regels als:
De levenskunst vindt haar behagen
vlak langs de rand van 't avontuur.
Hij moet erg oppassen voor de al to
vlotte maatgang die licht ver-wordt tot
een dreun van geijkte beeldspraak. Het is

moedig van de sociaal--voelende dichter
„Paulus vandaag " to laten spreken, maar
.-- 't gaat zo helaas niet; wij blijven nu
eenmaal to veel wandelen in het domineespak van direct herkenbare snit; de
wereld ziet het en — luistert niet meer.
Misschien moeten we zelf in ons vers
meer „wereld worden; de eigen stem
opdelven uit de diepte der overkorsting
met traditionele beeldspraak; dat kost
A. W.
veel strijd en veel tijd.
Freek van Leeuwen, Wederkomst, 2e
druk. Uitg. A. A. M. Stols, 's-Gravenhage. 1946.
De dichter heeft elk der twaalf apostelen
in sonnetten geportretteerd. Bijbelse gegevens doen er niets toe; Freek van
Leeuwen heeft het Evangelie geprojecteerd op het vlak van zijn sociale bewogenheid en decadente aberratie; je ziet
hier wat subjectivisme vermag. ' t Ergste
is het sonnet Johannes, waar de discipel,
die Jezus liefhad, zó door de meester
wordt gezien:
„Daar waar de wenkbrauwboog de schelp
der slapen raakt,
Brandt het geheim van veel doorwaakte
nachten.
Daar heeft Mijn mond de bittre vrucht
gesmaakt,
Die ik niet noemen dierf in mijn diepste
gedachten.
Zo drinkt jezus in deze „Wederkomst"
uit alle bekers der zonden; zo kan het
hier heten:
Ook Ik ging aan mijn tuchtloos hart
verloren.
En toch zijn bier ^-- o wondere contrasten — sonnetten, aanvaardbaar als
dit:
Zebedeus.
Ik klom al naar het einde van mijn leven —
Ik was al moe en van de dagen zat.
Ik oogstte 't schraal geluk de schamelen
gegeven.
Van zorge en moeiten meer had ik mijn
deel gehad.
En een gerucht werd hoorbaar in de stad
Dat d'arme hutten zingend kwam omzweven.
En in mijn hart kwam een ontroering
beven.. .
Het was of ik Uw komst altijd geweten
had.
Gij schonkt mij 't Leven dat ik nooit
bezat,
Gij streek de twijfel van mijn grijsheid
glad,
Laat mij U volgen op Uw lichtend pad.
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Uw Koninkrijk zal ik op aarde niet
beleven,
Maar in Uw gulden boek hebt Gij :nijn
naam geschreven:
Twee zonen heb ik, Heer, U als soldaat
gegeven.
A. W.
DIVERSEN
Eric van der Steen, In het huffs van den
dichter, C. V. Uitgeverij v/h C. de
Boer Jr. Amsterdam, 1947.
Drie zijn er in het huis van den gestorven
dichter: twee vrienden van hem, de een
(de „ik" in dit boekje), die een intense
belangstelling heeft voor zijn werk en de
boeken ordent, de ander, ingenieur James,
(symbool voor 't analyserende, schiftende
verstand), die de nagelaten manuscripten
ordent (systematisch!) , de derde, Thea,
ontwerpster van japonnen, met intuitiefzuiver gevoel voor kleur en vorm (symbool van de aesthetische waardering, vrij
van -ismen) . Zij is, en hierin schuilt
wederom symboliek, de verloof de van
James. Plaats: een kamer met breed raam,
dat uitzicht biedt over weiden, lopend
naar de zachte golving van duinen aan
den horizon. Tijd: een avond in Mei,
,,maand van vele regens en nachtegalen".
Maar hier meer van regen, zoals we die
kennen als symbool in 't poetisch werk
van Van der Steen: „water is prachtig,
regen leelijk, omdat het ontbonden, dood
water is". De dichter Van der Steen
praat zelf en laat de beide anderen in
deze gevoelssfeer filosoferen over 't werk
van den doden dichter en diens beschouwingen en aforismen, d.w.z. over het
dichterschap ( van v, d. Steen, als hi)
dood zal zijn) .
Regen, verveling, dood, ontbinding en
alleen de kunst, inzonderheid de poezie
is. Ik weet niet of de schr. beinvloed is
door filosof en als Heideg g er en Sartre.
Dat doet er ook niet toe: hetzelfde moderne levensgevoel dat daar zijn wijsgerige vertolking vindt (het geworpenzijn in een existeren, dat ten dode is bij
H, bij S, vervlakkend tot eeri soort hedonistisch-aesthetisch atheisme), grijpt
hier gretig naar de genoemde symbolen.
Ziehier een paar uitspraken, die (hoe kan
het anders bij een dergelijke gelijkheid
van inzicht en intuitie) niet vreemd zijn
aan de terminologie der existentiefiloso^
fie:
Dromen zijn verlangens van het lichaam
om mee to gaan met de geest, zijn
schaduwen in de kleine, dof fe spiegel
van het lichaam. Noodlot van het leyen is, dat wij niets weten van de
dood, omdat wij anders uit dit leven,
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dat dan een straftijd is, zouden breken.
Wij gaan levend dood, daarom is het
voor ons, levenden, met de kwestie:
zijn of met zijn, maar: zUn naar niet
zijn. ( curs. van mij) . En slapen is gevolg van de verveling van den geest,
die genoeg heeft van wat de zintuigen
hem berichten.
Een vervlakking in de richting van een
aesthetisch hedonisme: 't pessimisme is de
beste levenshouding, want veel verrassin'gen zijn dan aangename verrassingen.
Ondertussen, hoewel na blijft werken de
suggestie van een fin-de-siècle--steer ener
verveelde, oververzadigde cultuur, worden goede Bingen gezegd over schilderkunst en muziek, over humor en sarcasme en vooral, wat men van 't begin
of verwacht, over 't ontstaan van poezie.
(„De spanning, die aan het maken van
een vers voorafgaat, ontstaat uit de aanzoemende werveling van de paar duizend
woorden, waarover wij beschikken, en
die uit een oneindig aantal gevoelens hun
mededanser zoeken") . Als hij spreekt
over „het maken van een vers" vibreert
toch een toon van vreugde mee en is de
„natuur sterker dan de leer".
Want tenslotte is Van der Steen allereerst dichter. Ook al was geen auteur
vermeld zou men hem als zodanig herkend hebben, op blz 11 al: in de hoek
van de kamer van den dode speelt een
gramofoon „een meisje, jaren geleden
gestorven, speelt piano, zoo koud, dat het
is of zij al tang dood was Coen de gramof oon Naar registreerde, ( curs. van ml))
... voor het raam blader ik twee boeken
zwarte schijven door." Ogenblikkelijk
hoor je zijn „Achterkamer” (in „Nederlandse liedjes") :
Een gramofoon met dertig oude platen
Die laat ik 's avonds spelen, een voor een,
Als 't stil is krijg ik neiging to gaan
praten,
en 't helpt je over de verveling heen.
Ik ken ze alle dertig nu van buiten.
Slechts een bevat een zwijmelende wals.
De regen geeft zijn bijval op de ruiten.
De een blijft zuiver, de ander wordt al
valsch.
Dat is mijn gramofoon, met dertig platen.
Steeds slechter helpt hi) ml) door de
avond been.
Maar waarop moet een mensch zich dan
verlaten?
De beste platen breken, een voor een.
Alles wat Eric van der Steen gezegd
heeft in „In het huis van den dichter",
had hi) al gezegd in dit vers en, op de
wijze der poezie, duidelijker! Karel v, D.

Dr. C. Serrurier: Franse letterkundige
salons van voorheen. N.V. Leidse uitgeversmaatschappij, 1447.
Er zijn van die boeken, die je jaloers op
een zekere tijd kunnen maken, die je zo
het aroom en de quintessens van vroeger voor je doen leven, dat je je een
moment tijdgenoot voelt. Zo is dit boekje
over de Franse letterkundige salons.
In deze wereld der esprit, waar de vrouw
regeerde, vertoef je en het is alsof je zelf
de salons binnenwandelt, de verfijnde of
de armoedige, waar toch iedereen van
naam kwam.
En dat alleen om de taal, de innig gelief de Franse taal to spreken, het converseren tot een kunst to maken, en zich
in de esprit to oefenen.
En met een zucht leg je het uit je handen.
De kunst om to spreken werd er beoefend,
de kunst om oud to worden als vrouw en
zelfs als alleenstaande vrouw, was het
fundament, waarop de salon in die tijd
opgebouwd werd. We lezen van Madame
Du Deffand: „Hoewel zij weinig fortuin bezat, vormde zij op Naar beurt een
salon, die zijn grootsten bloei bereikte in
1747. In die jaren — ze liep al tegen de
vijftig --- begonnen haar ogen slecht to
worden en niet lang daarna was zij volkomen blind. Onder die ramp bioeide
haar geest op en maakte zij van haar
leven vat zij kon."
„Fens of tweemaal per week bond zij
Naar bezoekers een eenvoudig souper aan,
waaraan blijkbaar weinig zorg besteed
werd, want een der gasten beweerde
later, dat er tussen haar keukenmeid en
een giftmengster alleen maar verschil in
de bedoeling was. Toch wist de ongelukkige, blinde vrouw, met haar verbitterd
karakter en slechte soupers, de elite van
Parijzenaars en in Parijs verblijvende
vreemdelingen om zich heen to verzame
len." En dit, terwijl zij van een klein
kapitaaltje en van een pensioen moest
leven...
Het is goed, dat we deze dingen lezen
in onze tijd. Dat niet alleen geld en jeugd
invloed hebben... dat er een tijd geweest
is van de salon, waarin men zich be^
kommerde om de taal om „1'esprit". De
kunst om to spreken, wordt door ons niet
meer beoefend, we stamelen, of we imiteren, of we brallen. Maar zou het niet
nodig zijn, om hier eens op to letten, en
om jets van deze „goede oude tijd" over
to nemen?
J. v.

C. W. Coolsma „Gekooide Vogels", J.
N. Voorhoeve, den Haag z.j.
Wie wel eens „bezoekers" rond leidde in
een „openlucht gevangenis" (zoals sommige interneringskampen na overgang
naar justitie geworden zijn) raakt zo

gewend aan hun cliche-opmerkingen, dat
hij ze niet meer hoort. Wat telkens varieert is de min of weer verstolen blik
waarmee ze, soms achter de rug van den
geleider, nog eens omzien naar een gevangene in z'n „boevenpak", nieuwsgierig, alsof ze apen bekijken in een dierentuin. Een heel enkele debiteert dan soms
nog dierbaar 't gezegde van John Knox:
„Als ik langs een gevangenis kom, ontbloot ik altijd m'n hoofd en dank God, dat
hij mij, zondaar, genadig was." Dat is
vaak 't enigste dat velen, zeer velen, weten
van een gevangenis en 't leven der mensen daarbinnen. Soms zou je dan Willem
van Iependaal in de buurt wensen, dat
die, uit de snedige opmerkingen van gevangenen over dergelijk bezoek, een snijdend rijm zou maken. Een andere keer
heb je neiging to citeren Henk van Randwijks „Recidivist", vooral de slotstrofe:
En als ge dien man hebt veracht in zijn
leven,
vreest niet als ' ge hem hierboven ontmoet,
want de dief en de burger zijn er om
i t even:
twee zwarten, gereinigd door 't zelfde
bloed.
Heeft het bock van Ds. Coolsma, gevangenis-predikant to Groningen, dezelfde
genezende werking? Dat zal mede arhangen van de innerlijke gesteldheid van de
lezer. Het heeft niet de f elheid van een
gedicht, noch het indringende van een
novelle of roman. 't Boek heeft dan ook
Been literaire pretentie. Het benadert de
verschillende figuren (rijk gevarieerd:
een predikant, een dief, een inbreker, een
verwende rijke mislukkeling, een eerlijke
driftkop, die 't meisje dat hem bedroog en
zichzelf trachtte neer to schieten, een sa
distische onderdirekteur) van de buiten
kant, door fragmenten uit hun levensgeschiedenis en uit aan Ds. C. geschreven
brieven to citeren. En wat kan een geestelijk verzorger eigenlijk meer doen, dan de
buitenkant to benaderen, tastend, voorzichtig en liefdevol. En dat doet Ds. C.
Hij is er de man niet naar om, als God
Zijn werk begint met een (gevangen )
mens, door 't sleutelgat van een binnenkamer to loeren (of, om in de sfeer van
een gevangenis to blijven, door 't kijkr
gaatje van een cel) of het nu verder wel
goed gaat.
Door de vele citaten uit brieven aan hem,
mag 't een ogenblik schijnen, dat de pre
dikant wat to veel op de voorgrond
treedt, de eindindruk is niet anders, dan
dat de schrijver en zijn werken onder
gevangenen, met eerbiedige schroom en
overtuigd van 't zelf niet to kunnen,
terug treedt achter Christus en diens
werk. Hij is dan ook 't meest op dreef
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als hij schrljft over de confrontatie van de
(zeer varierend getypeerde) gevangenen
met het Evangelie.
Ook de humor ontbreekt niet, wat een
waarborg is tegen zoetelijk gedierbaar
over eigen werk. Over 't ellendige systeem van cellulaire opsluiting worden
hartige dingen gezegd.
Waarschijnlijk omdat Ds Coolsma meer
schreef over gevangenen, dan dat ze hem
deden schrijven, zijn de illustraties van
Hein Kray wat mat, ofschoon ze een
goed beeld geven van 't doodse gevangenisinterieur, de bak met zo precies ge^
halveerde broodjes voor 40 man was een
goede suggestie van 't angstig-precies ge
reglementeerde en de beide koppen (op
pag. 206) een goed close-upje van de
eerlijke drif tkop en de gladde f emelaar.
Het bandontwerp is van Karel Hoekendijk.
Karel v. D.
H. R. Trevor-Roper: De laatste dapen
van Hitler. Daamen N.V. den Haag
1947. Ned, vert. Rob Limburg.
De onzekerheid aangaande het lot van
Hitler na de capitulatie van Duitsland
heeft in geallieerde kringen de historisch
gegronde vrees gewekt dat zich onder de
Teutonen de mythe van zijn voortbestaan
You verspreiden. Een der eerste taken
waarop men zich daar derhalve heeft toegelegd was het leveren van onweer
spreekbare bewijzen van zijn dood. Aan
een officier van de Engelse militaire in
lichtingendienst, de geschiedenisleraar
H. R. Trevor-Roper, werd opdracht gege
yen de desbetreffende gegevens to verzar
melen, naar aanleiding waarvan ook het
onderhavige boek werd samengesteld.
In zijn „Woord Vooraf" acht luchtmaarr
Schalk Lord Tedder het een gelukkige
omstandigheid dat deze arbeid kon worden verricht aan de hand van levend be-.
wijsmateriaal, een z.i. onmisbare voorr
waarde om de invloed to bepalen die be-.
paalde personen op de ontwikkeling van
historische gebeurtenissen hebben ge
oefend. Trevor-Roper heeft zich n.1. bij
zijn onderzoek bediend van verklaringen
van ooggetuigen, wier namen hij achter in
zijn boek heeft vermeld.
De betrouwbaarheid is gelegen in de onderlinge onafhankelijkheid dier verklaringen en in de authenticiteit van de ter zake
bestaande documenten.
Behalve dat het de schrijver is gelukt
een logisch samenhangend relaas to doen
ontstaan heeft hij er ook een levendig en
boeiend karakter aan weten to verlenen.
Het Jaatste is een aparte vermelding
waard daar het niet vanzelfsprekend
voortvloeit uit de dramatiek der gebeur-tenissen noch uit de belangwekkendheid
der dramatis personae. De eerste kunnen
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worden gemeten aan de intensiteit van
menig willekeurig voorval in de oorlog,
de tweede komt niet uit boven de onbeduidendheid van elk willekeurig pationaal-socialistisch individu. Er is Been
plaats voor romantiek nosh voor verering. Er is slechts sprake van een geiso'
leerd proces van loutere waanzin, waarbij
het er minder op aankomt hoe, dan wel
dat het zich heeft voltrokken. Dat de
schrijver ons desondanks van het begin
tot het einde in spanning weet to houden
is dan ook to danken aan zijn goede ver .
teltrant, dus aan zuiver literaire kwaliteiten.
Verder zijn de precieze beschrijvingen
van de oorzaken en de aard van Hitler's
dollemansgedrag in Hoof dkwartier en
Kanselarijbunkers waardevol voor de
psychiater die op grond daarvan tot een
tamelijk vulgaire vorm van krankzinnigheld kan besluiten. Moeilijker wordt het
voor de historicus die heeft na to gaan,
volgens Tedder's eis, in hoever Hitler's
bptreden gedurende de laatste maanden
van zijn leven van historie-vormende betekenis is geweest. Deze was immers juist
toen, vergeleken met de vooraf gaande penode — nauwkeurig: tot het mislukken
van het Ardennen-offensief — definitief
verdwijnend en slechts toe to kennen aan
de geallieerde legers. Hitler dirigeerde
toen niet meer dan denkbeeldige divisies,
terwijl zijn werkelijke strijdmacht in ontbinding verkeerde. Dat hij tot het laatste
moment in staat was een magisch-dwingende invloed op de hem omringende hofkliek to doen gelden is uit zielkundig oogpunt interessant dock had Been histo..
rische zin waar het effect van Hitler's
leiderschap tenslotte geheel binnen de
afzondering van het ten onder gaande
Berlijn verbleef.
Men kan dus besluiten met de opmerking
dat de auteur aan Tedder een negatief
bewijs heeft geleverd, hetgeen evenwel
niet betekent dat hij aan zijn eigen doel
.-- het voorkomen van een mythe — niet
maximaal is tegemoetgekomen. Integen
deel, de weergave van de feiten is overtuigend. Niettemin, zo waarschuwt hij in
zijn „Nabetrachting", vertegenwoordigen
de mythen de overwinning van de lichtge
lovigheid op de feiten. Men denke slechts
aan de weeropg estane Nero's en Napoleons, wier biologische dood vaststond.
Terecht voegt hij er daarom aan toe dat
het voorkomen van het ontstaan van politieke mythen niet de taak is van het
historisch onderzoek doch van de practische politiek.
Rest mij van dit uitstekende werk nog to
vermelden dat de vertaler er in geslaagd
is ons het Engels to doen vergeten.
M. S.

Mr Dr H. Houwens Post, Het leven van
den vernuf tigen Ridder Don Miguel
De Cervantes Saavedra. H. P. Leo.
polds Uitgevers-mij N. V. 's-Gravenhag e. 1947.
Len van onze jongere hispanologen leverde in dit werkje een beknopte studie over
Don Quichot, zijn schepper en de tijd
waarin deze schepping ontstond. De
rechtshistorische en culturele achtergrond
van de gouden eeuw in Spanje wordt ons
op duidelijke wijze voor ogen gesteld.
Tegen de achtergrond hiervan wordt de
ridder Don Quichot pas ten voile verstaanbaar. De auteur ziet de Spaanse
edellieden ( hidalgo's en caballero's) als
nazaten van de West-Gothische stammen.
De grandeur van de adel der Romaanse
landen is derhalve van Germaans origine
en ook de zwerf- en ontdekkingszucht der
Spaanse edelen in Spanje ' s gouden eeuw
komt daardoor op het conto van het nordieke ras.
Wellicht hebben wij hier ook een der belangrijkste oorzaken van de omstandigr
heid (de schrijver verzuimde deze voor
de hand liggende conclusie to trekken)
dat de ridder van de droevige figuur in
de West-Europese landen zoveel waardering en bewondering oogstte en het
symbool kon worden van het artistieke
non-conformisme tegenover de burgeriijkheid (waarin vele romaanse elementen
^- bijv. het statische ^– overheersen) .
We zijn de schrijver dankbaar ter gelegenheid van de Cervantesherdenking dit
werkje in het licht gegeven to hebben en
vergeven hem gaarne dat het wat to veel
op sublieme citaten uit Johan Brouwer's
werk drijft. Volledigheidshalve zij nog
opgemerkt, dat ook de minder dan Don
Quichot bekend geworden werken van
Cervantes verhelderend worden beschreP. A. H.
yen.
Aldous Huxley, Wetenschap, Vrijheid
en Vrede. Servire. Den Haag 1947.
Eigenlijk is een figuur van het formaat
van Huxley zeer moeilijk to bespreken
in bet kort bestek van een recensie en zou
men zelfs aan een klein werkje als het
onderhavige een uitvoerig essay dienen
to wijden, daar bij lezing zoveel vragen
rijzen en zoveel knooppunten ons verleiden om ook de zijwegen aan een diepgaand onderzoek to onderwerpen, dat het
schrijven van een korte critische beschouwing reeds bij voorbaat een zeer hachelike onderneming is.
Daarom bepaal ik mij tot enkele opmerkingen. Het sneest tref fende is wel, dat
deze grote geleerde, die zich steeds meer
tot een mysticus van de eerste rang gaat
ontwikkelen, een buitengewoon sterk ont-

wikkeide „Realfunktion " bezit, denker,
dromer en daadmens in zich verenigt en
de toppen des geestes niet verontreinigd
acht wanneer hij daarop gaat spreken
over de vraag : Hoe kunnen allen, mannen, vrouwen en kinderen genoeg to eten
krijgen?
Dit werk demonstreert tweeerlei: Wat
de heer Huxley betreft, dat wij in hem
to doen hebben met een waarlijk universele geest; aangaande de maatschappij,
dat deze door haar toenemende complicaties steeds meer onderlinge samenhangen
aan het licht brengt.
Alleen is het jammer, dat de auteur alle
lichtbundels door een foutief brandpunt
ziet gaan, m.a.w. woorden, geen oog
heeft voor het verdorven mensenhart en
de wet Gods. Zijn Godsbegrip vernevelt
in de dromen van Aziatische mystici,
waaraan ook deze grote geest als zoveel
vermoeide rationalistische Westerlingen
ten prooi is gevallen. Waar hij derhalve
God als product van de menselijke geest
ziet komt hij ook in het aan de hand
doen van oplossingen voor ons tijdsgewricht niet uit boven de nobelste humanist.
Met dit voorbehoud laten zich zijn voortreffelijke cultuurfilosofische en sociologische beschouwingen met bewondering
voor zijn diep indringend vernuft en synP. A. H.
thetisch vermogen lezen.
JEUGDLECTUUR
Joh. van Hulzen, Nederlandse W ereldreizigers. J. H. Kok N.V., Kampen,
1947.
Id., De avontuurlijke reizen van een
scheepsdokter. A. Roelofs van Goor,
Meppel, z.j.
Id., Onze Westindische geschiedenis. Uitgeverij W. van Hoeve, 's-Gravenhage,
1946.
Joh. van Hulzen heeft zich vooral in de
zeegeschiedenis van ons yolk verdiept.
De drie hierbovengenoemde boeken zijn
er enige resultaten van.
In Nederlandse Wereldreizigers heeft
hij een aantal reisverhalen oververteld en
ze in een zeer vluchtig geschetst historisch
verband geplaatst. Het zijn de vanouds
bekende verhalen, waarvan zowat elk wel
eens de stof voor een jongensboek heeft
geleverd. Vooral voor jongens die zich
to groot voor „een verhaaltje " gaan voelen, lijken ze ons geschikt. Het avontuurlijke trekt hen aan en Van Hulzen
vertelt smakelijk en heeft de sobere verhaaltrant der reisjournalen weten to handhaven. De van ouds bekende zeereisverhalen van Jan Huygen van Linschoten,
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Willem Barents, De Houtman, Olivier
van Noort, David de Vries, Abel Tasman en Jacob Roggeveen, zijn nog aangevuld met de sage van de Vliegende
Hollander, het verhaal van de reis van
Willem van Rubroek, en tenslotte met
de verhalen over de eerste luchtreis naar
Indie, de tocht van de K XVIII en de
Melbourne-race.
„De Avontuurlijke reizen van een scheepsdokter" ligt in eenzelfde vlak als „Nederlandse Wereldreizigers ", het is een naverteld reisverhaal. De scheepsdokter is
de 17e eeuwer Nicolaus de Graaff, die
zelf de zestien reizen die hij maakte, be-.
schreven heeft. Van Hulzen vertelt dit
relaas over. Het is uit de aard der zaak
een relaas gebleven en hoewel er veel
spannende momenten in voorkomen, mist
het boek toch het spannende van een
jongensboek, dat immers op een climax
is opgebouwd. Het leest daarom wat ver
moeiend en alleen oudere jongens, die
voor geschiedenis belangstelling hebben
zullen er ten voile van kunnen genieten;
zij zullen er heel wat van de levensg ewoonten aan boord van onze 17e ceuwse
schepen door leren kennen.
Een belangrijk werk leverde Van Hulzen
in „Ooze Westindische geschiedenis". Hij
gaf ons in dit boek, het mope dan een
compilatiewerk zijn, een uitgebreid, doorlopend geschiedverhaal van onze zeegeschiedenis die betrekking heeft op onze
bezittingen in de West, d.w.z., in Amerika en Afrika. Een hoofdstuk uit het
verleden van ons yolk dat nog maar weinig bekend is. Vooral dit kloeke, goed
uitgevoerde boek is zeker niet alleen voor
de jeugd bestemd, maar zal ook door de
ouderen met genoegen gelezen worden.
Want Van Hulzen toont zich een geoefend stylist, wiens boeken zich prettig
C. V.
lezen laten.
Rie van Rossum, Guusje uit de Goudsbloem. Bosch Keuning N. V., Baarn.

yen meisjesboek voor de leeftijd 13 — 16
jaar. Speelt op een Sumatraanse onderneming. Te betreuren is dat het boekje
geestelijk ontstellend leeg is, en daardoor
onbruikbaar. De door de uitgeverij geannonceerde leeftijd 11-14 jaar is beslist onjuist. De plaatjes zijn slecht. De
vertaling van een aantal Maleise woorden staat achteraan in 't boekje, wat voor
een kinderboek niet juist bekeken is. Noten of ( ) waren beter geweest. Ik wil
't kind nog zien, dat zonder kriegel to
worden, telkens achterin gaat kijken, of
dat vreemde woord misschien vertaald is.
Want die woorden zijn in de tekst als
zodanig niet eens gekenmerkt.
J. v. D.
Francine Onstein, De Huisjes aan de Linge. Uitg.: J. Philip Kruseman, den
Haag.
Wat kan Francine Onstein vertellenl
Kostelijk. Kinderen van zeven tot tien
jaar zullen van „De Huisj es aan de Linge" genieten als van een boek van Van
de Hulst. Het verhaal is zeer levendig,
de toon is heel zuiver en de taal is prettig verzorgd. Dubbel jammer is, dat :n dit
opvallend goede boek het religieuze element bijna ontbreekt. Want het is toch
zó, dat Been kinderboek een goed kinderboek is, als de kinderlijke religieuze
beleving in de gang van het verhaal niet
een natuurlijk element is. Preken zijn uit
den boze: klontjes in de pap zijn nooit
lekker, maar als de bloem ontbreekt, is
't ook niet goed.
Milieu en sfeer van dit verhaal zijn echter die van 't blijmoedig christelijk gezin. Daarom durf ik ervan to zeggen:
een fijn kinderboek.
J. v. D.
Piet de Rover. Bieke's Levenslied, illustraties van Ben van Londen.
Jan Haan, Groningen 1947.

Een kostelijk kinderboek voor meisjes boven de tien. Het gegeven is niet modern,
maar dat is voor de geboren vertelster
Rie van Rossum geen beletsel om er een
boeiend verhaal van to maken. Twee
dingen vallen je bij 't lezen bijzonder op:
de verzorgde, argeloze taal en de zuivere,
innige sfeer. Welk kind zou niet luisteren
als Rie van Rossum vertelt? En ik vermoed, dat er heel wat vaders en moeders
zijn, die haar even graag aanhoren als
hun kroost.
J. v. D.

Een fijnzinnig, uitstekend geschreven kinderboek, dat zeer bevattelijk het leven
van een bij beschrijft; het zal kinderen
van acht tot dertien jaar zeker boeien; het
heeft een uitnemende opvoedkundige
strekking en goede plaatjes. Een zeer ge
slaagd boekje, dat je graag in handen
van je kinderen geeft.
J. v. D.

Bep Claron, Pit staat pal. Uitg.: De Boer
kerij, Baarn. Deel II Giraffe--serie.

In „Zonnige Herfstmorgen" van M. A.
Rijnsburger, pag. 54, Nov, no. 1947, staat
2e strofe, 3e regel v. b.: kleed. D, m. z.
leed.
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RECTIFICATIE

Ma.rgreeth VVoltjes
DE VOGELS ZIJN MIJ COED GEZIND .. .
De vogels zijn mij goed gezind...
Een kind komt met mij praten...
Saar 't hart, dat mij vandaag bemint?
Het mcet mij morgen paten.
Een mens, tot eenzaamheid gedoemd,
zwerft eenzaam door de straten.
Wie mij vannacht de liefste noemt
zal eenmaal mij verlaten.
Eens hee£t een vriend mij vergezeld
Tangs onvermoede paden.
Ik heb dear een gelieim verteId
aan wie mij zou verraden.
Wie mij vanavond begeIeidt
om vriendschap of voor zaken,
zal met zijn buur to zijner tijd
zich om mij vroIijk maken.
Ik ken U. Ik verwacht niet veeI
van wie mij eer bewijzen.
AI vaIt Uw mooning mij ten deel,
al reikt ge mij Uw spijzen.
De vogeIs zijn mij goed gezind...
Een kind komt met mij praten...
Wie mij aIleen aan U verbindt
is God, Die ons moest paten.
Ik moet mij Bergen bij Zijn Kruis.
U zal ik dear ontmoeten.
En God zaI in het Iaatste Huis
ons aIs Zijn Kind 'ren groeten.
Voor Jo Ypma
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H. de Bruin

FRAGMENTEN
van een Iezing ter nagedachtenis van H. van der Leek')
Het Iaatst zag ik Harmen van der Leek in het begin van September 1941, en wel zoals ik hem in de Iaatste jaren dikwijIs had
aangehoffen: onder een plaid op de divan Iiggend, in zijn studeerkamer. Toen ik binnenkwam rees zijn peilencle blk op uit het boek
dat hij aIs de rand van een katheder omkIema h.ieId. Hij trok zijn
briI voor de ogen weg, waardoor zijn geIaatsuitdrukking opeens
dat beslotene van .,ik weet wat ik weet" verloor, en weer bijna
jongensachtig werd, geneigd tot die lack die zo vaak uit een
bijna onnozeIe verwondering opschaterde.
„Ik mag zeker weI bIijven liggen, " zei hij: „Ik hen aI weer
doodop na die eerste schooldag, jo - ik sIaap ook zo slecht weet
je. " Het viel mij op dat zijn gelaatsplooien dapper, zijn uitzicht
h leker, ouder was geworden dan sedert ik hem daarvoor ontmoet
had. En dat na de vacantie? Was er iets?
Waarom zou er niet lets zijn? Wij raakten al spoedig in het
gesprek van de dag: de toestand van ons Iand. Zonder dat ik
daartoe hepaald aanIeiding gal, bekende Van der Leek mij zijn
angst voor de ilIegaIe actie. Hij wenste zeIfs de schijn to vermijclen,
zei hiJ, hij Ieefde al gevaarlijk genoeg tussen de schoIieren bemoeide zich nergens mee. Ik heb zeer waarscliijnIijk biJ aI
deze bekentenisen staan knikken - nadien heb ik vaak gedacht
dat hem toen de angst voor een of antler dreigend onheiI reeds
op de hieIen zat.
1) Hein de Bruin heeft in i9z voor de Chr. Auteurskring zijn Enkhuizer jeugdvriend en mederecdacteur van Opwaartse Wegen Harmen van
der Leek herdacht. Het manuscript van deze Iezing was niet verder perskIaar gemaakt, maar ik meen niettemin dat we en De Bruin en Van der
Leek eren door er aIsnog enkeIe fragmenten uit to pubIiceren. Uiteraard
is De Bruins visie op Van der Leek persoonlijk en eenzijdig, maar in die
persoonIijke eenzijdigheid zit voor ons Loch ook weer een positieve waarde,
in zoverre de vriend zich aan het Iot van zijn vriencd heeft gespiegeId en
onbewust in het portret van de ander op soms ontroerende wijze zichzeIf
heeft getekend. Misschien heeft Hein cle Bruin nergens duideIijker dan in
de Iaatste bIadzijden van dit stuk zijn eigen tragisch geheim onthuId. Het
slot is voor mij indertijd aanIeiding geweest tot het schrijven van het gecdicht CeIbrief dat in het voorjaar van 1943 in het bundeItje Margrieten
voor het eerst is verschenen.
K. HEEROMA.
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Van der Leek vertrouwde me nog meer gedachten toe die bij
Item leefden. Ik ican ze me niet meer in hizonderheden herinneren,
ze waren trouwens niet verbizondercl, maar hestonden in algemene
gevoelens: ten aanzien van „onze mensen " , waarmee hij de orthodoxe christenen bedoelde: over hun levensvreemdheid.
Nu lcomt het me voor, dat hij toen maar niet sprak uit een
zekere onbevredigdheid .-• zoals antlers weI eens gebeurcle, een
stemming wear waarschijnIijk zijn gesteI toe bijdroeg .-• maar
Bat hij „laatate Bingen " had to zeggen, een pear Iaatste conclusies.
Nu is zijn gestaIte ons „vreemd " geworden op Bat laatste stuk
Ievensweg Bat hij Bing, verstoken van de zo nodige menseIijke
huIp, overgegeven aan een ongenadig gericht en .-.• Goddank
aan een oneindig genadige Vertroosting.
Maar hoe vreemd hij ons werd ,-.• toch kan het niet de bedoeJing zijn Harmen, in een herdenlcing, to ontslaan van zijn menselijkheid en hem van hieruit de glans to geven van een of andere
mythe. Immers juist in zijn Ievenseincle - dat Iiij enkeIe welCen
Iang met zieIepijn en verzoeking heeft moeten torsen, en rekken,
.-+ was hij als het ware met Chrisius in het grote Iijden. Een armzaligheicl en een verrukking tegeIijk, waarvan wij ons ternauwernoocl aan de hand van zijn Iaatste brieven een voorstelling Icunnen
vormen. Als verheerIijkt mens ontstiJgt hij aan onze waarneming.
Harmen van der Leek werd in 1895 to Enkhuizen geboren aIs
oudste noon van een gezin van vijf kinderen. Een broer, Cornelis,
overfeed, omstreeks 1924 of ' 25 meen ik, to Amsterdam aan een
zich plotseIing voordoende longziekte, die hem snel uitteerde. De
enige dochter kwam enkeIe jaren Iater tragisch om het Leven, toen
ze met Harmen en een pear kennissen op de „nieuwe meer" zou
gaan roeien en bij de spoorwegovergang onder het Iocaalspoortje
geraakte zonder dat iemand er eigenlijk erg in had wat er zo
gauw gebeurcle. Ze Iiep parcloes onder de locomotief .-• toen hear
broer omkeek, ontdekte hij nog slechts hear deerlijk verminkte
Iichaam. Dit voorval, en deze aanbIik, zijn Van der Leek Iang
bijgebleven.
De wader was huisschilder evenaIs de grootvader. Hij was een
politiek en kerkelijk zeer meeIevend mens, hetgeen vooraI tot
uitdrukking kwam in zijn conversatie; hij was wat men noemt een
prater, gezellig, maar tijdrovend. Toen mijn ouders in Enkhuizen
nog een boekenwinkeI - annex sigarenhandel - dreven, stoncl
Gerbrand van der Leek tot vIak bij sluitenstijd voor de toonbank,
rookte en voerde het gesprek. Dat was in de dagen van Kuyper,
Standaarcl en Heraut, aIles nog in Fleur. Men zaI zich Icunnen
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indenken wat er ten naaste hJ in de Winkel verhapstukt werd.
Om Welke reden Van der Leek senior niet de man geworclen is
met waste mandaten in de politiek van het stadje of in de kerkeraad? Misschien was hij to critiscli, misschien to onrustig.
Ik vermeId . dit aIlea om enigszins het milieu aan to geven
waarin Harmen groot werd. - Groot wend lang zeIfs, opvaIIend met die in het oog Iopende afwijking van zijn oorscheIpen>
die op goed Iuisteren en „spitsvondigheid " stonden. Hetgeen niet
zeggen wiI dat Harmen alles steeds goed in zijn oren knoopte. Van
de Iagere school kwam hij op het kantoor van de zaadhandel
SIuis Fa Groot. Tot een van de veIe anecdotes uit zijn eerste kantoortijd behoort dit: hij moest een keer aIs jongste bediende een
flea inlet hales in de stall (het kantoor Iigt er enkele honclerden
meters buiten); Harmen bleef vrij Iang weg, maar eindelijk kwam
Iiij toch weer „op de kaartjeskamer" binnen: „Zo, zeun, en wear
is je ink? " - „Ink, Ink? Ew ik vergeten" . - Hij had aan de havenkant near het vliegeren van de jongens staan kijken .-y hoogstwaarschijnIijk met het nog kinderIijke verIangen: „ 'k wou da'k
ok zo 'n vlieger 'ad".
De zaadteelt en zaadhandel SIuis Fa Groot was een wereldberoemd beciriji, wear toes nog nederige en tamelijk gemoedelijke
patroons en een gedwee en eerbaar personeeI samenwerkten tot
bloei van de zaak op een niet to brecle sociale basis. Huffs en
kantoor .-• niet to vergeten het pakhuis - gaven Harmen ontegenzeggeIiJk dat bewogen gevoeI voor rnaatschappeIijke verhoudingen
en toestanden, dat hem aItiJd bijgebleven is.
Hij was als kIerk een zeer bruilcbare kracht, omdat hij een vIug
bevatlingsvermogen hid, maar zijn beIangstelIing was aItijd zo
veeIzijdig, dat het weI eens moeite kostte hem een werkdag Iang
bij een en hetzeIfde stole arbeid to houden. De tucht was op kantoor overigens niet zo streng, Bat men niet nog andere Bingen kon
najagen Ban het bijeenzoeken van de papieren zakjes waarin „de
bestelling " verpakt moest worden. Van zijn eerste kantoorjaren
weet ik niet Ban uit overlevering, een overIevering die de generaties door, voorzover het „de persoonlijkheden " aangaat, levendig
gehouden wordt. Tot de „rypen " van het gemeenIijk Iangzaam
vIottende personeeI hehoorde Han - of zoals men in Enichuizen
zei Ham - van der Leek. Hij „Iiep er uit" enerzijds door zijn
schranderheid en aan de andere leant door een noncl^alante verstrooidheid, die soma de indruk maakte van domheid. Han had
aItijd om zo to zeggen een heel stel hengels tegeIijk uit: hij deed
zijn werk in een uitstekend nobeI hanclscIzrift, Iiij neusde op zijn
kruk in Ieerboeken en avonturenromans, ergens op een vIiering
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Meld een verzameling droge pIanten en bIaemen tussen fiI
treerpapier met dilcke stenen bezwaard; behalve dat hij in de
appeIentijcl waarschijnlijk een „heuselijke " hengeI uit het pakhuis-clalcvenster had am het blossig fruit in een zakje to vangen r-.
want deze sport behoorde tot de traditie voor aankomende bedienden. Het Icantoor van Sluis & Groot was met de aangrenzencle
pakhuizen een prachfig terrein voor jongens met een zwerversnatuur.
Op die zoIders is echt kattekwaad uitgehaaId, dear zijn pIannen
b eraamd om iemand er tussen to nemen .-• op een vliering achter
een geurige zak anijszaad heeft Han zeker wel eens op een zacht
baaltje de sleep ingehaaIcl die hij door het bestuderen van de
sterrenhemel - nadat hij zogenaamd near bed was gegaan ^-tekort gesclloten was. Van weIke vreemcle en ^^vonderIijke verschijnseIen hij toen aI kennis genomen heeft, daarvan gclen
steeds zijn interrupties van een geaprek: „weet je, dat ....., en
dan wist jets vin de Eskimo ' s en van de Zuidzee, van de Chinezen en van het karakter van de NoordhoIlandse Boer, visser of
houwerman, en niet to vergeten: van de typische godsdienstopvattingen van secten die de Westfriese mystiek vlak achter de trust
heeft opgeleverd.
Als goed gereformeerde knaap, als jongeIing naderhand, was
Van der Leek een trouw bezoeker van knápen- en jongeIingsvereniging. Hij behoorde er aI bijna van begin of aan tot de Ieiders.
In deze jaren begon zijn vriendschap met „kleine " KIasie - een
kerel aIs Kas, en Kas was een kerel aIs een onderdeur zo men
weet. KIaag is een enigszins gebocheId rraanneke met de pienterheid, en voortvarendheid, en behoudzucht tegelijk, aan deze Iichamelijk misdeeIden eigen; hij was „de voorzitter " van de J.V. en
nog tot ver in zijn Amsterdamse jaren in menig ht de geesteIijlce voogd van Han van der Leek, zo niet in verkeer met woorden
dan toch „als een herinnering", een sfeer, die rich tot aIle Icamers
uitstrekte wear Harmen zich op zichzeIf en zijn verliouding tot
God bezon. Hij waarschuwt mij nog in de enige brief die ik van
Han van der Leek in mijn hezit heb en die van ' 18 dateert .-•
enkele Bingen die hij me scIirijft maar niet aan KIaas to verteIlen,
want die zou het waarschijnlijk niet goecl vinden. Ik geloof Bat
Van der Leek altijd oprecht en uit getrouwheid aan zijn vrinclschappeIijke gevoelens, moeite geclaan heeft om zijn vrinclen niet
to heschamen, niet to verontrusten, tenzij hij 2e - om hestwil en
omdat hijzeIf uit Bender ervaring wijzer was g'eworden ,-.• Ben Iceer
beslist moest zeggen wear het op stond. Een min of meer grove
toon icon Ban over aIIe tederheid heenslaan, w elIicht zo Bat hij er
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zelf eigenlijk, zoaIs hij 't zelf zo markant Icon zeggen, „6eroerd"
van werd> maar de prikkeI atak hem nu eenmaal. Die was echter
in een persoonlijke en openlijke confrontatie van de standpunten
in de regeI wel weg to nemen, mits men niet al to sterk op zijn
geIijk hamercle, want in dat opzicht had Han ook weI eens een
„Friese kop " . In overeenstemming met deze geaardheid zou ik
zeggen, had hij evenzeer een uiterst gevoeIig hart. Meer dan eens
heb ik hem biJ het ophalen van oude herinneringen, onder het
aanhoren van een „tedere " anecdote zien !cnipperen tegen de
tranen. 1VIaar hij had nu eenmaal niet in die mate de fijnzinnigheid in de omgang aangeIeerd aIs hij de scIierpzinnigheid had
verworven door zijn studie. In slat opzicht speeIde hem de Enkhuizer stugheid misschien nog aItijcl parten, die bij zijn vrincl
KIasie zich tot op de dug van vandaag mug ik weI zeggen no
aItijd manifesteert. Ik mag bier ter iIlustratie weI een eigen belevenis met dit kleine, alIe Enkhuizers van omtrent onze „jaarklasse"
toch nog aItijd dierhare manneke inIassen. Dit voorjaar stapte ik
op een Zondagmiddag bj KIaas binnen. Hij woont met een broer
en een zuster nog in het ouderIijke huffs, slat geheiligd is door
Jangdurige ziekbedclen en verscheiden sterfgevaIIen - maar ook
enfgszins near de eisen des tiJds gemoclerniseerd. KIaas zat in 't
hoelcje bij het venster, zijn broer Piet lag op een ruststoeI en sIiep,
de zuster zette alvast het theewater op. Ik zou zeggen, KIaus had
aan het belIetje al gemerkt dat ik er was, want hij had me zeker in
de kerk gezien en waarschijnIijk piekerde hij aI weI een beetje
over me dear voor die vensterbank met bIoempotten. Maar hij was
dan ook meteen voorbereid, hetgeen betekent: dathij .^ nee niet
aI klaar stoncl of opsprong, maar...... zich een krappe kwartsIag
omdraaide en mij zittend een handje toestak: , >ee" - zei hij ,-•
ik blikte in de richting van een stoeI - „ja - ier maar zou ik
zegge." KIaas keek weer het venster uit en deed o£ ik er niet was.
(Intussen dacht hij besIist: toch weI Ieuk, hij is me niet vergeten).
Toen kwam Piet overeind en keelc zo gewoon of ik aIs huisgenoot
op mijn gewone pleats zat. Hij reikte mij ook een hand, met licit
gesteun, aIs een IierstelIende, to vroeg tilt 't dutje gewekt: ,>Zo, ok
in stud? Ik 'oorde tenminste dat je in de kerk wazze. " AIs ik niet
in de kerk geweest was - och acme - wear hadden we het clan
zo gauw over moeten hebben? Ik gaf mijn indruk weer van cue
onIangs nieuwgekomen dominee en toen die bevredigend uitviel
zat Klaus met een Iialve slag recut voor tafeI, aIs Wilde hij zeggen:
komaan, nou vaIt er nog effen to praten. Wat we toen deden,
zonder de minste overdaad in betuigingen van weerziensbIiJdscl^ap of lets dergeIijks. En toch- ik ben dear „harteiijk" ont198

vangen. Men moet aIIeen „onze" manieren op de nuance of weten
to waarderen en de trek van het hart kennen, die die stugge bewegingen regeert.
Ook hij zuIke mensen Izeeft Harmen van der Leek Ieren denken
en...... Iachen, want deze Klaas kon ongeIooflijk geestig en uithundig zijn.
Toen ikzeIf de kantoorkruk belciom, zat Han in het „grote kantoor", in de hoek van de factuurafd. U.S.A. Hij schreef met zijn
Soenneckens rondschrift nr 5 1/2 een hand die met nog vijf of zes
anderen in schoonheid en degeli jkheid wedijverde. En hij was een
van de eersten en rapsten in het machineschrijven, dat toen aIs
een privilege gold. Hij was beroemd om zijn reclenaarsgave en een
inventief vermogen, slat voor de talloze scenes die ter verpozing
werden uitgevoerd weI van pas kwam. Hij verdedigde en onthief
mij een keer in een of andere concurrente Iiefclesaffaire in optima
forma voor een geinmproviseerde rechtbank, een zitting waaraan
de dikke archiefboeken en Hans manIijke stem de noclige ernst
verIeenden.
In de oorIogsjaren verhuisde het gezin Van de Leek Haar Amsterdam, een vertrek dat door een of andere tegensIag in taken,
misschien ook door een ongerijmdheid in het karakter der beide
broers die de schiIderszaak dreven veroorzaakt werd. Oom dan
was een veel stiller type dan varier Gerbrand - iemand die in
aIle bescheidenheid zichzeIf ontwikkeIde .-+ ceIIo speeIde en Iater
drogist wercl: enige trekken uit z ij n karaicter waren ook Harm
niet vreemd: ernst, muzikaliteit, wellicht moet zelfs het alchimistisch experiment erbij gerekend worden. Neef deed, meen ik, ook
aan natuurkundige proeven, een ambitie die Later, dunkt me, de
richting Ham van de beIangsteIIing voor de geneeskunst, waarover
Han bij gelegenheid een woordje wist mee to spreken> in termen
die hij van zijn medisclie vrinden had gehoord en weI begrepen
ook. Want aIs hij pIotseIing voor jets interesse had, dan stale hJ
zijn news enige tijd aanhoudend in lectuur op dat gebied. Zo was
- om dit maar terstond to vermelden .-• goed belezen in filosofie. Hij reed .-r Haar het ons voorkomt - misschien weI eena een
ietwat eenzijdig stokpaardje - maar hij reed het, Haar ik weI
hoorde, voor de ogen van kenners „verbIuffend " , en in een steekspeI „vast".
Van der Leeks reeds vroeg ontwaakte beIangstelIing voor literatuur ontwikkelde zich met zijn taIenstudie, hij verwierf de kennis
om zicIi kritisch uit to drukken, om over aesthetische vraagsiukken
op de wijze van de vakman to schrijven, to Iezen en to debatteren.
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Maar aIeer hij een reeds in Enkhuizen opgevatte studie voor
Midclelbaar Duits welbewust voortzette, zat hiJ in Amsterdam
achter verschiIIende kantoorbureaux met wisseIende aspecten. Ik
moet bier een heetje op de tast gaan, omdat ik het spoor van
Harmen in Amsterdam enkele jaren ben kWt geraakt. Ik geloof
dat hij dikwijls van kortstondige en niet aI to Iucratieve „baantjes"
heeft bestaan: eens in een of ender foods hedrijfje, wear nu en den
een Amerikaanse mail hinnenviel, die hij den in noeste vIijt moest
afwerken. Dan heeft hij ook het Iand hereisd, het ken zijn voor
een Cooperatie of voor een advertentiebureau ,-• clear wiI ik of
zijn - maar in elk gevaI onder kIeine winkeIiers of onder Je
lileine Iuyden> hetgeen hem aIIerlei kennis omtrent „het yolk" verachafte en van allerhande ambaclit. Met deze gewone mensen
voeIde hij zich altiJd innig vertrouwd, hij was van nature bereid
om hun iclioom over to nemen om op die manier sappiger met hen
to kunnen recleneren. Dat paste bij zijn Iiefcle voor de markante
uitclrukkingswijze, een genegenheid die zich in zijn verschiIIende
opatellen, dunkt me, niet verloochent. Het pathos van zijn stiff
hangt overigens ook ongetwijfeId met zijn Duitse Iectuur semen.
Persoonlijkheid ken men er nergens aan ontzeggen, zeIfs kunstzinnigheitl en pIastiek niet. Maar zijn kraclit lag in het krilisch onderscheidende en schiftende proza met een goeddoordacht en tekenend detail. Aan verhalen heeft Van der Leek zich weI eens uit
geldverlegenheid bezondigd, zonder slat deze trant hem echter bevredigde.
Echt in zijn element moet hij zich gevoeId hebben tijdens een
verbIijf in NoordduitaIand, biJ de Deense grens, op een Iandgoed
chat een rijkgeworden oom - met een zuster van zijn varier getrouwd .-• dear na de oorIog verworven had. Hi; verIoor het tussen
haakjes even snel door de infIatie. Van der Leek was een natuurvrincl, dol op zeilen, een min of meer waaglialzig zwemmer. Hij
deed sommige van deze sportieve prestaties zogezegd „zonder
erg", zonder aandacht voor het gevaar. Hi; zeiIde in een Iekke
boot en raakte met een onzeewaarcjig_ vaartuigje in slecht weer.
Hi; zwom aIs jongen Haar de „tweede ton" in 't krabhersgat en
ontkwam nauwelijks met een aanvaI van kramp. Hi;, lion op de
„atoomfiets" stappen en hi; aankomst tot d ontdekIcing komen, dat de rem niet werkte of dat vitaIe deIen los zaten.
Bij het oversteken van despoorwegovergang, die zijn zuster noodlottig werd, stond hij: net aan de andere leant van de Iocomotief.
Indien in deze voorsteIling van zaken e n' g e overdrijving scliuilt,
den toch sIechta om to onderstrepen, dat de dood vaak op hem
geIoercl heeft, zonder hem in een onbewaakt ogenblik tot zijn
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sIachtoffer to kunnen makers. Aileen op het Iaatst van zijn Leven,
flat niet op natuurIijke wijze afIiep, tract diezelfde flood hem telkens als het ware treiterend in de weg ,-.. naast het Leven, flat Iokte, loicte en Item weer, en weer, een helofte voorhieId. Deze Testate
tragische confrontaties met zijn dikwijIs onderschatte vijancl zijn
van een verbijsterencle reaIiteit, wear nochtans geen buitenstaander cIe ware aard van kent. Het was flat wat ons hijna moecleIoos
maakte t.o.v. Gods handelwijze met iemand die Hem toclz van
jongsaf met aIIe ernst had gezocht. Harmers zeIf zou achter flit
gezocht een vraagteken zetten, omdat hij, vooral in latere jaren
het inzicht Ieerde verdedigen, flat niet alleen het zoeken reeds
genade is, maar flat het rust in de ons opzoekende Liefde Gods.
God is overal de eerste, die ears al ons doers voorafgaat. Nog in
zijn testate levensuren hekIaagde hij zich, zo weinig voor Christus
to hebben gedaan. In deze kIacht was waarschijnIijk nog veeI van
de „onbevredigde " , van de man, die overal het „manco" constateert, maar zij grog toch ook gepaarcl met de hartelijke bekentenis,
flat hij to dikwijIs zichzeI£ had gezocht. Ik geloof niet flat Harmers
alIeen in die laatste uren tot „zeIfkennis" is gekomen. Hij was in
wezen ook in zijn fleurige dagen „ootmoedig " genoeg om toe to
geven, slat htj op aI de terreinen van zijn werkzaamheicl tekort
schoot.
Ik sIuit met de „Testate werkelijkheicl " zonder overgang tegen
de „vorige" to etten, en dan met het getuigenis van een van het
peIeton, die omtrent de kIeine groep - waarvan Harmen een was
- hericht heeft: „Sie haben so schon da gestanden and gelacht".
r-• Van het „Iachen " heeft iemancl daepzinnig gezegd: dat daarin
het onderscheid oplicht tussen religie en - g e I o o f. `'an een
althans - die naast hem stond - heeft Harmers op dat ogenbIik de
overtuiging gehad dat hij hem in een korte bewogen kameraacischap met zijn levenshouding en zijn beIijdenis tot eeuwige zegen
geweest is.
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Hans Barenctregt

BOMEN IN JANUARI
Zo met de mens ! verwinterd, grauw,
woont hij bier met zijn zerpe smajte
in een ontluisterde gestalte,
worclt hij geprangd door Icou.
En zo met mij. Er schijnt een zon,
maar 'k heb Been bIaadren om to waaien,
Been bloemen ook, om uit to zaaien
wat ik aan schoonheid won.

Hoe ziet dit Iandschap Ieeg en schril.
De Iucht zo wreed. De grand verstorven.
Boomstompen met de bast gekorven.
Moordende mist op til.

Mischa S. van den Bosch

RED MUN ZIEL
Er bloeiden anjers tussen sIaap en dromen,
daarachter sIoot je Iach elk denken toe.
Ik heb de bloemen en je Iach genomen
en naast mijn mond geIegd, want ik was moe.
Des morgens, bij het eerat en vreemd ontwaken,
Kerwin ik mijn gedachten van de dooci
van dromen spreekt het gladgebleven Iaken,
dat koel is aan mijn hart; koel aan mijn schoot.
Nog blijven anjers rood en roller bloejen,
wear ik mijzeIf in spiegeIglas ontmoet.
Gedachten gaan tot morsescIirift vergroeien wild stuwen semen door mijn bruisend bloeci.
Nog rekt de dag dt ongewild reces weer seint mijn hart een drrngend

S.O.S.
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Jaap Das

VROUWEN DER WERELD...
Vrouwen der wereld, die mij Lang
bezocht hebt in de nachtgezichten,
en die mij aIIe dagen bang
en bIij gemaakt hebt en deedt dichten>

die met getiIde borsten gaat
of Iigt ontspannen van verlangen,
die staat star met befloerst gelaat
of weghurkt, door Uw wee bevangen -

Lea, in lien gij hebt gehoopt
door desperaat bedrog bedrogen,
die hem Uw vijandin afkoopt
en zoekt hem met Uw zwakke ogen

Abigail, hart wijs en wijd,
door bone praaI Lenard, genegerd>
Gods snelIe slag heeft U bevrijd,
schoonheid die met de heIden Iegert -

Nausikaa, in Uw vertrek
hoort gij de her en de gezangen.
Wie verstak heden Uw besteic?
Voor altijd Brandt Uw ijI verlangen -

Zenobia, wier hots testier
bant stall, woestijn, oaee en haven,
gij moet als een gevangen crier
achter Uw Iceizers strijdkar draven
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Luci-ezia, wijnkeIk met stank
gevuld met geelgroene venijnen,
die evenwel hIft sIank en blank
de glanzen van stil Licht weerschijnen -

Mary, wie sleet Uw sIuier op,
tragische koningin der Schoen?
Kan uit een tere Witte knop
een rode bIoei van hartstocht botten? r..

Naamloze vrouw van Eggheric,
(die sIoeg U, 't bloet brac uten monde),
straks gaat gij op Uw broeders knilc
en strekt U op EIegasts sponde -

Vrouwen, door dichtertjes misbruikt,
die U uitnepen en verstieten,
vrouwen, door kinderdracht verstuilCt,
Fier: om g'een tranen to vergieten ,-•

Vrouw, die Coen ik nog kind was pIag
mij voor to gaan door bossen, weiden,
vrouw, die ik in den avond zag
Iangs de verlichte kimmen schrijden -

Gij met Uw koele en goede blond,
gij aIIen, ranke en feIIe zwarten,
kastanjebruin, verfijnd, gerond,
rossen met warme en Iichte harten

Vriendinnen, moeders van mijn deugd,
Wijkt achteruit in ruimte en tijden:
ik vraag niet Langer naar Uw vreugd,
ik kan niet Ianger met U Iijden.
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Die ik bemin, die mij hemint,
bij hear Iig ik Bier uitgetogen.
Tussen ons beiden higt ons kind,
grappig gebarend onaer 't zogen.

Hier is Been Hood of ban of macht,
Been angst, Been weemoed en Been banden,
maar 't hartsverbond van dag en nacht
en ogen, hippen, hoezem, handen.

Hier is het Ieven voI geraakt,
tot op zijn diepsten groncl bewogen,
en toen doorIicht en stiI gemaakt.
't Kind staart ons aan met Mare ogen.
Voor Tine

Jaap Das

WINTER
Ik droomde dat het morgen zomer was.
Het dekbed sloeg ik weg, de ramen open.
Een dikke druppel dauw, van het k0t1 gedropen,
spette op mijn neus. In zonIicIit bIonIc het Bras.
Ik stapte buiten en ik rekte mij.
Door 't natte Bras schoven mijn Mote voeten.
Een vink kwam op een talc mij kwinkeIend zitten groeten.
Recht near de zon vIoog snorrende een bij.

lk smeet mijn nachtgoed in een meidoornstruik.
Het grasveId Iiep ik of met snelIe paesen.
Naar wear de zon rees hoven rimpelende pIassen
nam ik een langen sprang, een blincle duik.
Ik gleed door 't gladde water ademloos.
Ik keercie mij aI gIijdend en kwam boven.
Ik hief mijn handen, kIaterende clroppeIs stoven:
in cIe doorzonde Iht een sterrenhoos.
Ik schudde me op den waIkant aIs een bond.
De zoele wind streeIde mijn hjd en Karen.
Een rode vrucht glom tussen zwateIende blaren.
Die plukte ik en verplette ze in mijn mond.
Ik Iag acliter den rietkraag in de zon,
mijn hoofd in schaduw, en met ijle galmen
pijpte ik een lied op Pans hegoochelende halmen,
een lied van Ieven dat opnieuw begon.
Zo fIoot ik, toen de rode avonastond
glom op de toppen van doodstille bomen,
en toen de mean, van ver wandeIend aangekomen,
in 't midden van den hogen hemeI stond.
Een gure wind fluit aan het rammelend glas.
lk riJs en krab Iangs de beijsde ruiten.
Wit uitgeslagen Iigt de zwarte wereId buiten.
lk droomde dat het morgen zomer was.
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Hans Barendregt
DE STRIJDENDE KERK
„Dag - m6eder."
Met het bovenlijf in de hedstee gebogen Iceek Arnold Terwindt
near het vale, verdorde gezicht, waarin de grijze oogjes hem be- wegingIoo stonclen aan to zien Achter Item wachtten zijn broers
en zusters, om straks ha laatste groet to brengen. Hij taImde ,--J
wilae nog even - enige lange ogenbIikken - deze vrouw had
hem het Ieven geschonken, bijna vijftig jeer geIeden - ze had
sinds boven hem gestaan en hem bemind a1s de rijpere - nu
moest ze de flood ingaan, ook nu kende ze een worsteling, die hij
nog moest ervaren; ook bier was ze de meerdere, die voorging.
Moeller, wroegde hij in zichzelf, ik ben zo weinig hJ je geweest,
k heb zo weinig voor je gedaan .-•
„Arnold r-." werd zacht achter hem gemaand. Hij boob zic^
dieper.
„Dag .-• moederI"
In het klein gezicht vertrok niets. Geen glimlach; Been hIk van
herkenning. AlIeen toen hij zich terugtrok, volgden hem Saar
kIeine og'en - even sIechts. Hij Icon het zich ook verbeeld hebben.
BiJ de ancleren bleef hij staan, in de halve Icring. Negen kinderen had zij gebaarc{. Nooit had zij geklaagd, aItijd gewerkt. De'
zes die nog leefden, stonden thorns om haar peen. Hij keek Haar
het verschrompeIde hoofcl met het donne grijze haar, wear de
schedeI doorheen schemerde. Hij hoorde de ademhalingen gaan
van zijn broers en zusters. De ogen bIeven starend open, de lippen prevelden. Had moeder nog lets to zeggen? Of sprak ze voor
zichzelf? Hij deed een stap Haar voren en boog zich Haar hear
toe om to trachten lets to vernemen. Maar een nauw merkbaar
hoofdschuclden en een ongecluldiDe beweging van de magere
brume hand zonden hem terug. Ze sprak dos voor zicIizeIf. Tussen
de anderen in staancle sloeg hij hear gac{e. Was hear geest in
gelling met de Eeuwige, flat ze zo bezig was? Moeller had in hear
Ieven noon veel gesproken over Cioc1; zi j had gewerkt en sec aan
varier en de kinderen overgelaten Haar de kerk to gaan. Toch was
ze een christin geweest - maar was er thorns nog lets in het
refine to hrengen met de hemeI? Het leek of ze niet sterven Icon
voordat de vrede bevochten was, een worsteling waarin niet meer
gewezen werd op volbrachte taken en bestede tijcl - een Ieven208

Lang vieI weg - maar waarin gesmeekt were{ om aanneming tot
kind. BijwijIen Meld het prevelen op, maar de handen op het Witte
dek triIden en schokten.
Toen boog Nora zich tot Arnold over en fluisterde hem toe, of
het niet goed zou zijn een Izoofdstuk voor moeder to lezen, misschien had ze een wens. Arnold ging bijna geruisloos near de
becistede.
>Moeder, wiI ik je wat voorlezen uit het Woord van God?"
1vIaar weer bemerkte hij aan de stervende dat zij niet gestoord
Wilde worden. Hij boog dieper, om recht in de ogen to kunnen
zien. „Had je geen wens, moeder?"
De bIik stootte star door de zijne been, de handen dwaaIden
met moeiIijke rukken omhoog langs het Laken, en duide!ijk hoorcie
hij hear fIuisteren „weg".
Geschrokken tot in het diepst van zijn ziel keerde hij terug
tussen de anderen. Er bleef niets over clan to wachten. Hij was
een mens, gebonden aan de wereId. ZIj stond voor de hemel.
Er wercl ternauwernood gemompeld. _De gezichten waren aIs
stenen maskers, ook van de vrouwen. Het waren harde mensen,
die zij ter wereId had gebracht; maar ze voeIden zich kIein en
wanhopig bij de strijd, die zo dht bij hen zonder hen gestreden
wera.
De korte ademhaling werd Iuider, scherper, wercl tot een gereuteI dat het vertrek vervullen grog; 't preveIen was verstomd;
sours over de handen grog nog lets als een flAddering.
In een roerloos zwiJgen bleven zij hear waarnemen; prentten
zij zich voor het laatst dt aangezicht in het geheugen, iedere trek,
iedere rimpel; wachtten zij gepijnigd op het stilhouden van de
zagende ademing.
Dan - de kleine oogjes Ioken zich half, een kramptrekking voer
door de elkaar nog zoekende vinDers, de adem verstreek tot geruchtloosheid. Juist toen de Borst stiIstond, snokte iemand. Doodstil was 't nu. De Iucht boven het aangezicht bevroor.
Zwijgend bleef men op de moeder neerzien.
Arnold keek Haar een fuchsia, die hoog to bloeien stond. De
plant was de Iaatste dagen slecht verzorgd. Er hingen verschrompeIde bloempjes aan.
„Het is gebeurd, " fIuisterde een vrouwestem. Er kwam een
stilIe beweging, de mannen Bingen met een laatste blik peen.
Arnold Iiep Haar het ream en kneep de verclorde bloempjes Wes.
Hij Wilde ze niet in de vensterbank achterlaten en hield ze in zijn
hand. Ook zijn moeder had gebIoeid - gedord. Ze was gepIukt.
Ze had Been woorcl gesproken. CJeen teken had ze meegedeeld.
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Niet voor hem, Naar oudste: niet voor een van Naar andere
kincleren.
Hij maakte aanstalten om weg to gaan.
Zijn oudste noon voegde zich bij hem.
Buiten stond hi even stil.
Kwart over vier.
Achter zicIt wist Iiij het grauwe binnenste van het sterfhuis. De
poIderweg strekte zich voor hem geel-wit in de zon tussen bekrooscle sIoten. Op de veIden werd gearbeid. In de verte Iag de
staa, een lage wand van huizen, met torenkartels en uitgestoken
havenwericen.
Met z'n tweeen togen ze door ' t stof.
De oudere Bing onaer de zware beklemming, of moeder in
Christus gestorven was.
„Grootmoeder was een wijze vrouw," zei Willem.
„Ja, " zei de wader, „ze heeft veel verdriet gehad. Maar ze heeft
nooit God gevIoekt."
„En zo eerlijk was ze."
„Ja '-• ze heeft noon iemana veroordeeId."
„Oom Walter was er ook."
„Het heeft me verwonderd. Maar 't was een voIdoening voor
gmotmoeder, ze alle zes bij zich to hebben .-^ hij is om grootmoeder geduId."
„Hij was ook het eerste weer weg."
Hun voeten zetten de tweespraak voort, knarsenci op het verpoederd grint. Hun gedachten kozen eigen wegen en verdwaaIclen
in een dooIhof.
Willem verdiepte zich in de vraag, hoe de Idoof tussen de
broers en zusters van zijn wader er eigenlijk gekomen was en er
had kunnen blijven tot nu toe.
Arnold overdacht het waarom. Het waarom van een kIoof zo
sterk, dat ht j voor een stervende niet gesloten was, maar zoIang
overdekt.
Ze kwamen in de stad.
Een halve deg geleclen heel hij Naar verlaten voor een rendezvous met de flood, nu Iceerde hij weer in hear terug aIs een man
van groter gestalte, die meer moest weten, omdat groter verantwoording droeg.
Is het flan niet verkeercl, dacht ht, flat ik voor het oor en het
oog van mijn kinderen een vloek reehtvaarclig, die er niet heel
mogen zijn?
Heeft u flat ook, wader, flat de street zo enders Iijkt? 't Is of
de huizen wet van me weten.
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Zonclerlinge gewaarwording, dacht de vacler; ik heb het gevoeI,
of ik door maet blijven Jopen near een onkenbaar erode, zonder
dat ik de kinderen die achter miJ komen een beveiIiging in het
Ieven schenken kan. „Dat komt doordat je de flood hebt gezien,"
zei hij. „Dan zie je a pes antlers: mensen > je famiIie.-•; ook huizen.
Ieder huffs heeft zijn kruis, jongen; 't is hij name to noemen."
Hij was er flit zeggend vier voor6ij geIopen. Elk huffs teIde vier
verdiepingen. Dat waren zestien kruisen. Leed, flat boven hun
hoofden uit gestapeld stond tot aan de dakgoot. En terwijI ze
vercler liepen togen ze steeds nieuwe kruisen voorbij .–, ze stonden
zichtbaar in de sponningen der kozijnen en wierpen een schaduw
achter zich over de Nolte van een kamer. Vreemde kruisen, ook
aan de overkant; alIe semen aIs de lijfwacht van het grote, naamloze stadsverdriet. Elke street met twee mtiren, eIke muur met
geloketteerde smarten.
AIs een miscladiger liep de wader aan de voet der Bevels over
het smalle trottoir voort. „Van onze familie is het de verscheurdheid."
Hij had het moeten zeggeri. Omdat hij meer moest weten. Had
de flood hem flan toch een Ies geleerd?
„Hoe is flat zo biJ ons gekomen, wader?" vrceg Willem, „u
heeft dat noon man ons verteIcl."
De vaaer overwoog, flat zijn noon nu oud genoeg was om de
toedracht to weten. „Tante Clara, van vie je altijd gedacht hebt
flat ze de vrouw van oom Walter was, is eigenlijk je tante niet;
ze is niet met oom Walter getrouwcl. De wijze waarop hij Naar
in zijn Leven gebracht heeft, is een verhaaI van schaamte en
schande. Tante Clara wil been I<inderen, omdat ze Saar verdienste
niet op «-i1 geven, en oom Walter is het dear geheeI mee eens. Dit
alIes hebben wij in hem veroordeeId, moeten veroordelen > omdat
het grote zonden zijn. Dat is Veen Ieven tot Gods eer, zij Leven
slechts voor Nun prive geluk. Tante Nora met oom Willem, en
oom Steven met tante Eline hebben hen steeds tegenover de
familie verdedigd, maar niet uit zuivere motieven. Van weerskanten hebben de partijen elkander vervIoekt aIs onchristeIijken
en goddeIozen en wet aI niet meer; jaIoezie en alIerhande grievers
maakten deze zaak steeds erger, en grootmoeder sprak zich noon
uit; we weten niet eens of ze onder flit aIles geIeden heeft of er
onverschillig tegenover stond; zelfs nu..." Hij zuchtte en beëindigcle zijn zin niet. Zwijgend haalde hiJ zijn sleutels voor de flag,
maar, staande voor de huisdeur, zei hij nog: > ,Ik vraag me of
of we er weI goecl ears hebben gedaan ,-. oom Walter zo huiten
de famiIie to banners - of er niet een hetere weg zou zijn geweest
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- varier weet het niet meer, jongen ,-• je mag dat wet eens Boren
.-• de dooci die ons voor het aange7icht Gods brengt..." Hij sIoot
onverwacht de deur open en stapte voor zijn zoon near binnen.
Terwijl WiIIem neerzag op de ietwat gebogen rug en de moedeIoze sclzouders van zijn antlers zo flinke varier, voeIcle hij een aandrift tot woorden van troost; maar opgevoea in een theoretische
afschuw voor „vrije tiefde", was hiJ zo verbijsterd deze in een
nabijzijncl Leven aan to heffen, dat zijn geclacliten to verward
waren om jets to kunnen zeggen. 'I'och bleef r-. hoeweI de famiIievete nu voor zijn ogen een gestalte verkregen had .-^ zijn overtuiging ongeschokt: dat niets ter wereld tussen mens en mens behoefde scheiding to maken.
Met langzame stappen zag hij zijn varier voor zich uitlopen,
tot hiJ hem in de deur van de huiskamer opeens zag verstijven.
Over zijn schouders been keek Willem Haar binnen. Midden in
cue kamer zag hij oom Walter, die Iangzaam oprees van zijn stoeI
en zijn broer Arnold aankeek met een pear ogen, waarin de smarteIijke ernst van een geheel Ieven Iag samengetrokken. Met andere
gedachten dan vroeger schouwde WiIIem zijn oom aan. Was dit
dus een slechte man? Hij had nooit een antipathie tegen Item
gevoeld, aIs kind had zelfs veel van hem gehouden. Nu hij
dt manneIijk geIaat aIs het ware opnieuw zag, vroeg hiJ zich af,
onder wat voor ongeweten noodzaak dt Leven zich had ontwikkeId, en in hoeverre zonde in iemands Leven zonde was.
Met beklemdheid merkte hij, dat geen der beide broers begon
to spreken ; ze keken eIkander aan, hun moeders dood achter hun
ogen, beider Ieven tussen hen in. WiIIem voelde de hijgende druk
der stilte toenemen, aIsof er koortsachtig aan een brag gewerkt
werd die er nimmer zou kunnen komen. Een zacht geritseI achter
in de kamer trok zijn bIik Haar zijn moecler, die nu ook was opgerezen, een hand bij hear keel, wier geIaat een bereidheid toonde to
gaan spreken, maar wie de ban der roerIoosheid tussen de twee
broers de tong verlamcle.
Dear deed oom Walter de Iippen vaneen. Laag en donkey
klonk zijn stem. „Je hoeft niet bang to zijn, dat ik van de siivatie
gebruik zaI maken om geId to vragen. Ik heb je geld niet nodig,
je zou het ook Bever aan de kerk geven dan aan je broer. lk,
kom voor wat beters. Moeder is dood. Zij is de enige die mij noon
heeft neergetrapt, zoaIs jij; ook de enige die noon getracht heeft
miJ vroom to vervormen, zoaIs Steven en Nora. En ik ben de enige
van juIIie aIIemaal die kan zeggen, dat hij een moeder heeft
gehad. Maar nu is moeder dood. Mijn bescherming is weg."
WiIIem wist niet zeker, of oom Walters stem gehaperd had;
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hij dacht van wel. Maar op de laatste woorden van oom Walter
stoncl zijn hart opeens vol eerlijk mededogen voor deze man, Wiens
Ieven hij slechts lcende uit duistere toespeIingen en Wiens karakter
had Ieren beschouwen uit aIIe critiek erop, maar die hij bier
aIs een gewonde zag staan vecliten voor zijn recht van hestaan
aIs mens. Want in de ogen van oom Walter had hij lets gejaagds
zien icomen, een schuwheicl, die hem de mindere maakte; en hij
had hem tae wilIen roepen : doe dat niet, doe het niet zo, oom
Walter, want clan Ioopt het verkeerd, maar bIijf koninkIijk en je
zult overwinnen. Maar wat moest hij, jongen, tussen deze ouderen? En tegeIijkertijd dacht hij: wat zijn de mensen - mijn varier
inbegrepen - toch onbarmhartig in hun bemoeienis met zondaren; de gejaagdheid in oom Walters ogen zegt mij, dat God
hemoejenis met hem heeft en wat doen de mensen er clan nog met
hun vingers aan?
Oom Walter grog sneller Jan eerst weer voort: „Ik vraag van
jou geen bescherming en van de anderen ook niet. Maar ik kom
tot jou-aIs-oudste met het verzoek ,-+ nee met de eis, mij met rust
to laten, met je woorden en met je laden; de eis, mij aIs broecler
to erkennen, wear ik recht op heb. Je zou lit nooit van me gehoorcl
hebben, aIs moecler nog Ieefde. Maar op de lag van hear dooci
kom ik er mee bier, om mezeIf ja, maar - vooral - voor Clara.
Dit is voor de laatste meal, dat ik er nu over gesproken heb; mijn
laatste stap om tot vreae to komen."
Toch was er jets van de vorige kracht in de houding van oom
Walter teruggekomen. Maar zou het voIdoende zijn? Arnold liep
zwijgend de kamer in tot bij de tafel, die zich nu tussen hem en
zijn vrouw beyond; WiIIem sehoof zachtjes voorbij de dear, totdat
hij tegen de muur icon staan. Je hebt het niet goecl aangepakt, oom
Walter, dacht hij, je kent je farr^ ilie slecht, je had met mokerende
verwiJten aan moeten komen, met een overstroming van sterke
woorden, je liacl ze met een ademloos ultimatum in de hoek
moeten drijven en er een ja of nee op moeten eisen. Hij zag de
schouders van zijn varier 'veer rechtgetrokken, zijn varier stoncl
weer hoog overeind met een gesloten gezicht.
„lk voel je moeilijkheden heel goed, Walter, en 't is juist gezien
clef je komt op de dag van moeders flood. Ik moet de verwiJdering
tussen ons erkennen als zonde en het is om het voorbeeld aan mijn
kinderen, flat ik in die zonde niet volharden mag. Ik wil het verI eden vergeten en je de hand reiker ^ . Maar het is ook om mijn
kinderen, flat ik bestaande zonde niet goedpraten mag. Ik ken
Clara niet erkennen a1s je vrouw, aIs onze familie."
De hoop in WiIIem was onder de woorden van zijn varier
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steeds sterker geworden. Zijn varier was beter dan hij gedacIit
had. Maar de Iaatste zin sIoeg hem met een vreemde schrik .-•
wat bedoeIde varier dear nu mee? Met angstige verwachting
speurde hij op het gezicht van oom WaItei•, wat deze uit waders
woorden opmaken zou. Hij zag Item bulcken Haar zijn hoed; het
gezicht dat omhoog kwam zou hiJ nooit vergeten. Heat en droelheid en trots en verslagenheid. De ogen glceiden dof. Hij deed
een stap Haar de deur, maar wendde zich terug.
„Ik heb mezelf gezworen bier Been scene to maken op moeders
sterfdag, maar je had het verdiend. Ik ga mijn Ieven door met
Clara, en niet met jou."
Even triIden zijn lippen, aIsof hij een vernietigend woorcl Wilde
uiten, maar hiJ draaide zich schieIijk om en verdween. Toen de
buitendeur dichtviel, wist Willem, dat hij oom Walter in waders
huffs niet meer zou ontmoeten. Hij had hem na willen lopen om
to zeggen, dat hij van hem hieId, en van tame Clara ook, maar
hij voeIde zich to sterk een IevensdeeI van dt huffs.
Hij hoorcie zijn wader in gesprek met zijn moeder. „Ik kan voor
de Icinderen zo'n verhouding toch niet toIereren?"
Hij zag de zon buiten, en het scIieefgetrokken vensterkruis over
' t karpet. Het was een eig'enaardig koeIe, donlcere bIik, die hij op
de gestaIte van zijn wader wierp. Zonder spreken grog hi j de gang
in, Haar zijn kamer hoven.
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Muus Jacobse
DE STEDEN VAN HET LEVEN
Zwolle
Wie zich bezint op vroeger, peinst op later,
HercIenkt zijn Jeugd, de straten op het water,
Turfschepen gIijaend aan de buitenkant,
De kIeine Iandstad aan het Zwartewater.
Leiden,
Langs de geveIs die aI eeuwen defog zijn
Dwarrelt vergeefs uw nevelig gordijn,
Want ieder jeer zweIlen de jonge bomen
En staat het Rapenburg in zonneschijn.

t

Del ft

Wie door uw ommegang van grachten glipt,
Verstolen van de geur der vroomheicl nipt,
Ziet in het water, plots, a7s in een Spiegel:
Dit is een koningsgraf, dt is een lirypt.
Amsterdam
Hoe ooit gij door mijn Broom verkoren werd?
Ad, die tot varier mij beschoren werd
Zag mij bier liggen in mijn moeclers og'en .. .
Stad, wear ik in de Broom geboren werd.
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Andries Dongera
NOCTURNE
De zwanen drijven in een mist van tranen
en schrijven doeIIoos in de vijverkom.
Wellicht verIialen zij mijn Dude wanen,
maar waarom, zwanen, doet gij dat, waarom?
En waarom bIft gij in die dompe vijver
en gaat bij nacht niet rusten op uw nests
ZinIoos als eens van mij is deze ijver,
nu van mijn vuur Been enk'Ie sinteI rest.
Geen morgenrood zaI meer uw vIerken kussen
en nimmer schrijft gij Iioog in het azuur
mijn idealen met bezieIde Iussen,
noch troost uw wit mijn smart'Iijk schemeruur.
Want ook ik ben, aIs gij, verlepte zwanen,
door God verbannen in een zwarte poeI.
En door een mist van machteloze tranen
zoek ik vergeefs een uitkomst en een cloeI.
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Frans Leonard
KINDERANGST
AIs ik to sIapen geIegd wercl
Icwam de moordenaar.
Met bIcedvIekken rood hesterd
scheurcle liii door de muren been
en graaide met zijn handen Haar
miJn hoofd, dat Iag als marteIaar
weerIoos op den offersteen.
Mijn varier lcnilcte laid,
zijn nek Icraalcte aIs brelcend bout
en door de nachtruit
wees mijn mceaer mij aan
en alien riepen onafgebroken:
Dit moet worclen gewroken.
Dat heb jij gedaanl
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J. Haantjes
NIEUW FRIES PSALMBOEK*)
Enige jaren geIeden gaf Fedde Schurer een hundeltje uit daft
hij Lof fen alle tiden had genoemd en dat Friese bewerlcingen bevatte van tie geesteIijke liederen die onder Christenen het meest
bekend en het meest geIiefd zijn. Hij deed zich daarmee reeds
kennen als een verdienstelijk vertaler, en dus verheugden wij ons
toen, nog in de oorlogsjaren, het gerucht doordrong dat deze zeIfcle
dichter zich had gezet tot een Friese psalmberijming, want wiJ
vermoedden dat deze berijming een verrijking zou betekenen
zoweI voor het Fries-kerkeIijk leven als voor de Friese Iiteratuur.
Natuurlijk waren reeds eerder psaImen in het Fries vertaaId. De
oudste, waarlijk grate, Friese dichter, Gysbert Japicx, berijmde er
een vijftigtal, die hij Himelslz Harpluwd noemde, maar zij waren
niet geschikt om als gemeentezang gebruikt to worden. Gysbert
Japicx, hoewel in de pleats zijner inwoning, Bolsward, nog steeds
voorzanger, had z«h reeds ontwikkeId tot een dichter met uitgesproken renaissance-kenmerken, en zo bleef zijn psaImberijming
to zeer het werk van een kunstenaar; het kerkvolk rekende haar
niet tot zijn geestelijk bezit. De aanvullencle bewerlcing die, een
eeuw Later, Althuijzen gal, was veeI meer op practische bruilcbaarheid ingesteId, maar reeds de omstandigheid dat hij sIechts de
psalmen berijmcle die Gysbert Japicx onbewerkt geIaten had, en
deze eigen berijming met die van zijn iIIustere voorganger in een
bundeI uitgaf, belemmerde ook nu slat deze arbeicl aan kerkelijice
doeleinden werd dienstbaar gemaakt. Het is trouwens de vraag of
een eenvoudiger berijming van de hand van een dichter, of een
keuze uit het went van verschiIIende dichters, in deze tijd zoveel
betere kans zou hebben gehad. Wij Icnijgen bier aIIicht een verkeerde indruk doordat we ons laten Ieiden door de ideaIen weIke
Gysbert Japicx bezielden, maar een figuur aIs deze dichter is
uitzondering; hij is de berg die hoog oprijst in het vlakke Iand, en
die daarom gemakkeIijk aller ogen tot zich trekt. Indien Gysbert
Japicx er niet geweest was, zou de Friese Iiteratuur in de i 7e eeuw
nauweIijks onze aandacIit waard zijn, beperkt aIs ze was tot een
verzameIing spreekwoorclen, een pear samenspraken en een pear
1) It bock fan 'e PsaImen, Bigot en Van Rossum N.V., Amsterdam. De
Tsjerne, Ljouwert. 1947.
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bruiloftszangen. Daarentegen was het NederIancis met het officiele gezag beldeed; het sprak voor die tijd vanzelf dat er in de
kerken in het Neclerlands werd gepreekt en gezongen, en een
Friese psaImberiJming was dus meer het werk van een voor een
uitzonclerIijk Joel in geestclrift ontstoken enkeIing dan dat zij voorzag in een algemeen gevoelde behoefte.
Nieuwe proeven van berijming zijn er in de i ge eeuw wel geweest, maar zij bleven sporadisch, en dat is ook to bergijpen, want
heel deze eeuw wordt beheerst door de romantiek ; er is veel beIangsteIIing voor wat het voIk denkt en voelt > maar daarbij gaat
het clan vooraI om de persoonIijke gedachten en de persoonIijke
gevoeIens, en de waardering voor een gemeenschappelijk ideaaI
dat dit yolk tezamenbindt, zij het een sociale hervorming, zi j het
geIoof, is vooraI in de eerste tijd niet groot. En zo moeten we clan
gecluId hebben tot enkeIe jaren verder in de daaropvoIgende eeuw,
voordat er weer een nieuwe voIIedige psaImberijming verschijnt.
A. M.Wybenga gaf in 1922 deze hewerking uit, onder de auspicien van het Christlik SeIskip for Fryske tael en skriftenkennisse.
Het is duidelijk dat er in de tge eeuw Been Friese psaImberijming komen kon. Even duidelijk is het dat deze psalmberijming
nu niet Ianger kon uitbIijven. Er woei een nieuwe wind door het
Fries-kerkeIijk Ieven en deze nieuwe wind kwam vooraI uit de
Iioek van het neo-CaIvinisme, slat immers de garde, met aI hear
bewoners, weer voor God Bing opeisen. Sipke Huismans was bier
de voornaamste figuur en hij Iegde er steeds weer de nadruk op,
dat bij de uitstorting van de Heilige Geest > alien, eIk in zijn efgen
teal, de grote werken Gods verkondigden. Sindsdien rustle men
niet voordat de BijbeI in het Fries was vertaald, maar daarnaast
ook een Fries psalmboek was verschenen, en ook verder werd het
gebruik van deze psalmbuncleI steeds weer gezien aIs onderdeel
van de eis in eigen taaI Gods Iof to verkoncligen. En was ook het
eerste bundeltje vertalingen van geestelijke Iiecleren dat Fedcle
Schurer uitgaf, niet bedoeId aIs 10f, heette het niet Lof fen ale
ticlen? Nu heeft dezelfde dichter dit bundeltje laten voIgen door
een voIIeclige psalmberijming, die een belangrijke verbetering is
vergeleken bij de berijming van Wybenga uit 1922, en weer is
het het KristIike Frysk SeIskip dat aan deze berijming een aanbeveling meegaf.
Een psalmberijming staat ten alien tijde Moot aan onbillijke kri-tiek. Het gevaar is niet Bering dat wij gaan beoordelen near maatstaven Welke buiten de eigenIijke werkzaamheid zijn geIegen. \Vij
vragen ons bier vooral of waarom Fedde Schurer zijn bewerking zich heeft gehouden awn de oude, bekende zangwijzen. De
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b erijmer van psaImen is toch aI zo zeer gebonden. Hij moet zichzeIf en zijn eigen ontroering toch reeds zo gelzeel ondergeschikt
maken aan wat het Woord zegt. Maar is het dan weI gewenst
zichzelf nog verdere, huiten het Woord geIegen en met de betelcenis van 't Woord gegeven heperkingen op to leggen? Kan
poetisch, niet veeI meer hereiken wanneer liji zich van aI deze
verdere beperkingen radicaaI durft to ontcloen? We vergelijken
bier even met NederIandse psalmberijmingen en dan grijpen we
niet near de XXX Psal men van Willem de Merode, want deze
hebben nog een to persoonIijke insIag dan dat ze aIs gemeentezang
zouclen kunnen dienen, maar hoeveel meer bereikt niet reeds de
Rooms-KathoIieke dichter Gabriel Smit, en met hoeveeI verlangen
zien wij niet uit near het ogenbIik waarop hij zijn berijming
geheel voItooid zaI hebben?
Er is nog een tweede reden waarom wij gemakkeIijk onbilliJk
worden in ons oordeeI. We gaan aIIicht vergeIijken met berijmingen in andere taIen, en dan in de eerste pIaats met de Afrikaanse
bewerking van Totius. WeInu, voor zover verschiIIend taaIeigen vergelijking mogeIijk is, kunnen we zeggen, dat de berijming
van Totius verre uitsteekt hoven die van Schurer, zo goed aIs boven
iedere NederIandse bewerking die tot nu toe verschenen is. Maar
de berijming van Totius kwam dan ook tot stand onder weI zeer
gelukkige omstandigheden. Zij werd vervaardigd door iemancl die
hekwaam theoIoog is en daarnaast ook dicliter, aIs dichter vooraI
dienaar. Fedde Schurer is dicliter, zo goed als Totius, maar hiJ is
spontaner, en aan zijn bewerking is dat to hemericen. Gewilde teal
en gewone teal wisseIen eIkaar daarin nog to dikIs af; er dreigt
ook to vaak nog een opeenstapeIing van voIkIinkende !ettergrepen,
en dan is er weI een sterke emotie nodig, om het vers verder to
etuwen.
Maar, foals reeds gezegd, wij mogen bier, door to vergelijken
met Totius, Been ongunstige indruk wekken. De enige waarIijk
maatgevende vergelijking is die met Wybenga, een Icwarteeuw
vroeger, en wanneer we zijn bewerking en die van Fedde
Schurernaast elkaar leggen, zien we eerst duidelijic weIk een belangrijke stag we, met de berijming van Fedde Schurer, vooruit
deden. Daarom vertrouwen we dat deze berijming ook in de practijk met voIdoening zal worden gebruikt. VeIen zuIIen er de dicliter
dankbaar voor zijn dat h11 op deze wijze ons helpen wiIde Gods
lof to zingen, met woorden die regelrecht aan het Woord zelf ontleend werden, maar die tocli ook, zuiverder clan weIke vreemde
berijming ook, gevoeIens vertoIken Welke leven in het eigen Bart.

I

Jan D. stipes

IK BEGRIJP U NIET
Ik kan Uw wiI niet kennen, gesloten is Uw deur,
want ik ben slechts Uw werkman, en U bent cIirecteur.
Ik kan Uw pIan niet vatten in cut oorIogskabaaI,
want ik ben sIeclits recruutje, en U Dent generaal.
Ik kan U niet begrijpen, en wil het toch zo graagl
Maar ik woon in het Noorden, en U woont in Den Haag.

Margreeth VVoltjes

AAN W1E DE DICHTER KENT...
Hoe zou mijn dead zich Haar mijn woorden richten?
Ik ben aIs U gebonden aan het kwaad.
Het Iegioen, dat U Been vrede Iaat
doet ook mijn hart gestaag voor 't ooze zwichten.
AI drijft het of op Iiefde en gedichten,
het loopt to pletter op de haat.
En wat alleen de drenkeIing kan richten
is 't Kruis, dat tussen heI en hemeI staat.
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Net Veermc n

DE AVONDSTER
Venus, de stifle, de avondster,
Niets is natuurlijker clan hear verschijnen,
Als Ideuren in schacluw en schemer verdwijnen,
Het bIauw van de Iucht worclt zoo bleek en zoo ver .. .
Avoncister - stilIe .--! gij stilste ster.
Langzaam wend zich de aarde moe;
Wat hear nog bleef, ' t oud-goudene; Iate
Verzonk in de huizen, verkilde in het water
En duister dekt nu, aI dichter hear toe.
Hoe zijt gij, Venus, uzeIf zoo geIijk?
Een kIeine ster .-• en uit u ' t onbegrensde
Licht .-- en zijn weldaad en troost voor de menschen.
Hoe zijt gij, Venus, zoo rustig en rijk?
Avondster, stilIe, wie onzer verstaat
Iets van uw Iicht en zijn zichtbre geheimen,
20o door het wassende duister to schijnen,
Die niet zichzeIf eerst verlichten Iaat?

222

P. A. Helzstra

PSYCHOLOGIE, EXISTENTIALISME
EN LEVENSHOUDING
Sinds enige tijd is er een hoogst interessante pennestrijd gaande
tussen NederIands meest hegaafde jongere essayisten, nl. Paul
Rodenko, student in de psychologie aan de Sorbonne en Fokke
Sierksma, doctorandus theoIogiae. De aanleiding daartoe vormde
eerstgenoemdes artikeI: Het erode van de psychologische roman"
in „Columbus " 2e jrg. no. i, waarin hij tegenover de homo psychoIogicus, die de Iaatste grond zich onder de voeten ontnomen
zag door een psychoIogische rechtvaardiging van het Leven, de
„homme absurde" plaatste van de existentialisten. HiJ brengt in
de loop van dt artikeI zeIf deze correctie aan, dat het niet zo zeer
de psychologie is, die gefaald heeft (,,die zichzelf ten erode gedacht
en daardoor „opgeheven " zou hehben), want de psychologie is
nog tot een eincleloze ontwikkeling en verfijning in staat, „maar
hetis het oude mensentype, dat, de zaak van een ender standpunt
bekijicend, de ilIusie, dat psychoIogie en Leven eIkaar uiteindelijk
zou dekken, . doorzien heeft. De zuivere homo psycliologicus zou
clear nit zichzelf noon achter gekomen zijn. Hiermee is tevens
vastgesteld, dat de homme absurde niet de Iaatste Ease van de
homo psychologicus vormt, maar integendeel de eerste Ease van
de nieuwe homo (ethicus?): een nieuw mensentype, nI. dat zichzeIf nog niet begrijpt en zijn nieuwe vitaIe patroon met cue inadaquate denlceenheden van de psychoIogie tracht to vatten, met het
resultaat, dat, aangezien de oude - de paychologische - zin verIoren is gegaan en de nieuwe zin door de psychoIogische denktechniek, waarvan men zicli nog niet heeft kunnen losmaken,
onherkeribaar is verminkt, de wereId zich niet enders den absurd
ken voordoen" . Tot zover Rodenko.
Sierksma reageerde Izierop (in Podium, ge jrg. no. 4, in: Notities bij Cola Debrot) met de bewering, dat Rodenko wet aI to
vlot de psychologie over boord zet. Thans zijn beide heren broeclerIijk verenigd in de fusie van Columbus en Podium, die ook
Podium beet, clock de strijd wordt voortgezet in de doorgaans niet
onvermakeliJke afdeIing: De Proppenschieter.
(Onze Iezers verwijzen wij voIIedigheidshaIve near beide genoemcle .tijdschriften en het Podium-nummer van November j.l.)
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Rodenko benadrukt nogmaals, dat de door hem behandeIde
auteurs niet ophouden psychoIogen to zijn, dock dat zij niet zozeer
de psychologie op' zichzeIf, aIs weI de psychologie aIs micldeI van
zeIfrechtvaardiging over boord hebben genet. In zijn wederwoord
bIijkt Sierksma zich niet to hebben laten overtuigen en plaatst hij
terecht de opmerking, chat Rodenko onjuist doet, wanneer hij zichzelf verdedigt door de existen ti alistische auteurs to verdedigen.
Verder vuurt hij een m.i. zeer rake treffer af: „In Sartre c.s. heb
voorzover ik over hen kan oordeIen, niet een nieuw mensentype,
maar aIIeen een nieuw psychoIogentype ontmoet, dat zich met de
psychologie van de psychologie tracht to bevrijden."
Sierksma besIuit met: „Iaten wiJ zoeken near een nieuwe psychologie, nu tie oude niet meer aan tie eisen des tijcls volcloet;
misschien dat tijdens dit zoeken Haar een nieuwe psychologie een
nieuwe mens geboren wordt."
Hiermede levert hij het bewijs, dat ht j even vercler denkt dan
Rodenko, nameIijk door zich bewust to maken, dat hetexistentialisme niets enders is den een nieuwe worm van psychologie, aIs
ook, dat de homme absurde beschrijfbaar (misschien zelfa verIclaarbaar) zal blijken, zodra de psychoIogen beschrijvingscatagorieën hebben gevonden, die de huidige completeren. AanvankeIijk dus adhaesie betuigenti aan Sierksma ' s gedegen en knappe
critiek, zouden wij verder wiIIen gaan met Rodenko ' s denkfouten
op to sporen, die Sierksma heeft !aten Iiggen. In de eerste pleats
frappeert het, dat Rodenko zo gemakkelijk spreekt over ,,tiepsychoIogie" en tiaarbij Been oog toont to bezitten voor cue uiterst
gecompliceercle strijd, die er tussen tie diverse psychoIogenschoIen
nog altijd gaande is. Annex hiermetie immers zijn de vele grensoverschrijdingen Haar de gebieclen van kentheorie, pliiIosophie,
anthropoIogie, ontoIogie en theologie, Welke de psychologieen
(meervoudI) zicli veroorIoven. Een tweede Bemis van Rodenko is,
dat hij de geschiedenis van de psychologie niet in het gelling
brengt, terwijI deze hem had kunnen leren, hoe tie psychologie
aIs vakwetenschap een oniwikkeIing tioormaakt van tie peripherie
tier menselijke psyche Haar de kern ervan. Deze ontwikkeIing
weerspiegeIt zich. niet aIIeen in de diverse handboeken tierpsycliologie, doh ook in de Iiteratuur. DuideIijk aanwijsbaar zijn
bijv. de correIaties tussen de zintuigpsychoIogie der vorige eeuw
en het impressionisme en het Freudiaans !ibitiinisme en het naturaIisme. Deze reeks !aat zich tot op vandaag voortzetten en het
existentialisme is niets antlers clan een phase in de ontwikkeIing
der psychoIogie aIs geesteswetenschap. De crisis, waarin Rodenko
staat is den ook grotendeeIs de interne crisis der psychologie aIs
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vakwetenschap, waar zij voor de opgave staat haar driecdimensionaee beschijvingscategorieen door meercdimensionaIe to vervangen.
Wanneer de psychoIogie eenmaal op eigen gehied een lcwalitalief ander systeem heeft gevonden, zal het hlijken, dat de homme
absurde identiek is met de nieuwe homo psychologicus. (Dit voorziet Sierksma zeer juist).
De Iuciditeit, welke Rocdenko tegenover de redeIijkheid stelt, is
clan ook niets anders dan het kennend orgaan voor cut nieuw to
expIoreren gebied der psychoIogie, daarmede de pIaats innemend,
die de redelijkheid op het oucde innam. De Iucidi.teit gaat echter
wederom in redeIijkheid over, zodra de meerdimensionale typenleer zich Iaat voorstellen in de figuren der hogere wiskunde.
Rodenko zit hier (vermoedelijk onbewust) met de AristoteIische
traditie en denkt tot een nieuw mensentype to moeten besluiten,
wanneer de mens moet quaIificeren als niet meer redelijk-zedeIijk schepsel, dock aIs onredeIijk-onzedelijk of onredeIijk-zedelijk.
Het is om de tweede term van deze f iguur to kunnen redden, dat
denkt de nieuwe mens homo ethicus to kunnen noemen (waarbI de ethiek gewaarborgd wordt door Koestler ' s „new god " , die
R. uit een oogpunt van denkhygiene voorlopig nog als een x in de
mist voor hem wiI projecteren). Dok aI aanvaardt hij even, om tot
deze onredeIijk-zedelijke mens to komen, de onzedeIijkheid, dt
is naet anders dan een groeif ase in een heracIitische ontwikkeIingsketen.
Tot zover zijn Rodenko ' s moeilijkheden dus van intern-psychoIogische aard. Anders wordt echter de probleemsteIIing, wanneer
wij hem en Sierksma beiden op weg zien om met behulp van wat
Rodenko net en Sierksma we! aIs psychoIogie ziet, een nieuwe
Ievenshouding to creeren, welke bepaald zou zijn door R. ' 5 x,
terwijI Sierksma bier Iiever rugwaarts de eigen persoonlijkheid
substitueert. Beide vervallen hoer. Rodenko negatief en Sierksma
posttief to de f outen van het psychologisme, waardoor betde zich
openbaren als „plus psychoIogistxque que le psychoIogiste " . Incdien de psychologie to kort schiet in het dienst doen als zelfrechtvaardiging, clan kunnen hiervoor twee oorzaken bestaan : ten eerste, dat de psychologie tot haar vakgebied behorende terreinen
nog onvoldoende heef t doorlicht (zie boven) often tweede, dat
zij zTCh aan grensoverschrijding heef t schuIdig gemaakt, in het
uiterste gevat zich tot psychologisme beef t verdikt. Aan deze
tweede [out bezondigen zich nu zoweI Rodenko als Sierksma, terwijl eerstgenoemde, zoals wij zo juist zagen, alIeen zich ook aan de
eerste f out schuldig maakte.
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Ook wanneer wij in de termen van de Wijsbegeerte der Wetsidee tot de psychoIogie niet aIIeen rekenen de wetenschap, die zich
bezighoudt met de psychische functie, d0h er ook de actologie
(met aIs veld van onderzoek de Act-structuur van het menselijiC
Iichaam) onderbrengen, maken wij ons niet aan grensoverschrijding schuldig, dear 't „hart " , van waaruit de uitgangen des
levens zijn, huiten schot bIft. Wij houden dan halt zoweI voor de
transcendentaIe aIs transcendente horizon, als ook (impIiciet) voor
de grens iussen Schepper en schepseI. (De transcendente horizon
is ' t hart, de religieuze wortel van het menselijk hestaan, waarin
God de mens als religieus wezen qualificeerde; de transcendentaIe horizon is de tijd. Aan deze zijde van deze horizon ontwaren
wij de zin-samenhang der aardse werkelijkheicl, aan gene zijde Iigt
het gebied der kosmische tijd, Welke aan onze waarneming onttrokken is.)
Eens to meer lzeeft deze poIemiek mij overtuigd van de noodzakeIijkheid de psycIiologie to funderen en to beoefenen bij het
Iicht van de Woord-openbaring. De grote onbekende x kan nocli
Iangs de weg van het al of niet als ontologie vermomde psychologisrne van Rodenko, noch via de katharsis der persoonIijkheid (als
Sierlcsma, eveneens op AristoteIes stoeIend, wil) worden gevonden.
Komt men toch dank zij een of ender sophisme bij een Iets terecht,
den is cut een afgod (zoaIs de mysticus Huxley er een vond).
Wij beIijden de „oude God", die de mens scliiep in verbondsafhankeIijkheid van Hem en daarmede de mens tot een reIigieus
wezen stempeIde.
Door deze verhouding verdwijnt elke mogeIijkheid van zeIfrechtvaardiging door de mens in het niet.
Rodenko denkt recht to hebben op ergernis en vloek: „want
joist in vloek en ergernis zaI de nieuwe mens geboren worden."
MisschienI AIs deze mens toekomt aan de ergernis aan zichzeIf
en _de vIoek herkent aIs een symptoom van de vlucht voor God.
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VLUCHTIGE NOTITIEN
EEN VOORGANGER GEVOLGD
In De Classicale kerkbode (Utrecht) van December 1947 stond onderstaande recentie van Ds J. W. de Jager.
Ds J. W. de japer .-- Pecensie
over de bundel „Voorspel" in De
Anna Mertens ^--- Voorspel.
Classicale Kerkbode (Utrecht) .
Deze verzenbundel is op z'n zachtst gezegd een alschuwelijke vergissing. Er
staat Been verstandig woord in. En voor
wie mogelijk meent, dat het ook niet de
taak der dichters is om verstandige woorden to zeggen, zij er aan toegevoegd,
dat deze woorden evenmin schoon, gevoelvol, welluidend, ontroerend enz. enz.
zijn. Dit is dichtkunst van lik m'n vestje. ' t Is jammer van ' t fraaie papier, dat
er aan verknoeid werd. Zoiets moest
Minister Gielen, die alle schoolkinderen
tot voddenboeren promoveert, kortweg
verbieden. Niet ieder, die een verzenbundel wenst to plegen, moet daartoe vrijer
lijk in de gelegenheid gesteld worden.
Zelfs de meest democratische staat ber
hoort to waken voor de volksgezondheid, door de warenkeuringswet niet alr
leen op bedorven gort en stroop toe to
passen, maar ook op dergelijke wanproducten als „Voorspel " , die onze maag
geestelijkerwijze van streek brengen. Als
U het misschien een al to onbarmhartig
vonnis acht, overtuig U van de rechtvaardigheid, door dit schoons to proeven,
waarmee de bundel begint:

Deze recensie is op z ' n zachtst gezegd
een afschuwelijke vergissing. Er staat
geen verstandig woord in. En voor wie
mogelijk meent, dat het ook niet de taak
der dominees is, verstandige woorden to
zeggen, zij er aan toegevoegd, dat deze
woorden evenmin waardig, liefdevol, welr
willend, overtuigend enz. enz. zijn. Dit
is critiek van lik m'n vestje. 't Is jammer
van het deviezenverslindende kranten
papier, dat er aan verknoeid werd. Minister Gielen, die krachtens zijn eed op
de Grondwet gehouden is de drukpers-vrijheid, een der grondwettelijk vastger
legde rechten van het Nederlandse yolk,
als een kostbaarder goed to beschouwen
dan voddig krantenpapier, mag zich met
zoiets niet bemoeien, (maar voor de mir
nister van justitie, die gehouden is onze
volksvrijheden tegen revolutionnaire opruling to beschermen, Iigt bier misschien
een taak) . Niet ieder, die zich ambtelijk
bevoegd of geroepen acht om een recensie to plegen, moet daartoe ( door de
kerkboderedacties) vrijelijk in de gelegen
heid worden gesteld. Een democratische
staat behoort to waken voor de yolks.gezondheid door de warenkeuringswet
alleen op bedorven gort en stroop toe
to passen en niet op wanproducten als
deze recensie op „Voorspel", die ons
literair en politiek onderscheidingsver
mogen van streek brengen, maar zelfs
de meest democratische staat behoort het
aanzetten tot revolutionnaire daden door
kerkbodeschrijvers kortweg to verbieden.
Als U het misschien een al to onbarm-hartig vonnis acht, overtuig U van de
rechtvaardigheid, door dit schoons to
proeven, waarmee de besproken bundel
begint:

KLACHT
Heer, Delp mij, want er is geen nood,
VerIos mij, ik hen niet gebonden,
Red mij van 't Ieven meer dan van den flood,
Verbind mij, want ik heb Been wonden.
Feer troost mij, want ik heb geen smart,
En straf mij, want ik heb Been schulden,
Onthef mij van een last: dit Iichte hart
D'at zich met Teed noch vreugde vuIde.

Heer scheld mij, want ik heb Been haat
En sIa mij, want Tk heb Been Iiefde.
Verberg U Heer, ik heb Been toeverIaat,
Bemin me: ik heb geen wederIiefele.
Heer, zie mij aan in dezen nood:
Dit is de ellendigste aIIer zonden,
Dit de verraderlijkste flood:
Ik zoek mijn hart, tot Gij het hebt gevonden.

227

KRIT
ROMANS EN NOVELLEN

EKEN

sfeer, die met zijn onderwerp dicht bij
het milieu blijft dat hem vertrouwd is en
voor het overige niet is vrij to pleiten
van een zekere precieusheid, die vrouwelijk aandoet. Maar dan toch een schrijver,
Simon Vestdijk is een beroemd man, en
die zeer goed Nederlands schrijftl
hij verdient het want hij is een uitstekend
In deze nieuwe roman ontpopt hij zich
litterator. Wanneer hij een bepaalde stof
wederom als een typische individualist,
in een bock behandelt, is dat boek zeker
zowel in de keuze van onderwerp als in
de moeite van het lezen waard. Zo ook
de uitwerking van het themes: de strijd
Puriteinen en Piraten. Het is een verhaal
tussen kunst en leven, gevoerd door een
van een drietal rijke, puriteinse, Bostonse
op haar hoogtepunt staande operazanschurken, dat in het begin van de achtgeres.
tiende eeuw een piratenschip uitrust. Er
„Het leven bloeide en bet theater raapgnat tijdens en na de vaart het een en
te de vruchten", lezen we ergens. Zo ook:
ande:' scheef, en er komt een proses,
„Om to slagen in de kunst moet men eerwaardoor kapitein en principalen het
zuchtig zijn en bereid voor dat susses
heel 'benauwd krijgen. Het komt allemaal
bijna alles to geven. Bijna altijd wordt de
op zijn pootjes terecht, ja, de piraten
kunst betaald met levensgeluk."
aanvoerder trouwt zelfs een eerbare, ger
Zo moet ook deze Brenda Blieck kiegoede, jeugdige schone.
zen; Naar, ondanks alle roem, eenzame
Er komt in dit boek veel avontuurlijks
weg, of de veilige haven van een huwer
voor, teveel om hier op to noemen. Ik
lijk met een achtenswaard man die Naar
houd van avontuurlijke boeken, en ik heb
alles to 'bieden heeft. Als zij voor deze
er geen spijt van, dit bock gelezen to
keuze staat beleeft zij juist haar grow
hebben. Merkwaardig is vooral ook de
desillusie, als blijkt, dat Naar liefde voor
tekening van het toenmalige Amerika.
een jongere collega niet wordt beantEn Loch „doet" dit boek je nets. Er is
woord en zij deze moet afstaan aan haar
iets levenloos' aan. Alle situaties zijn met
leerlinge en protege Tempe Seng.
grote kennis van zaken beschreven, maar
Tempe Seng weet wat zij doet, maar zij
het hart heeft er niet al to veel deel aan
is nog Jong. Zij kiest het huwelijk. In
gehad. Vestdijk doet in dit boek haarfijn
haar leven zal de kunst de tweede zijn.
uit de doeken hoe de dingen aan elkaar
Brenda Blieck bezit zielskracht genoeg
zitten, maar hoe ze in elkaar zitten, is
om haar teleurstelling to dragen.
tijdens het schrijven onder het paard z'n
Wanneer wij aan het einde van het
buik geraakt. Dat is erg jammer. Dit
verhaal de zangeres aan het sterfbed van
romantische boek kent geen rom,antiek; de
de vlijmscherpe maestro Tarn ontmoeten,
zonde er in is Been hartstocht, de kuisheid
de man die haar altijd meedogenloos heeft
er in mist de deugd. Achter in het bock
opgejaagd om het beste uit Naar to halen,
staat, dat het in twee niaanden geschrezegt hij tot haar dat zij is voorbeschikt
ven is. Daar neem je natuurlijk je pet
tot het offer: zij moet de kunst trouw
voor af. Maar je zegt ook: geen wonder,
blijven. Hij, de gelovige R.K. zegt, dat
nou snap ik het. Als Vestdijk er nu eens
behalve de liefde en het offer, alles ijdeldrie maanden over had gedaan! Dat zou
heid is.
ook een prachtrprestatie zijn geweest, en
Het leven van deze operazangeres is in
dan had het boek misschien aan gloed en
dit bock op bijna minitieuze wijze bediepte gewonnen, Want zo als het nu is:
schreven. Men leest de roman geboeid,
knap en glad, bewonderenswaardig en
want dit conflict tussen levee en kunst is
weet ik veel rmeer, bevredigt het je niet:
echt menselijk en op verantwoordelijke
je mist het leven al to zeer.
wijze door de auteur behandeld.
T. v. D.
Het conflict is eerlijk gesteld, dock de
auteur benadert het van zuiver humanis^J. W. Hofstra, Een sterke vrouur, wie zal
tisch standpunt. Het slot laat veel to
haar vinden' H. P. Leopolds Uitgevers
raden over. Men mene overigens niet dat
Mij, Den Haag. 1947.
een dergelijk conflict met een paar teksten
De eerste roman van Hofstra „De vrienr
is op to lossen. Ik geloof niet dat een
den van mijn vrienden" overtuigde direct
christenkunstenaar het er zoveel beter zou
van een vakmanschap dat respect afr
afbrengen dan deze Brenda Blieck. Bij het
dwong. Een goed prozaist, die de waarde
beoordelen van een bock als dit beseffen
van het woord kent, gevoel heeft voor
wij opnieuw, dat wij, orthodox--protestan-S. Vestdijk, Puriteinen en Piraten. W. L.
Salm
Co., Amsterdam 1947.
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ten, nog nauwelijks aan het cultuurvraagr
stuk en a11es wat daar mee samenhangt
toe zijn. De roman van Hofstra confronteert ons met een belangrijke vraag en
dwingt ons kunst en leven onder een ge
zichtspunt to zien. Niet de zelfhandhaving
houdt het uit in de schaduw van het
kruis, maar. het dienen, als vrucht van
het geloof, ook in de kunst.
P. J. R.
Rudolf van Reest, Glascultuur. Tweede
druk. Bosch Ei Keuning N.V., Baarn.
1947.
Dit verhaal van Rudolf van Reest is muj
beter bevallen dan zijn roman over de
Rotterdamse kleine luyden gedurende de
oorlogsjaren. Hij heeft in dit boek iets
meer afstand genomen van zijn figuren.
Het bliift niettemin jammer dat hij blijk
baar niet over wat humor beschikt, zo
tussen de regels door. Het zou zijn vertelr
trant, die het de lezer toch al zo gem,akkelijk maakt, wat opfleuren.
Wat ik hiermee bedoel zal duidelijk worn
den wanneer men direct na elkaar een
boek van Van Reest en van G. Mulder
leest. Bij de laatste is er, ondanks het
uitgesproken genre „volksboek", toch alr
tijd iets van een gevecht met de muze to
bemerken en „vonkt" het herhaaldelijk.
Rudolf van Reest beschikt echter over
de gave een intrige to scheppen waarmee
hij zijn grote lezerskring vasthoudt. Zo
ook in dit boek, welks zwaartepunt voornamelijk ligt in de liefdeshistorie, meer
dan in de overigens eveneens vlotte be-schrijving van het tuindersvak.
P. J. R.
George N. Shuster, De Vuurproe[. Uit^
geverij Het Spectrum, Utrecht, Brussel.
Wij hebben zelden zulk een goede historische roman gelezen als deze. Hier blijft
de tekening van het historische milieu
voldoende op de achtercgrond en treedt
niet dwingend naar voren als in zoveel
historische romans die log van de histo
rische beschrijving zijn geworden.
Deze roman is in de eerste plaats een
huwelijksroman, maar er is een bijna on
opzettelijke en nergens geforceerde parallelie met de eenheid der Noordelijke en
Zuidelijke Staten van Amerika in de tijd
toen de strijd om de bevrijding der negerslaven die eenheid dreigde to verbreken.
Edith Treolar, het robuste, fiere meisje
uit het Noorden, trouwt met de planters..
zoon Robert Cecil die uit het Zuiden afr
komstig is. Twce sterke karakters ontr
moeten elkaar bier en de ontwikkeling
van hun huwelijk, de spanning die er in
voorkomt en de conflicten die moeten
worden beheerst en bijgelegd, worden

door Shuster scherp gezien en boeiend
verteld. A1s de oorlog over de afschaffing
der slavernij steeds dreigender wordt en
tenslotte uitbreekt, vindt deze zijn weerslag in het huwelijk dat nu zijn crisis
doormaakt. Cecil neemt dienst in het leger
der Zuidelijken, wat voor Edith onbegrijpelijk is. Een moeilijke tijd breekt voor
haar aan nu zij alleen voor het bedrijf
staat. Zij slaat zich echter door alle moei
lijkheden been, maar krijgt steeds meer
begrip voor de daad van haar man. Zo
voorbereid, vinden Noord en Zuid elkaar
weer als Cecil gevangen is genomen en
door zijn vrouw en haar vrienden wordt
bevrijd. Dan is bun enig doe nog slechts,
de onzalige burgeroorlog, die zoveel menr
senlevens en energie verspilt, to doen
eindigen.
Jos. Panhuijsen zorgde voor een uitste-C. V.
kende vertaling.
Maurits Dekker, De aarde splijt, 3e dr.
Dezelfde, De knopenman. Uitgeverij Born,
Assen. 1947.
De jaren voor 1939 zullen in de geschiedenis gekenmerkt zijn door de steeds
zwaarder wordende dreiging van een
nieuwe wereldoorlog, zonder dat men die
dreiging kon afweren.
Maurits Dekker moet die machteloosheid
hebben gevoeld, toen hij omstreeks 1930
zijn roman De aarde splijx schreef. Daarin trachtte hij zich van de benauwenis
to bevrijden door zich in een fantastische
poging to verdiepen die een nieuwe oor
log kon vermijden. Zijn verhaal is een
spannende geschiedenis geworden, to
spannend evenwel en to fantastisch om
ons de benauwenis to doen gevoelen van
waaruit het geschreven moet zijn. Men
leest dit boek als een detective-roman.
De spanning sleept u mee, maar het is
de spanning van de uiterlijke kant, de
intrigue, en niet de innerlijke bewogen-heid, het navoelen van deze dagen van
dreiging. Misschien ligt de oorzaak daar
van in het feit dat de auteur nog teveel
met zijn onderwerp speelt, wat in 1930
nog mogelijk was.
In De knopenman hebben wij een bundel
verhalen waarin men Dekker beter als
een belangrijk auteur van onze tijd her
kent. Het eerste, het surrealistische verr
haal De knopenman, achten wij het beste
van de bundel. Het is als de grillige fantasie van een droomwereld in al zijn onr
wezenlijkheid, waarvan de zin net nog
aan het begrip ontsnapt, zoals het paranormale, maar waarvan wij het vermoe
den hebben dat het al de geheimen van
het wezenlijk bestaan dichter benadert
dan enig begrip doen kan. De taal is hier
tegelijkertijd tot een verfijning en grootsr
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heid gebracht, zoals wij die bij Dekker
vroeger nog niet aantroffen. Het tweede
verhaal, Gammastralen, is realistischer,
gewoner, ondanks de ongewone stof, en
Beef t meer een psychologische ontwikke
ling. Het derde en laatste verhaal, Colr
porteur,
, nadert weer dichter tot de onwezenlijkheid van het eerste, hoewel het
de grootsheid daarvan niet bereikt en te-veel aan negentiende eeuwse romantiek
herinnert.
Wij hebben in dit bundeltje een krachtig
bewijs voor Dekkers betekenis als prozaist. In onze literatuur is hij een figuur van
formaat. De uitgever komt lof toe voor
de mooie verzorging van het bundeltje.
C .V.
Jo Boer, De Vertroo sting van het
Troostelooze. A. A. M. Stols, Den
Haag. 1947.
De schilderes en schrijfster Jo Boer dcbu^
teerde in '38 met een roman „Catherina
en de Magnolia's", die door uitstekende
epische kwaliteiten de aandacht trok.
Deze roman is inmiddels herdrukt in de
bekende Nimmer. Dralend-reeks van Nijgh
en van Ditmar. Een tweede roman „De
Erfgenaam". is dit jaar verschenen bij
Stols. Met de bovengenoemde bundel
korte verhalen is het belangrijkste werk
van deze schrijfster, die algemeen tot de
prominenten gerekend wordt, op dit ogenr
blik in de boekhandel verkrijgbaar. Een
unicum!
Jo Boer's proza is voornaam van allure
en herinnert sours door de brede deining
van lange zinnen, cede genitieven en precieuze detaillering aan het proza van
v. Genderen Stort en de van Schendel
voor 1930. Ook bij Naar vindt men typische beelden, een hondje dat het linker-pootje sidderend in een sierlijk boogje
oplicht, vruchten die met een dof fe plof
van de boom vallen en vergaan. Er zit
jets sierkunstigs in Naar uitbeelding, dat
niet altijd goed overeenkomt met de lyrische inslag van haar verhalen. Lyrisch,
gevoeluitspraak, hoewel stijivol beheerst,
is dit proza toch wel in wezen: zes van
deze verhalen zijn biecht, afrekening met
het leven. Het ik ploft voor de lezer neer
en men meet reconstrueren hoe de vrucht
aan de boom king. Soms is er een overmaat van stilering, zo b.v, in De Bruids
nacht, waar het gesprek van twee kin
deren al heel boekerig is. Toch is het ook
weer niet kinderlijk, omdat het het fantastisch element van 't verhaal verhoogt.
Met de twee Christusrverhalen, De Emmausgangers en De Tuin van Gethsemane, heb ik grote moeite gehad, omdat
de bijbelse gegevens volkomen ontledigd,
sours zelfs in hun tegendeel verkeerd zijn.
^s^

Er is voor gelovigen, maar misschien ook
voor veel ongelovigen, de alles beheersende achtergrond van het lijden en de
opstanding van de Heiland, van gelijke
beweging als wij maar zonder zonden,
er is de heerlijke uitroep van de Emmausgangers: was ons hart niet brandende in
ons, als hij tot ons sprak op de weg.
De precieuze proza-experimenten van Jo
Boer doen tegen deze achtergrond profaan, zelfs godslasterlijk en toch weer onbetekenend aan.
De paradoxale titel van deze bundel duet
een programma vermoeden: het is de
kunst die vertroosten meet in het troosteloze. Bij alle respect voor Jo Boer 's groot
talent lijkt me dat deze poging niet altijd
Ou.
lukt.
Gera Kraan--- van den Burg, De Spiegelklok. Een roman van den Iaatsten Singendonck van Dieden. J. H. Kok N.V.,
Kampen. 1947.
De tweede historische roman van deze
schrijfster is, voor zover ik kan nagaan,
minder gunstig ontvangen dan haar
„Brandende Harten", het verhaal van de
advocaat der afgescheidenen.
Men loopt echter het gevaar de schrijfster onrecht to doen, wanneer men, bij
het beoordelen van „De Spiegelklok"
zich niet wat meer poogt los to maken
van „Brandende Harten".
Wij dienen aanstonds goed in het oog
to houden dat Gera Kraan---Van den
Burg zich bij het schrijven van haar ver,halen bijna angstvallig houdt aan Naar
papieren, zoals ook wijlen L. E. dit deed,
en des Been of nauwelijks plaats Bunt
aan Naar fantasie.
Dat Jan Sing endonck een zoveel minder
krachtige persoonlijkheid is dan de geemotioneerde Maurits van Hall kunnen wij
kwalijk op de schrijfster verhalen. Voor
„Brandende Harten" beschikte zij over
een rijke hoeveelheid dramatische stof
vergeleken bij de waarschijnlijk veel
schaarsere documenten over de Van Singendoncks, waardoor het schrijven van
„De Spiegelklok " dan ook aanstonds een
moeilijker opgave werd. Dat de schrijfr
ster bij voorbaat een zeker verlies ge-^
nomen heeft, acht ik een zelfoverwinning,
een auteur met liefde voor de historic
waardig. Niettemin valt het zeker to betreuren dat met name de periode van Van
Singendoncks tweede huwelijk er, vooral
in de latere jaren, zo paver afkomt.
Het schrijven over historische personen
in romanvorm is een hachelijk werk; beter
dan vroeger heb ik sinds enige jaren het
complex van haat-liefde begrepen waarmee onze historici (ondanks alles gretig! )

kennis nemen van deze producten der
romanciers.
Dat .,De Spiegelklok " compositorisch zo
zwak is en het verhaal zo weinig
„stroomt", is uit de reeds genoemde werkwijze to verklaren. Het mope de schrijf^
ster doen overwegen of het voor de leesbaarheid van haar romans niet wenselijk
zou zijn bij een eventueel tekort aan do-cumenten, haar fantasie wat meer vrij
spel fie laten, of, zo zij daarvoor ten aanr
zien van de historische personen terug
schrikt, door het zelf scheppen van bijfiguren het nodige bij to dragen tot de
completering van het verhaal.
Ook het ietwat hinderlijk telkens oven
springers van de verleden op de tegenw.
tijd, heeft er zeker toe medegewerkt, de
indruk to verstevigen, dat het verhaal
ditmaal niet geheel uit de verf is ge
komen. Voor wie, in de verleden tijd
schrijvende, behoefte heeft een enkele
maal, bij wijze van close-up een bepaalde
scene of dialoog to beklemtonen, wijs ik
op de technisdhe volkomen verantwoord
wijze waarop Ina Boudier--Bakker dit,
vaak aan het eind van haar hoofdstukken
in ..De klop op de deur" oplost, wanneer
zij, bijna onmerkbaar op de tegenw. tij3
overgaat en in een sterk ingehouden diabog de kern van een gesprek samentrekt.
Het onderhoud tussen Groen en Van der
Brugghen op Oud-Wassenaar zal de
schrijfster veel hoofdbrekens hebben gekost. Zoals zij het uit de geschiedenis,
bij gebrek aan concrete gegevens, heeft
gereconstrueerd, mist het helaas die innerlijke spanning waarop wij gehoopt
hadden. Veel beter slaagde zij in het on
derhoud tussen Eklout en Van der Brugr
ghee in het reeds ontluisterde huis op de
Zwarte weg, na Van der Brugghens val
als minister.
Deze bladzijden wettigen het vermoeden,
dat, zo de schrij fster zich wat weer dorst
to laten gaan, haar werk aan sf eer en
kleur zou winnen.
Zij zal uiteindelijk moeten kiezen tussen
een uitgave van gecommentarieerde brier
yen of een bloedwarnz verhaal dat aan
zekere eisen van het genre voldoet. De
in de aanvang van het boek gepubliceerde
brieven van Digna aan Naar verloofde
zijn bijzonder geestig voor een jonge
vrouw uit dat milieu in die tijd. En de
vraag rijst of zij, ook na haar geestelijke
verdieping, opeens al haar spitsvondigheden verloren heeft?
De typische Haagse sfeer der gegoede
kringen lijkt snij goed getroffen, zo mede
die van het patriciershuis aan het Voorhout.
Opnieuw w,orden wij in dit bock geconr
fronteerd met de grote kindersterfte, met
de angst voor epidemieen, waardoor mede

de vaak voorkcmende plotselinge bekeringen in de 19e eeuw psychologisch
worden verklaard.
Met grote liefde heeft de schrijfster de
genoegens en de zorgen van het buiten
Dieden bij Nijmegen beschreven, waar
de Spiegelklok telkens gelegenheid biedt
tot zelfbespiegeling en het opmaken van
een tussentijdse balans.
In de bladzijden, waarin het sterven van
de kleine Henri wordt beschreven, zien
wij Jan Singendonck recht in het hart.
Wanneer ik „De Spiegelklok" na aan-.
dachtige lezing in de kast zet, denk ik
nauwelijks weer aan de literair-technische
bezwaren. Het publiceren van dit bock,
waaraan een zeer ti jdrovende studie ten
grondslag ligt, is een hernieuwd bewijs
dat deze auteur niet de weg van de minste weerstand heeft gekozen, waarmee zij
aan menige colleges een goed voorbeeld
heeft gegeven. Naast „Brandende Harten", waarin wij de leiders der afscheiding
vonden beschreven, thans „De Spiegelklok" , de roman van een der zeven
Haagse heren die daadwerkelijk hebben
medegewerkt aan de pogingen tot Kerk
herstel binnen de Ned. Herv. Kerk.
In het licht van de heden ten dage in
bespreking gegeven nieuwe Kerkenorde,
besef fen wij, mede door dit bock opnieuw,
hoezeer wij, zoals wij kerkelijk naast en
tegenover elkaar staan, gewild of ongewild de erfenis der 19e eeuw hebben
aanvaard. Al wat ons vandaag kerkelijk
beroert wijst terug naar hetgeen er een
eeuw geleden plaatsgreep.
Dan zien wij met andere ogen naar het
statige huis van Groen op de Korte Vijverberg, waar de „veldheer zonder leger"
woonde en werkte.
Toen ik onlangs de radioknop omdraaide hoorde ik een bewogen stem
spreken op een graf. 't Bleek Prof. Gerretson to zijn die een krans legde aan het
graf van Groen op het kleine Scheveningse kerkhof Ter Navolging.
Groens nalatenschap, zijn door Gerretson uitgegeven brieven, is nog nauwelijks
opgemerkt door onze auteurs.
Sinds het verscheiden van L. E. van
vier hand zovele voortreffelijke historische novellen verschenen, sinds ook
Naar tweelingzuster Ignatia Lubeley haar
pen niet weer kan hanteren en wij ver-stoken blijven van haar miniaturen, welke
ondanks hun onbekendheid bij ons yolk,
tot de nicest intieme aquarellen van het
goede Hollandse leven behoren, sinds
Hendrika Kuyper-Van Oordt van ons
heenging met haar verfijnd taalgevoel en
prachtige plastiek, sindsdien is de protestants-christelijke letterkunde zichtbaar
verarmd, ten spijt van een grout aantal
al- of niet geslaagde streek-romans.
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Met name de sociale roman, de roman
van de schoolstrijd, van de worsteling
der kleine luyden omstreeks het einde der
negentiende eeuw, moet nog geschreven
worden.
Dat er onder de jongere auteurs blijkbaar
weinig liefde voor dit werk is, stemt niet
hoopvol.
Het getuigt niet van een diepe lotsverbondenheid met 't vorige geslacht. Toch,
voor wie, met terzijde stelling van het
onmiddellijke goedkope succes dat een
roman over deze tijd oplevert, zich een
maal heeft gezet om de historie to „verbeelden " , zal ervaren dat het schrijven
van een historische roman in vele opzichten het inzicht verdiept, de horizon
verruimt en een dankbare lezerskring
P. J. R.
bevredigt.
Ada Barnett, Een blijde zwerver. Uitg.
Servire, Den Haag.
Het verhaal is zo romantisch en bekoorlijk als een verhaal maar zijn kan. Een
professor vindt op een bospad een baby,
die hij adopteert en samen met een oude
huishoudster opvoedt. De verdere ber
trokkenen bij die opvoeding zijn een charmante oude dame, Lady Condor, haar
man, de Gouvern.-.Generaal van Australia,
haar met zorgen omkoesterde kleindoch-tertje Isthar, enkele paarden, een stuk of
wat honden en allerlei soorten andere
dieren. De merkwaardigste figuur is echter de kleine vondeling zelf, die onder de
bijnaam „Koperkop" bekend raakt. De
schrijfster suggereert, dat hij een afstammeling is van hogere wezens dan
mensen, zodat de lezer, evenals de professor, in spanning de ontwikkeling afwacht van zijn liefde voor Isthar. Het
meisje geeft echter tenslotte toch de voorr
keur aan Don, haar „menselijke" minnaar,
en Koperkop verdwijnt. Een zeer origineel gegeven dus, geestig en boeiend uitr
gewerkt tot een verrukkelljk verhaal.
En de strekking? Laten we hopen, dat
we het daarmee niet al to ernstig hoeven
to nemen. Bizonder gevaarlijke lectuur
lijkt de geschiedens van deze blijde zwer
ver met. Daarvoor zijn de met de Christelijke levensr en wereldbeschouwing
strijdige, pantheistische tendenzen to ge-makkelijk to onderkennen. Overtuigend
zijn ze allerminst.
T. M. Vr.
Howard Spring, De sabel van Peterloo.
Vert. Dr J. N. C. Dietsch. A. W. Sijt-^
hoff's Uitg. Mij., Leiden. 1947,
Deze lijvige roman, geschreven in een
merkwaardig nuchtere, weinig beeldende
en nimmer experimentele stijl, behoort
niet tot de boeken, die men in een adem
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uitleest. Een zeer weldadig aandoende afr
wezigheid van sentimentaliteit en erotiek,
en daarbij een conscientieuse behandeling
van de stof, geven deze roman iets van
een wetenschappelijk verantwoord verslag. Maar toch niet meer dan iets.
Want voor de aandachtige lezer is dit
boek van een zeldzame bewogenheid. Hoe
verder men met lezen komt, hoe meer
bewondering men krijgt voor de schrij^
ver van dit breed opgezette en uitne
mend uitgevoerde werk. De hoofdpersoon, J. H. Shawcross, is een jong Engels
socialist, van huis--uit proletarier, die het
tot minister en lid van het Hogerhuis
brengt. Zijn grate ambitie, zijn gaven,
zijn eerzucht, brengen hem daar, waar
hij zijn wil; het is niet de brandende liefde, die hem drijft. Niet, dat hij geen liefr
de heeft, maar die liefde blijft op het
tweede plan, de idealist in de hoofdperr
soon verleent hand en spandiensten aan
de streber. Om hem been heeft de auteur
vele andere personen gegroepeerd, die
hun hele hart aan „de goede zaak " ver
pand hebben. In het bijzonder aan Arnold Ryerson is veel aandacht besteed;
deze is de ras--echte idealist, wiens carriere allerminst schitterend is. Altruisme,
fanatiek geloof en een hoge opvatting
van roeping vermogen ook in het door de
auteur getekende politieke Labour-milieu
veel minder dan de wilskracht van de
egocentrische mens.
Howard Spring heeft veel meer gedaan
dan de roman schrijven van een zeer begaafd, eerlijk, maar eerzuchtig mens: hij
heeft de geschiedenis van Labour ge-schreven, wat neerkomt op de geschiedenis van Engeland gedurende Labours
ontwikkeling. Het merkwaardige van dat
alles is, dat er geen beschouwingen aan
to pas komen: slechts de ontwikkeling
en de situatie spreken. Klaar komt de
lezer voor ogen fie staan, dat het proces
van aan-de-machtrkomen, tegelijkertijd 'n
groei naar de burgerlijke status is. De natuur is sterker dan de leer. M.a.w.: het
socialisme is voor velen niet anders dan
een mogelijkheid tot het bereiken van de
burgerlijkheid. Ik geef hiermee niet de
conclusie van het boek aan: de auteur
dramatiseert zijn gegeven op koele wijze;
hij trekt geen conclusies, hij maakt alleen
maar doorzichtig; de strijd zelf, komt mu
voor, boeit hem meer dan de inzet.
Dit boek klaagt ook het menselijk hart
aan, dat traag is en beheerst door driften,
die het als inferieur herkent, maar die het
niet vermag to beheersen. De mogelijk,heid van bekering in christelijke zin komt
helaas niet in het geding. Het christelijk
geloof is in dit boek alleen maar een
soort van folkloristisch verschijnsel. Dat
het christendom een zo geringe rol in de

ontwikkeling van het Engels socialisme
heeft gespeeld, geloof ik niet. Maar het
blijft toch bescha=mend voor de kerk in
West-Europa, dat Naar rot zonder scha
de voor het geheel genegeerd kan warden
in een beschrijving van de ontwikkeling
der sociale strijd. Is het eigenlijk al niet
treurig, dat ik dit in zo onbewogen woorden kon neerschrijven?
Zoals ieder geslaagd boek schiet dit werk
meer pijlen in de roos dan de ene, die
gericht werd. Inzicht in het falen van het
socialisme in de westerse wereld verr
schaft dit boek zeker: de Europese indi-vidualist blijft burger, `velk systeem of
welke idee hij ook moge propageren of
aanhangen.
De uitwerking van het gegeven is zeer
geslaagd. Het was een geweldige op
dracht: een stoet van personen ten tonele
to voeren, die alle bun eigen aanleg ger
trouw blijven en die door bun positie ter
vens de ontwikkeling van een partij en
de voortgang van de geschiedenis duide
lijk maken. De lezer verliest Been ogenblik de hoofdzaak uit het oog en toch
wordt hij met vaste hand door een doolr
hof van gebeurtenissen geleid. Dat is
vakwerk.
In de stroom van best-sellers zal dit
boek in het eerst niet al to zeer opvallen;
daarvoor is dit boek to echt, to zeer met
beleid beperkt tot dat ene, dat de schrijr
ver zeggen wil; het doet Been consessies
aan de erotischrromantische, op zijn ge-mak en gent gestelde lezer. Maar op
den duur zal het boek het glansrijk winnen van de werken die het nu voorbij
streven. Het is niet actueel omdat het de
actualiteit overwonnen beef t door een
rangschikking der feiten, die de tragedie
der geschiedenis onthult: de mens, bezwij.^
kend onder de last van zijn hunkering
naar een onherroepelijk verloren paradijs.
J. v. D.
Arjen Miedema, In beide handpalmen.
Bosch Keuning N. V., Baarn.
Nu ik mijn beoordeling van dit boek van
Arjen Miedema moet neerschrijven, is de
verschijning van zijn tweede boek, „Ge
sprekken met Gabriel", aanstaande, en
hebben we uit de reeds gepubliceerde en
door de schrijver voorgelezen fragmenten ons van dat werk enigszins een inr
druk kunnen vormen. Die indruk is zo
sterk, daft ik er mij bij het schrijven van
deze recensie niet aan kan onttrekken.
Het tweede bock werpt zijn schaduw
vooruit, het overschaduwt dit debuut.
Dat maakt het moeilijker, „In beide
handpalmen" op zich zelf to beschouwen,
maar het maakt het ook des to aanlokke
lijker, eens na to gaan wat er van dit
eerste bock to zeggen is.

Het eerste dan, dat gezegd moet worden,
is: dit is niet een bock, dat „je wat doet",
d.w.z. dat ontroert, in een stemming
brengt, het gevoel wakker maakt — ook
dat wel; maar het is veel meer een bock,
dat iets „met je doet", waar invloed van
uitgaat, dat jets tot stand kan brengen,
dat iemand veranderen kan. Het is een
bock dat de goede eigenschappen van
een „Ievenslied" en een „bekeringsge-schiedenis" in zich verenigt, en dat me
er weer eens even bij bepaalt hoe door
het is op bekeringsgeschiedenissen neer
to zien. Een bock waar kracht van uit-gaat, een bock ten goede, is dat eigenlijk niet het enige volwaardige bock, het
enige dat werkelijk waard is geschreven
to worden?
„In beide handpalmen" is een elementair
bock. God en de duivel zijn er in reeel,
werkelijke machten. Ook de duivel, maar
niet rrlinder de mensen, en het verband
tussen deze realiteiten wordt duidelijk.
Folkert jaarsma, de ene hoofdpersoon, is
Been weerloze speelbal van het boze,
maar een slecht mens die op de krukken
van zijn kreupele dogmatiek (uitstekende,
rechtzinnige dogmatiek! ) zich ter belle
rept. Maartje, zijn vrouw en tegenbeeld,
is geen madonnarachtig afschijnsel van
het goede, maar een mens, zij het een
begenadigd mens. Het moose van Arjen
Miedema's bock is, dat het ons de worsteling van God en duivel, van die twee
grootste en als het er op aan komt enige
machten, laat zien in heft strijdperk van
het doodgewone, van de meest alledaagse
Ievens.
De meningen over „In beide handpalmen" zullen wel verdeeld zijn. Niet on
begrijpelijk, want men komt er licht toe
juist een roman puur aesthetisch to willen beschouwen. Aan dit misverstand
valt zelfs de vrucht van menige preek ten
offer. En Arjen Miedema's bock is een
prediking met de middelen der kunst,
d.w.z. niet door betoog maar door ver
bedding. Let men er slechts op, hoe de
auteur de litteraire middelen heeft gebruikt, dan zal dit werk tegenvallen. In
dat vonnis is de miskenning van de boodr
schap, maar het is toch ook voor schrijr
vers de moeite waard to bedenken, dat
bun tekortschieten in het hanteren der
artistieke vormen het begrip voor hun
boodschap remt. Het gevaar bestaat, dat
het werk de keerzijden van zijn kwalitei^
ten gaat vertonen.
Dit laatste is in Arjen Miedema's de..
buut inderdaad enigszins het geval. De
schrijver kan vertellen, hij weet zijn per
sonen to tekenen, de atmosfeer van hun
leven op to roepen, en „worst" menige
kostelijke anecdote (Piebe en de Arke der
verlossing!) . Maar hij vertelt ook vaak to
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omslachtig, hij vervalt soms in de toon
van een die elementair onderricht Beef t,
van een onderwijzer die al vertellende,
uit zijn schat voortbrengt al wat hem
aan wetenswaardigs to binnen schiet. Hij
vertelt eenvoudig, zonder versiering of
buitenissigheid, maar een populaire
toon, gemengd met felheid van temperament, dreigt soms door to slaan naar het
smakeloze. Het is to hopen, dat Arjen
Miedema er in slaagt zijn trant in soberheid en zuiverheid to adelen tot ware
eenvoud. Dat kan de overtuigingskracht
van zijn boodschap alleen maar ten
goede kom,en. Want Miedema — dat is
duidelijk r-- heeft jets to zeggen. lets
elementairs, dat dwars door het pleisterwerk van onze gevestigde overtuigingen
been slaat naar de kern.
J. D.
Jose van Utrecht, The „Whispering Red
Bass" en zijn „Band". Uitg. J. Philip
Kruseman, Den Haag.
Dit boek blijkt bedoeld als een verhaal
over vijfdeklas-gymnasiasten. De jonge
lui die hierin rondwandelen zijn echter
getekend naar de, zo 't schijnt, nog altijd
gangbare opvatting-van-de-soort, niet
naar de werkelijkheid.
Resultaat: een draak van een verhaal vol
gekunstelde fool, die nauwelijks ergens
even echt leuk wordt, hier en daar gelardeerd met wat zwaarwichtig gepraat,
dat met recht „dazen" genoemd wordt.
De compositie van het geheel toont al
even weinig ruggegraat.
I. L.
Rudolf van Reest, De Trouw der kleyne
Luyden. Bosch Keuning N.V., Baarn.
Te lang ---- en onverdiend lang — wachtte deze roman, dit degelijke ernstige boek
van Van Reest op een beoordeling in
dit tijdschrift. Na de goede ontvangst,
welke het ten deel viel, komt onze recensie in zekere zin als mosterd na de xnaaltijd. Daarvoor bieden wij de schrijver en
uitgever onze verontschuldiging aan. We
zouden kunnen volstaan met to bevesti-gen, wat anderen reeds over dit „oorlogsboek" gezegd hebben .–• en dit was
terecht veel goeds. Toch heeft een late,
uitgestelde recensie in dit geval het sprekende voordeel, dat de aandacht van 't
publiek opnieuw voor dit boek wordt gevraagd. In de stroom van oorlogslectuur,
van ' 45 tot '47 verschenen, is al zeer veel
verdronken. Van Reest beef t allerminst
reddingspogingen van ons nodig, en zer
ker zal zijn Trouw der kleyne Lu yden
een der beste volksboeken over de vijf
rampjaren blijven. Een „steekproef" in
een bibliotheek moge dan Been absolute
maatstaf zijn voor de innerlijke waarde
van een boek, er blijkt toch op zijn minst
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het feilloos reageren van het publiek uit.
Welnu, Van Reest is zelden „thuis ", en
met name dit breed en aandachtig ger
schreven verhaal over de belevenissen,
het wel-en-wee der Rotterdamse burgers
in de jaren '40 tot '45 deed zijn gezegen
de dienst in vele huizen. Zijn gezegende
dienst, ongetwijfeld, want de trouw dier
„kleine Iuyden" uit de Maasstad (en el
ders) is door Van Reest terecht gezien
als gehoorzaamheid aan hun Heer n
Heiland. We zijn er van overtuigd, dat
zijn boek nog jaren dienst zal doen!
v. H.
Ian Maclaren, Marten van Goad. 'Vertaling van J. M. Vreugdenhil. Bandontwerp en stofomslag van Henk Kruger.
Bosch Keuning N.V., Baarn.
Het zal velen een vreugde zijn, deze
waarlijk oude, en terecht goede bekende
weer tussen de boeken tegen to komen.
Bosch Keuning deed er goed aan, dit
zuivere christelijke werk met zoveel liefde uit to voeren en op de markt to brengen. Dit verhaal uit het leven ener Schotse dorpsgemeente, welks titel misschien
onze jongeren als een anachronisme in de
oren klinkt, zou men alleen reeds moeten
lezen om to verstaan, waarom het tiental
len jaren met warmte, eerbied, ja aanhankelijkheid door onze ouders genoemd en
bij fragmenten naverteld werd. En ook
die ouderen kunnen het gerust voor de
zoveelste maal ter hand nemen, want ze
zullen ondervinden, wat een nieuwe ver-taling vermag. Jacoba M. Vreugdenhil
heeft haar werk met pieteit gedaan, en
(zich hoedend voor de gekunsteldheid
der moderne woordkunst) de sfeer geeerbiedigd.
v. H.
Leens van Dijk, „Zonnevaart". Zde dr.
Uitg. Mij. Holland, Amsterdam.
De schrijfster van dit boek heeft wat to
zeggen, een goede boodschap is het, die
zij brengt, op een sympathieke manier.
Haar stem klinkt zuiver, hoewel nog niet
vol. Daarvoor zoekt zij nog teveel naar
haar geheel eigen geluid, heb lk 't idee:
soms was het mij of ik een verre andere
stem herkende: Wilma.
Plaats en tijd waarin het verhaal speelt:
een klein dorp aan zee, tijdens de mobilir
satie voor de laatste wereldoorlog.
Diek Werens, de hoofdpersoon, dorm
neesdochter, wier stemming, zo onmiddellijk als kwik reageert op warmte of kou
de, omslaan kan van uitgelatenheid in
neerslachtige somberheid, vice versa,
leert hier de moeilijke ' les, dat „zonner
vaart" tegelijk „kruisvaart" is.
Haar verlangen naar het Geluk, naar het
Licht, is het heimwee dat zo oud is als
de wereld. Het donker groeit. Zij speelt

er verstoppertje mee, zij wil het niet zien,
zij wit in het licht zijn.
Maar als het donker van de pijn en de
angst niet weer to ontvluchten valt, leert
zij zich overgeven en het kruis aanvaarden, leert zij vertrouwen, leert zij dat
feestgangers kruisdragers zijn.
Is deze ontwikkeling overtuigend? Ja, wat
betreft de hoofdpersoon wel. Het boek
als geheel is dat minder. Daarvoor worden de verschillende personen to weinig
volledige karakters en blijven zij to zeer
slechts de dragers van een eigenschap.
Het is niet het leven in zijn geheel, wat
wij bier zien, met een blik van boven af,
maar een aspect daarvan, gezien onder
kleinere gezichtshoek. Wat ook vooral
hieruit blijkt, dat de symphatieke „eigenschappen" sterk domineren. Waarmee
samenhangt dat het „donke y" hier voornamelijk is het van buiten komende, het
ons bedreigende. Het bier aangeslagen
accoord zou aan volheid gewonnen heb
ben, als duidelijker deze diepere onderr
toon meegeklonken had: dat het donker
in ons is, dat kruisdragen ook is: het
afsterven van de „oude mens". Ook had
ik graag voor de vage term „idealisme"
een enkele maal het blijde woord „verwachting" gelezen.
Dit neemt niet weg, dat ik blij ben net
dit boek en met het f eit van de tweede
druk.
I. L.
J. J. Klant, De Geboorte van Jan Klaassen. De Bezige Bij, Adam '46. Be.'
kroond met de Van der Hoogt-prijs '47.
Dit boek is de roman van de ongeborer
nen, van de embryo' s die menen volledig
to zijn, van het gedrochtelijke dat de
menselijke grens nog niet bereikt heeft,
kortom een boek over onze wereld. Dat
zou een mens of serieus stemmen of hem
tot hekelaar maken als niet Jan Klaassen
de held van het verhaal was. Deze held
is zelf nog niet geboren, hij wordt geboren. Daarom valt hij niet in de termer
voor hekelaar, maar ook de ernst gaat
hem af. Het resultaat is een verhaal zo
onhollands licht van toon, det het als een
gladde steen over het water scheert, telkens even tipt en weer opwipt: de vol.
gende voorstelling is begonnen, luidt de
laatste zin. De poppenkast heeft Been
einde. Als Jan Klaassen op het gunstige
moment, wanneer er een rukwind valt
op de Dam en de werelden inn elkaar
schuiven, eindelijk zijn kans schoon ziet
en ontsnapt, wordt hij dadelijk in de
maatschappij opgenomen. Hij bezoekt een
urinoir, ontmoet zijn eerste en ware liefde,
zingt liedjes, wordt achtervolgd en komt
omdat zingen Been middel van bestaan is,
bij meneer Duivel in betrekking. Meneer

Duivel schijnt wel het hoofd van deze
wereld to zijn. Waar ook Jan het ongeluk heeft in dienst to komen, op een groot
kantoor of bij het leger, meneer Duivel
trekt aan de touwtjes. Dienst en vrljheid,
forinulieren en poezie, zijn de twee fronten in een altijd durende oorlog. Kostelijk
getypeerd zijn de leidende figuren in deze
wereld: behalve de chef meneer Duivel,
de generaal en de Dood van Pierlala, een
bedri j fs-econoom met Gestapo-allures. De
poezie is vertegenwoordigd met een aantal door het verhaal been gestrooide verzen, die in Stijl en karakter even zo vele
spiegels zijn van het verhaal zelf. Ze
stellen de serieuze lezer voor de penibele vraag : is dit scherts of ernst, een
persiflage van existentialistische poezie
of hebben deze verzen zelfstandige waarde? Men leze er het vers op bldz. 93-94
eens op na!
Ik meen dat er geen antwoord is op deze
vraag. A11een bespeur ik in het verhaal
zelf een eender fluoresceren, waardoor
ernst en luim geen tegenstellingen zijn
maar elkander complementeren. De hum.or is in dit bock als het glanzen van
kattevel: ringen die verglijden langs de
rug.
Humor gedijt het best in een sombere
omgeving. De wereld van Jan Klaassen
is somber genoeg. De schrijver typeert
haar op beklemmende, soms groteske
wijze. Klants talent tot uitbeelding van
het gecompliceerde, moderne leven in
enkele figuren is oprerkelijk groot. Zijn
sterk vormtalent verhindert dat de schrikbeelden tot obsessie worden. Het fantasy
tische is hier niet grillig maar speeis. Een
bewonderenswaardig bock. Hopen we
dat het slechts de voorbereiding is tot
een grotere en toch even lichte sprong.

ou.
DIVERSEN
S. Vestdijk, Het Eeuwige Telaat. Dialogen over den Tijd. Uitg. Contact,
Amsterdam. 1946.
De dialoog-worm als wijsgerige betoogr
trant is tegenwoordig in onbruik •-- nietr
temin heeft zij jets aantrekkelijk-menselijks. Zlj komt tegemoet aan de behoefte
tot vertrouwelijkheid doordat een perr
soonlijke verhouding is verondersteld
tussen lezer en schrijver, nl. als van leerling en meester, een bij uitstek filosofische
relatie intussen. De schrijver heeft hierbij
tot taak, voor de lezer de mogelijkheid to
openen zich met de leerling to vereenzelr
vigen.
Vestdijk is er op bekwame wijze in geslaagd door een glasheldere dialectiek in
de gedachtengang en een levendige ge
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sprektoon die indentificatie to bewerkstelligen. Op zeker ogenblik bemerkt men in
de stroom der gedachten fie zijn opge
nomen en als leerling met de meester to
kunnen meedenken, en daarmee heeft zich
de zin van deze filosofie van de tijd onuitwisbaar in het bewustzijn geprent. Het
dwingende karakter van de stijl van deze
auteur is er eens to meer door bewezen,
al is het hier minder psychisch beklem-mend dan intellectueel overtuigend.
De leidende gedachte is dat het tijdsber
sef bij de mens ontstaat door het bewustzijn van het „telaat" . Elke verrichting,
die haar doel bereikt, op het begeerde
moment, bevredigt; zij wordt evenwel als
een teleurstellende mislukking ervaren
wanneer zij niet op tijd en derhalve to
laat is. Te vroeg is niet anders dan een
worm van to laat, men betreurt het n.l.
achteraf.
Pas de teleurstelling die men in het telaat
beleeft, drijft de mens er toe in het verr
volg op zijn hoede, d.w.z. op tijd to zijn.
Tot nader verstaan van de cultuurhisto
rische betekenis van deze omstandigheid
dient de onderscheiding tussen het indivi-^
duele telaat en het telaat met rechtr
karakter.. Het eerste gaat aan het tweede
voorat. Tegenover het nieuwe (indivi
duele) geval staat de mens machteloos en
ervaart dus het telaat, dock treedt een
herhaling op dan kan hij zich met zijn,
volgens reeksen ordenend verstand tegen
verrassingen verweren. Hieruit zijn techniek, moraal, economie, kortom alle wet-matig beheerste verschijnselen van cul^tuur to verklaren. Jegens het volstrekt on
herhaalbare is een dergelijke „regel"rmatige reactie niet mogelijk, het desondanks
ontstaande „verweer " uit zich nu als
herscheppende verbeelding van hetgeen
de mens door zijn telaat-zijn ontging.
Hier blijft het individuele telaat individueel, als droom of verlangen en als zor
danig is het de voedingsbodem van
kunst, liefde, mystiek of levenskunst.
Als mythologische basis voor deze visie
geldt een originele variant op het ver
haal van Prometheus ' vuurroof die door
de schrijver wordt geinterpreteerd als een
poging om aan de zon het geheim van de
tijd to ontstelen.
Men ziet: het geheel is een geniale greep,
een zeer oorspronkelijke proeve van een
wereldbeeld. Overigens leide men uit mijn
beknopte weergave niet of dat de dialogen van dezelfde schoolse toonaard zijn.
Daarvoor zijn ze to lichtvoetig, to geestig, to onpretentieus in wetenschappelijk
opzicht ---ze zouden deel kunnen uitr
maken van een boeiend blijspel. En Loch
handhaaft zich overal zonder moeite het
hoogst denkbare peil van esprit en verr
nuft. Waarheid en solistiek zijn daarin
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zo kunstig vervlochten dat men bij uitzondering de opdoemende „f undamenteelr
wijsgerige critiek" terugw4jst en het boekr
je naar zijn waarde probeert to schatten
als een intellectuele en stylistische compo
sitie van de eerste rang. Voor welke verr
rijking van onze literatuur men Vestdijk
M. S.
slechts dankbaar kan zijn.
Reinhold Niebuhr, De teekenen der tijden,
Uitg. W. ten Have, Amsterdam. 1947.
De ondertitel van dit boek luidt: toespraken voor heden en morgen. Niebuhr zelf
zegt ervan: het zijn preeken, die het kar
rakter hebben van een essay. 't Zijn toe
spraken oorspronkelijk voor een univerr
sitaire kring bestemd, later wat meer
theologisch uitgewerkt.
De toespraken zijn in twee groepen very
deeld. De eene „houdt zich bezig met de
onvergankelijke thema's van het Chris-telijk geloof ", het hoofdthema van de
andere groep is „de verkondiging van de
historische en transhistorische elementen
van het Christelijk gelool".
Niebuhr is een merkwaardig man. Het
woord „profeet " , dat met betrekking tot
hem is gebruikt moge wat uit den toon
vallen, ' t is zeker de moeite waard zich
intensiet met hem bezig to houden.
Niebuhr is begonnen met zich als stu-^
dent reeds of to wenden van de pietisr
tisch-orthodoxe Evangelische kerk in
Duitschland om haar algeslotenheid tegenover de groote sociale en politieke
vragen. De Amerikaanse „Social Gos
pel "rbeweging trekt hem aan, omdat bij
haar de verkondiging van Christus al-lereerst als sociale boodschap werd gezien.
Dan keert hij zich of van deze optimisr
tische vrijzinnigheid. Hij houdt zich bezig
met Barth. Hij kent de diepten van angst,
ondergang, gericht, zeltbedrog, zonder
werkelijkheden waarvoor het Amenir
kaansch vrijzinnig optimisme Been oog
had. Na de oorlog maakt Nederland kennis met zijn groote werk: over het wezen
en het lot van den mensch. (De Nederlandsche vertaling zal luiden: Natuur en
bestemming van het mensch.) Een centrale
gedachte is bier, dat de diepste ontaar
ding van den mensch is: het geruste geweten, dat de schuld atschuift op anderen.
Verioren is de mensch, die zich veilig
waant. Het ergste is daarom het geruste
geweten der christenen, want zij kunnen
beter weten.
Toch is deze mensch niet tot machteloosr
heid gedoemd. Het is Niebuhrs bezwaar
tegen Barth, dat deze de mensch vastlegt
in de zonde en Been mogelijkheid ziet
om to bouwen in de cultuur. De mensch,
zegt Niebuhr, is zondig, maar weet van

zijn zonde en gaat in zijn zelf-oordeel
zichzelf to boven. Daar weet hij van
Gods absolute eisch. Daar weet hij ter
midden van de dagelijksche mogelijkheden to moeten kiezen voor of tegen God.
Daarom moet de mensch, al volbrengt
hij het absolute niet, ootmoedig gehoorzaam zijn van dag tot dag. Zoo leert hij
de absoluutheid van den dienst der ber
trekkelijkheid.
Daarom trekt Niebuhr steeds opnieuw
richtlijnen voor het persoonlijk en maatschappelijk leven van vandaag. Ik heb
deze hoofdlijnen bij Niebuhr even genoemd, omdat ze weerkeeren in zijn
boek, dat we bier aankondigen: de teekenen der tijden.
Dit boek geeft scherpe analyses van onze
wereld. Hij geeft diep-insnijdende critiek
op den hedendaagschen mensch.
Wie zich met Niebuhr bezig houdt zal —
ook in dit boek — bemerken, dat wel
zware accenten vallen op het oordeel,
maar dat Gods genade in Christus al to
zeer op de achtergrond treedt. Hij kent
niet de blijdschap en de rust van het get
loof, omdat hij niet den vollen Christus
predikt en de volkomenheid van Zijn
werk.
S. J. P.
Prof. Dr Ph. Kohnstamm, Staat dan in
de vrijheid. I Brieven over het Oude
Testament. Uitg. W. Ten Have, Am
sterdam. 1947.
Prof. Kohnstamm heeft dit boek opger
dragen aan zijn kleinkinderen als zij opgroeien. Zelden zal men een boek in
handen krijgen over het O. Testament,
dat zo vlot en boeiend geschreven is.
Hij wil den Bijbel toegankelijk waken
voor den mensch van de 20e eeuw. Een
boek geven, dat de taal van deze tijd
spreekt en dat denkt in de denkvormen
van vandaag.
Het gezichtspunt van waaruit prof. Kohnstamm zijn stof behandelt is het gansche
Oude Verbond zoowel Wet als Profeten,
maakt deel uit van het Evangelie der
vrijheid, waarvan Paulus spreekt in de
brief aan de Galaten.
Voor prof. Kohnstamm beteekent het
bezig zijn in de denkvormen van onzen
tijd het loslaten van „de traditioneele
Schriftbeschouwing, die uitgaat van de
verbale inspiratie", d.w.z. dat hij breekt
met de Schriftbeschouwing, waarbij het
orthodoxe Protestantisme rinds Calvijn
heeft geleefd. We hooren echter niet,
waarom deze traditioneele Schriftbe
schouwing het lezen van den Bijbel bet
moeilijkt. 't Wordt, zonder argumentatie,
geconstateerd.
Heel merkwaardig is de redenering op
blz. 25 over deze kwestie.

Het gaat daar over de bronnensplitsing
van de eerste bijbelboeken. jean Astruc
komt tot de onderstelling dat er oorspron-kelijk twee lezingen van het Scheppingsr
verhaal zijn geweest. Prof. Kohnstamm
zegt dan: „Sedert heeft die onderstelling
door de diepgaande Bijbelstudie der Xaatste eeuw, zooveel verdere bevestiging ger
vonden, dat slechts een bepaalde groep
van theologen en kerken (in ons land
vooral de Geref ormeerde kerken en de
theologen der Vrije Universiteit) hun bezwaren tegen die onderstelling nog handhaven." Hier vragen we: bewijst het aanr
tal aanhangers in een theorie nets voor
de juistheid ervan? Prof. Kohnstamm
wekt suggesties in die richting.
Verder zegt hij' ,,..,ze (de Geref, kerken
en theologen) worden hierbij geleid door
de vrees, dat deze onderstelling, die men
die der bronnensplitsing noemt, gevaar
zou meebrengen voor het Gezag van het
Bijbelwoord als Gods Woord". Wie de
Geref. literatuur op dit punt kent, weet,
dat ze geleid worden door een geloofs
apriori, vat heel lets anders is dan vrees,
en door uiterst zakelijke argumenten.
Wanneer men eenmaal een bepaalde
theorie heeft is 't niet moeilijk daar steeds
meer argumenten voor to vinden, terwijl
omgekeerd ieder, die zich niet laat binden door zulk een theorie achter deze
argumenten een vraagteeken zet.
Ten slotte schuilt achter de schriftbeschouwing van prof. Kohnstamm zijn
wijsgeerig personalistisch waarheidsbe..
grip, zooals hij dat ontwikkelt heeft in
zijn hoofdwerk: Schepper en Schepping
en in z'n kleine geschrift: Bijbel en jeugd.
\Vie Kohnstamms bock leest — en ieder
kan er veel uit leren — zal goed doen
de f undamenteele kwestie van de Schriftbeschouwing in het oog to houden.
S. J. P.
Dr F. Thijssen, Het Godsdienstige gesprek. Uitg. Het Spectrum, Utrecht.

1947.
Na den oorlog is het Convent van Christenstudenten ontstaan, waarin R. Katholieke en Protestantse studenten elkaar
ontmoeten met het doe elkaars geloofsr
overtuiging to leeren kennen. Een lezing,
die dr Thijssen hield op de landelijke
bijeenkomst van het Convent van Chrisr
tenstudenten wordt in bovengenoemd get
schrift gepubliceerd, „in de hoop, dat het
een wegwijzer moge zijn voor het dage
lijks gesprek van christenen van verschillende geloofsovertuiging". Dr Thijssen
onderscheidt het godsdienstgesprek van
het godsdienstig gesprek.
„Vooreerst kan men als onderwerp van
het gesprek nemen de openbaring door
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Christus ons geschonken, met de daarr
aan verbonden uitleg volgens ieders overtuiging. Hiervoor zouden wij de uitdrukr
king „godsdienstgesprek " willen resew
veeren".
Dit godsdienstgesprek ligt — volgens dr
Thijssen — nog niet binnen het bereik
der studenten. Men kan echter ook als
onderwerp nemen het christelijk leven,
zooals zich dat ontwikkelt uit de opvatting . van de openbaring volgens ieders
geloofsovertuiging. „Men tracht een juts-te kennis to verkrijgen van de inhoud van
de openbaring, zooals deze 'door den
ander vvordt opgevat, zonder daarbij verr
der in to gaan op de diepere verklaring
van deze opvatting, doch alleen net het
doel elkander fie gaan begrijpen, ver^
staan en waardeeren in het christelijk en
dagelijksch leven. Dit gesprek zou ik
willen noemen „godsdiensti gesprek"."
't Gaat hier inderdaad om helangrijke
dingen. Persoonlijk heb ik moaie ervaringen met het werk van het Convent
van Christenstudenten.
Dr Thijssen maakt waardevolle opmerkingen over de vorm en de voorwaarden
S. J. P.
voor een vruchtbaar gesprek.
Dr H. Groot, Geheimen van ruimte en
tijd. De natuurwetenschappelijke evolutie. Vierde druk. Uitg. J. M. Meu
lenhoff, ' Amsterdam,
Op bijzonder aantrekkelijke wijze behandelt Dr Groot in dit boek een aantal
uiterst belangwekkende problemen der mo
derne physic,. Hij laat daar cen zeer uitvoerige uiteenzetting over de historische
ontwikkeling van het natuurwetenschappelijk denken aan vooraf gaan. Op klare
wijze geeft hij ons een indruk van de
natuurbeschouwing in de Griekse Oudr
held. De centrale figuur van Aristoteles
wordt daarbij door den auteur in extenso
belicht. Aan de hand van een beschou-wing der moeilijkheden, welke het begrip beweging voor de Grieken insloot,
ontwikkelt hij het onderscheid tussen potentieel en actueel zijn bij Aristoteles.
Daarbij sluit zich een bespreking aan van
de elementenleer en van de astronomie
der Grieken, zoals deze omstreeks 200
na Chr. in de Almagest door Ptolemeus
werd opgesteld. Daar deze natuurphilo
sophie uitging van een strenge scheiding tussen de aardse of onderrmaanse
en de hemelse sfeer, waar de hemellichamen in onveranderlijke cirkeling
rondwentelen, kon zij gevoegelijk aanr
sluiten bij de onoverbrugbare kloof der
Christelijke dogmatiek tussen Schepper
en schepsel. Zo werd Aristoteles door
toedoen van Thomas van Aquino ver
heven tot de denker der Middeleeuwse
Scholastiek.
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In een volgend hoofdstuk bespreekt de
schrijver de breuk met de Middeleeuwen.
Door het werk van Copernicus, Galilei,
Kepler en Tycho Brahe wordt de aarde
met een slag weggerukt uit het middel
punt van het heelal. Reeds is Galilei
overtuigd aanhanger van het coperni^
caanse systeem voor hij in het beslissen-de jaar 1610 voor het eerst zijn kijker
op de hemel richt. Wel moet Galilei
zijn „dwaalleer " voor een vergadering
van kardinalen en prelaten afzweren en
zal een geleerde als Bruno zijn koene
denkbeelden met de dood moeten be
kopen, doch een nieuw tijdvak van vrij
wetenschappelijk onderzoek breekt zich
baan. In de figuur van Descartes schetst
de schrijver ons de betekenis van het
opkomend rationalisme. Juist voor dit
rationalisme legde Descartes met zijn
nieuwe methode van denken het fundament. Vooral door het werk van Newton krijgt het begrip oorzaak in de physica een geheel andere betekenis. Volgens de Aristotelische leer valt de steen,
omdat deze volgens een door God ingegeven drang de natuurlijke beweging
volgt naar het middelpunt van het heelal.
Volgens Newton is de zwaartekracht de
oorzaak van het vallen en hiermede zijn
God en de natuur feitelijk van elkaar losgemaakt. En in de wet der algemene gran
vitatie worden het vallen van de steen
en de beweging der planeten onder een
gezichtspunt gebracht.
Vooral door toedoen van Voltaire kreeg
de leer van Newton veel aanhang in
Frankrijk. In zijn „1'Exposition du sys-teme du monde" geeft Laplace een ever
zicht van de stand der sterrenkunde van
zijn tijd. Toen Napoleon er zijn verwon
dering over to kennen gaf, dat in het gehele werk over God niet werd gesproken,
antwoordde Laplace: „Sire, je n'avais
pas besoin de cette hypothese ". En in de
neveltheorieen van Kant en Laplace
wordt een cosmogonie gelanceerd, waarin
bet ontstaan van sterrenhemel en zonnestelsel geheel op mechanistische wetten is
gebaseerd.
Vervolgens wijdt de auteur enkele Madr
zijden aan de ontwikkeling der techniek,
om daarna de ontwikkeling der electricir
teitsleer door Faraday, Manwell en Lorentz uitvoerig to bespreken. Vooral op
de betekenis van de veldtheorie wordt
daarbij ingegaan. Een volgend hoofdstuk
is geheel gewijd aan de verschijnselen
der radio-activiteit, waaraan de naam
van Madame Curie voor altijd is verbonden. En dan komen wij met de figuur
van Niels Bohr geheel op het terrein der
moderne physica. Bij de bespreking van
de bouw van het atoom bespeuren wij als
voornaamste trek een toenemende nei

ging tot dematerialisatie van de stof.
Bovendien rijst een duidelijke twijfel aan
de algemeen--geldigheid der klassieke natuurwetten, Met Einstein belanden wij
dan to midden der problematiek van de
moderne natuurkunde. De moeilijkheden
stonden voornamelijk in verband met het
meten van de absolute tijd en de abso
lute ruimte. Werd aanvankelijk de absolute ruimte in Manwells electro-mag-'
netische theorie met de aether vereenr
zelvigd, in de relativiteitstheorie van
Einstein worden absolute ruimte en tijd
als laatste overblijfselen der Scholastiek
onverbiddelijk afgewezen. Bovendien
werden tijd en ruimte tot een ,,vier-di.mensionaal continuum " verenigd. Hier
duikt het metaphysische inzicht op, dat
al het „zijnde" zich in de waarneming
manifesteert als een aan tijd en ruimte
gebonden „worden".
In zijn laatste hoofdstuk geeft de schrijr
ver een overzicht van de quantum-theorie
van Planck en de golf-mechanica van
Heisenberg. Daarbij blijkt de merkwaardige paradox, dat het licht, al naar de
omstandigheden, zich voordoet als golf
of als deeltje. De „onbepaaldheidsrrela^
ties" van Heisenberg stellen ons voor
het probleem, dat het onmogelijk is am
bijvoorbeeld van een electron plaats en
snelheid beide nauwkeurig to bepalen.
Daar^bij vervalt de opvatting, dat de natuur ook in haar kleinste deeltjes streng
mechanistisch voorspelbaar zou zijn. Dit
bracht physici van naam, als Eddington
en Jeans er toe oak metaphysische be
schouwingen met physische theorieen to
verbinden. Tegen deze geestesgesteldheid
Tees evenwel felle oppositie van de denkers, die tezamen de „Unity of Science".
beweging vormen. Vragen naar de sin
van het natuurgebeuren, naar het eerste
begin van het heelal, naar het ontstaan
van het leven worden door deze denkers
als „schijnproblemen" ontmaskerd. Volgens de schrijver wordt door de „Unity
of Science"rbeweging al wat niet past
in het causaal-mechanisch schema mee^
dogenloos verdrongen.
De schrijver meent echter, dat een verr
andering in de geesteshouding zich steeds
nadrukkelijker aankondigt. Irrationele
waarden vragen om erkenning. Plaats
moet volgens de schrijver opnieuw worden ingeruimd voor de intuitie, die tot
inzicht leidt. Hij ziet onze tijd als een
periode van overgang, waarin een nieur
we grondslag moet worden gelegd voor
ons denken. En wij menen, dat het boek
van Dr Groot juist daarom zo de moeite
waard is, omdat de schrijver overal onze
aandacht bepaalt bij de metaphysische
achtergrond der physische verschijnselen.
W. M. K.

Thij s B ooy, De jeugd in West Europa.
Dee! I. Een rondblik en een boodschap.
De Volkspaedagogische Bibliotheek,
Vrij Nederland, Adam.
Er is over dit boek al veel geschreven
en gesproken, doorgaans op voorbarige
wijze, daar het tweede deel, waarin de
schrijver beloof t tot practische uitwer
kingen to komen, nog niet is verschenen.
Door a11es wat met „doorbraak" dweept
is dit werkj a van een g ereformeerd stu^
dent met enthousiasme ontvangen. Door
in de antithese verstarden is er echter
snel het etiket: „Barthiaans vergif" opgeplakt.
Beide standpunten doen m.i. de schrijver
onrecht, niet in de laatste plants door hem
to serieus to nemen, oak wat zijn theoretische grondslag betreft. De vaak zeer
geexalteerde toon en de soms in banali-teiten omslaande bezielde rhetoriek zijn
mi. veel meer indicaties van het f eit, hier
to doen to hebben met een weliswaar zeer
goed bedoelend, maar ondanks alle illegale arbeid en wereldwijsheid in wezen
nog zeer puberaal jongmens, die meer intuitief en dan nog in zeer grate lijnen de
tijdgeest aanvoelt, dan dat hij deze denkend en bezinnend verwerkt.
Bij alle waarachtige bezieldheid heeft de
schrijver mij niet kunnen overtuigen van
zijn deskundigheid. Het opsommen van
een groat aantal „dingen die gedaan moeten worden" garandeert nog niet een
practische kijk. De auteur is een typisch
emotioneel denker en '-- waar hij denken,
gevoelens en emoties onvoldoende weet
to scheiden — een slecht raadsman voor
de jongeren. Zeker, het doet buitengewoon sympat,hiek aan, ja het verwarmt
je van binnen, dat er nag jongeren zijn
met bezieling en een boodschap in deze
cynische en zich niet meer drukmakende
tijd, waarin de verbijsterende nacht van
het nihilisme over het avondland schijnt
to zijn gedaald. Maar het is het goed
recht van ouderen en jongeren, van de
jongeren die pretenderen een boodschap
to hebben, to eisen, dat zij deze grondig
hebben bestudeerd en op een heldere
wijze aan anderen weten door to geven.
En zie, ondanks allerlei qualiteiten mis ik
dit in dit boekje, dat veel to veel werd
geschreven in een journalistieke roes.
En oak daarin uit zich het cultureel verval van onze tijd, wat ogenblikkelijk in
het oog springt als wij het jeugdwerk van
de generatie na de vorige wereldoorlog:
Franz Matzke's „Jugend bekennt sich: so
sind wir" leggen naast het onderhavige
werk.
Hopelijk weet de auteur deze onrijpheden
to overwinnen en vindt hij vooral de tijd
tot een critische bezinning niet alleen op
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anderer wezen, doch ook op het eigen.
Dan pas zal zijn werk het psychologisch
fijn genuanceerde krijgen, dat de materie
(deze gecompliceerde gestructureerde
tijd) behoeft. Het zou jammer zijn als de
heer Booy zich deze gelegenheid ontnam
door zijn kracht to zoeken in de geextraP. A. H.
verteerde journalistiek.
Het Boek Ruth, opnieuw uit de grondr
tekst in het Nederlands overgebracht,
met inleiding en toelichting en, door
R. J. Spitz. Joachimsthal's boekhandel,
uitgevers-- en drukkersbedrijf N.V.,
Amsterdam.
We hebben veel respect voor de serieuze
wijze waarop de auteur dit Bijbelboek
van alle zijden heeft bezien, bewonderd
en na rijpe studie heeft vertaald en toegelicht voor de belangstellende Bijbelr
lezer, die niet moet verzuimen dit stu dietje (boekje van ± 90 bladzij's) to
raadplegen als hij niet rijk voorzien is
van dikke commentaren. Ik heb eerder
bier besproken 's auteurs behandeling op
even serieuze manier van het Hooglied.
De „novelle" Ruth wordt er ons to liever,
to aantrekkelijker om, als we de exegese
van deze Israeliet volgen, al is hier Been
sprake van Christo-centrische visie.
A. W.

met hangende armien en denken aan de
inkopen voor Kerstmis."
Maar nog eens: wat moeten wij doen?
„Alles is veranderd, maar niemand doet
jets."
En we hebben het j uist zo druk, zo veel
besognes en afspraken. Vergist u zich
niet?
„De afspraak die voor mij dringend is, is
Ou.
die met deze tijd."
Kleine Vaderlandse historian, door de
oude heer Odotus, verlucht met schiet-prenten van Ton van Tast. Bosch Fa
Keuning, Baarn.
„Ons land, geliefden, is weleer
ontstaan
uit blubber van een brakke
oceaan ..."
Zo begint deze soms zeer geestige persiflage op onze landshistorie, welke em^
digt,
„waar troepen bruine extremaniakken
nog steeds belegen Nazi-goreng
Bakken."
Grappige lectuur om (bij fragmenten)
voor to dragen. En Ton van Tast krabbelt
er weer op zijn best de daverende dingen
bij, geheel in harmonie met deze berijmde
v. H.
kroniek.
JEUGDLECTUUR

Denis de Rougemont, Brieven over de
Atoombom. Vertaling Agaath van Ree.
Uitg. Mij. Holland, Adam, z. j.
Zouden we al over onze atoombom-depressie heen zijn? Zo ja, dan lezen we
dit boekje niet. Maar was onze depressie weer en tegelijk minder dan dat,
namelijk gevolg van een nuchter en gelovig de weg zoeken in een nieuwe, hoe
wel uiterlijk gelijke wereld, dan is de
kennismaking met De Rougemont's
Atoombom-brieven ten voile de moeite
waard. De schrijver is niet minder vrouwelijk--fel geneigd tot alle overdrijving
(wetende dat hij op een punt niet kan
overdrijven) dan mannelijk besloten met
alle geestelijke middelen to vechten voor
een wereldregering.
Hoe reageert men bij alle panische schrik
en doffe vrees op de dwingende feiten
van de dag?
Aldus De R.: „De twintigste eeuw is in
drie opzichten afgestompt, de zinnen, de
geest en de verbeelding. Ze is terugge-bracht tot twee min of meer manische
specialiteiten: het bedienen van machines
en het geld."
Maar wat zullen wij dan doen?
„De wereld wordt niet geregeerd. Ik ben
er niet zeker van, dat er naties zijn die
een regering hebben. En wij staan daar
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Greta Badenhuizen, De Tovermolen. Ii.lustraties van Jan Wijga. Ultg. C.
Wiering, Amsterdam.
Een kostelijke sprookjesachtige vertelling
voor kinderen tot 10 j aar. De boeiende
tekst is verzorgd geschreven. De uitvoe
ring is opvallend goed. Jan Wijga maakte 100 zwarte tekeningen en 24 in 8 kleu.ren uitgevoerde platen, mooi werk. Oak
papier, band en druk zijn uitstekend.
J. v. D.

Pinkster - Conferenlie

op Woucdschoten
Reeds nu kan worden medegedeeld, dat de Pinksterconf erentie, uitgaande van het
Contact van christelijke auteurs, ditmaal zal gehouden
worden op „Woudschoten",
het con f erentie-oord van de
N.C.S.V. Nadere bijzonderheden worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Lidy van Eijsselsteijn

FRAGMENTEN
UIT „TRISTAN EN ISOLDE"
PROLOOG
Dit is, waarvan de minstreels zongen
in wintertijd, bij het vuur in de zeal,
het lied, het oude en immer jonge,
van een groote Iiefde het klein verhaal.
Dit is van de zoete kreet des harten
die over eeuwen Keen nog klinkt,
zoolang het bloed nog rood en verward in
de poIsen van menschenkinderen zingt.
Dit is van Tristan en Isolde
en hoe zij dooIden in Iiefdes Iancl,
verrukt en verbIind aan de wereld ontnomen,
beminde gespelen, hand in hand,
Dit is van Z'ristans teeclerst getijde,
van zijn zoete Teed, zijn bittere lust,
en van Isolt met de Karen van zijde,
de rankste rote van IerIands trust.
Dit is van de Iiefde die hen vervoerde
en uithief boven het aardsch bestaan .-•
Tot de flood hun beider harten beroerde
en zij tot zijn stiIten zijn ingegaan.
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TINTAGEL
Wear de branding breelct aan KornwaIs rotsen
dreigend rijzend in duizel en drift
en neergestort in schuimencl koIken
raadsel en rune aan de riffen grift
op den hoogsten top, door den wind omfloten,
overmeestera van mos en Bras,
sours van Gods warme zon overspoten
Iigt, wat eenmaal TintageI was.
TintageII HoeveIe monden herhaalden
L1w naam in een luistren, begeerig en groot.
Wie eens, verrukt, den IcJank vertaalde,
weet, hoe zich om hem Uw toyer sloot Toover, ontstegen uit diepten van eeuwen,
tamkap, geworpen over hem been ,—•
En hij weet zich met rotsen en zee en
met chastel faé en zichzeIf aIleen.
Rees dan TintageI nog eens uit ruinen?
Kleurt ziIver en bIauw zijn banier aan de Iucht?
Teelcenen de duiven in ijIe kringen
rond zijn torens nog eens hear teedere vIuclit?
Bouwt de zwaIuw met Haar vIijtige snavel
aan de Bogen opnieuw hear sierIijk nest?
Bleef van wat Ieefde en stied aan Tintagel
nog na eeuwen een diepere rest?

Uit zijn lumen breelct de dronicen weelde
die in het hart van zijn rozen geurt,
en de wingerd hecht zich weer aan de steenen
die in den herf st zich ten bIoede kIeurt.
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De Beek, die vIoeit Tangs de kemenacle
draagt nog den roep van hear donkere weI,
en het noodIot van zijn zon en schacluw
speelt over de harten nog Bens zijn spel.
Het oog is klaar, en het hart gezegend,
als het Licht van Tintagel scliijnt aan de zieI .-r
Maar donkey de weg, en verworpen de levens,
wear chasteI fad zijn schaduw wierp .-•
Die zijn doem in eenzaamheid dragen,
als een vogeI in zijn muren gekooid
en die weenden in zijn rozenhagen:
verlorenen, zilver-en-blauw getooid.
die niet rest dan de hoop op een morgen
en de diepe troost in verzwegen pijn
van to weten: in den tarnkap geborgen
met zichzelf en God en Tintagel to zijn.
en dear het Iaatst mysterie to weten
in Christi hand Iigt geluk en wee,
en een vrede eindIoos en ongemeten
Want God is sterker dan chastel faé.

MARKE
I
AIIeen in de hoge zeal van Tintagel
stond koning 1`'Iarke aan het tralieraam.
De avondwind raakte voorzichtig zijn slapen
en fluisterde vIeiend des konings naam:
„Marke Rex!" Hij stond onbewogen
en staarde dof near den schemer die viel.
Het was of de nacht kroop tot achter zijn oogen,
of het Iaatste Iicht werd gedoofcl in zijn ziel.
243

„Wind, neem Uw zoete stem uit mijn ooren,
nacht, neem mij op in Uw schuttenden schootl
Mocht ik voor immQr Uw donker behoorenI
Ik zocht het Ieven, ik vond den flood.

HoeveeI vrouwen, van hooge tot Iage,
hebben sidclerencl aan flit hart gerust,
mijn wiI verrukt of in wanhoop verdragen,
tot de brand van mijn bloed in hear schoot was
gebluscht .-•

Vergeefs aan hear hart mijn hots verweekencl
heb ik in hear Iichaam het Leven gezocht.
Geen heb ik de smalIe Ienden geteekend,
voor geen prijs mij den erf genaam gekocht .-•

Geen heeft mij het teederst geschenk gegeven
flat ik meer clan een keizerrijk heb begeerd:
bloed van mijn bIoed, Ieven uit Ieven,
rank, die zich Haar den wijnstok keert .-•

Voor mij na den nacht geen jonge morgen,
niet de roode geboort van een nieuwen flag .-•
Mij hebben God en Tintagel verworpen:
hart, flat chasteI fae's schaduw draagt .-•
En deze knaap met de groote oogen
stale hij nog eenmaal mijn b!oed in brand?
Heeft mij nog eens het Ieven beIogen
tot den Broom, die immer ontgIipt aan mijn hand?

Kon ik een noon aIs die vreemde mij kopen,
Wiens jonge geest aIs de arend vIoog,
ik breidde verrukt de armen open,
baj GodI mij ware Been prijs to h.00gI
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Een beven gaat door zijn hooge gestaIte.
Hij Iuistert, hoort het gevIei van den wind,
Wendt zich, weet in zich nog eenmaal al de
weeIde van wie het Leven hemint zoekt zijn weg Iangs de sIapende boomen,
en de nachtuil schreeuwt uit een lage spar...
Ga, Broom nog Bens Uw ijdele droomen,
O Marke RexI O Iconing en narI

VAN DEN MINNEDRANK
II

„Amer est amer. „
(Proverbe)

Zij lagen Bien nacht in het diepe duister
als scheen aan hun oogen de lclaarste Bag
Gebenedeicl is het hart dat luistert
voor het eerst Haar den eigen dronkenen slag.
Het schip, als van hondercl handen gedragen,
gIeed Iicht en snel aIs een vogeI voort,
als wist het al zijn ruimten geladen
van vreugde tot aan het hoogste boord .-•
De zee, verspoeIend onder hun droomen
zong door den Hecht hear eeuwig lied
van eb en getij, van gaan en komen
Maar zij lagen semen en hoorden het niet.
Zij hoorden niets Ban het bevend gefluister
van een naam, gestameld van mond aan mond ,-..
Zij wisten slechts hunner Iiefde Iuister
en diep daaronder de doodIijke wond,
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want reeds breekt door Glen gloed van vuur en droomen
die het brein aIs een rose neveI omhangt
het donkey weten van wat gaat komen,
hoezeer het harte ook bidt en bangt .-•
Reeds werpt, vanover zeeen en lanclen,
Tintagel den dreigenden schaduw vooruit .-•
Reeds weet de vogeI de wreede wanden
der kooi, die hem zonder genade omsluit.
Iigt, en luistert, de oogen gesloten.
De stem van de zee reikt aan hear oor,
en zij weet ch naakt en uitgestooten
en aIs een kind in den nacht teIoor.
Zij neemt zijn hoofd in hear handen beide
en hear stem aan zijn oor is zwak en stil .-•
„En weet ge niet dat wij moeten scheiden?
Trek Uw hart van mij af, om Christi wiI .-•"
fIuistert een woord, niets clan een naam,
Maar
voor hij hear mond met zijn lippen sloot En zij weet: een wereld stort om hen semen,
maar dear rest een geluk, diep als de flood.
En opnieuw de rose neveI, die raakt aan
den verren hemeI, hen opneemt in zijn praclzt...

Voor de tent stond Brangeene, en waakte,
en staarde zwijgend uit in den nacht.
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VAN DE LIEFDE DES HARTEN
In het woucl Morois diep verscholen>
Iigt de grot, die de Grot der Minnenden Beet.
ZaIig het hart, aan de Iiefde verloren,
dat daarheen de donicere wegen weet.
De Iegencle verhaaIt van den stilIen tempel,
hoe beschermencl in den avondstond
de engeI Gabriel toeft aan den drempel,
glimlachend, Glen winger aan Glen mond.
En beer Tristan heeft Isolde genomen
en reed gansch vrooIijk door Kornwals Land,
en liij voerde Iiaar Haar het woucl der droomen
wear hij voor zijn IieF de minnegod wand.
Hij leidde haar Haar het Leger van kruiden,
en de leIien bloeiden om hen been,
en het was, of hem al de kIokken luidden
in Morois, met Ia Blonde alleen.
En waarIijk: Gabriel is hem verschenen
aan den ingang, Haar de oude maar,
maar het oog voI tranen wees hij henen
Haar Tristans helderblinlcend zwaarcl.
En bitter hebben die twee beminden
aan elkanders warme hart geschreid,
chat Gods oog hen in Morois had weten to vinclen,
in de minnegrot, in hun teederst getij en hoe Iiij Gabriel had gezonden
tot hun Hecht der liefde, zoo heiIig en stil,
hun door dt teeken Zi;n woorcl to verkonden
eat zij moesten derven om Christi wil.
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„Isolde, moet ik in Morois slapen
met het zwaard geIegd tusschen U en mij?
Isolde. leg Uw hand aan mijn slapen:
God vraagt teveel van U en mij.”

„Tristan, is dan de Iiefde des harten
niet meer dan het bloed en zijn bonzend geruisc6?
Zie het pour der IeIien openbarsten,
proef hear geuren, hoe zoet en ksh -

Tristan, en mag ik aIleen naast U rusten
met tusschen ons heiden de scherpte des zwaards:
dear bIijft een vreugde, dieper dan Juste.
voor wie zeer diep beminnen, hewaard.

„IsoIde, zoo God het niet wiI gedoogen
dat onze Iiefde tot Lust verwart:
Isolde, ik teeken het Iruis aan Uw oogen,
IsoIde, ik teeken het Icruis aan Uw hart."

„Tristan, neem mijn hoofd in Uw hanclen,
wear gij ademt, dear is IsoIdes thuis .-•
Zie, hoe pour en blank de vIam kan branden,
en Uw zwaard, het draagt den vorm van het icruis.

Hij droeg hear hoog aan de geurende sponde,
en vleide zich sidderend naast hear neer,
en tusschen hen, als een open wonde,
lag het zwaard, dat hen moest scheiden, veer.

Zijn bIoed joeg Haar hear teedere Ieden
en zijn honzend hart grog Haar Naar uit ..r
Nimmer heeft hij zo bitter geIeclen,
want hij Teed aIs een, Wien de doodsiclok Iuidt.
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Maar Gods oog heeft hen opnieuw gevonden,
Hij, voor Wien niets verborgen blijft,
en Hij heeft nog Bens Zijn engel gezonden
hen to troosten, in dit hitterst getij.

En Gabriel heeft Gods woord heluisterd,
en heeft Lang aan hun vreemde sponde gestaon,
maar zij lagen bevend in het duister
in weenen om hun verloren wean.
Toen leide de engeI zijn hand aan hun oogen
en zeide fluistrend hun heider naam,
en voegcle, over die heiden gebogen,
hun warme, verIangende mond tesaam.
Want God heeft zeer weI hun Iiefde geweten,
en hoe zij zich Bogen oncler het kruis,
en Zijn Vaderhart, het heeft hegrepen,
hoe zij troost hehoefden, warm en kch —
Zij lagen stil, en hun tranen droogden,
en zij waren verbIiJcl terzeIfder stond...
En Gabriel vPrdween uit hun oogen,
glimlachend, den winger aan den mond.
Fragmenten all: „Tristan en Isolde ". Verscbijnt binnenLort bij H. P. Leopolcls [ JUg. Mij. 'sGravenhage.
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J. A. Rispens

HET EX1STENTIALISME1>
Toen mij verzocht werd, dit werkje to hespreken, lieb ik overwogen: een deskundige recensie to geven van de referaten van dit
symposion moet ik aan ancleren overlaten, maar het kan misschien
z'n nut hebben, dat naast de gecodificeerde uitspraken van het
officieeIe „platform" ook eens een stem uit het „sousterrain"
wordt gehoord. En daarom heb ik deze gelegenheid aangegrepen.
De heschouwingen in het onderhavige werkje zijn uiteraarcl
summier, wat voor de leek (de „beschaafcle Ieek " als ge wilt) het
voordeel heeft, dat hij bier in kort besteic kennis kan nemen van
de hoofdgedachten van het existentialisme (,,geclachten " niet opgevat in de uitsIuitend logische zin). Er moge van de finesses
en nuances lets verloren gaan, dear staat tegenover, dat men
niet door technische uitweiclingen en subtiIiteiten, die zoo Iht in
het formeeIe blijven steken, van die hoofdzaken wordt afgeIeid.
In de eerste pleats valt het op, dat het existentialisme in z ' n grondconceptie eigenIijk niet oorspronkeIijk en revolutionnair is, in lien
zin, dat het de fundamenteeIe hegrippen der wijsbegeerte zou wiJzigen, zooals b.v. de filosofie van Kant het heeft gedaan. Dr de
WaeIhens noemt (in het „Tijdschrift voor Wijsbegeerte ") als
„bronnen" van het existentialisme: Maine de Biran, Kierkegaarcl
en de phenomenaIisten. Debrot vermeldt terecht ook Unamuno
(zie liens boek in duitse vertaling „Das tragische Lebensgefuhl")
en Pascal. Hij gaat zelfs terug op het bekende „quia absurdum"
van de kerkvader TertuIlianus.2)
De oorspronkelijkheid van het existentialisme Iigt niet in het
verrassende en omvattende van z 'n concepties, maar in de intensiteit ervan, de intensiteit van het tragische. llaardoor komt ons
de situatie, waarin zich het denken thane bevindt, tot voile bewustzijn. AIs ik zeg „het denken" , bedoeI ik niet de abstracts
filosofie, maar de geesteIijke- en cuItureele gesteIdheid, waarvan de zelfbezinning zich rekenschap geeft. Het existentiaIisme heeft niet (zooaIs sommige iclealistisehe stelsels) deIevensgebieden om een vooropgestelde ides schematisch gegroepeerd,
maar ze onmiddelIijk uit het brancipunt der existentie of geleid en
1) Door Dr R. BeerIing. C. Debrot en J. de Kadt.
2) Zie voor de traditioneeIe achtergrond van het existentialisme worts:
J. Benda, „Tradition de I' Existentialisme" (Grasset 1947).
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zoo Ican het met recht een Ievensfilosofie heeten. Het is wear, dat
men in de meest abstracte fiIosofie nog wel sporen kan vinden van
de levenssfeer van een bepaalde periode, want de wijsbegeerte is
bet mentaIe spectrum van de tijd. Maar in de groote stelsels der
officieeIe wijsbegeerte is, in de wisseIwerking van dead en geclacIite, het primaat aItijd aan het denken toegekend, in Bier voege,
clat het denken de scheppend-wetgevende macht was, die het
Leven z 'n richting wees. Deze opvatting bracht mee, dat men in het
denkencde principes stelde niet enkel van de fundamenteele lo^ica, maar evenzeer van de fundamenteele ethiek en het reIigieus
hewustzijn. Totdat de kritische methode van Kant in deze vast
verankerde trilogie van principieele waarden een wig dreef. 'Wet
was hij nog rationalist genoeg, om van cIe grond der ethiek aIs
„practische Vernunf t " to spreken, maar toch wercI bier reeds de
ethiek van de waste bodem der rationeele zekerheid losgemaakt
en in enkeIe van Kants uitspraken 3 ) worclt het Godsbegrip weIIi aast near het terrein van „het gansch anclere" verschoven, zoo
in die uitIating, wear hij verkIaaat, dat ons denken tegen het
Godsbegrip Stuk hreekt. - Betrof Kants kritiek aanvankeIijk de
structuur van het denken, zijn scheiding van een fenomenale en
noumenale wereld en de daaruit voortvloeiende onkenbaarheicl
van deze Iaatste, leidde in de wijsgeerige ontwikkeling tenslotte
tot de gelijksteIling, de vereenzeIviging, van de wereld met hear
verschijningsvorm. Wat Kant niet uitspreken kon, omdat hij de
metaphysische achtergrond der Bingen niet wiIde priJsgeven (de
psychologische opvatting van Kants ethiek aIs een jeugd-residu
nu daargelaten), Bat kreeg stem in Nietzsche: men moet niets
achter de Bingen zoeken; de wind bestaat alleen op het oogenblik,
Bat hij waait. In dergelijke gezegden denkt Nietzsche voIkomen
existentialistisch. Ook de huiveringwekkende oneindigheid (de
„ungeheure") in het gedicht, wear hij zee kiest, om voorgoed al
het vertrouwde achter zich to Iaten, is met existentiaIistische bIik
gezien.
Uit deze ontwikkeIing der wijsbegeerte bIijkt, Bat in het denken
zeIf, als ik 't zoo zeggen mag, existentialistische kiemen zitten,
Bat het menscheIiJk denken, uit de aard van z'n wezen, catastrophaal moet verIoopen, want, van zichzeIf uitgegaan, ontdekt het
tensIotte het Niets. De PIatonische wijsbegeerte was hiervoor
gevrijwaard > omdat ze, hoeweI dialectisch, niet discursief, scheidend, dacht, maar in de eenheid van het schouwen, cIe scheppende intuitie, was opgenomen. Het Westen heeft, Ican men
3) Zie: „Kant's beteekenis voor de wijsbegeerte" (W.B. ig zj).
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zeggen, clew pIatonische erfenis verspeeld, al ziJn er dear ook nog
brokstul&en van overgebleven (in Nederland b.v. bij Boutens en
v. Eyck).
Dat proses, waarin het critisch verstand de overhand krijgt op
cle intuitie, maakt op ons de -indruk van een fataliteit, waarvan
het Paradijs-verhaal alg 't ware een afspiegeling geeft. Zoo hebben ook enkele moderne denkers het opgevat, die door afkomst
en omgeving nauw met de gevoelswereId van het Christendom
verbonden waren, o.a. Sjestow (zie „Auf Hiobs Wage " ). Want
in de voorsteIIing van de Bijbel is de zondeval eigenlijk een „intellectueel" drama. De boom des doods, dat was de boom der
Izennis. De mensch moest uit het paradijs der onsclzuld en de
wereld van het ideeeIe heicle, verdreven worden. Een dergelijke
intuitieve symboliek verbeeIdde het voorgevoel der zieners van
eertijds, dat het denken, geisoleerd uit het oorspronkeIijke verband,
uiteindeIijk tot de vruchteIoosheid van het Niets was gedoemd,
of, antlers uitgedrukt: dat de consequentie van het rationaIisme
het nihilisme is. Deze beschouwingswijze van de fataliteit van
het denken sIuit mee de wereld in. Want, aI is ze diametraal
verscheiden van de marxistische theorie, die het denken ziet als
een geheel van economische factoren afhankelijke functie en de
wijsbegeerte aIs een pIuim op de hoed der socioIogie, ze ontkent
daarom niet en kan ooIc niet ontkennen, de overspringende vonk
van de parallel loopende gebieden van Leven en denken, de wederzijdsche beInvloeding van de sociale omstandigheclen en de gedachte. Ze wiI echter de in het moderne sociale Leven elkancler
steeds sneIIer opvolgende en in intensiteit en omvang steeds toenemende crises verkIaren uit de fatale invloed van het denken, dat
z'n contact met het Leven verIoren heeft.Hieruit is to verstaan, dat
er ook onder de christeIijke denkers existentialisten gevonden
worden.
Het rationalisme van onze tijcl zoekt nu een uitweg uit de
nihiIistische impasse der hedendaagsche situatie door zich terug to
trekken op het primaat van het denken, waarover ik straks gesproken heb: het orcienende, normatieve, redeIijke beginsel. Maar
de wereIcI keen ons hardnekkig hear irrationeeIe aanschijn toe en
clezeIfde irrationaliteit heeft zich ook in de tragische momenten
van het denken geopenbaard..-• Het existentialisme (en clan bedoe1 ik hier het atheistisch existentialisme) heeft gedaan, waarvoor
het rationalisme terugschrok: het heeft de mensch eerst recht van
zichzelf bewust gemaakt, door hem oog in oog to pIaatsen met het
Niets. Wij zijn vrij, zoo leert het ons en verantwoordeIijk, voor
onszelf en, het kan niet antlers, tegelijk voor de wereld. De mensch

252

is gedwongen zich van de angst uit, die dooclsangst (d.w.z. angst
voor het Niets) is, uit die tragische existentie, z n bestaan to
scheppen.
\V ij menschen zijn tusschenwezens, wij Leven tusschen twee
oneindigheclen, vooral Pascal heef t dat zoo duidelijli gezien en
uiteengezet. En daarom geldt voor ons inzonderheid de wet der
heperking en eindigheid. \Vij zijn „creatuur " en dat brengt mee,
dat wij ons aan de norm van het creatuurlijke hebben to onderwerpen. De heicle hoofd-elementen van ons wezen, onze ziel en
onze geest, ons verstand en ons gevoel, die elkander in het vereenigingspunt van het Iichaam ontmoeten, hebben zich to voegen
naar de harmonie van ' t geheel, om het voorbereidend stadium
van edit Ieven to kunnen voleindigen. Verstand noch gevoel kunnen
zich er straf f eloos uit Iosmaken. „Cultiver son jardin " moet, naar
een aanhaIing van Gossaert, het levies zijn van dit aardsch bestaan. Maar noch het verstand, noch het gevoel hebben zich hieraan gestoord. En de eigenwiIligheid van het een had die van de
antler ten gevolge. Op de hybris van het verstand, dat de mensch
een godclelijke staat had voorgespiegeld, maar hem in het determinisme opsloot, reageerde het gevoel met uit to breken naar de
oneindigheid. VVij bevinden ons onzeker tusschen de polen van
verstandelijke tyrannie en gevoelsanarchie.
\Vat is er dan eigenlijk gebeurd? In de christelijke termin.ologie
heet het, dat de mensch gevallen is, d.w.z. z ' n oorspronkelijke
vrijheid heeft verloren, daarom wordt van de zonde gesproken
als van slavernij en ketenen; daarom wordt de historie gezien
als het schouwspel van de onmacht des menschen, uit eigen
kracht de oorspronkelijke vrijheid to heroveren, het paradijs to
herwinnen. AIIe sociale hervormingen en sociale actie, hoe voortref f elijk misschien op zichzeIf, , zijn in dat licht de hopeloze houw
op een gebroken fundament. Eerst als de harmonie in de mensch
zelf hersteld is kan van een harmonische samenleving sprake zijn.
Zoo heef t ook Vondel, de dichter, die de hoogheid der Renaissance en het christelijke verlorenheicds-besef beide Icencle, in zijn
„Lucifer" het menschelijke drama verstaan.
Nu komt het existentialisme en zegt ons: gij zijt vrij. Dr BeerIing heef t de structuur en opvattingen van het existentialisme
in zijn referaat uiteengezet. Vs/at heteekent die existentialistische
vrijheid? Zij beteekent, dat wij aan ons zelf overgelaten, zonder
God in de wereld staan, met de last der verantwoordelijkheicd
voor die wereld op de schouders. Dat is de consequentie van de
begeerte van de mensch, God to zijn, de realiteit van de wil tot
de macht. Deze negatieve conclusie, die in het existentialisme
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opgesIoten Iigt, hebben wij to aanvaarclen. En nu de positieve leant,
Die is er eigenIijk niet, of nog' niet; een ethiek heeft het existentialisme nog niet gegeven en zal het Dole, volgens veIen, niet geven.
Want is het, zeIfs voor de geesteIijk sterkste mensch mogelijk uit
het Niets to Leven? Of, antlers geformuIeerd: is het existentialisme
een humanisme? Men zegt nu: wij zijn, als schipbreukelingen
op een vlot, op straffe van ondergang tot humaniteit gedwong'en.
Maar wie verwacht jets, gegeven de werkeIijkheid van mensch
en wereIcl, van een dergelijke va-Banque humaniteit, wie gelooft
aan een zoo geforceerd optimisme? De personages der existentialistische Iiteratuur doen het immers zeIf niet, ondanks de theorieen
van hun scheppers? .-• Men mag evenweI het existentialisme
erkentelijk zijn voor de niets ontziencle eerIijkheid, waarmee het
de hedendaagsche situatie van mensch en werelcl onder de oogen
ziet. Het is als 't ware een seismogram van de schokken derwereIdgeschiedenis. Ile lean het dan Dole niet in aIlen deele eens zijn
met de opvatting van de beer de Kadt, die zijn rede over de
socioIogische pIaats van het existentialisme besluit met de verklaring: „In ieder geval, met een werkeIijke fiIosofie van onzen tijcl
heeft het sIechts weinig gemeen. " Hij beschouwt het zoo ongeveer
als een afdrijvend onweer en geeft daarmee, near mijn meening
bI^1k, de fataliteit der verschijnselen to onderschatten. Ongetwijfeld zijn deze verschijnselen in de eerste pleats symptomen van
het Westen, maar de wereldbalans is thans veel gevoeliger dan
eertiJds en de crisis der menschelijke existentie daardoor veeI
ingrijpender en algemeener. Ile wiI daarop straks nog even terugkomen.
In deze crisis tracht het rationaIisme (humanisme) zich terug to
trekken op de limederreclelijke wetmatigheid, de aloude humaniteits-idee. Maar deze idee heeft in de loop der eeuwen veeI van
hear kracht ingeboet, omdat ze het contact met hear reIigieuze
basis verloor en verschraalde tot een stelseI van moraal, dat, hoe
respectabeI nog, niet meer machte is, tot levensgeIoof to hezielen. Want de moraaI is een pseudo-religie en het is toch wel gebleken, dat de menschen aIIeen uit een reIigieuze overtuiging Ieven
kunnen. Het geloof aan de uiteindelijke overwinning van het goede
is in wezen het geIoof aan dezin van het Ieven, niet in de rationaIistische beteekenis, niet omdaN het recleIijk is, immers het natuurlijke en diaboIische Iaat zich niet met het redeIijke verzoenen,
maar aIs gemoedsovertuiging, m.a.w, als geIoof in God. Hoe lean
de mensch kracht putten uit het abstracte? Niemand lean de Iiefde
b eminnen, wij kunnen alleen een wezen liefhebben, vandaar
de drang tot personificatie, vandaar Dole dedrang near onsterfe254

lijicheici. AncIerzijds houdt de lieldecirang een verlangen in near
vereenzelviging, waarin toch, als in Novalis mystiek, de wezensverhouding bewaard bIft. De prometheische trots (vooral een
jeugclverschijnseI) werpt de mensch op zichzelf terug; de dichter,
die in KIoos ' sonnet zichzelf aan de Borst drukt, eindigt aIs de met
„kIare en koele rijmen " speIende, delicate artiest of verschroeit,
als Zarathustra, aan het ijzige Licht, waarmee hij omgorcl is.
Het inteIIect heeft de mensch boosaardig gemaakt en de abstracte moraal is niet in staat, hem uit zijn isolement to verlossen.
Daarom heeft de christen-existentialist Kierkegaard de oplossing
an een andere richting gezocht. Hij ervoer hetzelfde, als de rijke
jongeling uit de geIijkenis, dat de vervuIling der wet iemand niet
zaIig maakt en hij zag slechts een uitweg: met volkomen abdicatie
van zichzeIf, de sprong in het geloof to wagen. Wat was dt geloof? Het was de onderwerping van de rede aan de paradox, zooals
Augustinus, Pascal en Newman het ieder op zijn wijze hadden
gedaan. Het was de erkenning van de machteIooslieid van de
mensch, de creatuur, zichzelf to verlossen, van -de eenige mogeIijkheid: zich to laten vaIlen in de hand van God.
Het atheistisch existentialisme ziet dt aIs een vlucht, een vlucht
in de paradox. In zekere zin is het ook een vlucht: een teragkeer
van de verIoren zoon tot zijn varier. Maar men zou kunnen vragen
of het existentialisme ook niet een vIucht is, een vIucht voor de
menscheIijke misere en machteloosheid in het desperaat optimisme
van een schijnbare grandeur? Kierkegaarcl troostte zich niet met
een iIIusie, hij wenteIde z 'n verantwoordeIijkheid niet op God af,
maar voeIde, dat hij een rotsbIok had Iosgewrikt, dat, als een
machtiger hand dan de zijne, het niet ophield, hem verpletteren
zou. Hij ervoer zich aIs een drenkeling, die wet weet, dat eigen
Iichtzinnigheid hem in die toestand gebracht heeft en nu de hand
aangrijpt, die hem redden wil. Hij verhardde zich niet, maar Iiet
zich Leiden ook daarheen, wear hij niet Wilde.
Verantwoordelijkheid is niet slechts een psychoIogisch- en
ethisch begrip, het is een religieuze categorie. Kon de mensch zijn
gansche verantwoordelijkheid dragen, hij ware een God. AIS hij
Been pulp wiI aanvaarclen, de genade niet aannemen, clan wentelt
een last op zich, waaronder hij bezwijken moet. Het existentialisme maakt door z 'n „vrijheid" de menschen tot goden; daaruit spruit de wanhoop voort, die een onbewuste reactie is op een
onmogelijke imperatief.
De beer Beerling heeft zich in z 'n referaat beperict tot een
descriplie van de begrippen en verschijnseIen in het existentialisme. Hoe hij er zeIf over denkt, daarover laat hij zich bier niet
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pertinent uit, al doet het accent van de sIotzin zijner verhandeIing
het eenigszins vermoeden. Elders heeft hij het weI gedaan, wear
liii sprak van de poging, die de mensch in deze filosofie in 't werk
step , om zichzelf aan de Karen uit het moeras van zijn desoIaatheid op to trekken. Een grotesk en tegeIijk tragisch beeIcl, dat de
situatie m.i. juist weergeeft.
Debrot, die het existentialisme beschouwt als een kettersche
variant van het humanisme, heeft de vraag gesteIcl Haar de verhouding van het existentialisme tot het kunstenaarschap. Dienovereenkomstig ziet hij het existentialisme als „een van de voornaamste middeIen " , om het hedendaagsche humanisme, dat, Haar
zijn zeggen „een vIak abstract karakter " vertoont> „tot nieuw Leven
to wekken". Het to galvaniseeren zou men ook kunnen zeggen.
„In het bijzonder kan ik het existentialisme voor den kunstenaar
niet als einddoel beschouwen, maar als een doorgangshuis, of
b eter gezegd, als een doorgangspoort, een noodzakeIijke Porta
Nigra. " Men ziet, dat ook Kier het existentialisme negatief bepaald
is, als correctief. Ik geloof we! met Debrot, dat de beteekenis van
het existentialisme schuiIt in z'n onbarmhartige kritiek op een
vervIakte en ilIusoir geworden cultuur; de mogelijkheid van een
synthese echter zie ik nog niet, omdat het existentialisme aIle
bruggen achter zich afbreekt.
Over het referaat van de beer de Kadt sprak ik reeds met
een enkeI woord. Ik memoreerde z 'n hoofd-bezwaar tegen het
existentialisme, Merin gelegen, dat het de „veeIvoudige revolufie"
van onze tijd niet „bewust verwerkt " heeft. De Kadt vat deze
revoIutie op mathemisch-physisch-, bioIogisch-, pSychoIogisch-,
technisch-industrieel- en sociaaI-poIitiek gebied, in enkeIe hoofdpunten schematisch semen en besIuit den: „Eerst de samenvatting
van aIIe krachten, en in hun juiste proporties en reIaties, zou de geslaagde en aanvaardbare filosofie van dit tijdperk geven. " Ik
zou hierbij eery pear opmerkingen willen maken. Er is herhaaIdelk gesproken over het negatief .-• en ik mag er weI aan toevoegen
alarmeerencl, karakter van het existentialisme. Het bIft inderdaacl
in gebreke, de tendenties van deze tijd concludeerencl semen to
vatten, niet aIIeen omdat dt voorshands onmogeIijk is, maar ook
omdat het een geheeI andere filosofie is, den de stelselmatige,
objectief-wetenschappeIijke. Benda zegt, zij 't misschien to sterk
geformuIeerd, slat het is „hors de tout appeI a la science, pour la
queue it n' a que du mepris " . ,-• Het is joist daarom representatief
voor deze tijd, wijl het met een door de desastreuze toestand der
wereld gescherpte luciditeit de door cue wijsgeerige systemen verwaarloosde existentie van de enkeling als uitgangspunt neemt.

Immers in die systemen, of het nu abstract-wijsgeerige of meer
sociaal georienteerde zijn, gaat de mensch als factor op in een
groot mechanise complex van systeem en staat. Het weigert, het
zwaartepunt to Ieggen in wat ook Kierkegaarcl met ironische bitterheici „de wereld-historische optocht" heeft genoemd en is een
pleidooi voor de concrete mensch. De instinctieve afkeer van het
voIk voor de wetenschap is maar niet met een schouderophalen als
een soon primitieve „jalousie de metier " to verklaren, maar heeft
een diepe zin. Wat zou een samenvattend steIsel, zooaIs de beer cle
Kadt voor oogen staat (al moet men de nooclzakelijklieicl van een
synthetische ordening in de veeIheid der verschijnselen erkennen),
wat zou het oaten voor de cuItuur van het hart, als de mensch er,
niet aIs atoom eener coIlectiviteit, maar als levend lid eener gemeenschap, uit zou zijn geeIimineerd? .-• De peer de Kadt zegt
voorts, dat de„Ievensfilosofieèn” meestal nog niet modern zijn, omdat ze gelooven in een algemeene mensch inpIaats van in historisch
bepaalcle, concrete menschen. Dit lijkt mij ongemotiveercl. Inderdaad raken bier de historische- en sociologische factoren op de achtergrond, inderdaad noopt z'n verantwoordelijkheidsbesef het, de
duistere eIementen in de menschelijke ziel en het menschelijk lot
eenzijdig to accentueeren, want het zoekt de concretie in de eerste
pleats in de onvervangbare individuaIiteit van de mensch, zonder
claarom individuaIistisch to worden, wat met z 'n opvatting der
verantwoordeIijkheid in striJd zou zijn. In de Kadt 's aI to exacte
historische- en socioIogische plaatsbepaling wordt de mensch looter
het product van materieele verizoudingen en aan de spontaniteit
van het zieleleven to kort gedaan. Als het existentialisme spreekt
van de menschelijke verantwoordelijkheid, ziet het die onvervangbare functie aIs een aIgemeen menschelijke, maar daiis geheel lets
antlers, dan een abstractie. Dat daarbij het historisch perspectief
vervaagt voor het greIle Iicht der oogenblikkeIijke mensclielijke
situatie en de aandacht geconcentreerd wordt niet op de mensch
als historisch.- en socioIogisch verschijnsel, maar als monacle onder
de andere monaden, is begrijpelijlc. Kan men van iemancl, die in
levensgevaar verkeert, een genetische studie van zijn toestanc!
verwachten? Een onmiddeIIijk gevaar eischt een onmiddeIlijk
steunpunt. Dat overigens het existentieeIe denicen allerminst geneigd is (zooals in het ideaIisme weI gebeurt), de geschiedenis aan
het systeem of de symboIische strekking op to offeren, ican men
b.v. aflezen uit de beteelcenis. die Kierkegaarcl hecht aan de
toriciteit der christelijke hei!sfeiten. Wel komt het existentieele
denken met de mechanistische opvatting der historische causaIiteit
in conflict, zooals uit z 'n begrip der verantwoordeIijkheid bIijkt.
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Zeker, er zijn historische- en sociologische wetten, maar Iaat cut
woord ons niet de suggestie opclringen van het Dude materialisme
in nieuwe verkleeding. De spontaniteit van het zieIeleven, die
h ewees, dat de mensch meer is, dan de som zijner atomen, heeft
zich de of geIoopen jaren in de meest ongunstige omstandigheden
gemanifesteerd. Nog nesteIt de zieI in deze godverlaten wereld,
als een zwaluw aan een fabrieksmuur. Toch, aI kan men ze niet
vernietigen, weI kan men hear het verbIijf onmogelijk maken
(Iees, wat Rathenau heeft geschreven over „seelenlose Statte" in
zijn „Zur Mechanik des Geistes " ). En wat dat betreft is deze
wereld een trefpunt tusschen Goden demon. De striJd der levensbeschouwingen thans kan men zien als een strijd met de ziel
tot inzet. (Waarom dt zoo moet zijn is voor onze kortzichtigheict
verborgen).
Zoo kan het ons niet verwonderen, dat, voIgens de opmerkingen
van prof. Ruhmke in de discussie, het existentialisme zooveel
b eteekent voor de psychologie, al gaat 't pier clan voornamelijk
over de wetenschappeIijke leant van de kwestie. Indien erg'ens,
clan zou men bier dus de positieve uitkomsten van het existentialisme moeten zoeken. Dr J. H. v. cI. Berg heeft het betoog van
prof Ruhmke nog gepreciseercl; hij gaf daarbij to kennen, dat de
>somberheid" van Sartre c.s. near zijn meening verkIaard moet
worden uit een persoonlijke interpretatie van wat in de ontologie
van Heidegger, de „varier" van het existentialisme, „neutraal" is.
Dr. v. d. Berg Iaat bier Dole de mogeIijklieid van een christelijke
interpretatie open, die hij zich dus uit de neutrale sfeer van
Heidegger of geIeid denkt. Hierbij wordt echter o. i. de reIigieuze
achtergrond van het zieIeleven nog to naturalistisch gezien.
Resumeerende, wil ik wijzen op de belangrijkheid van de tekst
van dt symposion. aIs stimuIans, om ons ertoe to brengen ons
rekenschap to geven van de geesteIijke gesteIdheid van deze tijd
en vooraI van ons persoonlijk daarbij betrokken-zijn.
Voor zoover ik zien lean Iigt voor ons de paracloxaIe, maar niet
to onderschatten waarde van het existentialisme inzonderlieicl
daarin, slat het ons inzicht scherpt in de nooclzakeIijkheid om
onzes Ievens wil van een GodsgeIoof, dat het zeIf ons niet vermag
to schenken.
N.B. Ik heb mij in deze bespreking niet trachten to verdiepen in de, om
't zoo uit to drukken: interne problemen van het existentialisme, wat;
afgezien daarvan, dat ze meer in een wijsgeerig tijcdschrift thuis hooren,
ook buiten het leader van een boekbespreking zou vaIIen, maar in wat voor
ons voornamelijk van beIang is: z'n waarde als Ievensbeschouwing.
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J. A. Ris pens

DE MEEUW
Een middag in de duinen, langgeleen.
Heinle en ver niets dan land en lucht, alleen
Tegen den wazig-blauwen achtergrond
Een meeuw, die hoog zich hief en weer verzwond .-•
En weer verscheen boven een hoogen top
En Meld in luchtig evenwicht zich op
Een oogenblik en zweefde met mij mee,
Dan 6ntelde en weer afzwenkte near zee.
Van veel, slat in verIedens mist verging,
Rijst teIkens een geliefde herinnering,
Die mij terzijde een wijIe reist met mij,
Zooals die meeuw boven de duinenrij.
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A. \Vapenaar

1N MEMORIAM...
Je noemd'een keer de dood: een sprong in 't duister,
AI wist je door 't geIoof: het gaat Haar 't Licht.
Je huiverde voor Gods verborgen Iuister:
Stond groot in j' op de vrees voor Zijn gerichtT

Nog boor 'k je zingen: Zalig niets to wezen
In eigen oog, wijl zonclares voor God,
GeheeI meIaats; zou ik niet voor Hem vrezen
AIs Hij mij oorcleeIt Haar Zijn hoog gebod?

Is Christus zelf ternauwernood ontkomen;
Hij, 't groene bout, hoe zal ik, dome twijg.
Zo niet Zijn Ievenssappen mij doorstromen,
Beveiligd zijn nu mij 't gericht hedreigt?

Je vond het veeI to groot zo maar t ' aanvaarden,
Dat Hij je tot Zijn kind verkoren had,
Jou, die met zoveel veezIen vast aan d' aarde,
Nooit je verIorenheid geIzeeI vergat.

En aIs J' aI in 't verbeurde heiI Borst roemen,
Cheep je Je vast aan ' t hiumferend woord:
Wie kan m ' aIs ik in Christus ben, verdoemen?
Dat had J' als uit Gods eigen mond gehoord.

Maar ,–. zei je dan - dt bevende belijden
Is als een vIoed die weg-ebt van mijn strand,
Zo vaak ga ik door doocise, dome tijclen
Waarin 't geloof volkomen schijnt verzand.
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Tot 'k schreeuw Haar God als 't pert near waterstromen,
Weerloos en afgemat, gespannen fel
AIs wie ternauwernood de flood ontkomen
Nog staat to huivren aan de rand der hel.

Dan vangt Hij m' op weer in Zijn zekerheden,
Dan streeIt Zijn Geest 't gemarteld hart tot rust;
En ik ervaar: Hij heeft voor mij gebeclen.
En 'k Ioop weer voI van Ievensmoecl en -lust.

Genietend weer van zon en bloem en bomen
En uitgetiId hoog boven zond' en zorg
Voel 'k in de stilt' Hem aIdoor nader Icomen:
Het floers verschoof, slat Hem voor mij verborg.

En ' t zingt in mij: Niets kan mij van Hem scheiden,
Geen hemeIse, Been aardse macht, Been hel;
Geen lichter vreugd flan vrucht van 't zwaarste Iijden,
Geen Icoeler dronic flan uit de diepste weI.

Ontstelt de flood m' aIs doorgang nauw en duister
Naar ' t overzijdse, noon-geziene Licht,
Genade zij mijn alIerlaatst gefluister
Eer 'k d ' ogen opsIa voor Zijn aangezicht.

Toen .-• op het eind ,-- plots door de flood besprongen
Vond je geen woorden meer voor een gebed;
Gevouwen handen hebben God ontwrongen
De zaalge zekerheid: Ik ben gered.
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S. P. ATilzerman.

DE JURKJES
De zomer heerst oppermachtig. 's Morgens, aIs de zon boven
de van Jauw natte veIden rijst, hangt de warmte van de vorige
dag nog tussen de huizen. Blauw, met bruinrode schakeringen
boven de icimmen, koepeIt Jag aan Jag Je hemel over de weilanden, over de hoeren in 't hoof, Je huizen, het dorp, de toren.
„Het moet ophouden, nodig ophouden," schreeuwen Je hoeren,
die voor veertien Jagen nog vIoekten, dat het zo vaak regende.
Een mens is een rear ding. Nou, nou.
Pel, de wonderIijke winkeIman van Oosiwier, is in de Winkel
hezig. Hij is ook aI wat Loom in de leden; minder haastig Jan
gewoonIijk pakt hij de boodschappen in, weegt hij sulker en meeI
af. Soms hdt hi; even pauze en tuurt van uit de donkere Winkel
over de in 't zonlicht heI bIikkerende veIden.
,Ia, het is we! warm. Extra warm.
Op de weg stapt een man van zijn fiets af. Een troffer heeft
hij achterop. Zeker een reiziger, Jenkt Pel. Maar hij kept hem niet.
De reiziger stapt de winkeI binnen. Het is een nog jonge man;
het zweet staat in parels op zijn voorhoofd.
„Dag, mijnheer," zegt hi; en reikt PeI de hand. „Mijn naam
is Postma. Ik kom voor de firma Sannes uit Leeuwarden."
Pel staat al in de houding. „Mag ik mij even presenteren, Pel."
De reiziger onderdrukt met moeite een glimIach.
>Ik kwam eens kijken, of ik ook wat aan u kan verkopen,"
zegt hi;. „Ik handel in manufacturen."
„Die voer ik niet," zegt Pe!. „Ik voer aIIeen kruidenierswaren.
1VIanufacturen is niets voor mij."
„Dat moet u niet to v jug zeggen, mijnheer. Kijk eens even.
Hier in de buurt is Been manufacturenwinkel. Ja zeker, midden
in 't dorp, maar bier op Je Hamdijk toch niet. En u kunt, als u
Je Boer eens opgaat, gemakkeIijk een pear kousen, een pear
knotten garen of wat handdoeken biJ u steken. Dat is Been moeite.
En rekent u nou eens: op een pond sulker verdient u twee cent,
op een paar kousen een kwartje. Dat is toch niet zo gek."
Pel overweegt. Och, hij heeft weleens een middag vrij. Dan
zou hij best met wat kleren de Boer op kunnen gaan. Hi; roept
zijn vrouw uit Je kamer. De reiziger heeft de troffer aI open.
Fokjes helangstelhng is zo maar gewekt.
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„Nou, toe clan maar, ” zegt Pel. „Ik wil 't eens wagen."
Folcj e en hij bestelIen nogaI een hele partij.
„Bedankt, " zegt de reiziger en Licht zijn hoed. „Overmorgen
heeft u 't goed in huffs."
' s Midclags gaat PeI Haar 't dorp. Hij komt met de schilder terug.
Tegen de zijmuren zit een bord. „Kruidenierswaren " staat er op.
Douwe-verver zet er „Manufacturen " bij. Pel kijkt er met genoegen Haar. Dat staat alvast. 't Goed zaI weI eens komen.
Ja, 't goed komt. Jelke-karrijder heeft een heIe hijs om 't grote
pak in de Winkel to krijgen.
Pel en Dirk, zijn zoon, pakken 's avonds de zaak uit en zetten
er prijzen op.
„Dat yak maet ook al weer wennen, " zegt Dirk. „Ziet u char
Licht in?"
„WeI zeker wet. Morgen wil ik direct eens een loop waken.
D 'r zit weI wat in."
„Best mogeIijk," zegt Dirk, wear hu kijkt nog wat onwennig
tegen de knotten wol, de kousen, de onclerbroeken en de blauwe
Idelen aan.
De volgende morgen is Pel al vroeg in de Winkel. Fokje en
Dirk zijn nog niet op. De zon rijst donkerrood hoven de newels,
de hemel is een blauwe gIazen stoIp. De hoeren, die nog hoof
op het land hebben, kunnen vandaag wear weer opschieten en
zij, die 't in de schuur hebben, kunnen vancaag wear weer vloeken en zweten omdat 't noon regent.
Pel pakt wat spullen in een stuk zeildoek. Een pak wollen garen,
een paar onderbroeken, zakdoeken, zes pear kousen, enkeIe blauwe kielen. 't Wordt nog aI een heel pak. Een sterke zwarte band
bdt hij er om. Zo, dat i§ kIaar, straks de stole onder de band
en clan op de schouder. Dan draagt het gemakkelijk. Pel loopt
altijd. Aan fietsen Ieren begint hij niet m^eer.
Het broodeten gaat vlug vanmorgen. Pel heeft lets in zijn hoofd.
Nu zit er gang acliter.
„Dirk, jij gaat Haar Haskerdijken. En Folcje, als ik om tWaalf
uur niet thuis ben, eet ik bij een Boer bier of dear. 1a, dat loopt
wel los, denk ik..."
De kIok in de toren luidt acht uur, aIs Pet met het grote pale op
zijn rug het dorp uitstapt. Hij is manufacturenkoopman geworclen.
Hij zal ieder laten zien, dat hij dat Dole we! lean.
Warm schijnt de zon al over de veIden. Het water van de vaart
bIinkt aIs een gepoetste ziIveren pleat. Pet stapt vlug op. Het
grote paIc deint bij elke stap op en veer. Hij heeft het aI gauw
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heet en veegt met een grote Witte zakdoek zijn gezicht af. Zie
zo, daar is hij al bij de eerste Boer. Hij is natuurlijk weI wat vroeg,
maar afijn. De deuren van de schuur staan open, het donicere
deurgat is als een geweIdige hek, die nog meer hoof wiI verzweIgen. De meld staat op 't boenstap de melchussen to schuren.
.,Vrouw er in? " vraagt Pet.
,,,Ta, in 't achterhuis."
PeI is al door de dear. De jonge boerin, die juist water op de
loffie giet (de grote ketel moet naar 't hoojiand) schrikt er bijna
van aIs Pel dear zo onverwachts komt binnenzeilen. Ze is nog
maar kort getrouwcl. Ze heeft Licht Naar en grote Iichtblauwe ogen.
„Morgen, vrouw Dijkstra," zegt Pet, en Iaat 't pak op de vIoer
pioffen. „Dear had u mij en met het „pak"."
„Met het pak?" zegt ze en tilt de zware ketel van de tale!.
,.0 doet toch niet in Iapjes?"
„Dear doe ik nou weI in, " zegt Pet. „Vanclaag voor het eerst.
U is mijn eerste klant."
„Nou, Iaat maar zitten, PeI. Wij zijn nog niet zo Iang getrouwd
nou? En Kruyvers is mijn Iapjeskoopman. Dat ook..."
Pet goon het hoofd achterover als een schichtig Jong paara.
Zo moeten ze niet beginnen. Daarvoor sjouwt hij h. Been ongeluk met dat zware pak.
„Zitten laten? Nou niet gekker, vrouw Dijkstra. Eerst maar
eens kijkcn."
Pet maakt de band aI Ios. Er is een vreemde glans in zijn ogen.
Vrouw Dijkstra gaat er bij zitten. Tegen Pet kan ze niet op.
Vier knot garen en een blauwe kiel !iggen op de tale! aIs Pet
't enf weer afstapt.
't Gaat aardig goed met de handel. 't Pak wordt al mooi Iichter.
Tegen Pels overrompelende taktiek deIven de brutaalste boerenmensen het onderspit. Om een uur of twaalf stapt PeI bij Jan
Oosterhof het en f op. Hij kent de Boer best, zit met hem in 't
schooIbestuur.
Jan Oosterhof kruipt wat in zijn groentetuin om. Onkruid wieden. Hij is al niet Jong meer en 't zware werk is goed voor zijn
vier sterke zoons.
„He, Pet," zegt hij. , >Wat nou, Iapjes?"
„Ja, die Ii.eb ik nou ook."
„Kom d'r in man. Wij eten zo meteen pannekoek, geloof ik.
Je eet toch bij ons zeker."
>Nou, als 't schikt, dan graag."
,.WeI zeker schikt dat."
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Samen lopen ze near 't huffs, Oosterhof wiI wet eens pier en
claar over praten.
Om een uur of vier heeft Pet alle boeren gehad in deze buurt.
Hij heeft best verkocht, en goed gegeten bij Oosterhof. AIIe boeren gehad? Nee toch niet. Bij Sjouke Brander is hij nog niet
geweest. Maar die woont dan ook nog een half uur Iopen verclerop. Pet staat bij de reed, die met veel bochten, door een pear
bosjes, naar de boerderij van Sjouke Brander Ioopt. ZaI dear
ook nog zijn geluk beproeven? 't Is een heel eind Iopen. Het hoge
dak van Sjoukes oude schuur staat vurig tegen de van warmte
trilIende lucht. Sjoukes Siep is nu juist niet zo 'n vIot mens. Ze is
als huishoudster bij de oude Sjouke gekomen en toen zijn ze
getrouwd. Ze hebben een kind: een meisje van vier jeer.
PeI overweegt zijn kansen. Als hij er niets verkoopt, kan hij
voor niemendal een klein uur Tangs die smoorhete reed sjokken.
Maar aIs ze nu weI lets koopt...
„Vooruit. Ik doe 't toch maar, " zegt hij in zichzelf.
Het is een heIe Ioop.
Maar eindeIijk stapt hij toch het erf op. Hij komt pier niet vaak;
cue pear boodschappen, die ze hier eens in de maand Ieveren,
bezorgt Dirk.
Het is stil op 't erf. De manIui zijn zeker near ' t hooiIand.
In de schuur kakelt een kip.
PeI loopt door near de zijcleur. „Volk in, " roept hij en loopt
meteen door.
In de keuken zit vrouw Brander bij de tafel. letske, hear meisje,
speeIt op de vloer.
Vrouw Brander is een dikke veertig jaar. Haar gezicht is hoogrood, en Izaar ogen staan grel en fel, aIsof ze pIotseling ontdekte
dat het huffs in brand staat. Ze heeft een scherpe stem en het
kIinkt niet vriendeIijk, aIs ze zegt: „PeI had ik gedacht. Helen
heden, en dat met die warmte. Doe je nou in Iapjes. Heclen
hitske dan toch..."
Pel pakt al uit. Maar bij Sjoukes Siep Iukt het hem niet, lets
to verkopen. Noch zijn woorden, Hoch zijn venijnige blikken werken lets uit.
Vrouw Brander vindt het wet aarclig, dat die man bier voor
niks Haar toe is komen sjouwen. ZijzeIf heeft aI zoveeI teIeurstelIingen gehad in 't Ieven, Iaat het een antler ook eens wat
tegenlopen.
Dat huweIijk met oude Sjouke is wel he!emaal falikant uitgevallen, een oude gierige brompot, scheIden en foeteren en enders
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„Nou nee Pel. D'r is Hike voor mij bJ. Nee, 'k zou 't niet weten.
Nee, dat zeg ik. 'k Zou 't niet weten.”
Pet pakt met rappe bewegingen zijn spullen weer in. Voor
niets is hij dit eind komen lopen.
„U is de enige op de buurt, die niets koopt, " zegt .,Geen
nee gehad vandaag. NatuurIijk, 't past de een beter den de ender,
en bij de een is 't ook meer nodig den bij de ender." Zie zo, die
pil ken ze sIikken met hear rode kop. Vrouw Brander voelt de
steek en daarom zegt ze: „De meeste keus is er ook uit ale je
bier komt natuurIijk, ik ben de laatste. Ik had weI een mooi wit
jurkje voor Jetske willen hebben. Maar dat heb je niet zeker. " Ze
waagt het erop. Die fijne spullen zal PeI toch niet hebben.
„Welzeker heb ik die," Iiegt PeI. „En mooi, dat zeg ik je."
„Meer ik moet het morgen aI hebben, overmorgen zou ik met
Jetske uit eten." Zie zo, die PeI zal morgen dat eincl weI niet meet
wilIen lopen in die warmte.
„ 't Komt in orde, vrouw Brander. Morgen kom ik weI even."
Sjoukes Siep is nog roller den gewoon. Wat is ze nu begonnen.
Wat moet Jetske met zo'n lure jurk.
Sjouke zal het daic van de schuur vIoeken aIs hij er van hoort.
„Naar 't moeten mooie zijn, met leant en tussenzetsel. ' Die za
hij niet hebben, denkt ze. „En ik wiI keus kunnen maken. Ile WTI
ze op keus hebben."
„Komt klaar, vrouw Brander."
„Ja, meat graag een stole of tien."
„AI waren het er honderd. Ile heb er genoeg."
„Naar morgen......
„Morgen heeft u ze in huffs. Afgesproken. Middag, vrouw
Brander. Dag Jetske."
Sjoukes Siep bIijft achter. Hoe moet ze zich hieruit redden?
Met de eerste trein reist Pet de volgende morgen Haar Leeuwarden. HiJ is er niet erg bekend, meat cle Firma Sannes op de Nieuwstud heeft hij gauw gevonden. Het bIukt dat de zaak ook een
Winkel heeft voor detailverkoop. PeI stevent er direct binnen. En
de eerste de beste winkeljuffrouw jaagt hij een schrik op 't tiji
met zijn overdreven: „Nag ik mij presenteren. Pel."
De andere meisjes !achen stiekum en na deze mislukte presentatie belandt Pet op 't kantoor, wear hij Haar harte!ust lean
presenteren.
Een hoekhouder en twee kiericen hebben de eer.
Jurkjes op zicht b!ukt Been bezwaar, hij moet ze met twee
dagen terug zenden.
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Met een grote Witte coos, waarin vijftien jurkjes, een en al leant.
en gekleurde blauwe en rose Iinten, reist Pel weer terug.
Sjoukes Siep zal hear keus hebben.
„Maar niet to laat eten," zegt Pel, als hij thuiskomt. Folcje is
er mee bekend. AIS Pel 't een en ender in zijn hoofd heeft, clan
moet er vroeg worden gegeten. Maar ze moet toch eerst de jurkjes
even bekijken.
„Prachtig, prachtig," zegt ze, en ze streelt voorzichtig de donne
leant.
Ze had ook altijd graag een meisje wilIen hebben...
,,No, die boerin lean keus maken, " zegt ze.
„Dat dacht ik."
's Middags Ioopt alweer door 't snikhete Land. Afijn, dat
is niet erg. Een pear guIclen lean hij aan zo ' n jurkje verdienen.
Twee kwartjes voor de trein gaan er af, maar een daalder b1ft
er den toch over. Het is bar warm. De koeien draven als bezeten
door 't land, de staarten omhoog, met kromme sprongen en de
kalveren er achter aan.
„Goede middag, vrouw Brander. " Monter stapt PeI de hroeihete keuken binnen en zet de loos op tale!.
„PeI. Zo, was je er al weer. " Met een rood hoofd zit Siep achter
detale!. Ze heeft gisteravond met een enkel woord Sjouke ingelicht, maar slat Ieek niet best. „Je laat die kuren uit je Iijf, of
ik sla ze er uit. Ben je bezopen. Een Witte jurk voor dat kind.
Een keer in 't jeer komt ze van de poIle, geen mirakeIs. " Dat
heelt Sjouke er van gemaakt. Nu moet Siep er zich den maar
uihedden. Nou, ' t zal hear ook een zorg zijn wet die gekke Pel
er van zegt. Zij is bier de bees. Met het grote broodmes, dat op
tafeI ligt, snijdt Pel het touw van de loos door.
„En nu moet u maar eens kijken. " Een voor een neemt hij de
wonderwerken van leant en Iint uit de loos en reikt ze de boerin
over. Ze neemt ze achteloos aan. Zit er mee op schoot.
„Ja, mooie jurkjes, dat is zo, o, least cut tien gulden. En dit acht.
Jammer dat Jetske niet thuis is. Ze is met dehoer near 't hooiIand."
„Even een jurkje nemen voor de meat, " zegt Pel.
„Ja, dat lean natuurlijk," zegt ze. Ze moet toegeven, 't zijn
mooie jurkjes. Ze zoo er weI een willen kopen. Maar dat zaI niet
gaan.
PeI reikt hear het Iaatste uit de loos. „Dear zijn ze clan.
Vijftien stoles. Keus genoeg zoo 'k denken."
„Och ja, dear zal ik niets van zeggen. In een Winkel zie je
meer natuurlijk. Maar vijftien is oak al heel wet. Dit maar niet.
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Dat is mij to dun. " Over de theekopjes been reikt ze PeI weer
een aan. Die legt het in de loos. „En djt maar niet. " Weer een.
„En cut ook maar niet, " zeurt Sjoukes Siep.
PeI zit zichzeIf op to vreten. Dat mens kijkt nauwelijks near
deze pronkstukken.
„En dat maar niet. " Weer een in de loos.
Het is stiI in de Icamer. Vrouw Brander lrijgt het Loch een
heetje benauwd. Wat zit die man clear vreemd to staren. Maar
wat gaat het hear ook aan.
TwaaIf jurkjes liggen al weer in de loos. „En dt ook maar niet.
De stof is nog al chin van de meeste, vind ik."
Pet Iegt het zwijgend bij de andere. „En dt niet. " Nu heeft
ze er nog een.
Pet gedenkt de tocht door het bete land. De refs naar Leeuwarden. Heeft dt mens dan Been keus, viJftien jurken. Ze moet nou
niet denken, dat ze een gekke stumper voor heeft. Wat wil
zo'n mens. Afijn, ze kan het laatste, dat ze op school heeft,
nog icopen.
„En dit ook maar niet. D'r is Been keus voor mij bij."
Dat heeft Sjoukes Siep zo kaImweg gezegd. Wat gaat hear
die fiJne Pet aan. Maar dat modt ze toch niet to hard roepen.
„Welverbaasd, ben je geld Vijftien jurken en dan Been Iceus.
Meen je, dat dc voor Piet snot door 't bete Land sjouw. " Met
vurige ogen staat Pet voor Naar. Maar ze is weI wat gewend van
Sjouke. Die kan ook bulderen.
„AIs ik geen keus heb, kan ik niet kopen, " zegt ze sarrencl.
„En nou gauw een jurk uitzoeken, of ik sniJ jou ogenbIikkelijk
je kop er af." Het scherpe broodmes fIikkert in Pels hand. „En
nou gauwT"
De boerin bIkt in de woedende ogen van Pel. Het triIIende
broodmes is dhtb en ze is bier aIIeen met die man. Ze zit er
rear tussen, tussen Naar gierige man en deze vreselijke Pet. Haar
man is veraf, maar Pet met het mes is vIakbij. „Gauw, of je kop
er af. Gauw zeg ikI" Hij staat to Jansen achter de tale!, alsof hij
er eIk ogenblik over zaI springen.
„Deze clan maar, " zegt ze, en neemt de jurk die bovenop ligt.
„O, die, elf gulden, " snauwt Pc!.
Met triIIende wingers telt ze 't geld op tale!. PeI strijkt het
direct op en steekt het in zijn zak.
„Mooi, zo is 't. Dank je wet, vrouw Brander. D 'r modt een
grapje bij, vrouw Brander, " Iacht hij op eens. >>Een grapje op zijn
tijd, wat u?"
„Een grapje? 't was toch geen grap zeker?"
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„Nou wat clacht u clan? Dat ik u 't hoofd Wilde afsnijden om
een jurkje? Nou niet gekker. Nee maar...”
De boerin is er wee van. Was 't dan werkelijk een grap? Nog
ziet ze de leans, niet. met hear oude vent in conflict to Icomen.
„Nou PeI, dan wiI ik dit jurkje toch maar niet houden, " zegt
ze en reikt hem de jurk over.
Maar Pel heeft joist het touw vast. Hij neemt de coos oncler
cle arm.
„Bedankt, vrouw Brander, voor de leverantie, " zegt hij. „Ja,
't zijn mooie jurkjes. Nou middag."
„Als ze er niet een genomen had, " mompeIt Pet, als hij van
't enf stapt, „nou, dan weet ik nog zo niet wat er gebeurd was.
Wij waren clear aIIebei gevaarlijk."
Hoofdschuddend begint hij aan de Lange weg terug.
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Muus Jacobse
DE VERZOEKINGEN
Nog is Mijn tijd niet.
Duivel ga heen.
Blijf, steen > nog steep
En, honger, bt niet.

Landen der aarde,
Verdwijn, verdwijn:
Nog is woestijn
Mij meer van waarae.

Draag Mij niet hinnen
De liemeltrans,
Gij hemeldans
Van tempeltinnen.

Neer, 1K bezwijk niet,
Na visioen:
In dit seizoen
Wit God Mijn rijk niet.

Gaan moet Ik zonder
Wat het oog ziet.
Verleia Mij niet
Tot ijdeI wonder.

Wacht, Mijn mond, wachtI
Wacht, Mijn oog, wachtI
Wacht, Mijn mond, wacht Mijn oog,
Wacht, Mijn hart, wachtI
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Wacht op de tijd
Voor u bereid!
Wacht op der tijden tijd
Voor u bereicli

Dan kIinkt uw vaL
Duivel, naar overal,
Dan, als Ik zeggen zal
Naar overal:

Steek de trompetI
Breek nu de wet!
Breek nu de stenen wetI
Steele de trompetI

Steen, word nu brood
En, water, wijnI
Aarde, wees Mijn,
Eeuwig en grootI

EngeIen, draagt Mij
Over de doodI
O geen steen stoot,
Want 1vIijn God schraagt MijI
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J. van Doorne

WATER
Water, wat droomde God
toen Hij uw wezen schlep?
Vergeefs wend ik mij tot
't geheim dat in u riep
't eerste samengaan
van wat mijn kIein verstand
een letter geeft tot naam:
k onderscheid verband
maar 't Ieven ken ik niet.
Ik luister near uw stem
die voI is van verdriet
en klagend roept tot Hem
die u heeft voortgebracht:
God, martelend Bemis.
Uw rusteloze klacht
is aIs mijn droefenis:
ijclel, want wie verstaat?
Zuster, ons beicler hart
dat door Gods Iiefde sleet
en wordt door 't kwaad benarci,
Jeeft eenzaam near de cloocl.
Doc6 prijs hots dot Gods Naam:
Bloed, dat G'odzeIf ontvIood,
brengt eenmaaI ons tesaam.
WaterI Gezegend zijt
gij die thans kiagen moet,

gij die verkoren zijt
tot beeld van GoddeIijk bIoed.
De dag komt, dat mijn hart
zal kennen en verstaan.
Zuster, klaag vrij mijn smart:
Christus is opgestaan.
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Dieuw Sche pet

KLACHT
VAN EEN VERLATEN VROUW
Men zei: je was het aI weer vergeten...
,1e haalde ook maar een vrouwengeluk
terug uit twee krampende handen.
Je brak maar een mensenhart stuk.

Het geluk dat je gal
was doorgroeid van Teed.
Maar geIijk een moeder
het misdeeIdste kind
met hear Ieven dekt,
zo worsteIt een vrouw om 't behouci van de
geschondenste lielde.
Want veel leeci maakt hear die
..- niet aIleen het geluk .-.•
tot onscheidbaar bezit
Maar dt begrijp jij niet.
ZoaIs die SD-man
die om een brood
gestolen uit honger
zijn gevangene vervoIgde
en schoot
en op wat nog van hem Leven Meet trapte aIs viii!,
de murwe kreet
in de brekende ogee
niet achtend,
zo deed jij mijn ziel.
AlIeen
was ik niet je vijancl
maar de vrouw die je liethad - dat zei je r-.
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jaren land'
en van wie jij ae trouw nam
en het offer dat weinig vrouwen mannen brengen
aIsof het jou toekwam.
Die man is gehangen - jij was 't die dat
goedvond .-.•
en jij loopt vrij.

Nee stop nu mijn moncl niet.
Ike waarheid is hard
om to Koren voor hem die ze treft.
Maar om het geIoof aan de goedheid in 't Bart
van een vrouw to brelen
van hem die ze Iiefheeft
is harder.
Het spIijt Naar zieI stk.
Zij kan er geen deur voor dicht slaan.
Soms gilt er iets in een vrouw
om het recht dat de mannen spreken
en de wreedheid die ze doen.
Koning David was de ergste niet...
Maar niet alien zond God een profeet.
En misschien dat zij ook dt in zicli zuiverder voiid:
dat niet die nooit dwaalde of faalcle
,–^ en wie doet dat niet? .-•
maar die zijn oor noon sloot
voor een noodgesclirei,
Gods Boodschappen der Liefde
diet heste verstona.

Maar bitterheid wordt een gIimIach.
Lang Ieerde ze immers geduld.
Want aI zaI noon een mens het uitleggen
het is toch wear
wat de banaIen zeggen
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en de wijzen weten:
Een mens kan door vergeten
Been dead of Been Schuld
teniet doen
en al kon het dan zou God het nog weten.
En als Hij jouw en mijn td vervuId Iieeft
zaI dt nog tussen ons staan
in de Eeuwigheid.
AIIes wat in de tijd
schijnbaar verzinkt
valt in het Eeuwige
aI lijkt de Spiegel weer glad.

Voor Hem lcun 1e je dear niet dichtsIaan
zoajs je voor mij deed
toen ik jou een waarheid gezegd had
die je niet verdroeg.
En dan zaI Hij het rechte tegen je zeggen
wat de welsprekendste vrouw
met een gekwetst hart
niet lan,
omdat de woorden hear in de keel hreken.
En misschien
.-• ach je hebt het bier niet noclig gehad .—•
maar misschien
dat je Daar zou zien
dat God
en een vrouw
mild zijn in het vergeven.

Bij wat geIeefd heeft en stied
pIaatsen mensen een teken.
Er zijn groten die Izun Teed
hoog wisten to heffen als zuilen wear anderert
onderdoor gingen
in eerbied...
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Ik heb a7leen maar djt lied
dat boven wat in mij doociging
geheven zaI staan in de tijd
als een kleine gebarsten zerl:
- die niet Iang zaI staan
op een groen graf
dat men niet zag zoncler die steen.
Ja, ik ga nu been.
Cia jij het maar verder vergeten...
,1e wrong maar een vrouwengeluk
terug uit twee krampende handen.
Je brak maar
even
een mensenhart stuk
voor een leven.
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VLUCHTIGE NOTITIEN
Ome Jan nit Rotterctam
Behalve de gro p e is er tegenwoordig ook een kleine CharIientje. AIs ik,
na het middageten onderuit zak in mijn stoeI om een dutje to doen, zie ik
door mijn oogharen hoe zij mij, met de handen op de rug, nauwkeurig en
ernstig opneemt. Dan komt ze naderbij en houdt haar hoofdje sch.uin om
in mijn neus to kijken. Ze Iegt haar kruIlebol op mijn borst. Ze voelt met
haar handje Tangs het schuurpapier van mijn baard. Ze haalt een stokje
uit haar schortzak en zet dat doodvoorzichtig in mijn oor. En clan trekt ze
mijn das los. Haar vingertjes voelen aan mijn adamsappeI, zodat ik slikken
moet, maar zij probeert het ding steviger vast to houden, totdat il< gorgelend overeind kom. Dan doet zij Naar handjes weer zedig op haar rug.
' s Avonds lezen wij de kraut. Dan is Molotov Opa en Anna Pauker is
tante NdI en minister Bee! is orne Jan. Zo verliest het Leven aI zijn verschrikkingen.
Opa heeft een brit op, tante Ne! staat to geeuwen op een preekstoel en
ome Jan is vast een beetje natgeregend. Hij ziet er zo verdrietig uit. Wie
is dat, vraagt Charlientje, en ze drukt haar vingertje op de foto in het
doodsbericht van Jan Prins. Dat is ook een ome Jan, ome Jan uit
Rotterdam.
Het is een troostrijke gedachte, dat de wereld voI opa' s en ooms en
tantes zit. Ik vertel er Charlientje elke avoncd van. Bij oom Piet Marshall
Iigt een schuit in de sIoot voor zijn huffs. Hij schept hem voI met centen en
dan vaart hij naar ons toe. Ho, oom Piet, bier moet je wezen. Opa Molotov
heeft vijf knoopjes op zijn vest, net als wader. En als je op die knoopjes
drukt, zegt-ie vat. Dan zegt hij: Boe, Nee, Ho, Nietes, WeIIes. En ome
Jan Bee! heeft het altijd warm. Hij heeft een grote zakdoek en daarrnee
veegt hij telkens als het klokje slaat zijn voorhoofd af. Want als het kloI<je
slaat, dan is er weer een uur voorbij en daar schrilct hij van en dan tweet
hij weer.
Er valt van aI die ooins en tantes weI wat to vertelIen ; maar Charlientje
houdt Naar vingertje op de foto van once Jan uit Rotterdam en hij is nou
net de enige van wie ik geen verhaaltje weet. \1Ve slaan de krarit maar om,
Charlientje, en dan stuiten we wet op opa Bevin of ome Soek Arnold. Ome
Jan nit Rotterdam kom je Later nog we! Bens tegen en ik ben er niet zeker
van, dat van Anna Pauker en Bee! 't zelfde kan gezegd. Ik weet net hoe
het aangezicht van Holland er over twintig jaar nit zaI zien, maar de
Use! en de Maas zulIen we! bIijven stromen. En ook over hvintig jaar zuIIen de Hollandse wollkenluchten er in weerspiegeld zijn. Laten we nu maar
nlet praten over ome Jan uit Rotterdam. Hij hoort I,ij ons aIs de IJsel en
de wolken, HaaI je vingertje maar weg. We slaan een bladzij om.
v. d. St.

Machteloosheid van het woorci
Op de Octobermorgen, dat C. Rijnsdorp Iangs een grasveId liep en
zich verblijdde, Iiepen achter hem een jongen en een mein je. Zij waxen op
weg naar een ziekenhuis, waar de moeder van het meisje die nacht op-
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genomen was. De jongen Iiep daar omdat hij het meisje heIpen wou,
maar hij zei niets.
Later op de dag probeercle hij Naar to schrijven en hij is een goed
stylist, maar hij schreef niets.
C. Rijnsdorp schreef een bespiegeling over kracht en machteloosheid
van het woorcd. Dat is zijn goecd recht. Dat hij schrijft dat goede stijl zijn
eindigheid besef t kan ons slechts ver FbIijden, want dit inzicht Ikan de
stylist Rijnsclorp bewaren voor zeIf genoegzaamheicl. Het is eveneens zijn
goed recht to zeggen dat hij het heerlijk vincdt dat er machteloosheid in
het schrijven is. Maar jammer genoeg heeft Rijnsdorp meer gezegd. Hij
heeft gezegcd dat het heerlijk is to weten dat die machteloosheid bestaat.
En nu zegt hij meer dan hij zeggen mag, hij overschrijdt de grenzen van
zijn goecd recht. Dat is niet alIeen Jammer, maar ook gevaarlijk. Rijnsdorp
gaat een compromis sIuiten dat dodend kan werken. Ons dit compromis
als heerlijk voor to houden is zijn goed recht niet meer.
AIs publicist heeft Rijnsdorp een vruchtbaar Ieven achter zich en nu
schrijft hij een artikel over kracht en machteIoosheicd van het woorcd.
In dit artikeI cloet hij de Iezer een bekentenis. Hij bekent ons zijn machteIoosheid. Hij bekent ons dat hij, hoe mooi wij zijn werk ook vaak vonden,
niet in staat is geweest in woorden to transformeren wit in hem Ieefde.
Het woord kwam tot Ieven terwijI hIj schreef, maar hij zag verbaasd, dat
het niet de kinderen van de schrijvende Rijnscdorp waren, die geboren
werden. Zij behoorden aan en kwamen voort uit een antler ik.
Dat is niet verontrustend, want bijna ieder die schrijft kent die machteIoosheid. De strijd om het woord naar de gedachte to vormen houdt bij
velen nooit op. Verontrustend is het, wanneer een schrijver het heerlijk
vincdt deze machteloosheid to weten. Want dan kan hij insIapen, dan
kan hij de machteloosheid gaan koesteren.
„Het zeggen mag zich niet verwijderen van het doen en zijn " . Dat
Iaat Rijnsdorp op zijn zin over de machteloosheid volgen en hij heeft
gelijk, groot geIijk. Wij zijn machteloos en wij doen machteloze pogingen
cm jets to zijn. Maar is dit niet juist oorzaak van ons grootste verdriet
en onze grootste woede ? Zo ook in het schrijven.
De woorden komen tot Ieven wanneer wij schrijven, maar wij herkennen ze niet aIs onze kinderen. Dit is verscheurende machteloosheid en
ik hoop gespaard to worden voor het ogenblik dat ik het weten van deze
machteloosheicd heerlijk wind.
Rijnsdorp vindt het we! heerIijk dit to weten. Dit is niet ongevaarlijk,
want het raakt het grondvlak van zijn bestaan. Elk moment dat de
machteloosheid van het woord zich doet gevoelen is een moment van
Iijden. Om deze machteloosheicd zei de jongen die Iangs het grasveld
Iiep niets en schreef hij niets. Maar ik weet zeker dat hij vloekte, want ik
ken hem. En hij vindt het niet heerIijk deze machteIoosheicd to weten,
want zijn Iijden is niet de zin van zijn bestaan.
Dat Iaatste geldt eveneens voor Rijnsdorp, men Ieze slechts zijn artikel
en men hoort hem daarin op honderd wijzen zeggen, dat „het Iaatste
woord Iiefde is".
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Daarom bevreemdt mij die zin waarin de machteloosheid heerlijk wordt
genoemd. Lijden wordt slech is gekoesterd door hem voor wie Iijden de
zin van het bestaan is. Dot koesteren kan dodend werken. Daarom is
Rijnsdorp ' s compromis zo gevaarlijk.
„teen woorcd is I{rachtig, dat zijn machteloosheid niet beseft", zegt
Rijnsdorp. Ook dit kan hem bewaren voor zelfgenoegzaamheid. Maar het
koesteren van het Ieed is een tegenwerkende Icracht.
Geen woord is krachtig, waarvan de machteloosheid niet bevochten is.
Misschien begrijpt Rijnsdorp waarom de jongen niet schreef. Misschien
begrijpt Rijnsdorp waarom ik gevalIen ben over een zin in een artikeI.
De machteloosheid van het woord is onze grootste vijand. „Het zeggen
mag zich niet verwijderen van het doen en zijn." Wij bestrijden de machteloosheid van het doen en het zijn en daarom ook van het zeggen.
Teveel woorden zijn gedrukt waarvan de machteloosheid niet bestreden
is en het zijn de beste woorden niet. De jongen die niet schreef had gelijk
De pubIicist, die de machteIoosheid koestert heeft zelfbevrediging, maar
schiet zijn doe! voorbij. En dan heeft hij Been recht op die zelfbevreiging.
Misschien heeft Rijnsdorp niet bedoeld wat ik ervan gemaakt heb.
Dan is de machteIoosheid van het woord eens temeer gebleken. Of het
heerlijk is? Hij weet het.

B. Folkertsma
Naschri f t
Het is altijd beter verkeerd begrepen dan niet gelezen to worden, vooral
wanneer dit misverstand Ieidt tot de poging een stukje proza to schrijven,
een kunst, die onder de jongeren bi jna een vergeten ambacht mag heten.
Bovendien Ikan men er op antwoorden. Dat dit antwoord in de rubriek
„VIuchtige Notitien" gegeven wordt, moge de beer Folkertsma, weI verre
van hem to verontrusten, er op wijzen, dat pier slechts van een vluchtig
misverstand sprake is, dat onder de zachte druk van een enkele notitie
in een voortvluchtig rnisverstand Ian veranderen. Gewichtigheid past
niet in deze rubriek, maar het blijft er niet minder waar om, dat over
aIIes wat wij schrijven, zeggen en zijn de slagschaduw valt van het
woord van Paulus, die over vragen als de onderhavige met de inzet van
zijn gehele existentie heeft nagedacht: „Daarom heb ik een welbehagen
in zwalkheden" en vat daar verder omheen staat in die geweldige zelfverdediging, die de tweede Korintherbrlef beet. Is er onder de ban van dit
woord een compromis dat gevaarlijk is, een koesteren van de machteIoosheid, dat dodend werkt? Zelfhevrediging? Neen, we hebben bier met
een wonderlijke zegekreet to maken, ongehoord in de Hellenistische wereld,
waarin hij voor het eerst werd uitgestoten, een kreet waarin alle eIIencde
en aIIe heerIijkheid van het Christen-zijn is uitgeroepen. En de vibratie
ontstelt en bevrijdt ons nog na twintig eeuwen, Wie Christen is en
schrijft, in Welk formaat ook, Ieeft onder die wet der heerlijke machteIoosheid. Het is zijn elIende en zijn triomf. . En het is aIIeen maar jammer,
chat het sours zo Iang duurt, eer men zijn machteIoosheid ook in het
hanteren van het woord heeft doorzien.
Er zit trouwens nog meer aan vast. De eerste vraag bij het schrijven is:
Geven deze woorden voor mijzelf alles weer wat ik zeggen wiI? De tach279

tigers zijn goecldeeIs bij die eerste vraag blijven staan. Maar men schrijft
niet voor zichzeIf alIeen. De tweecde vraag is dus: Roepen mijn woorden
in de verbeelding van de Iezer precies op wat ik zeggen wil ? Hier komt
een Iiteraire trefkunst aan to pas, een baIIistiek van het woord, die zich
aan iedere berekening onttrekt. Hier is het dat de onzekerheid en machteIoosheicd in het bijzonder gevoeld wordt. Maar het besef daarvan zet aan
het denken. Men komt tot de conclusie dat hoe zuiverder menselijk men
schrijft, des to beter men „begrepen " wordt, begrepen in de rijkste zin
genomen. Men schrijft niet voor automaten, maar voor mensen, die wachten op woorden die hun verborgen en gekerkerde gevoelens vrijmaken.
Op zuiverheid komt het aan: Het woord wordt in machtel000sheid uitgesproken, maar zijn uitwerking Ikan zijn in kracht. Dat is de heerIijkheid
van de machteloosheid. De heer Folkertsma kan dit weten. Het is overlgens
opmerkelijk, hoe vaak Christelijke gedachten niet aIs zodanig worden
herkend, wanneer ze niet in de geijkte formulering worden voorgedragen.
C. R.

KRIT
ROMANS EN NOVELLEN
Pierre van Paassen, De garde zou schoon
kunnen zijn. Uitgeversbedrijf De Spie..
ghel, Amsterdam. Geautoriseerde vertaling van M. A. C. Visser.
Er zijn boeken, waar zelfs het prospectus
geen raced mee weet. Dit lijvige boek
van Van Paassen bevat in elk geval jets
heel anders dan, gelijk het omslag ons
verzekert, de „legende van een generatie
in een Hollandse stad tegen de achtergrond van de geschiedenis der 20ste
eeuw". Het is enerzijds veel meer, anderr
zijds minder, en een „legende" •is het
allerminst. Het komt mij voor, dat de
schrijver, een grage verteller, zelf veel op
het hart had en dit alles heeft willen
spuien in dit ene boek, zonder zich rekenschap to geven van de structuur. Om het
met een variant op de titel to zeggen:
dit boek zou schoon (althans interessant )
kunnen zijn, als het niet to vol was, overbelast. De conceptie, waarnaar ik ernstig gespeurd , heb, ontgaat mij niet. Het
valt feitelijk in meer dan twee, ja in vele
boeken uiteen. Het schoolleven heeft op
Van Paassen stellig de diepste indruk
achtergelaten; op de geestenstromingen
van „zijn jaren , op de politieke zowel
als de godsdienstige kwesties reageert hij
bewogen; van de geschiedenis der joden,
van hun lot en ondergang in het Oosten
Is hij nauwkeurig op de hoogte; het
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EKEN
merkwaardige, ja in dit bock onwezenlijk
gepro;ecteerde hoofdstuk „Afscheid van
Rome" leidt ons naar een fragment zenr
dings- (missie) geschiedenis... U ziet .--Van Paassen heeft veel bagage op zijn
reis meegenomen, al to veel, met het ge-volg, dat de riemen van de koffer bezweken zijn. De vertaler heeft veel
zorg aan dit boek besteed; zijn Nederlands is evenwichtig, zuiver, menigmaal
beeldend door verrassende stilistische
vondsten,
job, v. H.
Mrs. E. C. Gaskell — Stevenson, Cranford, vertaling uit het Engels door Cla
ra Eggink. Omslag en bandtekening
Caspar van Hoorn. Uitgegeven door
De Boekeri^, Baarn, z.j.
Een sarnenleving in een kleine Engelse
plaats wordt ons in deze roman uitgebeeld op een wijze, die aan Dickens herinnert: met een milde levenswijsheid, wel
mensenkennis, ironic, humor en vooral
in een toon van weemoed en verzoening, waartoe het retrospectief verhaal
als vanzelf neigt. Want het is een gemeenschap van ouderen, voornamelijk
vrouwen, die voor een groot deel van
herinneringen leven --- en van het geld,
dat zij uit erfenis en pensioen van hun
mannen ontvangen. Zij worden in hun
kleine levens, waarin de dagelijkse Bingen van zo groot belang zijn, gevoelig
en met humor getekend, met haar ijdel-

en tederheden, haar zorgen en verdrongen
verdriet, haar wat grijze, gedempte blijdschappen. Er is veel tijd om zich druk
to maken over fatsoenvragen, die, typerend voor deze gemeenschap en ook voor
de schrijfster, wel erg met futiliteiten to
maken hebben. Ook in ander opzicht belicht de vertelster vooral de kleine Bingen van de dag, die in dit maatschappijtje zulke grote vormen aannemen, dat
er geen plaats overblijft voor de diepste
levensvragen. Typisch vrouwelijk, zegt
een man. Het boek, door een vrouw geschreven en door een vrouw vertaald,
beide voortreffelijk, zal vooral vrouwen,
met name oudere, kunnen boeien. Deze
voelen zich thuis in deze sfeer van herfstige weemoed over het snelle vergaan
der dagen en mijmerende herinnering aan
de jaren van weleer. Voor een man is
dit alles wel aardig om eens to lezen, hij
kan de milde ironie in de beschrijving
ook wel waarderen, maar hij schuift het
boek spoedig terzijde: er is zoveel belangrijkers to lezen, en zoveel sprekender
schoon to zien.
Piet Korthuys.
Einar Wallquist: Ver van de grote weg.
Vertaald door G. J. Risselada-Garrer.
Uitg. Bosch en Keuning, Baarn. z.j.
De schetsen van de Zweedse arts Einar
Wallquist, in dit boekj a verzasneld, geven
een interessant beeld van het leven van
Zw eden en Lappen in het hoge Noorden
en tevens vertellen ze hoe in de laatste
oorlog tientallen vluchteiingen uit de
Duitse krijgsgevangenenkampen in Noorwegen, de Zweedse grens passeerden en
na ongelooflijke ontberingen het quarantame-station, waarvan Wallquist de Ieiding had, bereikten, of door uitputtirg
niet meer konden bereiken.
Het is voor ons, die zo snel, to snel ge^
woon zijn om weer behoorlijk en comfortabel to leven, beslist goed to Iezer.,
wat in de oorlog mannen die de vrijheid
zochten, durfden presteren en ook konden
presteren. Wij lezen hoe mannen en vrouwen in de enorme uitgestrektheden van
het Noorden (er wordt daar verteld van
tochten van tientallen kilometers naar een
ziekenhuis en dat langs onbegaanbare
wegen of door sneeuwjachten) uitzonderlike karakter-eigenschappen bezitten. Ik
vermeld echter nadrukkelijk dat het boek
grotendeels vrij is van de bij ons we!
gewaardeerde, dock m.i. niet aanvaardbare romantiek van mensen van de statuur van koningen of aartsvaders.
Het best is de schrijver in zijn pretentieloze vertellingen. Het eerste bijv. beef t
een kostelijke humor. Omdat de schrijver
een milde levenshumor beef weet hij

steeds door to dringen tot de kernen van
leven en liefde. Op deze wijze weet hij
figuren van een boerenvrouw, een oude
Lap, een vluchteling, een Servier, die alles doorstaan kon, omdat het verlangen
naar zijn dochtertje hem dreef, een Boer,
die doordat hij gelooft aan kanker to
lijden afscheid van het leven wil nemen,
ons zeer nabij to brengen, herkennende in
elk het algemeen menselijk verlangen.
Hoe interessant ook de verhalen zijn over
het eigenlijke quarantainewerk, uit oogr
punt van literatuur is bier vaak een duar
lisme van reportage en vertelling. In bijv.
de tweede schets (Terwijl men Jonas
afhaalt) die je als een verhaal begint re
lezen, komt plotseling de schrijver (in
ik-vorm prekende) binnenzetten. Een andere maal plaatst hij acht'r een als vertelling opgezette schets (Zij kwamen de
grens over) een persoonlijke moraal aan
het slot, waardoor vertelling en beschouwing niet harmonieus in elkaar overgaan.
In die schetsen is ook het zeer hinderlijke
van de tegenw. op de yen. tijd springen
en omgekeerd.
De schrijver maakte zelf tiluctraties hij
zijn schetsen. Deze zijn teer en gevoelig
en wijzen er op met een man to doen to
hebben, die waarlijk man is ( lees zijn
schetsen over heldhaftige hulpverleningen
per auto of per vliegmachine) , maar
daarbij teer en vol Iiefde bleef tot de
mens, die op zijn levensweg kwam. Daarom wensen wij dit boekje veel lezers toe,
omdat het jongeren en ouderen leren kan
wat waaracht^ g leven is in de brede,
diepe, ja volledige zin van dit sword.
De vertaling zal wel iuist zijn, dat kan ik
niet beoordelen, het N ederlands kan m' j
echter niet steeds bekoren. Zonder nu di -^
rect fouten to maken zijn de zinscon
structies vaak stijf, de samentrekkingen
K. K.
niet overwogen.
Th. van Walder, Het begon in Baltimore.
Roman. De Nedcrlandse Uitgeverij,
Baarn, z. j .
Aan een artikel van A. M. \V. Stirling
in de Nineteenth Century van November
1938, overgenomen door Wetenschappelijke Bladen 1909 -- I, heeft deze
schrijver de historische gegevens ontleend
voor deze korte roman van het huwelijk
tussen een rijk meisje uit Baltimore met
Jerome Bonaparte, broeder van Napoleon.
Een meisje van achttien met een iets
oudere jongen. De trotse broer weigert
zijn toestemming, verbiedt de jonge, dan
zwangere vrouw, n Lissabon -poet , an
wal to zetten, en ontbindt het huwelijk,
ook als de paus dit weigert to doen. Het
kind wordt in Engeland geboren; de
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jonge moeder keert met haar kleine Jerome Napoleon terug naar Baltimore,
een vroeg versmade bloem, die reeds
vrucht heeft voortgebracht.
Kort en helder, verfrissend direct van
stijl en taal, maar met to weinict sfeer, is
deze roman een boeiend, voortreffelijk gecomponeerd verhaal, met scherpe tekening der karakters: het slappe van Jerome,
het sterke van Elisabeth, die hij laf verlaat als zijn machtige broeder dat beveelt.
Een weinig bekende verbintenis van een
der broeders van Napoleon staat ens hier
voor open gesteld; wij zien iets van de
toenmalige wereld in Amerika en Engeland, hoe deze zich tot Napoleon verhoudt en hoe de wereldveroveraar, van
Wien de schrijver, wel wat kinderlijk, zegt,
dat hij orders geeft „waardoor de wereld spoedig een ander aanzien zou krijg en", beslist over leven en wensen van
zijn verwanten.
De grate verdienste van dit scherpe, heldere beeld wordt echter helaas verminderd door het juist iets teveel bedwongen
gevoel. Al is de roman tragisch van beloop, toch laat hij in de lezer to weinig
ontroering na. Iets fie „Amerikaans" mis-.
schien naar onze smaak? Maar dan toch
liever dit wat harde, waarachter de hartslag van de tragiek verdoft klinkt, dan
het sentimentele van veel Nederlands en
Piet Korthuys.
Scandinavisch werk.
James Hanley: Tegen de stroom op. Vert.
door Dra. M. G. Schenk, Uitg. De
Boekerij to Baarn. z.j.
Dit is een grout boek. Is het technisch
al een prestatie een roman van 500 blad-.
zijden to schrijven enkel en alleen over de
gebeurtenissen in en om een arbeidersgezin gedurende enkele weken, onze waarr
dering wordt bewondering als we geboeid
lezende ontdekken, dat de schrijver blijk
geeft de door hem beschreven karakters
door en door to kennen en in een machtige stijl schrijft. Hoofdpersoon is juffrouw Fury, een boven haar milieu uitrijzende arbeidersvrouw. De vitaliteit van
deze vrouw heeft den schrijver gefascineerd. Met buitengewoon beeldende
kracht vertelt hij van haar tochten door
de stad, naar de haven, naar het :'eders-kantoor om cen achtergehouden salaris
van haar zoon, die een ongeluk heeft gekregen, op to helen, van haar werk in
huis, van de zorgen voor haar kindsen
vader en haar wat sulligen man Denny.
Doch het boeiendste is deze vrouw in
hear droom, haar illusie om een van haar
gezin uit het milieu van ploeteren en
sjouwen uit to heffen. Daarom heeft ze
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met veel moeite en tegenwerking haar
zoon Peter, haar jongste, op een seminarium weten to plaatsen om priester to
worden. ( Het gaat hier in dit boek nl.
over Roomse Ieren, die naar Engeland
gekomen zijn) . Voor deze studie van
haar zoon ligt zij letterlijk krom, tyran
niseert ze haar man en verwaarloost ze
haar andere kinderen, die dan tenslotte
ook geheel eigen wegen gaan. Juffrouw
Fury heeft echter hear droom, die haar
sterker maakt dan alle anderen. En nu
begint het boek juist met de grote ontr
goocheling voor Naar. Zij ontvangt een
telegram dat Peter gezakt is en naar
huis komt. Later blijkt dat hij weggestuurd is omdat hij verdachte omgang
met vrouwen had. Peter komt thuis, voelt
zich niet meer op zijn plaats, dock heeft
weinig wilskracht zijn eigen toekomst to
bepalen. Voor zijn moeder bestaat hij
eigenlijk niet meer. In het daaropvolgende
verhaal van de staking toont de schrijver
zijn beste kwaliteiten. Zelden was ik zo
geboeid.
Tech stelt het boek me voor vele vragen,
die de formulering van het slot-oordeel
moeilijk maken. Het boek begint met de
grote tegenslag van juffrouw Fury over
haar zoon Peter en het eindigt met de
beschrijving van Peters vertrek als zeeman, een paar weken later.
Als dan tenslotte juffrouw Fury inziet dat
al Naar zwoegen tevergeefs is geweest,
als ze bovendien nog inziet dat Naar
noon, evenals nog andere van haar kinderen, zedelijk en geestelijk andere wegen gaat, dan zijzelf, krijgt ze een aanval van krankzinnige woede. Ze ver-vloekt haar zoon en valt hem aan. Aan
het slot lezen we: „Haal die krankzin
nige vrouw weg , riep een man op het
schip. De vrouw stond stil. Opziende
zag zij hem, Peter, met zijn bebloede ge
zicht, net toen hij aan boord van het
schip Bing. Toen liep ze terug naar huis."
Een sociale roman kan ik dit boek niet
noemen, ondanks de boeiende beschrij
ving van arbeiderswoningen, van havens, rang eerterreinen, binnenplaatsen
wear een vieze walm hangt, trapportalen,
stinkende fabrieken enz. Ondanks de in
dringende en ontroerende tekening van
het maatschapoelijk en „geestelijk " leven
van de mensen, die in de gore straten
wonen. Want de mens is hier onderge
schikt aan het grote proces van het leven
en het werk. In dit licht worden de ge-hele sociale strijd en de verlangens van
de arbeiders gesteld. Wij zien ze eerder
als noodzakelijke slachtoffers dan als
strijders bijv, tijdens de staking.
Wij kunnen echter ook 'weer :Diet zeggen,
dat het gehele verhaal van hun levers
alleen maar naargeestig, naturalistisch-

deterministisch gezien wordt. Daarvoor
is bijv. juffrouw Fury al to grote perr
soonlijkheid, die „tegen de stroom op^
gaat," ook al faalt ze tenslotte.
lk kan het boek eigenlijk niet beter ka-rakteriseren dan met een citaat uit de
beschrijvinug van de staking. Peter, de
mislukte priester, ontmoet tijdens de relletjes een wonderlijk man, die zich Prof.
Titmouse noemt, en over de ma:sa dit
zegt: „Verzadig jezelf. Ja, verheug je
niet door een diepzinnige studie van deze
vergadering, van de sociale structuur,
maar verheug je zinnelijk, jongeman. Verlies jezelf in de massa. Word er deel van.
Neem in je op haar blinde kracht, haar
domme woede, haar adem, de vele geuren, die uit Naar lichaam oprijzen. Laat
je ogen been en weer dwalen."
Dit heeft de schrijver gedaan met dezelfde intensiteit. Ook al wordt er geen
oplossing gegeven of een duel gesteld,
toch is dit boek voor ieder, die zich in
hit cocia!e nrobleem verdiept van grote
betekenis. Het zal ons tot een antwoord
dwingen. \/ooral als we ook in deze
maatschappij Christenen willen blijven.
De vertaling van dit boek is uit:tekend.
De vertaalster is er in geslaagd zo to vertalen, dat men werkelijk vergeet met een
vertaald boek to doen to hebben. Ik acht
dit het hoogste wat een vertaler bereiken
kan. Bovendien past haar stijl en woord,keus geheel bij het onderwerp.
K. K.
Foka van Loon: De wondere weg. Uitg.
Jan Haan, Groningen z, j .
Wie wel eens wat to maken heeft met
de lectuurvoorziening in onze Protestan*se kring, zal de verschijning van een
bock als dit, omdat het voorziet in een
leesbehoefte, toejuichen. Hij weet nu eenmaal dat streekromans er tot dusver nog
steeds in gaan en hij hoeft dit soort
boeken van Chr. schrijvers niet eerst door
to lezen of er soms vloeken in staan of
onzedelijke scenes in voorkomen, wat bij
andere romans nog wel eens het geval
is. En dan krij g je narigheid met de clientele. Doch wanneer hij dit, voor de volksbibliotheek dankbaar aanvaarde boek, bespreken moet voor een literair tijdschr:ft
komt hij enigszins met zichzelf in tweestrijd. Immers van een bock, dat je met
vreugde uit de naam van diverse lezers
verwelkomt, mag je toch eigenlijk niets
antlers dan goed zeggen. Edoch...
De positie van een dergelijk recensent als
nu uw onderdanige dienaar zou nog veal
gemakkelijker zijn, indien genoemde
schrijvers alleen maar aan hun opdracht
voldeden: goede volkslectuur geven en
niet gingen „literaturen". Dit laatste
schijnt wel heel verleidelijk to zijn. Als ie

eenmaal gaat schrijven, dan moet je toch
ook niet zo alledaags doen. In dit boek
wordt bijv. op deze wijze getracht tot
literaire stijl to komen:
„Het Oosters vuur spat uit haar open.
Haar voile rode lippen wijken vaneen en
tonen haar kleine witte tandjes. Die
mond is als een verleidelijk passie-ade-mende bloem in haar bleek emotievol
gezicht."
Een „lust '' hof met zulke bloemen had ik
beslist niet op een Drentse boerderij verwacht. „In haar lieve eenvoud, wars van
alle aanstellerige en gilletj es slakende
stadse juffersmanieren. " Leuk, dat die
manieren ook al gillen. „Hij sluit haar in
zijn geweldenaarsarmen en prangt haar
tegen zijn hijgende borst. " „Zij zuigt in
deze korte ogenblikken haar hartekamer
vol geluk."
Zulke zinnen, die wel uitzonderingen zijn,
wijzen op een foutieve lust om boven
de kracht to grijpen. In dit verhaal zijn
verder de karakters steeds iets to nadrukkelijk. De oude tante Geerte is net
jets to lastig in het begin en is net jets
to veel bijgedraaid in het eind. Het on
dergedoken Jodinnetje (vandaar dat Oosters vuur in de giciteerde zin) is ook weer
net iets to lief en to bedeesd. Jenne, het
meisje van Klaas Geuchies voordat hij
met Rita gaat (Rita is het Jodinnetje)
is weer net jets to stijf. Dit „te" dan in
de zin om aanvaardbaar to wezen. Zo
is het met meer karakters. Indien de
schrijfster meer eenvoud.g weg verteld
had zou dat haar sympathiek verhaal
ten goede zijn gekomen.
Wat Naar geldt, geldt trouwens vele
schrijvers van christelijke romans. Indien
e ij werkelijk aan literatuur willen gaan
doen, laten zij dan eens geheel nieuwe
wegen gaan wat inhoud en stijl betreft.
De meest vooruitstrevenden under ons
wachten er op en indien deze roman,
de roman, eens verschijnen zou, zou
blijken hoe zeer ook ons yolk er op
wacht. Indien zij zich echter daartoe nogg
niet in staat achten, want het zal van
den Christen vragen profeet en waarachtig kunstenaar fie zijn, dan moeten ze
bun kracht niet zoeken of liever bun
kracht niet verbruiken in geciteerde gewichtigheden.
1?en gewoon, vlot verteld verhaal is dan
voldoende. Dit verhaai had ook zo kunnen zijn, dat bewijzen verscheidene hoofdstukken. Ten besluite een welgemeend
verzoek aan de schrijfster: Schrijft u nu
uw volgende roman eens zo, dat de man
van de volksbihliotheek en de criticu :, in
dit geval in een persoon verenigd, niet
opnieuw met elkaar op gespannen vo, t
zullen komen. Dit kunt u op twee manieren bereiken.
K. K.
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Katherine Mansfield, Prelude, vert.: Beatrice Willing. Uitg.: De Driehaek,
's-Graveland 1947.
Heeft het wel zin, de lof van Katherine
Mansfield to zingen? Het zal immers aan
haar invloed niets of of toe doen, want
haar werk bezit zulk een kracht bij ontroerende tederheid, dat elke lezer zich
gewonnen geeft, ook al zou hij, op welke
gronden ook, zich tegen haar verzetten.
Ongetwijfeld. Maar dan moet haar werk
gelezen worden. Een recensie wordt gebruikt om to loven of to laken, maar andersom gaat het c5bk op; lof en blaam
worden dienstbaar gemaakt aan de recen-sie, die immers tot lezen wil aanzetten,
of het ontraden.
J ontkomt bij het lezen van deze novellen niet aan het maken van vergelijkingen. Hoe zelden worden er in Nederland,
en nu, novellen geschreven, die met deze
gelijk staan. De meeste verhalen zijn wel
knap, vaak diepzinnig, experimenteel; zij
hebben dikwijls raffinement wat stijl,
bouw en gedachte betreft, maar zij zijn
niet groot. Katherine Mansfields werk is
groot.
De keuze der novellen, genomen uit The
doves' nest, Bliss, en The Garden-Party,
acht ik zeer gelukkig. Tot mijn vreugde
tas ik, dat nog een tweede selectie het
!icht zal zien.
Deze verhalen onthullen het leven op een
argeloze, eerlijke wijze en in grote eenvoudigheid. Zij zijn liefdesliederen. Maar
wat zijn ze al niet meer. Sfeer en milieu
worden met geniaal „gemak " opgeroepen. Haar landschappen ziet men, haar
personen kent men. En toch weet Katherine Mansfield to ontkomen aan de strik
van het realisme; van het naturalisme
ook.
Wie kan „Het poppenhuis" lezen, en
niet ontroerd worden tot in het diepst
van zijn hart?
En je begrijpt na het lezen van deze verhalen opnieuw, dat wereldliteratuur die
literatuur is, die geschreven werd met
inzet van de gehele mens, bij met het gebruik van een uitnemende techniek. En
is er niet het grote levenswonder, dat
naarmate wij meer liefhebben, wij meer
kunnen?
De vertaling is uitnemend, jammer is, dat
ik vernederlandste namen tegenkwam en
„een tientje". Of een papiertje tientje,
pond of dollar heet, doet aan het verband niets of en toe, maar wel stoort het,
omdat dit tientje niet bij de mensen past,
en niet bij 't landschap. Tientje is nog
altijd een Nederlandse eigennaam. Ik
houd mijn hart va;t voor de gevolgen
van deze vertaalgewoonte. Als de verta-.
lers zo het landschap, en mensen en die-
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ren, voor het hegrip des lezers pasklaar
gaan maken, zal het er raar gaan uitzien.
Maar dit is een klein vlekje, dat ik slechts
terloops wil aanwijzen. Want Ik ben veel
to blij met deze uitgave dan dat ik naar
gebreken zou willen speuren, J . v. D.
Rico Bulthuis, Het andere verleden. Uitgeverij Born N.V., Assen.
Dit is een vlot geschreven roman over
een begaafde jongeman, die door een
ogenschijnlijk onbetekenende oorzaak zijn
geheugen verliest, onder verdachte cmstandigheden wordt gearresteerd en
wordt .overgedaan aan een psychiatrische
inrichting. Een zeer sympathieke psychiater en een scherpzinnig neuroloog,
geholpen door een fijngevoelig zustertje
werken samen aan de therapie, die tot
een volkomen bevredigend resultaat leidt.
De spanning wordt prachtig volgehoud^n
en eenmaal aan dit boek bezig kan men
er niet mee uitscheiden, alvorens de vele
knopen op een zeer verrassende wijze
voor ons worden ontward. Dit boek
paart de goede eigenschappen van een
detective- aan de goede van een niet
quasi-diepzinnige psychologische roman
en _ kan daarom zeer gesIaagd heten.
Psychologisch is het volkomen verantwoord en het is een welkome hulde aan het moeizame werk van de mannen der psychotherapie. De figuren zijn
alle zeer aannemelijk getekend en de
hoofdpersoon is in alle passages goed op
hetzelfde peil gehouden. Het is daarbij
een verdienste van de schrijver, dat hij
bij de beschrijving van de infantiele periode in de ontwikkelingsgang van de
hoofdpersoon niet bezweken is voor het
aanbod van zeer vele voor de hand liggende zouteloze „aardigheden". Verder
is het werk doelmatig opgesierd met
enige levenswijsheden, waarvan de waarde ná lezing nog aanmerkelijk blijkt verhoogd, wanneer men namelijk van een
realistische op een symbolische interpretatie overspringt, iets wat waarschijnlijk
des schrijvers diepste bedoeling is geweest.
P. A. H.
Yvonne Pauwels, Tusschen hemel en
aarde. P. N. van Kampen Zoon
N.V., ,Amsterdam, z.j.
Een zuivere, gevoelige, Vlaamse roman,
voortgekomen uit een hoog en nobel
levensbesef dat de tweestrijd tussen ziel
en lichaam pijnlijk heeft ervaren. Het
boek vertelt in een bewogen stijl, met
voortreffelijke sfeeruitbeelding, de tragische levensgang van een vrouw, die

eerst in een kloo3ter de llefde denkt to
vinden en daarna in de man. In beide
wordt zij diep teleurgesteld. De moederoverste stelt eer en goede naam van het
klooster hoger dan de barmhartigheid:
de man, die later, nadat zij reeds jaren
weer in het openbare leven terug is in
het huis van Naar vader, een apotheker,
haar lief de verwerf t, trekt de harmonie
scheef, door zijn hartstochtelijke verovering, zodat zij hem ontvlucht. Het is dan
to laat voor een harmonisch tot elkaar
groeien in begrip —en misschien ook
erbarmen .—om elkanders sexuele hunkering, en zij volgt de moeilijke weg van
de caritas, het zich geven zonder troost
of loon van wederliefde, een weg, door
haar aanleg en karakter bepaald.
Zo geeft deze goed gecomponeerde roman een aangrijpende uitbeelding in de
hier tot sterk leven gewekte personen,
van die oude strijd, die eeuwige spanning
tussen vlees en geest, tussen aarde en
hemel, tussen hartstocht en ; ereniteit. :een
spanning die wel Been oplossing, maar
toch een zekere voldoening vindt, een
legering: „Tusschen hemel en aarde ontdekt Lucie Bergman eindeiijk de legeering van haar levensgeluk." Ze ontdekt
het in gesprek met Christus, wien zij eens
haar woord had verpand en die haar de
hand reikt.
Met grote liefde zijn ook de andere figuren getekend: Lucie's vader en haar
harde broer; Bob van Geert, de man die
de liefde in haar doet ontwaken, en zijn
ouders. Het ruwe leven wordt niet ontweken, Yvonne Pauwels, wier naam als
schrijfster ik niet kende, weet, wat de
wergild biedt en hoe de mensen zijn.
Haar sfeer is echter die van de reinheid,
waarin de mens leeft, die de bitterheid
van de hartstocht heeft geproefd maar er
toch innerlijk vreemd tegenver staat, en
die de zoetheid ervan toch ook in zija
herinnering houdt met \veemoed om het
vergaan. Daarom laat deze roman een
indruk van reinheid en kuisheid, niet van
een kloosterlijke onaantastbaarhef d en
onnatuurlijkheid, maar van een prachtige
innerlijke vrouwelijke rijpheid.
Het boek is fraai gedrukt en met fijne
houtsneden aan het begin van elk hoofdstuk verlucht.
Piet Korthuys,
Walter Breedveld, De avond van Rogier
de Kortenaer, 2e druk. Urbi et Orbi,
Amsterdam.
Breedveld beschrij f t rusti g en met kennis
van zaken de levensavond van de ger
pensionneerde generaal Rogier de Korter
naer, die een schoon huis in Brabant
erft, Sit gaat bewonen en hierdoor in
voor hem geheel nieuwe milieu's komt.

Aanvankelijk houdt de geschiedenis de
lezer vast; voor de vele en velerlei personen, waarmee de auteur ons fn aanraking brengt, weet hij belangstclling to
wekken; naderhand zinkt het verhaal in,
en krijgt het een to opzettelijke roomse
tendenz, althans voor een verantwoording
vragend protestant. De uitvoering is tyv. H.
pografisch uitstekend.
Georgette Heyer, De vlucht van een
koning. Uit het Engels door L. de
Tombe. J. Philip Kruseman, Den Haag,

In Royal Escape beschrijft Georgette
Heyer de zeer avontuurlijke omzwervingen van de zoon van de onthoofde Engelse koning Karel I (1649) nadat de
opstand der Schotten, die de kroonprins
tot souverein hadden uitgeroepen, door
de troepen van Cromwell onderdrukt was.
Karel II ontkwam naar Frankrijk, genoot
daarna in Nederland gastvrijheid, tot hij
in 1660 in zijn rechten verd hersteld. De
schrijfster heeft vooral :iaam gemaakt met
haar roman Waterloo en wordt terecht
beschouwd als een waardig opvolgster
van de to onzent meer bekende Majorie
Bowen. De gedegen tJngelse historiographie stelde haar in staat Charles'
escape tot in a11e bijzonderheden na to
gaan, en zelfs een symphatiek beeld to
ontwerpen van deze kroonprins, die zich
later als koning zou ontwikkelen tot cen
der meest karakterloze Britse vorsten.
v. H.
J. P. Zoomers-Vermeer, Dc graze hoeve.
N.y. De Arbeiderspers, Amsterdam.
Dit is een herdruk, maar de hoeveelste?
De omslag kondigt een 2e, het titelblad
een 3e druk aan. In elk geval heeft deze
roman aftrek gevonden. Dat is niet verwonderlijk, mevr. Zoomers-Vermeer weet
in dit boek sfeer to scheppen. Lange beschrijvingen en uitwijdingen heeft ze
daartoe niet nodig, meestal geeft ze het
woord aan Naar personen, hoewel deze
stuk voor stuk uiterst woordkarig zijn en
oneindig veel beter kunnen ploeteren dan
praten. Voor verrassende wendingen
wordt de lezer niet geplaatst, integendeel, in de meeste gevallen merk je wel
waar 't naar toe gaat. Dit s gedeeltelijk
de schuld van een opmerkelijk helderziende waarzegster, di' het nodige over de
toekomst van Clasien ---- de hoofdpersoon
--- weet to vertellen. Hierdoor vermindert de spanning van 't verhaal en krijg
je het gevoel, even op de laatste bladzij
geloerd to hebben. Dat je desondanks
toch geboeid doorleest tot het einde, pleit
voor het kunnen van de schrijfster.
Aan eQn ding heb ik me geergerd, en
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wel aan de ziekte van Clasiens jongste
zusje. T.b.c. vanzelf, de ziekte in een
bock. Als 't kind 12 jaar is, m' akt de
famiPe zich al bezorgd over hear blosjes,
bleekheid, enz. Voeg daarbij schrale, ar
melijke kost en slechte behuizing, en het
noodlottig einde is — hoewel het nog 8
jaar uitblijft, onafwendbaar. Aan voorkomen denkt ge ensterveling. Vacantiekolonies voor dergelijk zwakke kinderen
schijnen er niet to bestaan. Consultatiebureaux, met gratis medische contrale en
een Groene Kruis, dat belangeloos ligtenten ter beschikking stelt al evenmin:
dit meisje is nu eenmaal zwak en arm,
du! Maar wie met eigen ogen herh^aldelijk gezien heef t, hoe, j uist op het platteland, in dergelijke gevallen geholpen
wordt door kerk, burgerlijke gemeente of
meer gegoeden, kan deze wijze van voorr
stelling niet anders dan eenzijdig noemen.
Fr. v. F.
eanne van Schaik-Willing, Leerschool,
novellen. Uitg. J. M. Meulenhoff, Amsterdam, J Oe deel van De Eik. 19477.
Drie goed geschreven, korte verhalen,
die meer dan door de handeling, ons
door sfeer begrip geven van het wankel
evenwicht van de op de drempel van 't
Leven staande mens: de figuren staan
hulpeloos tegenover de fenomenen. Kenmerkend voor deze verhalen is een zekere leegte, een matheid die door de uitstekende techniek nauwelijks verhuld en zer
ker rnlet gecompenseerd wordt: het zijn
schetsboekbladen van een knap tekenaar;
oefeningen. In dubbele zin is de titel van
J. v. D.
dit boekje dan ook j uist.
POEZIE
C. J. Kelk, Egel en Faun, gedichten.
Uitq. Meulenhoff „de Ceder"-reeks,
deel XVI.
De beste tijd van Kelk, waarin hij verrukkelijk fantastisch werk leverde schijnt
voorbij to zijn. Wat hij nu schrijft is niets
anders dan berijmde kroegconversatie. De
titel van dit bundeltj a duidt op een lichte
zelfoverschatting en had m.i, beter „mol
en ram" kunnen luiden. Als een staaltj e
van zijn belabberde versificatie volgt hieronder het slot van een „In memoriam
Slau":
Wij waren vriend door dik en dun van
trouwe,
al Ieek de een op de ander ook geen zier,
Ik was de mulch vaak in jouw kooi net
pauwen,
juist daarom waren wij elkaar zoo dier.
Hebt U er genoeg van? Ik ook.
P. A. H.
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DIVERSEN
Mr Frans Coenen, Veertig jaar commen..
taar, een keuze uit de kleine geschriften, bijeengebracht en ingeleid door
Mr Barend de oGede, A. W. Bruna i
Zoon, Utrecht, Antwerpen.
Een kostelijke, uitnemend ingeleide verzameling journalistiek werk van Frans
Coenen. Wij worden in het boekie opnieuw geconfronteerd met de zo stijlvol^le, naar zuiverheid en eerlijkheid haken-de mens, die Frans tCoenen das. Al lezende leert men opnieuw beseffen: wat
moet deze man hartstochtelijk hebben
liefgehad. Wrang en bitter veelal, nega..
tief van houding naar het scheen, vertelde hij hoe hij het leven van alle dag zag.
Maar welk een hunkering moet er in deze
briljant geschreven, vaak medogenloos
stpottende artikelen gevangen liggen. Een
nauwelijks waar to nemen mildheid en
een vage en trieste hulpeloosheid die zich
verstandelijk niet laat aantonen, komen
de lezer van dit proza tegen: geur van
donkere, verdoken bloei, door stekelig
blad beschermd.
Veertig jaar commentaar is een waardevol uitgaaf j e, dat ik een groot debiet toewens.
J. v. D.
J. Tersteeg, Mensen en manuscripten.
N.V. Leidsche Clitgevers-Maatschappij, Leiden.
De man, die dit boekje leest om er straks
een kortere of langere „bespreking" van
to geven, voelt een onbedwingbare lust
in zich opkomen om aan 't citeren to
gaan. Hij betrapt zich er op, dat hij weliswaar allerlei dingen persoonlijk ter harte neemt, maar dat hij toch even hard
bezig is ook voor zijn cvennaaste, voor
zijn vriend en vijand to lezen. U kent
het verschijnsel we!, waartegen dominees
in de kerk plegen to waarschuwen: het
voor een ander luisteren. De dominee
zegt lets en dan denken een heleboel
mensen: Die zit, maar ze denken het
allemaal voor bun buurman; die kan het
in zijn oren knopen. Zo is het ook met
dit boekje van de uitgever Tersteeg.
Iemand die zich beweegt in een kring
van boekenschrijvers, -minnaars, -handelaars en -uitgevers, komt zo ongeveer
om de bladzijde een passage tegen, waar
van hij denkt dat het geen kwaad zou
kunnen als een vriend of een collega
haar eens goed ter harte nam.
De beer Tersteeg put uit een lange err
varing. Hij is reeds zover op zijn dagen
gekomen, dat hij al dit aards gewemel
van de boekenwereld met een glimlach
beschouwen kan. Daarom klinkt er in der

ze opstellen cen lichte melancholie door
en tegelijkertijd een beetje stoicisme. De
vorm is u;termate verzorgd uit loutere
liefde voor het geschreven woord. •Wat
de aard der onderwerpen betreft springt
de rchrijver lustig van de hak op de tak.
Hij schrijft Been verhandeling, hij maakt
ook Been balans op, hij Beef t herinneringen met als enig onderling verband, dat
ze van dezelfde man zijn. Het gaat over
de uitgeverszorgen en moeilijkheden, over
het wonderlijk slag mensen, dat auteurs
beet, over de ontmoetingen die uirgevers
in allerlei omstandigheden met hoeken
hebben, over boekbesprekingen, vertalingen, boektitels, over lezen, over het uiterlijk van het boek en over nog veel andere zaken, die de uitgever in zijn dagelijks
leven tegenkomt. En daarbij loopt de
schrijver allerminst achter gangbare opvattingen aan. Hij heeft cen ; tevige :nefling over allerlei dingen. Hij houdt de
uitgevers, chrijvers, lezers hun :;onden
voor op een vriendelijke manier, die echter niet misverstaan kan worden.
Daarom zijn wij, zondaars, geneigd dit
boekje, behalve voor ons zclf ook voor
anderen to lezen. Daarom ook nouden
wij zo graag allerlei dingen citeren. M^ ar
natuurlijk is het veel beter, dat ieder •vie
het aangaat, zichzelf maar een i xemplaar
van deze herinneringen aanschaft. :?n
zich met dit boekje begeeft naar cen
hoekj e, waar niemand het ziet :GIs hij
v. d. S.
bloost,
Jot Polman, De brutale refs. A. Roelofs
van Goor, Meppel.
Polman beschrijft bier, aanvankelijk in
dagboek-worm, naderhand in perioden,
de ervaringen van zijn batiljon Stoottroepen vanaf zijn vertrek in October '45 met
de Alcantara van Liverpool tot einde
Maart '47 in de stellingen ten widen
van Semarang. De schrijver is een der
duizenden vrijwilligers, die na de Duitse
capitulatie het „voorrecht" g enoten, naar
Indic uitgezonden to worden. Hij is een
goed stilist, een scherp opmerker, een
eerlijk soldaat, die zijn grievende ondervindingen met onbegrijpelijke zelfbeheersing verwerkt. Een maand op het troepenschip; vier maanden verklungeld op
Malakka; „retraite en zenuwenoorlog"
noemt hij deze allernoodlottigste, voor
onze troepen krenkendste periode; dan
een jaar in de omgeving van Semarang,
tot de capitulatie van Linggadjati: de
getergde aap aan de ketting. Het slothoofdstuk, „het geleide Tatum", is voor
de insider beklemmend van directe actualiteit. „Lullen" noemt Polman het in
redelijk Hollands. „Want twee dingen
weten wij uit eigen ervaring, " aldus

schrijft hij, „de nationalist staat San onze
zijde; tegenover ons staat de terrorist.
De Javaan smeekt om de verlossing van
willekeur; hij vraagt slechts de plaats,
waar hij recht kan vinden. Een Amerikaanse journalist vroeg aan gen. Spoor
aanwijzingen omtrent Japanse activiteit
aan Soekarnistische zijde. Spoor antwoordde: „Aanwijzingen? We vinden
Japan:e lijken, al 3 u dit een aanwijzing
wilt noemen..." Polman signale-rt de
capitulatie van Linggadjati voor Nederland als de inleiding tot 'n Duinkerken
of Stalingrad. Zijn boek is evenwel geen
politick geschrift: het gaat er ver hovenuit. De historicus zal er eenmaal zijn
gegevens uit putten. En wanneer onze
natie eenmaal die historicus zal geloven
(thans is zij er onder „het geleide Tatum"
to lethargisch voor) , zal zij verbijsterd
neerzitren. De uitgever deed .-. en goed
werk, aan deze soldaat van het vergeten
leper het woord to geven.
V. H.
Gabriel Smit, In het land van den c1ichter, Uitg. Het Spectrum, Utrecht en
Brussel MCMXLVII.
Een eenvoudig, waardevol werkje ter
voorlichting van poezie-minnenden van
de hand van de bekende dichter Gabriel
Smit. De auteur, die cen hegaafd, wijsgerig geschoold mens is, blijkt zeer wel ge
schikt om als „onderwijzer" dienst to
doen: zijn in handig formaat uitgegeven
boekje is een uitstekende gids. Ik vind
het echter jammer, dat er niet jets sneer
aandacht besteed is aan zuiver technische
zaken. Enkele pag;na's daarover hadden
er m.i, nog wel bij gekund, ook al ?al de
auteur betogen, dat het daar niet om begonnen was. Hij kan gelijk hebben, maar
dan had het daar ook om begonnen moeten zijn. Juist een zo uitstekend en tech
niet to omvangrijk of zwaarwichtig boek-j e, moest ook de techniek „even" doom
nemen, dan hadden we er een complete
voorlichting in a nutshell aan.
Dat doet echter van mijn waardering voor
dit prettige, helder geschreven werkje
maar weinig af.
J. v. D.
BEELDENDE KUNSTEN
Paul Haesaerts ,,.?enoir-beeldhouwer '.
Ned. vertaling van Dr H. R. Boulan.
Uitg. van D. A. Daamen N.V., Den
Haag.
Sams zijn er .-- zelfs voor een man —
van die momenten van roekeloosheid,
waarin men 't niet laten kan de straat
op to vliegen om bij het eerste het beste
bloemenstalletje zonder redeneren zijn

287

beurs leeg to kopen aan een dikke bos
overdadig-kleurige „allerhande". Ik veronderstel nu maar dat niet alleen ik van
tijd tot tijd dergelijke plezierige ervaringen van overmoed heb. Zouden er, goede
lezers, onder u sommigen zijn, die zulk
een genoegen niet kennen, ik zou hen
willen beklagen en vermanen. Wie dan
boselijk mocht overleggen, dat hij van mij
toch zeker dit beklag en vermaan
niet behoeft to accepteren, die houde in
gedachte, dat ook mij het dringend gebod der naastenliefde is opgelegd en
duide het mij tenminste ten goede dat
ik tenminste deze keer de kans om het
gehoorzaam op to volgen niet missen wil.
Voor hen die het kunnen navoelen en
billijken dat ik zo nu en dan aan een
bloemenkraam mijn tijd en laatste zakgel3
verdoe, heb ik een goede raad die ik
--- minder uit naastenliefde dan uit dankbaarheid voor hun zielsverwant begrijpen ---- hieronder formuleren en toelichten
wit.
De raad is deze: Als die dwaze drang
tot onverantwoorde aankoop van bloemen zich weer eens bij u doet gelden,
ga dan eens het bloemenstalletje voorbij
en schiet even verder een boekenwinkel
binnen om daar de onzinnigheid nog
onzinniger to maken door dit boek van
f 21,75 aan to schaffen. --- Maar wat
inompelt ge daar? Hebt ge zelfs voor
bloemen zo'n hoog bedrag nooit neergeteld? Bedenk als recht geaard, op het
laatste ogenblik toch nog net wel redelijk-zedeli jk Nederlander, dat ge met dit
boek orwerwelkeljjk schoon verwerft en
dat ge bovendien, na vier- of vijfmaal
de Loch steeds weer herhaalde verzoeking
tot onbezonnen bloemenaankoop to hebben weerstaan, de kosten van dit boek
lang en breed weer uitgezuinigd zult
hebben. Koop het dus en zomin ge een
m
bloeentuil
ergens in het buffet weg-^
frommelt, zo min zult ge dit boek in uw
boekenkast wegmoffelen, maar ge zult
het ergens vlak bij de hand willen hebben,
bijvoorbeeld op uw schrijftafel, in de
buurt van het portret van uw vrouw en
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kinderen. En breng het dan 's Zondags
In de ronde van uw gezin, leg het op de
huiskamertafel, waar de vaas zou hebben gestaan, als ge bloemen hadt gekocht.
Dit ' was de raad en hier in de toelichting, het argument: Te weinig is bekend
dat Pierre-Auguste Renoir, de meester der
duizend tederheden, de schilder van meisrkes en moeders, van onschuldig--prille
kinderen en even onschuldige, kuise vrouwen, to weinig is bekend, dat deze verr
heerlijker van het bloeiende, zwellende en
rijpende leven tussen zijn drie en zeventigste en vijf en zeventigste jaar, ver-lamd, vanwege de rheumatiek kromgetrokken, in alle blijmoedigheid begon to
boetseren en, allengs lichamelijk onmachtig geworden, met de hulp van een zeer
toegewijd en uitzonderlijk begrijpend
helper, voortging met het scheppen van
grote beelden, die onbetwist tot het
schoonste behoren dat Frankrijk ooit aan
plastieke kunst heeft voortgebracht. Deze
vijf of zes werken, die in hun statische,
hun totaal on-dramatische gespannenheid,
de' grote klassieke beeldhouwkunst van
het verleden in ons heden voortzetten en
merkwaardigerwijs in het wezenlijke van
hun vorfnenverloop de later ontstane
abstracte plastieken aankondigen, staan
in dit boek op grote, prachtige foto 's van
alle zijden, volledig en in details, nfgebeeld als een eerbiedwekkend monument
voor den genialen schepper en zijn zeker
niet minder genialen helper Richard
Guino.
Inderdaad, dit ook typografisch zeer
verzorgde boek is zo onnuttig en zo duur,
maar wat er in staat is zo wonderlijkkuis en zo ingetogen-blij. Net zo onnuttig
en duur, net zo kuis en blij en stil en
wonderlijk als bloemen.
Nogmaals, koop het en geniet ervan,
's Zondags, met uw gezin. Leg het maar
in de huiskamer op tafel waar de vacs
staat, met de ruiker, die uw vrouw
immers toch nog gekocht heeft, gelukklg,
Zaterdagmiddag, net op het nippertje...
Henk Krijger.

W. S. Noordhout

TOTDAT HIJ KOMT
Totdat Hij komt, zaI het bier zo gebeuren:
's morgens de melkboer tweemaal beIIen, clan
gordijnen open en met grauwe kleuren
breekt 't eerste Iicht de nachteIijke ban.
Het heIdere ontbijt iedere morgen
dan near de stall, de tram zingt fangs ae rand
been van je dromen en je icleine zorgen
en 's avonds staan cIe grote in de kraut.
Zo zaI het eincleloos zich bier IierhaIen:
IiefeIijkheid van huiseIijke heard,
kinderen, zorgen en de angst rondom.
En eind' Iijk met het vege Iijf betaIen
de koorts des Ievens en diep in de aard
wachten en luisteren totclat Hij komt.

289

W. S. Noordhout

BLIJF BIJ MIJ HEER
De man beneden mij speelt elke avond
steeds op dezeIfcIe tijd hetzelfde Iied
op een harmonium, langzaam en Iavend
dringen de tonen tot mij door en niet
clan Lang nadat hij ophoudt kan ik weer
b eginnen met het eigen werk en dromen.
Ik neurie zachtjes mee: Blijf bij mij Heer
de avoncl daalt waaraan wij niet ontkomen.
Soms ziet men op een heel oud schiIderij
een engel aan een orgel zitten spelen,
verbeelding van een zuiv're kindergeest.
0, mocht het wear zijn, dat wij tot Uw feest
eens opstaan en met warm ontroerde keIen
zingen: O Heer, hoe waart Gij ons nabij.

Voor M. L. E.
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W. S. Noorcihout

WEERZIEN
Wij hebben eens aIs luncl'ren Ieren zingen
op school r• ik zat toen in de tweede rij. Wij zien elkancIer zalig weer en wij,
wij scheiden nimmermeer, o vreemde Bingen.
Ik steIde me Ban voor hoe eng'Ienkringen
stonden condom de gouden troon en jij
en ik in Witte kIederen erbij
en hand in hand, o eerste mijmeringen.
Jij bent nu met die jongen van de Bakker
Jaren getrouwd en ik hier in de stall.
Ik zal je wel nooit weerzien, maar ik had
aIs kind je lief. Liefste van nu, mijn Ieven
wordt zelfs aan ons een weerzien ooit gegeven
wanneer wij opstaan uit de dodenakker?
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W. S. Noordhout

WILHELMUS
Vreemde ontroering om het Dude lied,
hoe diet een yolk met waste stemmen zingt,
hoe diep het in het eigen hart zicIz dringt.
Door tranen been worclt 't Dog weer helder, ziet
de sterren van Gods wege bij ons staan
de zware wegen door Zijn hand hepaald
en naar Zijn Binder open. Dieper haalt
het hart dan adem en de handen gaan
de dageIijkse arbeid nieuw beginnen,
niet hopencl en niet dromend maar bewust
van deze opdracht: in gerechtigheid.
Men moet Hem altiJd Ioven en beminnen
Hem, die ons vasthoudt, die ons in Zijn rust
aIs 't bier gedaan is, veilig binnenIeidt.
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A. Middelhoelx

EEN EXISTENTIE
AIs Moelaan en ik uitgaan, is dat aItijd een gebeurtenis. Het
begint met de ceremonie van het pijp opsteken en het aantrekken
van een oucle jas. Wij zijn bij zo 'n uitgangetje om zo to zeggen
„niets nut". We lopen op ons gemak ons burgerlijke straatje uit
(de enige, die door zijn aristocratische houding opvaIt is MoeIaan) en slenteren de vrijheid in.
Een enkeIe meal moeten we nog even het decorum bewaren,
aIs er een oud mannetje met zijn hondje op de weg is. AI enige
keren hebben we nI. conf Iicten gehad door het onbehoorIijk
gedrag van MoeIaan. HoeweI ik er niet zo gesoigneerd uitzie aIs
gedraag ik me eclzter doorgaans netter.
Is de weg vrij, dan geven we ons over aan IosbandigIieid. Het
terrein aan de rand van de stall is dear uitermate geschikt voor.
De hele bevoIking deponeert daar wat zij kwijt wiI zijn. Oucle
teilen, matrassen, versIeten fietsbanden en vooraI veeI afDesnoeide
takken uit de omIiggende fraai bepIante tuinen. Moelaan rust
niet, voor hiJ de grootste en dikste tak tevoorschijn getrokken
heeFt. Op zijn verzoek grijp ik ook een uiteinde en onder hettuitstoten van onmenseIijke geIuiden beginnen we dan een niets
ontziend gevecht.
Heb ik door kracht, behendigheid en Iist Moelaan de verspIinterde tak ontwrongen, clan springt hij zonder meer tegen me
op, grijpt me de arm, Iiefst de elIeboog en zou in zijn do!driestheid ongeIukken veroorzaken. Ik vaI dan hevig uit, maar
daar hij een zware bas heeft en ik een niet aI to beste tenor, is
dat nutteloos. Ten erode read Beef ik me dan gewonnen en goof
het overschot van de tak weg.
Uit Iouter baIdadigheid trekt MoeIaan een oude matras aan
fIarden en ik moet weI weer achter hem aan om hem van dat
heiIloos gedoe of to brengen, temeer dear juist het nude mannetje
en het hondje weer verschenen zijn. Het is aI to Iaat, ik zie het
mannetje aIs een toI ronddraaien, verward in de hondenriem,
hevig sputterend en het hondje laid JankencI.
Ik moet zeggen, dat dat dierenp!agen me uiterst onsympathiek
is, maar ook heb ik geweIdig het land aan woordenwisseIingen
op straat. Ik trek me terug schter een struik en bekijk met aandaclit
een bijzonder bijtje.
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NauweIijks bemerkt MoeIaan, dat ik verdwenen ben en dus
lets bestudeer, of komt aanrennen, ziet de , hapt, wordt gestoken, kijkt verbaasd en hapt nog eens.
Weg bijI
IJzingwekkend koeI built ik me over een pear paddenstoeItjes,
meteen komt Moelaan in ache, lcraht, sIingert graspoIIen welt,
snuift en briest aIs een nijIpaard. AIs ik hem een duw Beef en een
pear flinice Iclappen, heeft hij bovendien nog het rampzalige idee,
dat ik hem zijn onnozeIe pIuk Bras misgun.
Wij beiclen hebben absoluut verschiIIencle wijzen van onclerzoek, dat leicit aItijd weer tot misverstanden.
Ik kk eerst en ruik dan, MoeIaan ruikt eerst en wat het lcijken
hetreft, daar maakt hij maar wat van. Eigenwijs aIs we allebei
zijn, houden we beiclen de eigen manier voor de besteI
De manier, waarop MoeIaan met bijen en andere insecten
experimenteert is Iachwekkend. Ik ben een slecht entomoloog,
maar zoveeI weet ik toch weI, dat je niet eerst een bij een twintig
fikse meppen moet geven om, aIs hiJ morsdood in je snorharen
hIft hangen met een panische schrik achteruit to deinzen.
Bij aI zijn intelIigentie heeft MoeIaan somwijlen een ontstelIend g'ebrek aan houcling. Er zijn dingen. die men, aIs men in
een hepaalde street woont, niet doet. MoeIaan meent ecliter, dat
zijn aristocratische afkomst hem een vrijbrief geeft voor allerIei
dwaasheid. De manier b.. waarop li me nu telkens in de kniehoIte duvet, omdat ik een beetje geergerd huistoe gaI
Hij kon beter vest Haar de prachtige herfstlucht kijken. Ik hood
er niet van om op een wancleling alIeen maar gekh.eid to maken.
Ik malt graag doen aan, vest de jonge dichters tegenwoordig
allemaal hebben, dat kosmisch.e natuurgevoeI, je weet weII
AIS k dat gevoeI Been opfrisser gegeven heb, voeI ik me cloodongeIukkig. Met zoiets behoef ik bij MoeIaan niet aan to komen
die is een en aI natuurgevoeI, een barbaar met een vernisje he-schaving.
AIs we in ons straatje komen, haaIt een buurvrouw van een
pear huizen vercler hear Bond binnen, daarbij kkt ze kwaadaardig Haar mij, ik> die met de heIe vechtpartij niets to maken had.
MoeIaan bIft er tergencl Iang voor de deur staan, ik Ioop door,
is tenslotte oud en wiis genoeg.
Eer ik de sIeuteI in het slot heb is hij al weer present en dan
herinnert zich pIotseIing, dat ht een heer is. HiJ weigert absoIuut binnen to komen, zonder mij eerst Iangdurig en harteIijk
de Band to schudclen. Ik vind dat voImaakt overbodig, want we
scheiden niet, maar gaan joist samen Haar binnen. AIs jk zie, slat
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dit hanclenschuciclen aIleen nog maar ontbreekt om hem van de
meest clroevige staat tot voImaakt geIuk to brengen, doe ik dat.
Ieder heeft immers zijn eigenaardigheden en we gaan opgewekt
en in voIkomen harmonie near binnen.
Soms brengen we beiclen van zo 'n tocht lets mee. WaardeIoze Bingen, ik wat onkruidjes, een mooi steentje, een pear pacldenstoeItjes. Moelaan een been, een stuk opwindend ritselend
papier, of eeii stole. Ile neem mijn pruIlen mee Haar binnen, maar
MoeIaan Iaat de zijne biJ de voorcleur vallen, hij weet uit ervaring,
Bat zijn schatten antlers beoordeeId worden Ban de mijne. Groot
van hart als hij is, wijkt hij moeilijkheden uit door zijn schatten
op to offeren.
AIs ik me eincleIijk in de gemakkeIijkste stoel neervIei (het geveclzt, de emotie, de ergernis en wij zijn niet meer zó jong), haaIt
MoeIaan de kraut met de Iaatste verontrustende berichten. Dat
gaat weer onnodig Iawaaierig en onbesuisd. Het handigst is, aIs
je een kraut opgevouwen laat, desnoods een week Iang met het
bandje er om. Alzo niet Moelaan, het heIe gevaI hangt uit elkaar
en hoeI Het pleit voor hem, Bat hij er niet mee Hader durft to
komen.
En Bat is nu weer eclat kenmerkend voor zijn'voIslagen Bemis
aan inzicht in de juiste verizoudingen: herhaaIdeIijk viezigheid in
huffs smokkelen voor proefnemingen vindt hij heel gewoon, een
vierkante centimeter papier, die van de kraut gescheurd op z'n
neus pIakt, brengt hem tot voIsIagen wanhoop.
Ile moet Item soebatten en smeken deze kIeinigheid over het
hook to zien, clock zodra hiJ overtuigd is van mijn weImenen
zijn de gevolgen desastreus. Hij schudt van Touter dankbaarheid
en opluchting de kraut aan Harden en als ik werkelijk boos word,
begint die Iangdurige handenschudderij weer.
Ile heb ontzettend het land aan Iegpuzzles, tensIotte hebben
duizenden mensen dezelfde kraut in de bus en... Sartre is er
ook nog. Er Iigt aI wekenIang een boekje, Bat me over de existentiephiIosophie zaI inIichten, maar het vervelende is, Bat Sartre
in zijn gewone serie stamcafe ' s niet meer verschijnt en zijn voIgeIingen danig van de kook bij de tapkast laat staan.
Dat lean dus Dole nog we! wachten. Er zijn overigens existentieproblemen genoeg, dear Iieb je nu de taaImoeiIijkheden tussen
mij en MoeIaan.
Soms redeneer ik minutenlang naclrukkelijk op hem in en hij
begrijpt het niet, hoewel hij mij de woorden van de mond leest,
een en aI gespannen aandacht. Dan weer praat hij tegen mij,
indringend, bijzonder gearticuleerd en onderstreept door de meest
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aandoenIijke geIaatsexpressies, dat begrijp ik dan weer niet, hoeweI ik er toch al mijn best voor doe. NatuurIijk pas fl zulke
geIegenheden het experiment toe. Ik grijp Haar de koekjesdoos,
vuI de drinkbak, doe de voordeur open, maar als al die experimenten niet sIagen, blijit er tussen ons het probleemI Een onoplosbaar probleem, omdat wij eIkanclers taaI zo gebrekkig verstaan.
Moelaan is in dat opzicht intelligenter, hij begrijpt en verstaat
veel meer van mij dan ik van hem. Hij is tot in het overdrevene
gevoelig voor intonatie.
Een Bard woord maakt Item tot ee toonbeeId van eIIende;
denict hij echter in zijn recht to zijn b.v. wanneer zijn droog
brood door de keuken smijt, omdat wij vis eten, dan brengt een
hele boetpredikatie hem niet tot rede.
Hij is overigens door en door ridclerIijk, degene die geslagen
wordt springt hij onmidcleIlijk to huIp, het zwakkere geslacht
trekt hij daarbij aItijd voor door zich, of ze gesIagen worden of
zeIf sIaan, steeds aan hear leant to scharen.
Ile lean hem van dt m.i. onredeIijk standpunt niet afbrengen.
Hij is veel moediger dan ik, waarschijnlijk omdat ht j van adel
is. Laatst bij een avondwandeling werd hij gesarcl door vijF grote
kereIs, die ook nog Haar hem schopten. Ile liep door, maar MoeIaan ging alIeen terug en veranderde de vijf tierende kereIs tijcleI^Jk in zoutpiIaren door zo huiveringwekkend to grommen, dat ze
Been winger durfden to verroeren. Ile was weI wat ongerust bIijven
staan, want in deze tijd van textielschaarste ... edoch MoeIaan
had met de bewegingIoosheid genoegen genomen. Hij street zijn
bontjas netjes glad en ging mee als een lam!
De Kerst hebben we zonder Moelaan doorgebracht. Hij is in
treinen en trams erg nerveus en bovendien lean je niet bij al je
familieleden en kennissen zeggen: „We hebben nog een vriend
meegebracht."
Zijn bontjas vaIt weI eens wat uit en ja, ht heeft zo dezeIfde
zwakheden als andere mannen, met vuile voeten binnen komen,
d euren open laten staan, met zijn pap morsen, een grote mond.
een I:Iein hart, en nog veeI meer. Met eten is I antlers gemakkeIijk genoeg, dat geeft hoegenaamd Been moeite.
Met een eskimo of een vuurlander kom je echter Dole zo maar
niet aan, aI zijn het nog zuIke hartelijke Iui, de een houclt er van,
d e antler niet. Dus vonden we het maar beter, MoeIaan in een
hotel to brengen. We wiIden hem Dole niet graag blootsteIlen
aan beIedigingen of schampere bejegening.
Hij was diep beIedigd en ik voeIde me schuIdig aan een groot
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verraad, toen ik hem achterliet, na hem alIerIei beloften in het
oor to hebben gefluisterd. Ik geloof niet, dat hij het begreep, zo
vertwijfeId en roerend nam hij mijn Iiefkozende wingers tussen
zijn sterke, Witte tanden.
Ik sIoop weg als een lief.
Ik weet, dat ik de man, die achter mij praat, redeIoos en zinneIoos heat, terwijI ik MoeIaan over zijn kop strijk. Zijn ogen glanzen nog smaragdgroen.
De man heeft hem niet zonder moeite voor mij op de groncl
gelegd en praat, ik weet niet wat. Ik streeI, hij is nog warm.
Mijn Dude jas heb ik aan, want onze begroetingen na afwezigheid plegen stormachtig to zijn. Ik heb buiten, uit consideratie
voor de oppasser, niet het bekende fluitsignaaI gegeven. Ik had
me voorgesteId, heel stiI near binnen to sluipen, zo stiI, dat
MoeIaan het niet gemerkt zou hebben.
Hij heeft het niet gemerkt.
Een snelle, wurgende greep om zijn hart heeft hem eerder
verrast dan ik. Een uur geIeden, toen ik uit de trein stapte.
„Hij is vanmorgen zo gaan trillen, mijnheer, en verder niets
gemankeerd,
u Ican weI zien, hij stond aItijd tegen de muur
Vanmorgen, dat was toen ik de refs aanving.
ToevalIig, de veearts zegt het ook. Een afwijking, het komt
zeIden voor. Het is heIemaal niet van opwinding en emotie.
Hoe zou zo'n beest het trouwens weten, hij voelt je toch Been
200 km ver aankomen?
Met aI zijn inteIligentie heeft MoeIaan mij niet begrepen..
Anders had hij kunnen weten, dat het maar weinige dagen
waren, dat ik niet voor aItijcl weg was.
Dat begrijpt toch een kind? Hij had niet die radeloze en felle
angst behoeven to hebben.
Hier zit ik toch met m'n Dude jas, maar een uur to laat.
De oppasser spreekt aI met een ender, die komt om zijn honcl
to Iaten afmaken.
Men zegt, een bond heeft intelIigentie, geen verstand. Een
bond ken zeer kort (± 5 min.) een eenvoudige voorstelling vasthouden, zegt de wetenschap. Of een bond droomt, dear weet
d e wetenschap niets van. AIs hij wel lets leert, behoeven we
helemaal nog niet to denken, dat denkt of bepaalde voorstelIingen heeft.
Een bond heeft Been zieI, z 'n geest vaart nederwaarts near de
aarde, zijn existentie is eindig.
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Ik sta op en ga het asyl uit.
De flood is MoeIaan to sterk, Been Ievend wezen zou hem
antlers tegenhouden. Hij zou veranderen in de bruinzwarte,
Iijtencle duivel, die een aireclale terrier kan ziJn.
Ik behoef niet om to kijken, hij zaI stiI bIijven Iiggen midden
in het Iooppad, zoals hiJ thuis deed in flat rotsvaste vertrouwen,
flat niemand op hem trappen zou. Zo versclirikkeIijk kwetshaar,
omdat hij Been verstand had. En daarom is mijn wroeging zo
groot.
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Jaap Das

DIT MIJN VLEES
Heer Jezus, Bien mijn hart heel cdiep bemint,
maar dien mijn oog en hand nooit kunnen vinden,
dat Gij uw oog niet of Iaat van uw kind
voel 'k aIs ik van U zing met uw heminden.
Gij zit in rust in 't hemelse paleis
en kijkt Haar mij, en spreekt clan met uw Vader.
Gij hoort weI vaak zo'n woorcl op wankeIe wijs,
maar Gij ziet ook zijn loochening door den dader.
Gij vol'gt mij in de straten van mijn stall
en weet hoe waft mijn oog wijlt allerwegen.
Gij ziet mij in mijn huffs en weet hoe mat
mijn Bart is, en mijn handen ongenegen.
Bij U is nu Been toorn meer en Been smart,
aIIeen uw liefde, uw grote mededogen.
Gij Iegt uw hand op uw doorhoorde hart
en kkt uw Vader pleitend in de ogen.
Maar ik ben een beschaamd, gebroken mens,
mijn handen zijn onvast, mijn ogen schichtig.
MiJn Iied is Iicht dat breekt in troebeIe Lens.
O, werden geest en vIees een en doorzichtigI
Eens worden ogen, hart en handen een,
en ik geh.eeI van U, met ziel en zinnen.
Kom haastig, HeerI Om U, voor U alleen
zaI dit mijn vIees dan aI wat is beminnen.
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A. H. Peters

PAASCHVUUR
Er sleet een vIam hoog in den open nacht
AIs heft een Land een toorts; de clonkere landen
Lijken zichzelf-verterend weg to branden,
De toppen van de boomen ruischen zacht.
En donlcer houden rond het Paaschvuur wacht
De siIhouet#en van wie hier verdroomen,
Tot een gedaante saamgescliacluwd: gnomen,
Die rezen uit de aarde, onverwacht.
Mysterieus is 't vIieten van den wind,
Vreemder het harsig geuren van de sparren:
Verlangen van wie diep den naclit bemint.
En onaantastbaar gloren aI de sterren,
Waarvoor de mensch zijn hoofd huigt. Daar hegint
Een kIok to Iuiden, h.eeI hedeesd en verre.

Margreeth \Voltjes
TWIJFEL
Ik ga den middenweg en priJs die schoon.
Zo wiI ik God en aIle goden minnen.
Zo ding ik Haar den hemeI en het Ioon,
dat Iicht voor list en leugen is to winnen.
Ik ga den middenweg en wiI mijn vrind
behouden en mijn vijand niet verlizzen.
Zo doolt het hart, dat zich aan dèze Windt
om in den Hood zich gene to verkiezen.
Ik ga den middenweg en zoek verrukt
d e schaduw van wie ik vandaag zaI roemen:
de Iiefste, die ik als een roos geplukt
en morgen voor een IeIie zaI verdoemen.
Ik ga den middenweg. Wie zal mijn zieI
nog near de hoogten van den Karmel drijven?
De duivel in Wiens handen ik vervieI
zaj miJ in 't boek van zijn trawanten schrijven.
Tenzij God mij den Weg ten hemeI toont:
de steile paden, die den berg bekruipen,
zaI ik, de zwerver, die een hol bewoont,
aIs een verachte Iangs Zijn poorten sluipen.
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J. Das

FILM, FILMS EN F1LMCRITIEK
I
Dat de film als volksvermaak zo uitermate geliefd is, wordt
gewoonlijk geweten aan de zielsgesteIdheid van de mens van
deze eeuw. De uitvinding van de levende beelden zoo dan joist
op tijd gekomen zijn om to voIdoen aan de geestelijke behoeften
van ons geslacht. Maar het is de vraag of in vroeger eeuwen
films ,-• indien ze toen hadden bestaan ,.-• niet evenveeI bekijks
getrokken zouden hebben. Mysteriespelen, wagenspeIen, poppenspelen, panoptica en maskerades van allerIei aard zijn aItijd
populair geweest, klucht en drama zijn elementaire menselijke
taken, en de combinatie van het fantastische en het net echte,
die op het wine doek wordt vertoond, zoo, dunkt miJ, in elk tijdperk hebben kunnen boejen, wanneer men techniscIi voor het
denkbeeId rijp geweest was en het had kunnen verwerkelijken.
Immers, ook de mensheid van deze tijcl kan, wat betreft Naar
psychische constitutie, niet over een kam geschoren worden. En
tocli trekt de bioscoop voIk, niet alIeen in de grote steden > maar
ook in de primitievere cuIturen van het Europese en Amerikaanse
pIatteIand en wear ter wereId ze ook in de binnenlanden voor
inbooTIingen Naar fantasmagorieen ontroIt. Een andere vraag IS,
of de film onder andere verhoudingen dan wij in de zogenaamde
westerse beschaving kennen ook tot een bioscoop-probleem aanleiding gegeven zoo hebben - en nog zoo moeten geven. Bij het
spreken over westerse beschaving denkt men gewoonlijk aan de
grotestadscuItuur, en Welke verbanden en overeenkomsten deze
cuItuur met die van „de provincie" ook moge hebben, Joist als
beschaving in engere tin is ze er toch weI scherp van onderscheiden. In de primitievere cultuur heeft men, mast een in het algemeen geringe „ontwikkeling", een hechter bezit van overgeerfcle
beschaving, vastgelegd in traditionele gebruiken, een geestelijke
eigendom, die intact gehouclen wordt door de noodzakeIijkheicl
om aIIes, wat er op cuItureeI terrein verricht zaI worden, zeIf tot
stand to brengen. In de cultuur der grote bevoIkingscentra staat
tegenover een grotere ontwikkeIing, die bij nadere beschouwing
aItiJd weer zo bitter tegenvalt, een cuItureIe bezitIoosheid, sterk
h evorderci door de geIegenheid om alles, waaraan men hehoefte
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gevoelen mocht, door anderen to laten doen en het clan to gaan
zien of to gaan horen. In een tijd of in een Iand, waarin gewortelde inzichten, Ievende volksgewoonten, werkeIijke ambachten
en een gezond f amiIieIeven in ere zijn, kan, naar mij dunkt, de
film — hoe gelief cd ze ook zou zijn — nooit die machtspositie
Ikrijgen, waarin ze tot een hederf wordt enkel aI hierdoor, dat ze
op cuItuurgebied wordt tot het een en het aI.
Bioscoopprobleem en f iImprobleem Iiggen vrijwel onontwarbaar door elkaar. Ter onderscheiding zou men kunnen zeggen,
dat de bioscoop tot een probleem wordt door de onmatigheid van
het f iImbezoek. Het gros van de mensen kent tegenwoordig geen
andere cuItureIe activiteit meer dan het gaan zien van een film.
Dat is zo vanzeIfsprekend, dat zelfs de ouvreuses van de
b ioscopen bIijkens een enquete hun vrije Jag passeren met het
gaan naar een andere bioscoop. Dat dit Ieidt tot een ernstige cuItuurverarming, is duideIijk. Men zou zich echter kunnen denken,
dat het niet noodzakeIijk tot een persoonlijke (geestelijke) verarming behoefde to Ieiden, indien nameIijk de films in de bioscoop maar aIIes boden wat een mens nodig heeft. Zo zou men
het f ilmprobleem ook aIs een cultuurprobleem kunnen zien. Het
is immers een f eit, dat de films bijna aIIe gesproten zijn uit de
„cultuur" der geestelijke bezitIoosheid. Ze zijn merendeels weIb eschouwd wereldvreemd en ontberen aIIe positieve zin. Maar
dt probleem gaat toch dieper. ' t Is niet alleen zo, dat de bioscoop
een geesteIijk proIetariaat kweekt, omdat zij haar pubIiek ultsIuitend „vermaakt " (door kIucht en door drama) en zo tracht de
wereId met Iekkers in Ieven to houden. Wat cde bioscoop biedt,
Last, behaIve de cuItuur, ook moraaI en godsdienst aan. Niet omdat een boer aIs zodanig vromer is dan een dokwerker. Een
autochthone cuItuur kan, ondanks een zekere vroomheid, door en
door goddeloos zijn, en een mens kan bij aIle cultureIe indif f erentie of zeIfs depravatie nog best vroom zijn. Maar cultuur, maatschappelijk gedrag (tweede gebod van de hoof dsom der wet) en
godsdienst (eerste gebod van die hoof dsom) kunnen een min of
meer organische eenheid vormen ; cuItureIe indif f erentie of depravatie vereisen daarentegen een opzettelijk tegenwicht van moraal
en godsdienst. En aI zijn er fiIms, die dit tegenwicht kunnen
bieden, in de bioscoopwereId speelden ze practisch Been roI. Het
bioscoopprobleem, hierin bestaande, dat een voIkscuItuur aI haar
ontwikkeIing en ontspanning gaat zoeken in het zien van films
en daartoe dan ook ..-r buiten wat in sIaafse arbeid wordt tot stand
gebracht — dreigt to worden gereduceerd, wordt dus van een
hinderlijk gebrek tot een levensgevaarlmjke ziekte door het film303

probleem, dat Iigt in de eenzijdigheid, onbeduidendheid, verkeerdheid en Icortom: de valsl^eid van het in de bioscopen vertoonde.
Het geneesmiddeI voor deze ziekten en kwaIen zoekt men in
de regel hij een deugdeIijke filmcritiek. Men kan dan aIs voIgt
redeneren: Indien de critiek er in slaagt de mensen critisch to
maken, zuIlen ze alleen goecle films wiIIen zien. Daar er maar
heel weinig goede films zijn, zaI het bioscoopbezoelc dus ook veeI
zeIdzamer worden. BIijft de vraag, wat de mensen zullen gaan
doen in de tijd, die ze niet meer met bioscoopbezoek Icunnen
vullen. Er zijn trouwens meer onvoIIedigheclen in dt betoog. In
de eerste pIaats kan de critiek altijd maar een cleeI van het pubIiek
critisch maken. Misschien een groot dee!, evenwel maar een dee!.
Een antler deeI stoort zich niet aan de critiek en bIft de weg van
de minste weerstand gaan. In de tweede pleats is het film- en
bioscoopbedrijf een bedrijf. Begint dus een bepaaId soon film
minder to renderen, en komt er vraag near een antler soon film,
i.c. goede, dan zaI het bedrijf die gaan produceren. Iets dergeIijks
wordt in de geschiedenis van de film inderdaad gezien. Afnemen
van het bioscoopbezoek zaI derhaIve sIechts to wachten zijn,
indien met het verbeteren van het inzicht van het pubIiek gepaard
gaat een onvermogen van de filmindustrie om to Ieveren wat aan
dit inzicIit beantwoordt. Hieromtrent zaI de een optimistisch, de
ang er pessimistisch zijn. Het hangt er maar van aF, wat men
onder een goede film verstaat. Fen christelijke fiImcritiek zal
allicht van oordeeI zijn, dat de fiImproducenten niet, of slechts bij
h oge uitzondering Icunnen maken wat aan hear eisen voIdoet. De
officiele fiImcritiek daarentegen zaI (en tereclzt) menen, dat de
droomfabriek, indien ze wil, alIes kan voortbrengen wat men van
hear verIangt. Maar Been van beide zaI de iIIusie hebben, dat ze
ooit het pubIiek en de fiImproductie zozeer zuIIen kunnen beinvloeden, dat het bioscoopbezoek zich zal gaan beperlcen tot het
zien van de films, die zij aanvaardt, en dat het daardoor in frequentie zaI afnemen. Daarvoor is een positieve cultuuractie noclig,
die de mensen rijp maakt voor anclere, en liefst actieve vormen
van culturele werkzaamheid; dus niet alleen voor schouwburgen concertbezoek, en het lezen niet to vergeten, maar veeIeer voor
voIkszang, huismuziek, tekenen, handenarbeid, gezelschapsspeIen, decIamatie, amateurtoneel, volksdans, eigen sportbeoefening (niet het Icijicen hoe anderen frappen) en dergelijice. Langs
die weg kan de fiImproductie voor het grootste deeI overbodig
gemaakt worden. BeIangsteIIing voor de film zaI er, indien ze er
eenmaaI is, weI bIijven. Die beIangsteIIing in de juiste proporties
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to houden, daartoe kan een drastische fiImcritiek ongetwijfeIcl het
bare bijclragen. Dat zaI clan gebeuren door afbrekencle critiek.
Maar hear voornaamste teak zaI toch zeker zijn to zorgen, dat de
tijd, die een cultureel volwassen publiek voor de bioscoop nog
overhoudt, aan de goecle film besteed wordt. Dat is een opbouwende teak.
II
Dat de f iImproductie, zoaIs ze nu is, bijna aIIe cuItureIe beIangsteIIing van de massa tot zich trekken kan, is zeker geen gunstig
getuigenis voor het bezit en de Ievenskracht van onze cuItuur.
Waar er tussen mensen van hogere en geringere beschaving principieeI Been kIoof meer gaapt, zou men beter mogen verwachten.
Dat iedere tijcl de films krijgt, die hij verdient, zegt niet veel.
Rommel is er aItijd geweest en geconsumeerd. Erger is, dat de
fiImcritiek navenant is. Want dat betekent, dat deze droevige
toestancd niet „dem Pobel " kan geweten worden. Toch moet men
hier niet to zeer voetstoots veroordeIen. De film heef t weliswaar
een geschiedenis, maar zij is nog Jong, jonger dan elke andere
kunst. Men behoeft niet oud to zijn om to hebben meegemaakt
hoe de film z^ch ontworsteIde aan het stadium van het technische
experiment. Van het begin of aan was zij in handers van de
amusementsindustrie, en dat deze steeds formidabeler wordende
macht haar niet tot een voIsIagen sIavernij bracht, is reeds een
verdienste. Dat de vrijheid, die zij voor zich handhaafde, een
aesthetische was, kan niet verbazen aIs men let op de andere
kunsten in dezelfde tijd. WeIdra ging de film door het stadium
van het aesthetische experiment en kwam zij tot een eigen, verantwoorde (natuurIijk nog voor ontwikkeIing en modif icatie vatbare) kunstvorm. Voor de onmeteIijke hoeveeIheid films, die
over de mensheid uitgestort wordt, en het onbegrensde aantaI
pIaatsen en pIaatsjes, dat deze films op hun tocht door de wereId
aandoen, is natuurIijk een talIoos heir van „fiImrecensenten"
nodig. Daardoor bleef de fiImcritiek op het peiI der journaIistieke
— en commercieeI zwaar gecompromitteerde — reportage. VVeIiswaar zijn de commercieIe banden na de tweede wereIdoorlog
geIukkig Iosser geworden, maar de journaIistiek voert in de f iImcritiek nog haar euveI gebied. Zeker: er is een f iImcritiek, die haar.
stof beheerst — aesthetisch beheerst, weI to verstaan — maar het
aantaI dergenen, die haar machtig zijn, is verdwijnend kIein, vergeIeken de massa Iieden zonder competentie, die films beoordelen.
InmiddeIs is er echter nog iets antlers gebeurd. Steeds meer is
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een neiging merkbaar, cIe film niet aIleen aesthetisch, inaar ook
maatschappeIijk, zedelijk > en zeIFs godsdienstig serieus to nemen.
Het streven, zich met de grote problemen van het Leven ,-. van
het moderne Leven en van het mensenIeven van aIIe tijden .-•
ernstig bezig to houden, wordt steeds meer zichtbaar. Men moet
niet denken, dat regisseurs en spelers er plezier in hebben, aIIeen
verhandeIbare pruIproducten to maken. IntegendeeI, zoaIs Dirk
Verbeek onlangs btj de opheffing van het Residentietoneel gezegcl heeft: de eisen, die het renderen van het bedrijf aan het
repertoire ste p, maken het een kunsfenaar onmogeIijk voIdoening
to vinclen in zijn levenswerk. Het ontwaken van deze ernst, van
d e begeerte een positieve invloed nit to oefenen, is niet lets van
d e kunst, i.c. van de film alleen. Het correspondeert met het ontwaken van een overeenkomstige belangsteIIing bij een deel
(helaas, sIechts bij een dee!) van het publiek. De oprichting van
de filmIiga's in ons Land voor de oorIog ping nog samen met het
aesthetische streven in de fiImwereId. De fiImacties daarentegen
hebben andere, op z'n minst maatschappeIijke, sours ook zedelijke en godsdienstige doeIeinden. Nu Ioopt de fiImcritiek in aesthetisch ht over het aIgemeen nog achter> maar er zijn uitstekende critici van de vorm-kwaIiteiten van een film. Deze critici
geven op het ogenbIik de toon aan. Maar wear het gaat our de
bepaling van de maatschappeIiJke, zedelijke of godsdienstige
waarde van een film, steIt hun critiek bijna aItijcl teIeur. De filmcritiek is hieraan kenneIijk nog niet toe. Ook dat behoeft niet to
verbazen, wanneer men denkt aan wat bijvoorbeeId de letterkundige critiek onder „goed " verstaat. Ook die critiek is, biJ sours
betere bedoelingen, het primair-aesthetische gezichtspunt niet to
b oven. Hier ligt de oorzaak van het voortdurende conflict tussen
de filmliga ' s en de fiImactie. En men moet niet denken, dat dt
apes zich aIIeen binnen de christeIijke (protestantse en kathoIieke) filmactie voordoet. Wel brengt deze stand van zaken de
Iaatste in bijzondere moeiIijkheden. Protestanten en kathoIieken
teIlen een zeer kIein aantaI filmcritici, die de film aesthetisch „door
hebben". Zij zijn nit de voor-oorlogse school, zij zijn liga-klanten.
Hun pre-occupatie is met de formele leant van cIe zaak, hun doorzicht in de geestelijke waarden is van de weeromstuit in het
aIgemeen weinig ontwikkeId. Daartegenover staat > dat de katholieke en protestantse fiImacties vanzeIfsprekend geneigd zijn, hun
eisen aan de inlioud van een film scherp to stellen. Het gevoIg is,
dat, our lets to noemen, de bisscIioppeIijke fiImkeuring aan de
kathoIieke dagbIadrecensenten verwiJt, dat hun principieIe critiek
to wensen overlaat, terwijl de dagbIadrecensenten aan de bts306

schoppelijke commissie voor de voeten werpen, dat zij kleine, voor
de hand Iiggende ongerechtigheden we! verdoemt, maar dieper
I iggende onaanvaardbaarheid niet ontwaart en dus Iaat doorglippen.
De protestants-christeIijke fiImcritiek is nog zeer weinig ontwikkeId. Behoorlijk in de f iIm-aesthetiek geschooIde en tegelijk
scherp geesteIijk onderscheidende recensenten heef t men er bijna
net. Zo kan men het daar zien gebeuren, dat van een film veel
goeds gezegd wordt, zonder dat ter sprake komt, dat ze fundamenteeI verkeerd is — maar ook, dat een film (soms toeva!Iig niet
ten onrechte) scherp wordt of gewezen op grond van een argumentatie — of zeIfs van een naverteIIen van het verhaaI — waaruit
bIijkt, dat men haar voIkomen heeft misverstaan. Diepgaande
studie van de „f ilrn-taal ", historische en aesthetische toerusting
zijn voor een christelijke fiImactie onontbeerlijk, wil ze haar tack
kunnen vervuIIen. Dat wiI niet zeggen, dat mij aesthetische f iImcritTek op het ogenblik de meest nodige Iijkt. De invIoed van de
in dt ht deskundige beoordeIing heef t h in de f iImproductie terdege doen gevoelen. Het bIft nodig, ook de smaak van het
pubIiek to zuiveren, maar dringender is het voorIopig, de mensen
to wijzen op ernstiger gevaren dan smaakbederf, , die hen bij het
b ioscoopbezoek bedreigen. Ik zou dan ook wiIIen, dat wij ons met
alle kracht wierpen op het beoordeIen van films naar hun maatschappeIijke, zedeIijke en godsdienstige waarde of onwaarde.
Hun aesthetische kwaIiteiten zullen daarbij niet onvermeId Ikunnen 'bIi jven. De aesthetische reactie op het f iImbeeId is immers
de toeschouwers de eerste, de onmiddeIIijke. Pas daarna komt
de rest. Commentaar op die rest mag dus nooit worden Iosgemaakt van de primaire beIeving. IntegendeeI, het moet daarvan
uitgaan. Zou men trachten de positieve aesthetische indruk, de
ontroering van de toeschouwers „weg to praten " , dan zou de
f iImcritiek trouwens haar gezag en haar effect verspeIen : ze zou
niet geIoofd worden. Maar aIle nadruk mag gerust, Ja moet mijns
inziens zeIf s voorIopig vaIIen op het bepaIen van de waarde van
de inhoud van de film voor het persoonIijke en maatschappelijke
keven. in chat opzicht is er aI teveel scheef gercroeid. EvenweI kan
een dergelijke critiek aIIeen juist, d.w.z. b^IIijk en overtuigend
worden geoefend, als ze steunt op een degeIijke kennis van de
film aIs kunstvorm, en juist de verhouding tussen de onmiddeIIijke
aesthetische werking van een film en haar geesteIijke doorwerking
in het Ieven van de toeschouwers in het Iicht weet to steIIen.
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III
De critiek - en ook cut geldt weer niet alIeen van de cIiristeIijke ,-• heeft het zich ten opzichte van de film weleens wat gemakkeIijk gemaakt. Ze voIstond er dan mee to doceren, dat film
Been kunst kan zijn. Evenals tegenover de fotografie is bier veej
jalousie de metier en afgunst jegens indringers in het spel. Het
mechanisch karakter van het kern-procede, de eigenIijke fotografie, was oorzaak, slat de nieuwe kunsten de schijn tegen
hadclen. Een nauwkeurige analyse echter van de micldeIen, die
ter heschikking staan op de weg van het object tot de uiteindehjke weergave, leert dat zoweI fotografie aIs film voIdoencle bewegingsvrijheid, voldoende modificatie-mogeIijkheden hebben
om to voIdoen aan de voorwaarde, waarop van kunst sprake zijn
kan: namelijk dat de kunstenaar zijn onderwerp zodanig kan
herscheppen, dat het resultaat dat onderwerp toont in de geest,
waarin hij het Iieeft opgevat. Dat van uiterIijke worm-schoonheid
deze kunsten sprake is, behoeft Been betoog. Dat wordt ons
ad oculos gedemonstreerd. NatuurIijk, fotografie en film hebben
hun beperkingen ten opzichte van respectievelijk schilderkunst
en toneeIkunst. Maar dear staat tegenover, dat vooraI de fiImkunst weer over eigen middeIen beschikt, die Been andere kunst
ten dienste staan. Ik ga hierop nu niet nailer in, want het is eigenI^Jk aIIeen beIangrijk voorzover er uit volgt, dat men dit wapen
niet tegen de film kan keren. Trouwens, aI kan film dan kunst
zijn, ze is het natuurlijk lang niet aItijd. En zeIfs aI was ze noon
kunst, clan was daarmee immers nog niets gezegd. Er zuIlen heel
wat hartstochtelijke lezers zijn, die evenweI noon een boek in
handen nemen, dat op de naam Kunst aanspraak maken mag ;die aIthans noon een boek kiezen, omdat het kunst is. Daarmee
wordt toch hun Iectuur niet noodzakeIijk onheIangrijk? Ze wordt
er niet besIist scIiadelijk door, en ook niei beslist onschadeIijk,
maar ze kan beide zijn. Men kan de oms+andigheid hetreuren
als een onnodig en ongewenst tekort, een verarming, maar cue
problemen, die de roI van een dergeIijke IPCtuur (en van het fiImbezoek) in het persoonIijke en maatscIzappeIijke Leven van de
J' zer (of toeschouwer) opwerpt, bIijven er vrijweI clezeIfcle bij. Fn
is een film weI kunst, dan is ze daarom toch nog niet goed?
Een antler verwijt aan de film verclient meer overweging. Zij
zou op zichzel£ scIiacleIijk zijn, omclat ze de geestelijke werkzaamheid van de toescIiouwers uitschakelt. Wie een boek Ieest,
moet in de fantasie het heeld, dat de schrijver wiI suggereren, zelf
opbouwen. De film echter zet alIes afgewerkt voor u Weer. WeI-
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nu, dat doet de schilderkunst ook, maar die stelt weer andere
eisen aan de f antasie. Zo ooI de film: door het f ragmentarische,
sprong-Ikarakter van haar montage eist zij van de toeschouwer,
dat hij de Iijn door de punten trekken zaI en de deIen tot een geheel zaI maken. Maar aI zou dt niet zo zijn, kan daarom de film
de toeschouwer niets to verwerken geven? Music zijn geneigd
het aIs een belediging to beschouwen, wanneer de toehoorder bij
hun muziek zijn f antasie aan het werk zet, en zij achten er de
vrucht van h.un kunst niet schraler om, als deze zeIf werkzaamheid van de hoorder achterwege bIijf t. Ja, zegt men nu, maar de
film, die veelmeer dan de muziek aan de buitenkant der dingen
bIft, Beef t juist aan de toeschouwer niet de gelegenheid om zich
to reaIiseren wat er achter deze Ievende beelden zit, en dat wordt
hem dus ingegoten zonder dat hij het weet. Wie een boek Ieest,
kan dat in zijn eigen tempo doen, snelIer of Iangzamer naarmate
hij geaard is. Hij heef t tijd om to herIezen, to pauseren, zich to
bezinnen. De film echter draait in haar eigen tempo, zij gunt de
toeschouwe geen tijd, zij vercdoof t en ontvoert hem. Dit bezwaar
leeft vooral bij die strenge crltici, die zeIf vrijwel nooit een film
zien. Wie aan het zien van films gewend is, voeIt het in veel
mindere mate of geheel niet. Het is grotendeels een kwestie van
gewenning. En Ik maak mij sterk, dat het versIinden van boeken,
per geschatte dikte uit de Ieesblbliotheek in de buurt wekelijks
geleend en teruggebracht, op precies dezelfde wijze in zijn werk
gaat: de stof wordt ongekauwcd cdoorgesIikt en brengt Jan vanuit
het inwendige de constitutie in de war. Dat is Loch geen argument
tegen het Iezen? Fvenzo staat het met het domineren van het
visueIe in de film, dat ook aI geesteIijk weerIoos maken kan,
omcdat het ternauwernood activiteit vereist de beeIden op to
nemen. Zeker, men !an zich ermee vergenoegen achterover to
gaan zitten en to kijken, en voor velen zal cut voldoencde zijn om
de verveling enige tijcd to verdrijven. Voor anderen echter zaI het
juist de opperste verveIing zijn, indien dt kijkspeI hun niets to
dent<en geeft.
Ik geIoof to mogen concIucderen, dat de film in staat is aan de
geesteIijke inertie en oppervIakkigheid van de massa ver tegemoet to komen, maar dat dit niet de verkIaring van haar uitvinding Hoch van haar popuIariteit is — wel de oorzaak van Naar
cuItureIe monopoIie. Ik merk op, dat de film inderdaad aan die
geestesgesteIdheid ver tegemoet komt, maar meen, dat hierin niet
de bepaIing van haar wezen Iigt, cdoch dat zij ook tot veel betere
dingen in staat is, en daarvan herhaaIdeIljk bIijk Beef t. Tk neem
aan, dat men drie soorten films kan onderscheiden : Films, die
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op zichzeIf schacleIijk zijn voor de toeschouwer door de werking,
die er van hen op hem uitgaat - die moeten door de critiek gesignaIeerd en door het bedrijf (desnoods daartoe genoopt door de
readies van het pubIiek) worden uitgebannen. Dan films, die op
zichzeIf onschadeIijk zijn, zij het ook zonder hetelcenis behaIve
aIs pure ontspanning, en die alleen schadeIijk worden indien men
er teveeI en met voorbijgaan van andere geesteIijke spijze van tot
zich neemt - dat deze films hun kwade leans niet krijgen en dat
een overmaat er van overboclig wordt, daarvoor heeft een actieve
cultuurpolitiek to zorgen, die de film in het algemeen terugwijst
near de Naar toekomende plaats mast de andere cultuurvormen.
TensIotte films, die op zichzeIf het zien waarcl of zelfs in welk
opzicht ook heilzaam zijn - daarop zaI de critiek de aandacht
moeten vestigen, teneinde een verantwoorde mate van fiImbezoek
in goede banen to Ieiden, to voorkomen dat het pubIiek uit onwetendheicl of door beIanghebbende reeIame misIeid Haar de verkeerde films gaat, en om de productie van goede films to stimuI eren. Ook het genot van zuIke films lean een mens nog ontnomen
worden, doordat ze vertoond worden in een entourage, die hun
nuttig effect to niet doet. Zo werd de verfiIming van Kaj Munks
drama Ordet Naar eerste vertoning in Nederland vooraf gegaan door de banale en sensuele evoluties van wat zich ten onrechte een Bans-trio noemde. Tegen dergeIijke bijzaken, die de
hoofdzaak bederven, zullen critiek en pubIiek moeten optrekken
om het beclrijf to nopen ze of to sclzaffen. Laat men nu voor het
ogenbIik terzijde, wat betrekking heeft op de gewoonte van het
onmatige bioscoopbezoek en op cIe vaak onaanvaardbare samenste.Iling van de bioseoopprogramma' s, clan meen ik to molten
zeggen, dat de films op zichzeIf moeten worden beoordeeId zoaIs
een boek beoordeelc! wordt, en dat filmcritiek zich niet onderscheidt van andere kunstcrilie!c, dan alleen Merin, dat zij heeft to
rekenen met de eigen vormentaaI, waarin de filmkunst spreekt.
IV
Er scliijnt enige tegenspraak to zijn tussen de bewering, dat
filmcrjtiek een !cunstcritiek is aIs eIke andere, en die dat film niet
aItijd kunst is en ook niet hehoeft to zijn. Ik leg opzetteIijk de
nadruk hierop, dat ze het niet behoeft to zijn. Het is dus niet zo,
dat aIleen die films, die kunst zijn, de aanclacht waard zijn, en
alIe andere verwerpeIijk. Integendeel komt het nog aI eens'voor,
dat artistiek hoogstaande films naar de inhoud voIstrekt onaanvaarabaar zijn, terwijI simpeIe gewrochten weI heel aardig of
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aIthans geheel onschadeIijk kunnen wezen. Wje bedenit, dat
boekcritiek niet alIeen op Iitteraire kunstwerken worcdt geoefend,
en dat de Iiederen, die wij graag zingen, Zang niet aItijd Kunst
met een grote K zijn, die begrijpt, dat Iectuur en Iitteratuur, gebruiksmuzaek en concertmuziek niet principieel onderscheicden
zijn. Wat tot de ene en wat tot de andere behoort, wordt bepaaId
door een niveauverschiI, maar beide gebruiken dezelf de uitdrukkingsvormen, hier zonder pretenties, daar met grotere diepgang
en volkomenheid. Nu zijn er natuurIijk fiIms genoeg, die zo maar
recht toe, recht aan hun gang gaan, en er is weinig inwijding voor
nodig om hun Ioop to voIgen. Doch wie zaI voorspelIen wat voor
gIorieuze invaI ook een f IImf abrikant kan hebben ? In elk geval
wordt aan die films, die dieper gaan en meer bestreven, Been
recht gedaan (hetzij aanvaardend, hetzij verwerpend) indien de
criticus niet zuiver weet to verstaan wat de cineast in de vormen,
die hij gebruikt, heef t wiIIen uitdrukken. En die Iaatste films
zullen toch aIti jd weI de meeste aandacht waard zijn. Was het
nu maar zo, dat wij ons - om goede f iImcritici to zijn — aIleen
maar in dat, wat aan de film in het bijzonder eigen is, behoef den
to verdiepen, omdat wij de kunstcritiek in het algemeen wei
machtig waren. vVant al is een boekrecensent nog geen muziek,
criticus, enzovoorts, Loch Is er In aI die kunsten weI wat gemeenschappelijks. Men vergeve het mij, dat ik daarop niet zo gerust
ben. Dat de christeIijke kunstcritiek herhaaIdelijk van een tekort
bIijk Beef t, vindt mijns Inziens niet hierin zijn oorzaak, dat het
christendom niet over voIdoende zekerheden zou beschikken, maar
daarin, dat wij niet geIeerd hebben deze zekerheden op het gebied van de kunsten goed toe to passen. Ten bewijze kles ik een
concreet en sterk sprekend voorbeeId.
Gok in Nederland zijn twee films vertoond, waarin een verbeelding van God zelf op het witte doek verschijnt. Het zijn
Green Pastures en HimlaspeIet. Zij zijn Been van beide an de
grote circuIatie gekomen, maar geregeld zijn ze nog bij bijzondere gelegenheden to zien. Green Pastures Iaat zien welke gestaIte de verhaIen, door een neger-evangelist op de Zondagschool
uit de bijbel verteld, in de verbeelding van de negerkindertjes aannemen. God treedt er op in de gedaante van een oude en aanzienlijke neger, een personificatie van wat in eveneens anthropomorphe termen genoemd wordt Gods machtige arm, en tegelijkertijd van Zijn vaderhart. HimIaspeIet verteIt een oud volksverhaal
uit Lapland, waarin een jongen naar aanIeiding van het vreseIijke let, dat zijn verloof de getrof f en beef t, op weg gaat naar God
om Hem rekenschap van Zijn daden to vragen. God krijgt hier
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de gedaante van een defog oud beer, uiteraard in de stijI van
het verhaal, een verbeelding van Zijn aIziend oog, en weer van
Zijn vaderhart. Zien we een ogenbIik of van de verbeeIding van
God, waarom het mij Icier natuurlijk gaat, dan moet gezeDd worden, dat het beide mooie en ontroerende films zijn. Het valt ons
vanzeIfsprekend wat makkelijker, ons to verpIaatsen in de simpeIheid van de Lappen-mentaIiteit, dan in de geest van de negerkindertjes, waarin het komieke nogal een ons niet onmiddellijk
liggende roI speeIt. Maar in beide gevaIIen is een zuiver werk
van een geheel aanvaardbare inIzoucl ontstaan, waarvan de goede
bedoelingen boven aIIe twijfeI verheven zijn. De vraag near de
geoorIoofdheid van de verbeelding van God is echter een kwestie
apart, en het antwoord op die vraag bepaaIt het oordeeI over deze
films. Het felt is in de kunst niet nieuw. Ik herinner bier slechts
aan de zoIdering van de Sixtijnse kapeI to Rome, vvaarop
Michelangelo de Schepper heeft verbeeId aIs een oude van
dagen. Het is opmerkeIijk, dat, hoewel God in de HeiIige Schrift
nadrukkeIijk verbiedt Hem of to beeIden, veIen, die waarIiJk niet
gewend zijn Gods geboden to verachten, toch biJ het zien near
deze zoIdering of Haar een afbeeIding er van generIei ontsteItenis
of verontwaardiging bij zich voeIen opkomen, aIs zagen ze iets
ongepasts.
Bij de film schijnt het wat antlers. Men kan tenminste op verbolgen toon Koren beweren, dat het in ons christeIijke vaderland
aI zover gekomen is, dat daar films draaien waarin God voorkomt
aIs een oude man met een hoge hoed en een briI, of aIs een
Heger, die sigaren rookt en taartjes eet. Wanneer men zijn verontwaardiging in dergelijke omschrijvingen Iucht, dan is het wel
vrij zeker, dat men niet behoort tot degenen, die dit aIIes zeIf aanschouwd hebben. Want zoveeI staat vast, dat de genoemde attributen in de films, wear het om gaat, voIkomen vanzelfsprekend
en op zichzeIf onaanstotelijk zijn, en dat de mensen, die deze
roIIen vertolkten, het hebben gedaan met de uiterste ingetogenheid en eerbied en met verIoocIiening van Iiun persoon. Daarmee
wiI ik aIIerminst zeggen, dat ik deze onderneming geoorIoof^
vind. Maar voor ik char Hader op inga, moet ik eerst nog verteIIen, dat de waarschuwingen tegen het aanstotelijk karaicter van
deze verbeeIdingen, die mij bereikten van mensen, die de films
zeIf gezien hadden, in de regel kwamen van degenen, in wier
Ieven de godsdienst weinig of Been roI speelt. Voor Lien is God
bIijkbaar uitsIuitend de AIIerhoogste, een God van verre. Daartegenover werden er onder hen, die tot de Heer een persoonIijke
verhouding hebben en de omgang met Hem kennen, velen ge312

vonden, die cdeze films zeer hebben gewaardeerd en het mij
kwaIijk namen, dat ik ze toch meencde to moeten of wI jzen. Wat
mijzeIf betreft — Coen ik aIs een gewaarschuwd man en zonder
enige lust om deze experimenten mee to maken cde films beroepshalve ging zien, moest ik erkennen, dat van een gevoel van aanstoot bij mij geen sprake was. Er was integendeeI ontroering,
Coen bijvoorbeeld in HimIaspelet jets gebeurde aIs wat wij in I
Samuel 3 : 10 beschreven vinden : „Toen kwam de Heer binnen,
bleef daar staan en riep: Samuel! " Er was in het aIgemeen eerLied, we! to verstaan voor de prestaties van de kunstenaars in de
eerste plaats, want mijn waardering voor de inhoud van de films
mocht toch de naam eerbiecd niet dragen. Ik verzoek u er op to
Ietten van hoeveeI betekenis het is, wanneer men voor God waarcdering gevoeIt in pIaats van eerbiecd.
Ontroering en waarcdering dus, en toch het besef dat cut niet
mag. Vanwaar aI die onzekerheid Lii veIen — waarop ik expres
uitvoerig ben ingegaan — terwijl toch de Heidelberger Catechismus het bijbelse getuigenis kort en duidelijk samenvat in antwoord 97: God kan noch mag op enigerlei wijze afgebeeld worden. Men kan dit maar niet boeken op rekening van de overturgingskracht, die aan het aesthetische eigen is, want ook tegen
groter weerstanden in wordt Gods gebod weI gehandhaafd door
mensen, die h bier Iaten overtuigen. Misschien speelt de voIdoening over het f eit, dat ook de film bij uitzondering eens ernstig
eer bewijst aan dat wat voor ons het hoogste is, een I:Eeine rol.
Maar ik zoek de verklaring toch ergens anders. De bijbelplaatsen,
die ter bevestiging van de zoeven aangehaaIde beIijdenisuitspraak
worden geciteerd, betogen tweeerIei : 1 e. God mag niet worden
of gebeeId met de bedoeIing om deze afbeeIding to aanbidden.
2e. God kan niet worden of gebeeId, omdat niets met Hem to vergelijken is, en ook daarom mag het niet. Theologisch en wijsgerig
is de zaak daarmee duidelijk. AIIeen de ware God mag men aanbidden, en deze Onzienlijke doet men tekort door to zeggen : zie,
dat is Hij. Maar wie zich heef t Iaten roeren door de genoemde
verbeeIdingen, die voeIt niet onmlddeIIijk de kIem van deze argumentatie, want hem is het duidelijk, dat het niet de bedoehng is,
de Schepper aan het plafond van de Sixtina en de figuren in de
films Green Pastures en HimIaspeIet to aanbidden, en dat een.
Michelangelo met verontwaardiging de suggestie zou hebben af gewezen aIs had hij wiIIen tonen : zo ziet God er uit. Het gaat
hier inderdaad om „verbeeIdingen " , symbolen, vormen waarin
zich een kind, een primitief, , ja ieder mens Gods verhouding tot de
mensen aanschouwelijk maakt. En de hijbel is voI van bewijzen,
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dat wij ons cdeze verhouding niet antlers kunnen indenken dan
met behuIp van onze menselijke aanschouwingsvormen. Daarom
worcdt ook menig orthodox geIovige voor cdeze verbeelcdingen van
God door de kunst gewonnen : omdat het hem niet duideIijk is,
hoe cut gebocd — dat hij aanvaarcdt — ook in het aesthetisehe
geIcdt, en hoe hij het daar overtreecdt, ook aI zaI hij de figuren der
verbeeIcling niet aanbidden of menen, dat zij God weergeven
zoaIs Hij is.
V
Indien er (nog een ogenbIik afgezien van het probleem, dat
ons op het ogenbIik bezighoudt) op de films Green Pastures en
HimIaspeIet jets is aan to merken, dan is het dunkt mij cut, dat
de vervaardigers zich door hun artistieke middeIen weI eens hebben Iaten meesIepen. Duiclelijker gezegcl: zij hebben zich door
de mogeIijkheden, die hun verbeeIclingen openden, weIeens laten
verleiden om daarin verder to gaan dan verantwoord was. Het is
een verschijnsel, dat vaak to zien is in de kunst. Het zijn aesthetische fouten, die hun weerslag hebben op alIe andere kanten
van de zaak. Men vindt een dergeIijk doordraven bijvoorbeeId in
de film Odd man out, in de scene in het schiIdersateIier, die door
een puur aesthetische critiek gewoonlijk voor een van de meest
geslaagde wordt gehouden. In HimIaspeIet vindt men het in de
tonelen aan SaIomo 's hof, en later in het huffs bij de ijzermijn, en
het to zware accent op deze scenes ste p het er op voIgende dee!
van de film in een veeI minder overtuigend Iicht dan het er aan
voorafgaande. In Green Pastures brengt de aartsengel Gabriel
dt verschijnseI al heel dicht in de omgeving van God zelf : zijn
we! Haar het Leven getekende Heger-reaches zijn toch eigenliJk
aIIeen to aanvaarden, wanneer het tussen mensen bIijf t. Bij het
doen van dergeIijke waarnemingen wordt duidelijk, wat bier gebeurt (en gebeurd is voor men de film ziet): bier wordt met God
geexnerimenteerd. Dat kan ook gebeuren in een theoIogisch tractaat, en daar mag het evenmin en heeft het even sIechte gevolgen.
De gevolgen zijn bier, dat men kan waarderen, instemmen, geroerd worden en respect hebben (zoals Goethe „aIIerdings"
respect. voor Jezus had aIs iemand van ongeveer zijn eigen
grootte), maar een ding niet: aanbidden. Men bIijft binnen de
grenzen van het menseIijke, men bIft „aardseIijk denken" . De
kunst neemt voor de ongeIovige mens vaak de pleats van de godsdienst in, maar dat is hear pleats niet, en ze wordt ook nooit
godsdienst. De kunst is van nature ondermaans, van deze wereId.
Ze kan geheiligd zijn, maar dan moet ze ook zich richten Haar
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het heiIige. De verbeelcdingen van God door de kunst mag men
niet aanbidden, maar men kan het ook niet — aIthans niet in
geest en in waarheid. En God mag en kan aIleen maar aangebeden worden. Daarom mag men God net verbeelden in de kunst.
De Ikunst (en zeker zoaIs wij die in de moderne tijd verstaan) is
zeIden de weg van mens tot God, integendeel: zij steIt zich op die
weg vaak tussenbeicde. Betreur het niet, indien uw gelief de gezangen niet artistieker zijn: al wat de eredienst nodig heef t, is een
zuivere gebruiksvorm. In elk geval is zij niet de weg van God tot
mens. De kunst bIijf t onder de hemeI. Zij kan God niet openbaren. Dat han aIleen HijzeIf. . De dichter Hein de Bruin heef t
het gevoeld en uitgesproken in zijn vers „Statiegang " :
Wij boden 't zinrijk kunstwerk onzen Iof,
maar Iuider heeft ons kIoppend hart beIeden,
dat onze ziel Hem niet had aangebeden.
Tenslotte ga ik er nog even op in, wat de zin is van films als
Green Pastures en HimIaspeIet. AIs ik zin zeg, dan kan dat hetekenen bedoeling of uitwerking. Het is eigenIijk het geheel van
beide. Vs/at de bedoeling van deze films betreft: het is moeiIi jk
de makers er van in het hart to zien. Hun bedoeling zaI echter
weI een artistieke zijn geweest. Voor een artist is de kunst nu eenmaaI het zinrijkste, dat hij zich denken han. Anderen hebhen
echter met het vertonen van deze film niet deze bedoeIing. Zien
we of van het streven, er een bijzondere recette voor een goed
doe! mee to krijgen, dan verwachten veIen er van: bevordering
van de godsdienst, verbreiding van het evangeIie, wekken van
b egrip voor het christendom bij hen, die daarvan vervreemd zijn
en aIIeen nog maar in de bioscoop bereikt kunnen worden. Dan
zijn het dus „boeken der Ieken " . Het is mijn overtuiging, dat dit
resuItaat zeIden of noolt bereikt wordt. Aanslaan doen deze films
alleen bij hen, voor wie zij verbeeldingen zijn van wat zij reeds
kennen en gevoeIen. De massa van het bioscooppubIiek wordt
er door teIeurgesteId in zijn verwachtingen van zijn avondje-uit,
of het tracht waar voor zijn geld to krijgen door het vreemde er
van als komiek op to vatten en ondanks aIles to Iachen. De meer
„inteIlectueIe " bezoekers, die in staat zijn ze to waarderen, waarderen ze aIs „documents humains " (meer wordt van de kunst in
de nieuwere td in de regeI niet verwacht) en brengen ze een tot
niets verpIichtende interesse toe. Deze uitwerking is alleen al een
bewijs, dat men met deze eigenwiIIige godsdien_st op de verkeerde
weg is. Dit mag men God niet aandoen. Naar mijn mening
hebben deze fiIins dan ook Been verdedigbare zin, en aI het
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goede, dat ze toch nog hebben, is verkwist aan een Iaakbare opzet.
Het is, geIoof ik, een principe van aIle kunstcritiek, dat zij zich
niet mag bepalen tot een waarderen van de bedoeling van een
kunstwerk, maar zich ook de vraag heeft to steIlen of redelijkerwijze mag worden verwacht, dat de uitwerking er van op hem,
die het geniet, aan die bedoeIing beantwoordt. En dat niet zo to
verstaan, dat zij slechts nagaat of de kunstenaar er in geslaagd is,
zijn bedoeling behoorIijk uit to drulcken en worm to geven (dat
spreekt van zelf), maar ook of de lezer, de hoorder, de toeschouwer in staat zal zijn in die worm de bedoeIing weer to vinden. .
Dit is eenvoudig een uitvloeisel van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Waar het gaat om films is dat to meer zaak; om'
dat belcend is, dat deze producten voor de massa bestemd zijn.
Dat wiI nu niet zeggen, dat de domheid tot maatstaf moet worden genomen. Er zijn grenzen niet alIeen, maar ook micIdeIen
om die grenzen to verzetten. Tegen de film Symphonie pastorale
bijvoorbeeld is vooral van Rooms-kathoIieke zijde hevig geopponeerd. Naar een verhaaI van Andre Gide wordt daarin de Iiefde
van een geestelijke - liefde tot zijn vrouw, tot een aangenomen
kind, tot God zelf ,-. geanalyseerd en ontmaskerd aIs liefde tot
zichzelf, als iJdeIheid. Zoncler twijfeI zal het onkerkelijke publiek
dt demasque misbruiken voor een generaliserencl oordeel over
de geesteIijke stand. Maar dat is niet de schuId van de film, die
objectief is, dock het gevoIg van een hateIijke vooringenomenheid.
De film Iegt de winger bij een inderdaad (niet aIIeen bij dominees)
b estaande wonde plek. Bovendien kan een goede voorlichting
misverstand omtrent een clergeIijke film voorkomen. Een bewijs
temeer, hoezeer een goede critiek, niet een critiek van ja en peen
zeggen maar in de worm van een deugdelijk beredeneerde voorlich,ting, nodig is. En: men moet Been kinderen near de bioscoop
sturen.
Tot zover voor heden over de film. GeIukkig de pIaats, wear
nog Been bioscoopvraagstuk bestaat - mits men dan daar zijn
vrije tijd niet besteedt met straatslijpen, kroeglopen, vrouwenjagen en messentrekken. Dan kan men werkeIijk beter een goede
film gaan zien. ZuIke eilanclen zuIIen er ecIzter weI niet Iang meer
bestaan. Niet aIIeen de film, maar veeIeer de radio (en de pers,
en het verkeer) zijn de niveIIatoren, die alle eilanden bij het continent van onze „westerse beschaving trekken. Moge er clan ook
voor zo'n plaats een goecl gefundeercIe christeIijke fiImcritiek zijn
om wat toch komt in goede banen to Leiden. Maar als er geen
eigen, Ievende, actieve cultuur is, zal er van banen zeIfs Been
sprake zijn.
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Hans Anclreus
UIT: CYNTHIA
II
Nu, aan haar cdenkend, zie 'k Naar Ioopen
met haar aItijd eenderen gang;
zij neemt Naar passen rank en open
en '.--r voor een vrouw — Juist jets to Iang.
Maar flan, in flit simpeI bewegen,
wordt plotseling lets openbaar:
Ben trots, zoo in zichzelf verzwegen,
flat zelfs de tijd neerknielt voor hear.
Want hear werd deze gang herboren
uit eeuwen, toen men zich bewoog
- in een hoogmoedig toebehoren
aan God - tot Clod aIIeen omhoog.
Toen Bing men recht toe op het midden
van wereId, Leven en van flood,
een Moog en niets afsmeekend bidden
met God aIs eenig deelgenoot.

200, aan Naar denkend, zie 'k Naar loopen,
Ben gang, die aItijd Bender is:
de passen Iang en rank en open,
en trotsch in hun belijdenis.
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III
is aIliJd stil en gesIoten,
eIk harer woorden een verraad:
het slier, dat smadelijk neergeschoten
aIs een flood cling ter aarcle sleet.
Want in hear Ieven de gedachten
aIs dieren in een wildernis,
dikW^JIs sIuipende door de nachten,
waarin geen glans to raden is.
Maar vaak ook levend met de dagen,
aIs vogels tusschen 't hoogste groen>
uitbundig in 't uiteengeslagen
Licht, dat aIIes bewegen doet.
En ook aIs de kIeine wouddieren,
die buiteIencl en gIanzend-bruin
door 't dichte Ioof der boomen zwieren
aIs door een grooten wondertuin.
Zoo Ieven in hear de gedachten,
aIs dieren in een wildernis,
als panters, marters, goudfazanten,
en aIs de wijze hagedis.
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IV
De wind is Iangzaam neergezonken
en sterf t aan gindschen oeverrand.
De wereld Iigt nu weerloos oncder
een stilte, die alles omspant.
De spitse, Iicht bewogen wimpels
van t net hangen nu roer oos neer.
Het water beef t in Iaatste rimpels,
wordt stiller en beweegt niet meer.
Een groote jol met ingevallen
zeilen slaapt aIs een log, bruin dier.
Drie visschers zijn hun droom vervalIen
en glimIachen naar de rivier.
— Dan, door mijn wimpers naar je starend,
zie ik je naast mij in het Bras,
en zie je niet meer ademhalen,
alsof je stil gestorven was.
En schrik. Maar je bent zoo verloren,
het andere zoo toegewend,
dat ik de rust niet kan verstoren,
waarin je — flood of Ievend — bent.
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V
Zij Iacht. Het Iand wiI feest gaan vieren.
Het Iicht hangt gouden vlaggen uit.
Het Leven zingt. Bloemen en dieren
Icomen hun diepste schuiIplaats uit.
Het water, onder Licht bedoIven,
keert uit den nacht en weet zich vrij,
en danst met sneIIe, jonge goIven
den groenen oeverrand voorbij.
Dear zingen vogeIs hun onbevangen
Iiederen in een nieuwe teal,
en slaat ,–• pril aIs het eerst verIangen
en onverwacht .-• de nachtegaaI.
Nu gaat de hemel het Iand omarmen
in een ontzaggelijk gebaar
van stralend bIauw en Iicht en warmte,
waarin God zeIf zich openbaart.
Heel dit Iand zaI nu f eest gaan vieren
.-r de dag is groter dan de nacht
want rank tusschen bIoemen en dieren,
staat zij dear stiI, rekt zich, en Iacht.
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lx
Na uren dwalen door de Ianden
keerde ik in den middag terug.
De stall scheen in het Licht to branden
en ik bleef stiIstaan op een brag.
Daar zag ik plotseIing, vIak voor me
een kind aan de brugIeuning staan.
Ik zweeg, maar aIsof het iets hoorde,
hief het zijn hoof d en zag mij aan.
Het had de lichte, stifle oogen
van wie geIooven in den Broom.
Onder de smalIe wenkbrauwbogen
b eefden de wimpers aIs beschroomd.
Het glimIachte, en zich afwendencl,
keek het weer over 't water uit.
1VIaar lets, Bat bI was en bestendig,
bleef bij miJ aIs een oud geIuid.
Pas Iater, in de stad verloren,
de brag en ' t kind reeds Lang voorhij,
wist ik, dat ik het ongeboren
kind had gezien van Jou en mu.
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Jacoha M. Vreugclenhil

MANNEN EN SPINNEN
Hoewel ik van mijn vroegste jeugd of een diepe angst koestercie
voor spinnen, zijn deze insecten pas Coen ik volwassen was en op
eigen benen stored een prohleem in mijn Leven gaan vormen.
Of neen, dat is misschien niet juist gezegd.
Een probleem zijn ze altijd geweest, namelijk het probleem hoe
ze verwijderd moesten worden. Maar zolang ik in het ouderlijk
huis woonde was het een prohleem met een opIossing, een heel
eenvoudige en zeer voor de hand Iiggende oplossing. Arnold,
Arnold, Arnold, riep ik, zodra een spin, een grote of kleine, mijn
Ievenspad kruiste. En dan verscheen mijn jongste broer en gooide
de spin uit het raam.
Let we!: hIJ gooIde haar uit het raam. Dat is wat anders dan:
hij trapte haar doocd. Het was niet zo, dat mijn broer Arnold to
zacht, to teder en to f ijnbesnaard van gemoed was om een spin
d ood to trappen ; iemand, die zacht, teder en f ijnbesnaard van gemoed is, zegt niet allerlei onvriendelijke, harde en ru.we woorden
tegen zijn zuster, als hij een insect uit haar omgeving verwijdert.
Toch geIoof ik, dat Arnold het krakende geluid, veroorzaakt door
de een spin vertu orzelende schoen, evenzeer veraf schuwde aIsik,
die to f n en to Leer van natuur ben om. zo lets to kunnen verdragen. Zeer waarschijnlijk had ht T de spin het lief st rustig haars
weegs Iaten gaan, aI of niet mijn Ievenspad kruisend, maar het
kwam nu eenmaaI zo uit, dat h.ij dat niet rustig doen kon. lk hieId
niet op met Arnold, Arnold, Arnold to roepen voor hij Naar bij
een van Naar poten aangevat had.
Neen, zoIang ik de bescherming van het ouderlijk huis genoot
had ik betrekkeIijk weinig moeite met de spinnen.
En hoe zijn wij, jongeren van tegenwoordig. \'Vij herkennen de
problemen pas als problemen als wij met de oplossing hehhen to
worsteIen. We zijn ons van de ons omringende gevaren pas
b ewust aIs wij er onbeschermd tegenover staan.
Ik was dus volwassen en stond op eigen benen, zonder
schoenen, bovenop mijn schrijf bureau om de gordijnen op to hangen in mijn pasgehuurde kamer, Coen de eerste spin mijn Ievenspad kruiste, nadat dat Ievenspad zich op jeugdig-onbezonnen
wijze zeventig kilometer van dat van de mijnen verwijderd had.
Ik zag de spin en deed mijn mond aI open. Toen drong de vrese322

Iijke werkelijkheid zTCh aan mij op. Men had mij, niet een keer,
maar veIe, vele rnalen, een onwaarheicd verteIcd. AIs ik ArnoId,
Arnold, Arnold schreeuwde was dat niet op tachtig kilometer
of stand to horen, niet eens op zeventig. Besef f end, dat ik mijn
reeds geopende moncd evengoed weer sIuiten lion, deed ik dat.
En tegelijk stapte ik in grote haast van het schrijfbureau of om
op een veiIiger plek het probleem onder de ogen to zien.
VIuchten? Jong en onervaren aIs ik was zag ik in, dat het geen
zin had. Natuurlijk lion ik een andere kamer huren, maar ook daar
zouden zich vroeg of Iaat spinners vertonen.
Naar de spin zeIf durf de ik niet eens to kijken, Iaat staan haar
aan to vatten, maar met het onder de ogen zien van de spin als
probleem kwam ik toch in zoverre klaar, dat ik een conclusie op
lion stelIen.
Er bestonden twee mo geIijkh eden.
I. Ik lion cle spin verwijderen door
a. haar op de grond to Iaten valIen en dan dood to trappen ;
b. Naar bij een poot beet to pakken en dan het raam uit to gooien;
c. haar op een krant to lokken en dan met krant en al het raam
uit to werpen.
II. Ik lion besluiten met de spin in een kamer to gaan Leven.
De bezwaren werden door mij volgens hetzelf de schema ingedeeld
ad Ia Deze mogelijkheid bestond voor iemand met een fijn en
Leer gemoed aIs het mijne alIeen in theorie.
ad lb Idem.
ad Ic Deze werkwijze leek mij to riskant.
ad II Het moest aIs onblllijk beschouwd worden, dat de kamerhuur geheel voor mijn rekening zou komen.
NatuurIijk koos ik de mogelijkheid II, die immers de enige was,
die mij niet tot directe actie verpIichtte. De bezwaren van die onberaden keuze heb ik Iater tot aan den Iijve toe ondervonden. Ze
bleken veel en veel zwaarder to wegen dun ik mij aanvankeIijk
had voorgesteld.
De spin ging zich namelijk aI heel spoedig permitteren, de
kamer, die zij met mij delen zou, met alIerlei soortgenoten to
bevolken, voor een deel misschien Naar wettig nagesIacht, voor
een ander deeI ongetwijf eld allerlei Iosse buren en kennissen uit
de wingerd Iangs de buitenmuur.
lk van mijn kant ging mij ervoor generen, gasten uit to nodigen.
En dat terwijl mijn vrienden en bekenden doorgaans sIechts een
kort bezoek brachten en de reIaties van de spin daarentegen altijd
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cladelijk hegonnen met zich in opzichtig-grote en solide webben
voor permanent to installeren.
Met de werkster.s, die ik engageren ion, had jic slechts een zeer
tijdelijk succes. De meesten bleven zonder opgaaf van redenen
weg. Een deed hair plicht door tot IcIokslag half zes welgeteld
clrieentwintig spinnen to verdelgen, maar daarna gaf ze mij onomwonden to Icennen, dat zij deze spinnenf okkerij niet voor de
tweede maal wenste to betreden. De enige, die de spinnen
vreesde noch telde, en bovendien potten voI was op mijn meubelen
en de vloer uitwreef, ging heen erg trouwde met een man uit
DubbeIdam, het aan mij overlatende voortaan zeIf die Icamer
schoon to houden.
IIk vond een manier om niet aI to zeer uit de kluiten gewassen
spinnen op een raamstok naar het raam to transporteren; sommige
vielen echter van die stoic of en dare nLoest ik ze Iaten Iopen. KIeine
exemplaren zoo g ik met de stof zui ger op, daar ik het lee gmaken
van de zak aan anderen ion overlaten. Grote spinnen durf de ik
met de stofzuiger evenmin als met de raamstok aan en daarom
berustte ik in hun aanwezigheid.
In die dagen vond ik de volgende Ievenswijsheid :
Het is een spin (physielc) onmo ;elijk mij op to eten. Het is mij
(psychisch) onmogelijk een spin op to eten. Daarom moet er voor
ons beicden naast elkaar een plaats wezen oncder cle zon.
Het was een drogrede. Grader de zo ri moeten wij onze medeschepselen een plants naast ons gunnen. In mijn kamer stonden
de zaken antlers. Daar vas iedere spin naast rnij de kans op een
spin op mij en een spin op mij is meer Jan mijn vlees en bloed
verdragen kunnen. Maar bovendien was op mijn kamer iedere spin
naast mij een veroorzaakster van stof en rag, die door iedere wiIleI{eurige goede huisvrouw mij aangerekend mochten worden. Het
probleem was niet, of de spinnen aI of niet uit mijn kamer verwijderd moesten worden, maar: hoe moeten ze er uit?
En toen was er opeens de voor de hand Iiggende oplossing.
Een man. Hij zat vlak naast mif ; ik koef de niet Bens to roepen. Ik
hoefde aIIeen maar: Arthur, dear zit een spin I to 'zeggen en toen
sprong Iiij aI op. Toen hij de spin een pool had aangevat wees
ik hem naar het raam. Daarn a gin g het verkeerd. Die man dach_t,
dat een spin iets was om grapjes mee to maken. Die man wist niet,
waar en wanneer en waarmee hij grapies maken Ion. Toen hij
met de spin in zijn hand vlak naast me kwam was de spin meer
dan ik verdragen icon en hij zelf meer dan ik verdragen Wilde.
Arthur verdween uit mijn leven.
Arjen was een andere man. Hij was heel lang en fors en indruk-
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wekkencl, Coen hiJ op een lente-avond naast mij stond om naar de
maan to kijken. Maar Coen hiI op een zomermicddag voor het eerst
op mijn kamer zat had
zi;n moeder bij zich.
Zijn moecder was heel klein en grits en indrukwekkend. Zij was
ook onvoorzien. AIs ik van haar komst geweten had, zou ilk, van
b oven naar beneden werkend, (zoals mijn eigen moeder mij geIeerd heef t) een ragebol geleend, een telegram .,Arnold, Arnold,
Arnold " verzonden, de ramen gezeemd, de stoelen en het bureau
in de was gezet, het divankleed gestopt, het vloerkleed geklopt en
het parket gewreven h ebben. Nu had ik van dat alles niets geclaan, en zij zat het, zo onvoorzien als ze was, allemaal op to
merken. Of schoon er niets, dat op een aanmerking leek, over haar
lippen kwam, Ieek zij mij meer dan ik terwille van Arlen of enige
andere man op mijn kamer hoef de to verdragen. Hoe krijg ik haar
er uit? was het probleem.
Het Iukte op een heel eenvoudige manier. Ik hoef de alleen maar
to vragen of zij rnisschien niet Bever buiten in de twin wllde zitten,
nu de zon zo heerIijk scheen, en zij stond onmlddelIijk op.
Er moest Coen met gemakkeIijke stoelen en met kussens gesleept
worden, met een theepot, een theemuts en een theeblad, met theekopjes en wat niet a!, er moest thee ingeschonken en water opgeschonken worden, maar er kwam Loch een ogenblik, dat ik mij
rustig ne erzetten on. Tot zolang wachtte zij. Het waren heel
onschuldige woorden, en ze werden op een beminnelijke, dromerige manier uitgesproken, maar daar werd de bedoeling niet minder duidelijk door. Zij zou niet graag hier buiten woven — zij zag
bier zoveel spinnen. Dat was wat Arjens moeder to zeggen had.
En ik had niets to zeggen. Ik vond de woorden niet, die beminneIiJk en dromerig en venijnlg genoeg waren. Maar ik nam me
met grote stelligheid voor, niet meer to verdragen, voor Arlen niet,
en voor niemand. Er was voor mij ruimte genoeg onder de zon
om op een behoorlijice of stand van k!eine grijze hatelijke moeders
to Ikunnen blijven. Ook van de moeder van Arjen.
Arjen. Ik had hem die middag nog nauwelijks opgemerkt. Pas
op dat ogenblik werd het mij duidelijk hoezeer ik mil in deze man
vergist had. AIs hiJ zjjn moeder big zich had leek hij helemaaI niet
groot en fors en indrukwekkend. Toen hij naast haar op mijn
kamer zat was hij bedremmeld en onbeduidend geweest. En zoals
hij daar rechtop in zijn tuinstoel verheerlijkt naar haar zat to
kijken was hmJ een kleine jongen. Een kleine jongen, ja, maar een
klelne jongen, waar mijn hart opeens onweerhoudbaar naar uitging. Het moest rech_t over een indrukwekkende grijze dame heen,
maar het nam die hindernis.
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Toen was er niets meer aan to doen. Voortaan zou er voor
Arens moeder, voor Arjen en voor mij vIak naast eIkaar een pIaats
moeten wezen onder de zon.
Wij trouwclen. „AIles " is misschien teveel gezegcl, maar toeli
weI van alIes en nog wat had ik voor Arjen over. Mijn goed
gesaIarieerde betrekking, mijn gezeIIige kamer, mijn vrijheid, om
maar het een en antler to noemen. Ik zette hem goedbereide
maaItijden voor. Ik Iiet hem tegen gewreven meubeIen, gewassen
en gesteven gordijnen en smaakvoI gearrangeercle houquetten
b loemen aankijken. 1k stopte ziJn sokken, verstelcle zYjn pyama's
en, na me deugdeIijk geoefend to hebben, zijn overhemclen. Ik
hieId een huishoudboekje biJ.
En h.ij? Hij eiste meer.
Toen de eerste spin ons gezamen!ijk Ievenspad kruiste, kon ik
niet ogenbIikkeIijk „Arjen, Arjen, ArjenI" roepen of „Arjen, dater
zit een spin" zeggen, omdat ik mijn keuze uit deze mogelijkheden
nog bepaIen moest. Van beide had ik, jong aIs ik was, de onaangename consequenties reeds ervaren, maar op de woorden
„Agaatlz, dáár zit een spin " uit de mond van de man, die mij
bescherming bieden moest, had het Leven mij niet voorhereid.
Agaath, daar zit een spin! Een beschuldigend uitgestrekte
winger.
En dat tegen mij, die dat insect eerder gezien had clan hij, uren
eerder.
Tegen mij, die van alIes en nog wat voor hem over had.
Tegen mij, die van JongsaF aan to teergevoeIig ben geweest om
hateIijkheden to kunnen verdranen.
Tegen mij, die...
Er Bingen mij op dat betekenisvolle ogenblik veIe geclaehten
door mijn hoofd, bittere en spijtige gedachten, maar ik sprak alIeen
de eerste van die gedachten uit.
,-r Dat wist ik aI, dat daar een spin zat, zei ik.
.-• O, zei Arjen.
Ik heb dat beest dear Iaten zitten, zei ik.
- Zo, zei Arjen.
.-- Hij zat mij niet in de weg, zei ik.
r-• Hij zit mij ook niet in de weg. zei Arjen. En hij haa!de ziTn
stoeI onder het spinneweb bt het ream vanclaan en zette hem bij
de deur. Verder kon niet. Omclat ik op dat ogenblik het gezeIschap van Arjen even weinig apprecieerde aIs dat van de spin,
instaIleerde ik me bij de schoorsteen. Daarmede was de driehoek
getrokken.
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Alle Brie waren we uiterlijk onbewogen. De spin in hear hoek
hij het raam Ieek bovendien onaantastbaar, ik in mijn hoek bij de
sclzoorsteen moet er weI onaandoenlijl: uitgezien hebben, Arjen
in ziJn hoek bij cle deur was erbarmelijk, maar onuitstaanbaar
evengoed.
Het daarop voI gent! bezoek van Arjens moecler was niet onvoorzien, aI was Arjen niet thuis. Ik had van aIIes en nog wat aan
de kamer gedaan, alleen Been telegram Arnold, Arnold, Arnold
verzonden, want dat verbood mijn trots.
— Agaath, daar zit een spin, zei de moeder van Arjen. En
ondanks haar indrukwekkendh eid antwoordde ik : Dat wist ik aI.
Er moest een gemakkelijke stoel bij de schoorsteen neergezet
worden, er moest thee ingeschonken en water opgeschonken worden, er moest op de bel en op de telefoon worden gelet, maar er
kwàm toch een ogenblik, dat ik mij rustig nederzetten kon. Tot
zoIang wachtte zij. Het waxen eigenlijk schaamteloze woorden,
en zij werden op on gepast-beschuldigende toon uitgesproken,
maar daar werd de bedoeling niet minder duidelijk door. Arjen
was bang voor spinnen. Toen hij klein was riep hij : moeder,
moeder, moeder, en later zei hij tegen zijn zuster: AIeid, daar
zit een spin1 en dan werden ze voor hem weggehaald. Dat was
wat Arjens moeder to zeggen had.
En ik had niets to zeggen. Dat ik ook bang voor spinnen
was, had zij reeds die eerste middag begrepen en wat deed het
ter zake? Ik had jets to doen. Terwijl ik naar het raam Iiep, daclit
ik voor het Iaatst: Arnold, Arnold, Arnold en: Arthur, daar zit
een spin. Maar ik pakte de top van onze driehoekverhouding met
eigen handen aan.
Toen ik de spin naar buiten gegooid had, Iachte de moeder
van de man, voor wie ik alIes over had, goedkeurend. Ze was
een heel kleine en grijze, een heel venijnige en een zeer tedere
moeder. Zij was de moeder van Arjen. Mijn hart ging naar Naar
nit.
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VLUCHTIGE NOTITIN
Democratic.
Zou er lets op tegen zijn wanneer we aIIemaaI wat vrolijker door ' t Ieven
gingen? Ik Ioop met Charlientje aan mijn hand, een Pa op Zondagmorgen,
pas uit de kerk en gisteravond nog in 't bad geweest. Ik kan het dus gemakkelijk vragen. We gaan naar de hertjes toe. CharIientje draagt voor deze
beesten een korst brood bij zich, die echter zijn bestemming niet bereiken
zal. We zijn nog maar halverwege de hertjes en ze heeft de korst aI
meer dan halverwege opgesabbeld. AIs ik haar gezichtje voI kruimels
zie, begin ik onwiIIekeurig aan democratie to denken. Dat is nu toch weI
een ding waarover iedereen zich van harte vrolijk kan maken. NatuurIijk
moeten we hartzeer hebben over Tsjecho-SIowakije. NatuurIijk ben ik ook
nijdig op de Russen. Man, wat ben ik nijdig. Maar daarvoor ben ik ook
een oprechte dem9 craat. En 't is echt Iekker Ienteweer. Honderd passen
voor me Ioopt onze buurman, chauffeur de meeIf abriek, met zijn zoontje,
ook naar de hertjes, ook een democraat. En daar in de zijstraat komt Jan
KIapwijk aan, de fondsbode, met zijn tweeling, ook naar de hertjes, oak
een democraat. Mijnheer Schemering, de onderwijzer, staat in zijn tuintje
to roken. Niet naar de hertjes, maar evengoed een democraat. Hij groet
met z ' n pijp. Roep maar: dag mijnheer Schemering, CharIientje. EigenIijk
wonen bier in alIe huizen democraten en op straat Ioopt niet antlers. Sommigen gaan naar de hertjes, anderen niet. Sommigen zijn gisteravond in 't
badeweest,
vanmor en of niet.token een pup,
g g anderen
Sommigen
anderen een sigaar of niet. Maar alIemaaI zijn ze democraat. Mu dunkt, dat
we nu oak wat vrolijker konden zijn. Ieder op de plaats waar hu gesteld is,
de chauffeur achter zijn stuurrad van de auto van de meelfabriek, de fondsbode bu het geldophalen, de onderwijzer in de klas en in de vacantie, gij
en ik in onze gedichten en boekbesprekingen. VooraI met dit mooie weer.
Zoals ik 't voor mijzelf , heb durven formuleren: De democratie geeft een
twee Brie, een vrolijk gevoeI in 's Ievens IeuningstoeI. Zo schrijden wij
voort, chauffeur, f ondsbode en dichter, met ooze kinderen, naar de hertjes
toe, die wij door 't struweeI reeds kunnen onderscheiden. AIs wij arriveren
staat de buurman de beesten reeds to pesten met een onvreetbaar stuk
boomtak en zijn zoontje spuugt door het Baas. De tweeling van Jan Klapwijk komt op lichte voetjes aangerend, in iedere hand een steen om naar de
kalkoen to gooien. LoIlig, zo statig als dat beest wegloopt. Hij kept de
tweeling aI. GezeIIig is 't bier. Op 't grasveldje zijri jongens aan 't voetbalIen en roepen onophoudelijk stommerd en rotzak tegen elkaar. CharIientje is
klaargekomen met Naar korst. Haar gezicht zit nog voIler met kruimels,
maar ze verwijdert ze gedeeItelijk met de rugkant van Naar hand. Ze zegt:
op, en haar Iieve oogjes kij^ken me onschuldig aan. Om het maar eens
BijbeIs uit to drukken: Ze wist Naar mond of en ze zegt: Ik heb geen ongerechtigheid gedaan. Me dunkt, aI zijn we dan nijdig op de Russen, we
Ikonden daarom Loch weI, beschaamd door onze zegeningen, een tikje
vrolijker door 't Ieven gaan.
v.d.S.
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KRIT
ROMANS EN NOVELLEN
J. W. Ooms, Schippersmelodie. Uitg.
De Graafschap, Aalten, 1947.
De hoofdf iguur uit dit boek is de schipr
persknecht Bas Fuik, noon van een
landarbeider. Van zijn moeder, die een
schippersdochter was, heeft hij de lief de
voor het water geerfd en hij komt din
ook terecht, waar hij wezen moet: bij
de binnenvaart. Alle pogingen van mensen, zijn oude tante, die hem na de
dood zijner ouders verzorgt, het meisje
van zijn hart, zijn redeloze, onsympathieke schoonvader-in-spe, zijn niet bij
machte, hem aan land in een ambacht
fie houden; hij tiert alleen op het water,
met een brokje bodem, een stukje deinend dek under zijn voeten, en bij de
eenvoudige arbeid der binnenschipperij.
Dit heeft hij in zoverre gemeen met de
auteur, dat ook diens hart bij voorkeur
uitgaat naar het typisch Nederlandse
bedrijf, waar hij intussen ook veel van
of weet; naar het merkwaardige yolk
- ik zou haast zeggen ,ras' — dat
zwerf t over onze kanalen, vaarten, rivieren en zeeboezems, een vrachtje bier,
een vrachtje daar oppikkend en met zorg
afleverend aan de haventjes der be-^
stemming. Zo het rivierleven, het ge
sukkel en ,gedonder' met schuit en lading, in weer en wanweer to kunnen beschrijven, daar is meer voor nodig dan
detailkennis van de binnenscheepvaart,
daar moet men liefde voor hebben, hartsgenegenheid tot de mensen op en bij
het water en bun doodgewone, onopvallende werkzaamheden. Die warme
interesse en diepe aandacht is bij Ooms
opmerkelijk en voor zijn lezer verkwikr
kend. Hij bedient zich graag, zij het niet
opdringerig en hinderlijk, van het idioom
tussen Lek-en-Merwede, dat ligt hem
,rechtevoort' zo in de mond, maar hij
zou er ook buiten kunnen, het is geen
foefje, Been gekunsteldheidje om wat regionale sfeer to suggereren. Luister
maar even: „Door de welhaast geruchtloze avond komt een Bolnestorretje op^
tufIen. Op het dek loopt een kefhondje
heen en weer, een klein meisje dribbelt
er achteraan. Wat moet dat kind toch
veel plezier hebben in haar jonge
leven ... Het water — ah! de durende
ruising van het water, een geluid gelijk
in een schelp gevangen zit. Het water
is goed in zijn roerloosheid, zoals deze
avond — ach, wat is het water goed! —"

EKEN
Of wanneer de tj alk, over-vallen door
de vorst, een oppertje heeft gevondenaan een paar oude dalf palen in de riet-gorzen van de uiterwaard, ergens tus-sen Schoonhoven en Willige-Langerak
en daar beklemd ligt met schipper,
vrouw en knecht, dan ondergaat ge de
ijzige grauwte van het bittere wintertij,
de verkleuming en het ongeduld van die
stille, naar de lucht kijkende mensen.
Zie, het zijn deze fragmenten in het bij^zonder, welke, voor mij althans, de
waarde van dit boek bepalen. Met de
opbouw van het verhaal als zodanig,
,hoe-zermekaarftoch-kregen', heeft Ooms
het kennelijk niet makkelijk gehad. De
insolvente schoonpapa van Ooms ro
manheld moge dan speculeren ... de
schepper van dit hypocritisch gedrocht
is er ook niet vrij van gebleven. De Waterman van Van Schendel verdrinkt,
het is een natuurlijke dood; dat is met
Bas Fuik, Ooms' waterman, niet het geval: het is een gewelddadige flood, hij
wordt verdronken - de schrijver stond
er bij en stak Been hand uit! --- Maar
iets anders. Het gezelschap, als godsdienstige gemeenschapsvorm, wordt
door Ooms bezien en beluisterd met
modern--kerkelijk oog en oor; zo komt
het er slecht of en en het ,spelonkievolkie' wordt zelfs geridiculiseerd en belachelijk gemaakt. A 1 s a u t e u r had
hij dit goedkope succes moeten afwijzen
en deze ,zwarterpetjesrmannen ' , gelijk
hij ze noemt, met meer begrip, pieteit
en geestelijke reverentie dienen to naderen, want anders doen we deze men-sen onrecht.
Job. v. H.
Henk de Weerd Legenden ronr!om Pontius Pilatus. Uitg. F. G. Kroonder,
Bussum.
Over de figuur van Christus ' rechter, de
Romeinse stadhouder Pontius Pilatus,
worden door de profane geschiedschrijvers, evenals door de evangelisten,
slechts sobere mededelingen gegeven.
Des to meer heeft de legende zich met
hem bezig gehouden. Het ene verhaal
fantaseert zijn bekering tot Christen, het
andere zijn gruwelijk einde als onbe,keerlijk zondaar. Een waste legendarische figuur is Pilatus dus niet geworden en de Pilatusrlegenden zijn zelden
of nooit literair bewerkt. Een kunstenares als Selma Lagerlof bijvoorbeeld moet
ze gekend hebben, maar zij heeft ze
niet kunnen gebruiken voor de romans
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en verhalen, die ze uit de in Palestina
en Italie verzamelde stof heeft opgebouwd. Dat dit materiaal voor de kun^
stenaar toch niet geheel waardeloos is,
komt nog meer in de zinvolle illustraties
van Henk Krijger uit dan in de vrij rhe-torische bewerking, die Henk de Weerd
aan de zeventien door hem verzamelde
Pilatus-verhalen gaf.
De legendarische Pilatusf iguur moge
voor de literatuur vrij onbelangrijk zijn,
met de historische figuur van Christus'
rechter, zoals de Evangelien hem tekenen, zal de Christelijke Kerk zich door
alle tijden heen blijven bezig houden.
Over de Pontius Pilatus uit onze belijdenis zijn in deze verhalen, en meer nog
in de aantekeningen, waarvan Henk de
Weerd ze voorzag, waardevolle geJ. M. Vr.
gevens to vinden.
Rein Brouwer, Het goud van Moslo.
H. P. Leopolds Uitgevers-Mij. N.V.
Den Haag, 1947. Illustraties van Herman Dijkstra.
Het verhaal, spelend in de laatste bezetr
tingsdagen, is rijk aan rumoer. Een
Duits soldaat pleegt een inbraak bij een
Drentse Boer en maakt zich, zij het na
een afgrijselijk gebakkelei, meester van
de gouden sieraden van Boer en boerin.
De manier, waarop de slimme Drent
zijn schatten bij de juwelier-heler terugkrijgt, geeft aan het verhaal een hoogst
aannemelijke, bevredigende wending. De
scene in de goudwinkel is een uitste
kend stukje toneel. Dijkstra brengt twee
scherpe tekeningen bij. Een prettige,
fraai uitgevoerde Drentse novelle.
Joh. v. H.
Louis Golding, De glorie van Elsie Silver, Uitg. Joachimsthal, A'dan 1947.
Dit is een verschrikkelijk boek. Het geeft
een beschrijving van de opstand van
het Ghetto van Warschau tegen de onderdrukkers en een, waarschijnlijk maar
al to juist, verslag van de gebeurtenissen, die tot die opstand leidden. Maar
het knoopt die beide vast aan de ge
schiedenis van een tegen deze achtergrond nogal onbetekenende vrouw.
Elsie Silver, een Joodse artiste, is na
een fortuinlijke toneelcarriere de vrouw
van een SS-generaal geworden, die het
gedaan weet to krijgen, dat zij „Arisch"
wordt verklaard. Een „ongeval", haar
man overkomen, lokt haar naar Warschau; om na de dood van de generaal
aan haar vijanden to ontkomen is het
nodig, dat zij in het Ghetto verdwi jnt.
Daar ziet zij voor haar open de grur
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welen tegen weerloze vrouwen en kinderen bedreven. Zij kiest dan vrijwillig
de zijde van haar yolk. Met de gehele
bevolking van het Ghetto komt zij om,
maar voor haar dood beleef t zij de glorie van de opstand.
Wie dit boek tot het einde toe gelezen
heeft is het weinig belangwekkende begin al lang vergeten. Het slot met het
sobere en zakelijke relaas van het gebeurde om en in het Ghetto zal hij nooit
kunnen vergeten. Zulke dingen hebben
mensen gedaan. Zulke dingen hebben
mensen doorstaan. Nog geen vijf jaar
J. M. Vr.
geleden ...
Arthur Koestler, Dieven in de nacht. De
Bezige Bij, Amsterdam.
Wanneer men dit boek van Koestler
leest nadat men eerst „Nacht in de Middag" heeft gelezen, moet men, ik althans, deze teleurstelling verwerken, dat
het tegenvalt wat betref t de romancompositie. Deze was in „Nacht in de
Middag" met uiterst raf finement en
prachtig evenwicht opgebouwd. Dit is in
„Dieven in de nacht" niet het geval. De
band van dit boek is veel losser en slordiger. De artist in Koestler wordt hier
telkens op de achtergrond geschoven
door de journalist en dit heeft zich in
de compositie gewroken. Deze teleurstelling wordt echter weer voor een
goed deel gecompenseerd, ten eerste
door het feit, dat de stof, die Koestler
behandelt, de toestanden in het hedendaagse Palestina, zo mogelijk nog boeiender is dan die van „Nacht in de Middag " en ten tweede hierdoor, dat men
na het lezen van dit Palestina-boek,
meer dan na het lezen van het boek
over de Russische volkscommissarisprocessen het geval is, dan ook inderdaad enigszins geinformeerd en zells objectief geinformeerd is. Dat heeft men
dan aan de meer journalistieke inslag
:van het boek to danken. In „Nacht
in de Middag " waren het allereerst de
personen, de mensen, die ons interesseerden. Hier zijn het de feiten, de ge-^
beurtenissen, de problemen, het probleem.
Het boek behandelt de geschiedenis van
„Ezra's toren" een Joodse nederzetting,
die door vijf en twintig jonge mensen
wordt gesticht in het Galilese land, vlak
bij de Syrische grens. Deze jonge mannen komen uit verschillende landen van
Europa. Ze gaan zich bier een nieuwe
toekomst bouwen op de grondsiag van
wat men zou kunnen noemen, vrijheid,
gelijkheid en broederschap. Ze hebben
bun strijd met de inwoners van het
land, vooral met de nationalistische

Arabieren, maar eigenlijk evengoed met
de Engelse bestuursambtenaren, die niet
weten, wat met hen aan fie vangen. Met
de Arabieren, de maatschappelijk volkomen achterlijke inboorlingen, kunnen
de Engelsen wel klaar komen, maar met
deze ontwikkelde, moderne, ijverige,
vooruitstrevende blanken weten ze geen
raad. Koestler doet aan alien recht. Hij
wekt althans de indruk, dat hij met een
vlijmscherpe objectiviteit het probleem
naar alle zijden heeft blootgelegd. Niet
voor niets heeft hij als hoofdpersoon een
Engelse half-food gekozen, een man, die,
hoewel met hart en ziel de Joodse zaak
toegedaan, zo zelfs, dat hij tenslotte terecht komt bij de Joodse verzetsbeweging, toch onder de indruk biijft van
het feit, dat, terwijl in andere rassen
de gebreken zijn verdund, die in het
Joodse ras zijn geconcentreerd, zodat de
Dode Zee een volmaakt symbool voor
hen is. Door de ogen van deze man laat
Koestler, wiens sympathieen ongetwijfeld bij de Joden liggen, als 't ware telkens zichzelf corrigeren.
De Joodse commune is het middelpunt
van dit boek. In deze kring van intellectuelen, die nu boeren zijn geworden,
worden in uitvoerige en scherpzinnige
gesprekken de problemen gesteld. Maar
de schrijver brengt ons ook in de Palestijnse milieus van Engelsen en Arabieren
en hij voert een Amerikaans journalist
in om de typische Amerikaanse reactie
op de verschillende toestanden to laten
zien. En als wij kennis maken met de
Joodse verzetsbeweging, dan komen we
beurtelings onder de indruk van de onvermijdelijkheid, ja, van het goed recht,
maar ook van de verderfelijkheid daarr
van. Kan een mens in dingen als deze
inderdaad objectief zijn? Ik geloof het
niet. Ik geloof het ook van Koestler niet.
Reeds het feit, dat hij de kunst verstaat,
discussies in to voeren, die zo geconstrueerd zijn, dat ze onze sympathie van de
een naar de andere spreker laten kaatser
ballen, zou ons achterdochtig moeten
maken. Dat wij toch, after all, aan deze
achterdocht geen voet willen geven, bewijst des schrijvers meesterschap. En
de suggestie, die wij bekenden, ondanks
misschien een gemakkelijk bewijs van
het tegendeel, dat wij, na het lezen van
dit bock, over het Palestijnse vraagstuk,
enigszins objectief geinformeerd zijn,
kunnen wij zonder schuld behouden. Het
doet er niet zoveel toe of wij nu een
nicer of minder zuiver of onzuiver inzicht
hebhen in de Palestijnse kwestie. Het
gaat ook bier tenslotte weer om de roerselen van het mensenhart en waar hi)
deze blootlegt, behoeven we geen achter

docht jegens Koestler to koesteren. Heer,
wat een wereld. Maar wij beginnen er
iets van to verstaan, dat Gij komen zult
v. d. S.
als een dief in de nacht.
Jac. Scheurs M.S.C., Kroniek ener parochie, deel III. (De weg zijner zor
nen) . Uitgeverij Het Spectrum,
Utrecht, Brussel.
Dit is het laatste deel van een trilogie.
De beide voorafgaande delen zijn: „De
kraai op de kruisbalk" en „De mens en
zijn schaduw". Ik kan mij zeer goed
voorstellen, dat aandachtige lezers, beschikkend over tijd, geduld en voorliefde
voor deze alleszins voortref felijke lectuur, Schreurs heel dankbaar zijn. Ook
ik ben opnieuw onder de indruk gekomen van zijn meesterlijke typering, fijnzinnige vertelkunst en stilistisch vermor
gen, en ik kan niet nalaten, u hiervan
enige voorbeelden to geven. Pastoor
Lumens celebreert de mis, terwijl kapelaan Van den Brande, die straks preken
moet, door de sacristie ijsbeert met zijn
preek in een blauw cahier op de rug.
„Acht kleine misdienaars liggen als een
handvol Canonici in herba rond het
altaar uitgestrooid, waarvan er een uit
alle macht in het wierookvat blaast .. .
Onder het evangelic, dat door de celebrant met kracht en overtuiging wordt
voorgedragen, komt de kapelaan rustig
de sacristie uit, knielt even voor het
Allerheiligste en schrijdt ingetogen tussen het yolk door naar de preekstoel.
Daar staat hij zo lang als hij is, met
gevouwen handen, gesloten open, roerloos to luisteren tot de stem van zijn
pastoor verklonken is. En nadat de gebruikelijke proclamanda en de gewijde
teksten van epistel en evangelic zijn
voorgelezen, maken wij het vreemde,
ontnuchterende van mijnheer Louis van
den Brande mee, dat deze Daniel in de
leeuwenkuil, zoals Peter Tobben (de
postbode) hem in deernis gekenschetst
heeft, ongeveer een half uur aan een
stuk met pijnlijk dichtgeknepen ogen en
krampachtig saamgeklemde handen een
woord voor woord van buiten geleerde
preek staat op to zeggen, terwijl hi) toch
armen en handen genoeg aan het lijf
heeft, zou men anders menen, voor ten
minste een enkel gebaar, en ook moed
en durf genoeg om ten minste een man,
zijn pastoor, die breed en gelaten in het
priesterkoor zit, in de open to kijken.
Maar mis! " ... Of dit sobere citaat:
„Vanavond — in de bosjes rond het
kasteel slaan de nachtegalen — staat
kapelaan Odekerke voor zijn venster en
ziet de nevel opkomen uit het water en
over de Maasweiden uiteenvloeien. De
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geneesheren hebben hem opgegeven als
een verbruikt man, maar hij is tevreden
en gelukkig, en dat is genoeg. Hij po
seert niet; er is trouwens niets belangrijks meer aan hem; hij was nimmer een
held en nog minder een heilige. Het is
goed, zegt kapelaan Odekerke, alles is
goed. En hij sluit het venster." — Zie,
lezers, dit is nu de reden, waarom ik de
literator Schreurs achting toedraag. Een
„boeiend romanschrijver" in de gangbare betekenis zal hij niet worden, hij
is veel meer, maar hij heef t rustige men-sen nodig om naar hem to luisteren —
en ach, waar worden die gevonden in
dees tijd! Wij zijn achtervolgden, voortgejaagden — de wereld zit ons op de
Joh. v. H.
hielen ...
Ernest Hemingway. De laatste etappe.
(A farewell to arms) . Vert. Nico Rost
en Margo v. Rees. Ze druk. Uitgeverij
De Magiieet, Antwerpen en de Ne-derlandse Keurboekerij N.V., Amster
dam.
De naam Hemingway is voldoende om
een zeer goed boek to doen verwachten.
Dit boek is inderdaad knap geschreven,
bovendien uitstekend vertaald. Aangrijpende toestanden en gebeurtenissen be
schrijvend, bedient H. zich van een specifiek Amerikaanse, pseudo-naieve uitdrukkingswij ze, zo geraf f ineerd, dat hij
de lezer ontroert, terwijl hij hem tegelijk
suggereert, dat z'n hoofdpersonen vrijwel onbewogen blijven.
De roman speelt in 19171' 18 aan het
Italiaans-Oostenrijkse front, waar een
Amerikaans vrijwilliger, officier bij de
ambulancetroepen, zich verlieft op een
Engelse verpleegster. Na de ineenstorting van het front vlucht hij met haar
naar Zwitserland waar zij sterft na de
geboorte van hun levenloos kind. Het
gegeven is dus simpel. De wijze waarop
het is uitgewerkt echter meesterlijk. Een
voorbeeld uit de beschrijving van de
verschrikkingen van de oorlog: Aymo is
„bij vergissing" door z'n landgenoten,
die hem voor een vijand aanzagen, uit
een hinderlaag neergeschoten. Z 'n vrienr
den zetten hun vlucht voort, z 'n lijk
achterlatend. ,,,,Vooruit dan maar," zei
Bonello ... Ik keek om. Aymo lag in
de modder tegen de spoordijk op. Hij
was nu heel klein, met z'n armen recht
langs z'n lijf; z'n benen met de puttees
er om en de modderige schoenen lagen
tegen elkaar aan, en z'n kepie lag op zijn
gezicht. Hij leek zo erg dood. Het re-^
gende."
De achteloze verhaaltrant is bij Hemingway het bewust gekozen middel.
Niemand zal echter een roman lezen
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zonder deze minder of meer to beleven.
Slechts dan wanneer de auteur er in
slaagt dit to bereiken, verdient zijn product de naam van kunstwerk. Deze
waarheid behoort tot het criterium der
artisticiteit. En daardoor worden voor
de Christen bij het lezen van dit boek
moeilijkheden opgeworpen. Keer op keer
zal hij zich stoten, ook wanneer bekrom-penheid en kleinburgerlijkheid hem
vreemd zijn. De omlijsting, het leven der
f rontsoldaten is niet slechts realistisch.
Ook dat waar het om gaat: de liefde
tussen een man en een vrouw. Volgena
de vertaler „op magistrale wijze sereen
verbeeld" is ten diepste niet anders dan
ontucht. De wettelijke bekrachtiging
van het huwelijk is een bagatel.
Tenslotte nog enige citaten, die spreken
voor zichzelf en schrijnend het hoofdbe
zwaar, de grote armoede en uitzichtloosheid, in het licht stellen:
Pag. 103: „Je kunt alleen maar in de kerk
of op het stadhuis trouwen. We zijn
allang in het geheim getrouwd. Zie je,
schat, als ik iets aan godsdienst deed
zou het me natuurlijk wet kunnen schelen. Maar daar doe ik niet aan."
Voor voorlaatste pagina: „O, God, laat
haar alsjeblieft niet dood gaan. Ik zal
a11es doen als U haar niet dood laat
gaan. Toe, alsjeblieft, lieve God, laat
haar niet dood gaan."
Laatste pagina: (De vrouw is gestorven.
De dokter zegt: )
„Ik weet, dat er niets to zeggen valt. Ik
kan U toch niet zeggen -"
„Nee," zei ik, „er valt niets to zeggen."
J. E. N.
DIV ERSEN
Jan Gerhard Toonder, De Schuld. Uitg,
A. J. G. Strengholt's Uitgevermaatschappij, Amsterdam.
Tijdens het lezen van dit lijvige werk
dwaalden telkens mijn gedachten of
naar een schrift, dat nog ergens tussen
mijn H.B.S.-spullen moet slingeren en
dat tot titel draagt: „De enige reddings
weg", met als ondertitels: „proeve van
een maatschappijverbetering, hartekre-ten van twee jonge christen-socialisten"
Dit fraais pleegde ik samen met de
enige klasgenoot, die, evenals ik, wist to
genieten van de vrij dorre lessen in
Staathuishoudkunde. De aanleiding tot
dit afdwalen was mij zeer duidelijk: In
dit to bespreken boek sprak — neen,
schreeuwde — een man, die het niet
tot rijpe volwassenheid kon brengen en
wiens puberale f ixatie onder de hoge
druk van de hongerwinter aan het dag-licht trad. Het zou een koud kunstje

zijn dit boek nog verder belachelijk to
maken. De auteur smeekt echter in een
apart hoof dstuk „Aan de critici" cm serieus genomen to worden (ook dit kenr
nen wij uit de puberteit!) . Welnu, laten
wij het doen. De zaak, waar het cm
gaat is er ernstig genoeg voor. Op elke
bladzijde staat namelijk voor ons een
door en door hopeloze man, die niet
weet waar hij het meet zoeken. Een
man met veel critiek op misstanden in
„kerk, staat en maatschappij ", dock niet
iemand, die in de misere wil blijven ster
ken en daarom richtlijnen voor herstelwerkzaamheden tracht to geven. Zijn
grondgedachte is, dat wij alien schuldig
zijn aan deze ellende, dock deze ook
door gezamenlijke inspanning kunnen
uitbannen. Het ergste, wat er op deze
wereld bestaat is wel „dat mens op
mens loert en de een de ander ver,scheurt". De kerken deugen niet, want
zij verprutsen tijd met haarkloverijen,
de vrouwen deugen niet, want zij zijn
oppervlakkig. God deugt niet, want Hij
geeft geen antwoord. Neen, aan het
eind van het boek blijkt de auteur to
hebben ontdekt, dat Zijn antwoord
zwijgen is, daar hij wacht op het antwoord van de mens (in de vorm namelijk van een gezamenlijke inspanning) .
De schrijver is bij dit alles zeer perr
soonlijk, daarom wil ik ook persoonlijk
worden en zijn verzoek, in het algemeen aan de critici en dus ook aan mij
gedaan, inwilligen. In trouwe, mijnheer
Toonder, U ziet die hele „Schuld" en
dat hele antwoord en die twistende ker
ken en die vrouwen en vooral ook God
"E rkeerd. Niet in de laatste plaats cmdat U zichzelf verkeerd ziet. Heel uw
boek gnat niet allereerst tegen al die
narigheden, dock gaat tegen LI zelf. U
doet niets anders dan binnenwereldse
moeilijkheden projecteren op de buitenr
wereld. En met de publicatie Cr van
helpt U niemand, misschien ook U zelf
niet. Of dacht U heus, dat U „de vrou^
wen" zou kunnen verbeteren, wanneer
U deze — inderdaad niet altijd even
fijngevoelige — wezens een serie viceken naar heur keurig gecoiffeerde hoofdjes slingert? Zij zullen waarschijnlijk
alleen maar zeggen: „Wat een proleet"
of nog erger: „Die vent is gek".
Ik geloof niet, dat U beide of een van
beide bent. Maar U meet . zich eens
goed bezinnen op het antwoord, dat God
van U vraagt. Als U het juiste weet to
vinden (en dat kan ieder, die de Bijbel
leest, dus LI ook), dan pas zal a11es
„goed " worden. Neen, het aardse paradijs met een volmaakte „hulpe tegen-

over U " zult U niet aanschouwen. De
pijn over de gescheurde Christenheid
zult U nog eens zo zwaar gevoelen en
U zult ook hebben fie wennen aan „oor-logen en geruchten van oorlogen".
Want deze blijven even zeker als opstandige buien in uw en mijn hart.
Zeker, ik heb begrip voor uw moeilijkr
heden, ook ik weet hoe de Nederlandse
man tijdens die akelige hongerw nter
moest optornen tegen minderwaardigr
heidsgevoelens, welke die tijdens de rijpingsjaren schier in hevigheid overtrofr
fen. Doch „al deze dingen gaan voorbij", en de opdracht tot het geloof blijft.
Hopelijk bent U — en is de lezer —
door deze recensie tevreden gesteld. De
hespreking was wat ongewoon. Doch
dat was het bock ook.
P. A. H.
Anton van Duinkerken, Waarom ik zo
denk ... Het katholieke leven van
1918 tot 1940. Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht, Brussel, 1948.
Anton van Duinkerken is overtuigd aan-hanger van de roomse geloofsleer, dus
een aanhanger van die synthese, die zich
in het verleden een doodsvijand van
Christus' kerk betoond heeft, en in de
toekomst zulks zeer web opnieuw kan
doen. En wij beseffen, dat deze toekomst thans aanzienlijk sneer kans heeft
een heden to worden dan voor tien jaar.
Mr Dr Arn. Borret S.J. schreef in zijn
Sociologic (Roermond—Maaseik 1947)
op p. 139: „Godsdienstvrijheid kan
slechts worden toegestaan wanneer de
maatschappelijke omstandigheden uitwijzen, dat het verschil in godsdienstbelijdenis minder nadelig is voor het gezamenlijk streven naar het in die omstandigheden bereikbare algemeen volkswelzijn dan het verbod van andere
godsdiensten dan de ene ware, er bevorderlijk voor zou zijn; kan derhalve
slechts worden toegestaan aan de godsdienstige stelsels, waaruit de belijders
de kracht en de overtuiging putten
om hun maatschappelijk leven to richten
overeenkomstig de heersende omstandigheden."
Niettemin is Anton van Duinkerken
een humaan en beminnelijk man; som
migen, die al spoedig kleurenblind ple^
gen to worden, wanneer ze het woord
„rooms" horen, plegen deze roomse geleerde en dichter to waarderen. Hij heeft
een vermogen tot waardering van ge^
heel anders levenden, en waarlijk niet
alleen maar anders denkenden, getoond,
dat misschien alleen wordt geevenaard
door zijn onvervaarde critiek op figuren
uit zijn eigen kring — al is deze kring

333

dan ook breed en uitermate gecomplir
ceerd.
Anton van Duinkerken schrijft mooi Ne^
derlands. Als dichter en denker is zijn
betekenis zodanig, dat zij niet nadruk-kelijk vermeld behoeft to worden.
In Waarom ik zo denk ... heeft de
auteur herdrukken van verschillende
essays gegeven uit de genoemde jaren
en enkele nog niet gepubliceerde opstel
len. Zij bestrijken een breed terrein:
Carnaval, politiek, Iitteratuurhistorie,
kerkgeschiedenis, cultuurphilosophische
beschouwingen: het meest dichterlijk is
wet het eerste opstel, Verdediging van
Carnaval. Maar ook elders ontbreken
het poetisch geluid en de artistieke visie
nimmer, en ook dit zo lyrische opstel
over het f eest is gedragen door een bezonken wijsbegeerte en een eerbiedwekr
kende kennis van geschiedenis en letter-j
kunde.
Dit boek stelt de lezer eisen, en geeft
hem veel, indien hij niet tegen gezette
lectuur opziet. Het is een rijk en ver
rijkend boek.
Maar dit alles rust op synthese.
Elke synthese wil het onmogelijke en
ongeoorloofde. Namelijk: een enge ver-binding maken tussen het Woord Gods
en het woord des mensen, dat daartegen
in gaat. Geen wonder, dat dit bijwijlen
tot resultaat heeft een gestileerd heidenr
dom, al is het waar, dat de stijl zijn
christelijke oorsprong blijft verraden. Zo
gemakkelijk het is, een belijnde omschrijving to geven van wat we onder sync
these in wijsgerige zin verstaan, en ver-volgens deze omschrijving to illustreren
met voorbeelden uit de geschiedenis, zo
moeilijk wordt het een uit synthese gegroeid werk in zijn eigen karakter to
beschrijven. Immers: wat inderdaad recht
heeft op de benaming synthese-werk is
niet zelden nog wel wat anders ook. We
molten dan niet to spoedig zeggen: kijk,
op diverse plaatsen is deze auteur buiten zijn schema gesprongen; het zou wel
eens kunnen zijn, dat juist die plaatsen
ten nauwste samenhangen met de minst
aanvaardbare uit hetzelfde oeuvre.
Ik ken geen boek, dat zo moeilijk to typeren is als dit boek van Anton van
Duinkerken. Het is niet een christelijk
boek, al vindt elk Christen er veel in
dat hem bouwt. Van de opstanding des
vleses heeft de auteur een voorstelling,
die op essentiele punten van de Schrif t
afwijkt. Omtrent de mogelijkheid van
christelijke cultuur vinden we naast opmerkingen van geweldige wijdheid en
diepte tot onze verbijstering ook goed
koopheden, die geen piepjong kapelaanr
tje hem verbeteren zou. Dit boek geeft
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volstrekt geen gechristianiseerd paganisme.
Zullen we Anton van Duinkerken prij-zen, omdat hij Roomse wantoestanden
zo grappig durft hekelen? Zullen we ons
laten verleiden tot de goedkope en gran-dioos onware opmerking, dat dit boek
„boven partijen" staat, hetzij in kerkelijke of philosophische zin? Zullen we
het maar gemakshalve een echt levend
en ernstig, eerlijk en fris boek noemen?
Het is een boek vol verrassingen, en
een boek met een verborgenheid. Alles
wat de, in de calvinist moeilijk uitroei
bare, antipapist in dit werk doet gnuir
y en, is onverbrekelijk verbonden met
oer-Roomse gedachten en gevoelens.
Deze dichter zoekt, omdat hij gevonden
heeft en strijdt omdat hij zich overwin.naar voelt. Elke vermeerdering van
Roomse machtsbegeerte moet hem een
bitterheid zijn, maar hi) is mede verantwoordelijk.
Het Roomse leven heeft veel, elkander
soms pijnlijk weersprekende, aspecten.
De opstellenbundel van Anton van
Duinkerken overtuigt ons van twee
dingen: ten eerste hiervan, dat, wat de
calvinist op Rome tegen heeft, niet vergeten mag worden; en ten tweede van
het feit, dat daarmee het laatste woord
nog niet is gezegd. Want in het merkwaardig oeuvre van deze dichter ligt
een verleden weerspiegeld, dat grotendeels zonden van vaderen betekent, die
niet willen sterven in hun kinderen; en
er ligt een kiem van waarschijnlijke toe
komst in, die evenzeer weldadige als
huiveringwekkende zijden heeft. Die
toekomst is ons verborgen, en dit is de
verborgenheid van dit boek.
K. J. Popma.
S. Vestdijk, „De toekomst der Religie".
Uitg.: Van Loghum Slaterus, Arnhem.
Even aarzelend beginnend met de be-spreking van dit werk als het gretig
gelezen hebbend, realiseer ik mij, dat op
drie manieren aan de eigenlijke opdracht
zou kunnen worden ontkomen, zonder
dat een bespreking — vergeleken met
wat momenteel op dit gebied wordt geleverd — van afkeurenswaardig gehalte
zou ontstaan.
Ten eerste zou er een louter formele
critiek to schrijven zijn op de wijze van
een met behulp van de resultaten der
Wijsbegeerte der Wetsidee handig
classificeren van de auteur en zijn geestelijke vaders in de vele categorieen van
„het afvallige denken", zoals dat steeds

meer usance dreigt to worden in de
kringen van de tweede generatie der
neo-calvinistische filosofie-bedrijvers. Zo^
wel de uitsluitend formalistische en inr
tellectualistische werkwijze als de antic
thetische ,,Unverfrorenheitsblodsinn" er
van doen mij van deze voor de hand
liggende methode of zien.
Ten tweede ware er een gevoelsmatige
critiek op de auteur uit to brengen, funk
doorspekt met „treffende" Schriftplaatsen
over „ijdele wetenschap " , „onbekeerlijk
heid des harten", „ziende blind zijn", etc.
Doch ook deze bejegeningsvorm, hoer
wel zij als de eerste de aantrekkelijkheid
moge bezitten van gecodificeerde Christelijkheid, wijs ik of als zijnde onrecht^
vaardig jegens de auteur, die achter zijn
eerste gezicht van hoogmoedig relativist
een tweede verbergt van een eerlijk zoeker.
De derde manier is wellicht nog het
meest attractief, niet het minst door de
onderduikingsmogelijkheid in de collectiviteit der hedenlaagse betuttelaars, nl.
het leveren van een journalistieke ber
prating, opgesierd met even onverantwoord als bijdehand gekozen citaten uit
Ter Braak en Sartre, waarbij natuurlijk
het aan de eerste ontleende „duivelskunstenaar" als knal-effect in de woorr
denkraam niet mag ontbreken.
Een journalistieke reactie is echter absoluut ondermaats jegens de journalistcriticus van ,,Muiterij tegen het etmaal".
Er is mi. maar een manier van bespre
ken mogelijk en dat is die, wanneer men
de auteur recht doet, dat is hem ernstig
neemt.
Dat betekent ten eerste, dat men hem
als genie erkent (zonder dat men zich
hierdoor van critiek onthoudt!) en ten
tweede, dat men bij deze supereclecticus
speurt naar de houding, die zijn „ik"
tegenover de dialectiek zijns geestes
aanneemt. Want dat wij bier met een
werkelijk genie to doen hebben staat
voor mij vast. Na lezing van dit werk
namelijk staat deze ongelooflijk veelzijdige scepticus voor ons als een zeer
eenzaam mens, die alleen maar met zichzelf kan converseren en dit honderden
bladzijden achtereen doet, themata opr
nemend en varierend ad infinitum.
Voor een bespreking van de genoemde
punten (het genie zijn en de houding
van het „ik " ) plus het leveren van een
gefundeerde critiek op de inhoud van
het lijvige werk zijn echter de touwen
van de ring, waarin de boksmatch tus
sen auteur en recensent zou moeten
plaats vinden, wanneer deze ring een
recensie is, veel to nauw gespannen. En
het is voor de toeschouwers Been ver

hef f end gezicht de partijen voortdurend
slechts „clinch" to zien staan.
Daarom hoop ik op het ruimere vlak
van een essay op dit werk terug to komen, mogelijk binnenkort.
Thans laat ik het bij de opmerking, dat
ik na lezing van dit werk er opnieuw
en sterk aan ben herinnerd, dat het
enige wat ons van „de wereld" scheidt
ons geloof is. Tot deze oude waarheid
zullen wij moeten terugkeren.
Alleen met dit „minimalisme" beef t het
Christendom als religie toekomstkansen.
Want God slaat alle „maximaliserende"
toevoegsels van platonische of andere
aard uit onze handen. Als dat niet door
de „rechte stok" van de woordbedie^
ning geschiedt, dan door „kromme stokken" als Nietzsche, Ter Braak en nu
Vestdijk.
Want deze drie grote geesten treffen
niet met bun werken het Christelijk ger
loof in zijn hartader, dock alleen een ver^
ketterd Christendom, stoelend op Plato's
dualisme, zoals de Lutherse kerk dank
zij Melanchton's syncretisme en ten onzent de Doopgezinde gemeenten (waarr
uit de twee laatst genoemde beide
voortkomen) vertonen. Wie echter
enigszins het Nederlandse Calvinisme
kent zal zich wel wachten na deze ,,opr
luchting" ogenblikkelijk het sein op
P. A. H.
„veilig" to zetten.

NAAR AANLEIDING VAN DE
DuIVEL
Denis de Rougemont, Het aandeel van
de Duivel. Holland U.M., Adam, z.j.
Vertaling Agaath van Ree.
C. S. Lewis, Brieven uit de Hel. Uitg.
W. ten Have, Adam, '47. Vertaling
J. A. Schreuder.
„Want de mensen mogen er nooit achter komen, dat alle grote moralisten door
de Vijand worden gezonden niet om hun
vat nieuws to leren, maar om hen aan
iets to herinneren." Deze vreemde zin.
ontleend aan het werkje van Lewis,
komt uit de pen van een duivel en is dus
duivels, niet naar de inhoud maar naar
de verdraaiing. Wie deze verdraaiing
van God tot Vijand onderkent, kan dus
de zin goed lezen. En dan typeert ze
tevens het werk en de bedoeling van
beide bovengenoemde schrijvers. Zij ko-men ons aan jets herinneren en, ge-waarschuwd, herkennen we de Duivel
achter onze schouder. De methode van
beide schrijvers is volkomen verschilr
lend maar hun onderwerp is eender en
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zo is een bespreking onder een zelfde
opschrift wel verantwoord.
£3eide boeken werden voor 't eerst gepubliceerd in 1942, in het grauwst van
de oorlog. Beide houden zich bezig met
het leven in het stadium van beslissing,
bier en nu, het leven, dat altijd op God
betrokken is en de Duivel tot zich trekt
of in zich heeft. De R. dringt met zijn
scherpzinnige analyse tot dit leven door
- hij is de denker —, Lewis gaat er
vanuit, hij is de verbeelder.
De R. komt dus op het terrein der velen,
die jets betogen of verkondigen. Hij is
op de roezemoezige markt de Iekepreker,
gemeden door secure theologen, gezocht
door alien, die in zijn woorden een
boodschap beluisteren. Wat De R. doet
is aangrij pen (Denken met de handen) ,
door de scheppende daad stoten op het
wezenlijke. Het is tegelijk een zich con-formeren aan Gods scheppende daad,
het is dus gehoorzaamheid. Uit dit program vloeit voort, dat De R. het chrisr
ten zijn altijd terugvoert tot actie. Dit
li j kt versimpeling en activisme, het is
vereenvoudiging en bewust gemaakte
verantwoordelijkheid. Aldus vereenvoudigend schetst hij de Duivel als degene,
the zich verbergt achter zijn eigen beeld,
die incognito leef t en daarin voorlopig
triompheert. De R.'s opzet is daarom
juist hem to ontdekken in zijn vermom^ruing. Hij ziet tweeerlei vermomming: de
Duivel als Hitler, de Duivel in onze democratische zeden, in onze deugden. Satan is de grote parasiet. Zijn werkterrein
is het goede, dat hij verkeert, zijn werk
is ortschepping, zijn object is de mens,
die door zijn vrijheid zondigen kan.
De R.'s essay is geschreven met die
rranse helderheid en die christelijke
durf, die op details tot tegenspraak lokt
e i toch ook stimulerend werkt en de
details doet vergeten. De schrijver zou
Been consequent denker zijn wanneer
niet in dit boek zijn vorige gestaffeld
wJ aren. En zo vindt men hier in verkorte, soms al to verkorte vorm, zijn
aoornaamste vroegere werk weer.
Lewis heeft de indirecte methode gekazen en een verhaal in brieven geschrer
y en. In zi}n voorstelling is de duivelen-^ ereld een soort vij f de colonne van verIeiders, Ievend in een totalitair systeem
r^et als program: eten, d.w.z. aan zich
t' c kken, of gegeten worden, het devies
van Onze Vader Beneden. Succes of
mislukking worden automatisch beloond
(^ gcsf =•:eft. Een oom, Schroefstr Y k geheten, geeft aan zijn neef, een adspirant
verleider, aanwijzingen hoe to werk to
gaan. Die oom is op zijn manier een
c?root mensenkenner en tamelijk wel op
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de hoogte van het systeem en de bedoelingen van de Vijand. Maar het fijne
weet hij toch niet: waarom heeft de
Vijand die haarloze tweevoeter gescha-pen, waarom en hoe heeft Hij hem lief?
Wat is liefde? VVat vergeving? Schroefr
striks schriftelijke lessen spelen zodoen^
de ongewild op het Fernwerk van Gods
genade. Of, zoals Mr Kist in een woord
vooraf, het formuleert: het negatief ler
vert door ontwikkeling het positief, precies als in de photograf ie. ( Men vindt
ditzelfde beeld bij De R. op bldz. 31) .
Schroefstriks onderwijs kenmerkt zich
door de hevige, ,dynamische spanning
van een gevecht. Deze spanning, met
sobere middelen sterk gesuggereerd,
treedt in de plaats van de intrigue in
een gewone roman.
Het verhaal is, op zijn literaire merites
alleen al beoordeeld, zo verrassend goed,
omdat het uitgekomen is boven het vorminhoud schema (dat wil de schrijver vertellen, zo beef hij het gedaan) , boven
de allegorie zelfs. Vergeleken met
Bunyans werk is bier de allegorie kunstig en eenvoudig tegelijk weggestopt in
het briefschema, dat de waarde heeft
van een apriori. Deze meesterlijk eenvoudige oplossing brengt het verhaal op
het plan der gewone beschrijvingskunst,
en voldoet zo aan moderne behoeften,
t:'rwijl de achtergrond, het apriori,
voortdurend herinnert aan de beslissen^
de betekenis van het dagelijks gebeuren.
Soms komt het stijve, houterige, dat de
allegorie voor onze moderne begrippen
heeft, voor de dag in een al to rationalistische tegenstelling van het negatieve
werk des duivels tegenover Gods werk
en plan. De duivel laat zich to makkelijk
in de kaart kijken, hij speelt op het taneel to veel naar het publiek toe.
Lewis' opvatting over de waarde van
het natuurlijke, van de kennis, van de
vrije wil, staat een eindweegs of van
onze continentale problematiek, werkt
sons verrassend maar stemt ook wel
critisch. De als geheel uitstekend ge
siaagde maar Loch wel erg vrijpostige
vertaling draagt hiertoe nog bij. (De ver
Aaling van the Irresistible and the Indisputable in de 8e brief!)
Lewis' werk — met verlangen zien we
Lit naar de vertaling van „The great
Divorce" -- is een prachtig staaltje van
die kunst die christelijk heten mag niet
omdat ze in een christelijk milieu speelt,
maar omdat de leer van Christus, d.i.
Gods werkelijkheid, wordt getekend in
dwingend verband met en beslag legc;end op onze in wanhoop en illusies verIoren wereld.
On.

K. Heeroma

WILMA 75 JAAR
Toen Wilma 70 werd, zaten we midden in de oorIog. De
ChristeIijke Auteurskring had zichzeIf of f icieel ontbonden om geen
gevaar to Iopen van ingeIijf d to worden biJ de „CuItuurkamer" . De
f rontIljn van de geesteIijke strij d hegon h duidelijker of to tekenen. Wij hadden verschilIende maIen vergadercd om onze houding
to genover de , , Cultuurkamer " to bepalen en moisten nu waar wij
hadden to staan en wat wij hadden to doen. Wilma had die
vergaderingen niet bezocht, maar wist niettemin beter dan een
van ons waar zij stond en wat zij moest doen. Zij, in Naar Beekhergse eenzaamheid, had aItijd in de f rontIijn van de geestelijke
strijd gestaan. Het was waarIijk niet nodig een deputatre naar haar
toe to sturen om haar to overreden. Zij was geen aarzelende voIgeIing die ydoor een meerderheid meegesleept moest worden, maar
een voorganster die de overtuiging had van haar prof etische visie.
Dat voeIden wij eigenIijk alIemaal intuitief in die tijd : Wilma is
een der onzen, Wilma gaat ons voor. Toen dan ook op een van
de cIandestiene vergaderingen van de ontbonden Auteurskring
— het was op de kamer van Jan de Groot — het plan geopperd
werd om WiIma op Naar 7oste verjaardag to huIdigen, was dt
onmiddellijk de meest vanzeIf sprekende zaak ter wereld. Een
feest om WiIma heen was immers ons aIIer feest? Welke tegensteIlingen er ook overigens tussen ons mochten bestaan — en Yk
verklap Been geheim aIs ik zeg dat ze indercdaad bestonden —,
in Wilma waren wij allen een. Er wend een Liber Amicorum
samengesteld, waaraan de meest uiteenlopende mensen meewerkten, en een deputatie van eveneens zeer uiteenIopende mensen
is op 14 Mei 1943 naar Beekbergen getogen om haar dit vriendenboek aan to bieden. Ik help zelf de eer gehad deel to molten
uitmaken van deze deputatie, met Piet Korthuys, Bert Bakker en
Jan de Groot — zo juist weer vrij uit de Duitse gevangenschap —,
en aIs ik aan deze verjaardagsviering in Beekbergen terugdenk, is
het aIs aan een hoogtepunt in mijn eigen Ieven. Er werd een Iange
taf eI gezet op het weitje achter WiIma ' s huffs en onder de bIauwe
Iucht aten wij daar tezamen met wie er maar mochten gekomen
zijn aIs gasten van Naar feest, nadat zij de zegen had gevraagd aan
de 'Mader in de hemeIen. Nooit heb ik zo de heiIigheid gevoeId
van het „gewone " gemeenschapsmaaI. Buiten ons woedde de
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oorlog, maar wij zaten dear in de vredige natuur met Wilma in
ons midden, en vergaten onze ruzies en tegensteIlingen, in de
wereId maar niet van de wereId, aIs Gods heiIige gemeente. De
voIgende dag werd, alles in Amersfoort nog eens wat groter overgedaan, in een genodigde kring van schrijvers en lezers, uitgevers
en boekhandeIaars. Voor degenen die er de vorige dag biJ waren
geweest, was deze meer officieIe huIdiging lets aIs een teTeurstelling, want zij zaten nog met hun gedachten op het Beekbergse
weitJe. Maar Wilma bracht toch ook bier in Amersfoort hear eigen
sfeer mee, zij was toch ook bier het krachtcentrum waardoor alIe
aanwezigen werden gesterkt voor de strijd die hen in de wereId
wachtte.
Voor mij staat dt stille, glorieuze feest op een zeer centrale
pleats in de strijd die de Christelijke schrijvers in de bezettingstijd
hebben gestreden voor de vrijheid van Kerk en Volk, voor de
vrijheid der profetie. Het gedicht dat ik die geIegenheid heb
geschreven is een van de Icernpunten van mijn bundeI Vuur en
Wind. Sommige critici hebben mij verweten dat ik dt gedicht heb
opgenomen en, zij kunnen daarmee van Iiun standpunt weI geIijk
hebben, maar het is niettemin onmisbaar in de bunde!. Immers
Vuur en Wind moet voor mij aItijd gebonden bIijven aan en heenwijzeA Haar Wilma's Liber Amicorum. Het is een van die toevalIigheden die Been toevaIIigheden zijn dat de gedachte aan Vuur en
Wind het eerst is uitgesproken terwijI wij aIs „commissie van vier"
op Wilma 's verjaardag Iangs de spoorlijn terug wandeIden Haar
het station van Beekbergen. Wilma verpersoonIijkte het geesteIiJk
verzet in zijn zuiverste, heiligste worm, omdat zij de zuiverste,
ja > waarom zou ik het woord niet uitspreken7 .-• omdat zij de
heiligste onder ons was. Nu zip het voorrecht mag beleven om nog
in het volIe hezit van hear geestkracht ook hear 75ste verjaardag
to mogen vieren > wiI ik dt aIIes nog eens in herinnering brengen.
Want wij vergeten zo gauw. Het verzet is voor de meesten van
ons een afgesloten intermezzo en wij haasten ons op de oude voet
door to gaan. Daarom zij het bier bij Wilma ' s openlijke huldiging
met nadruk herzegd: niets dan verzet, dan strijd om de zuivere gemeenschap en het zuivere profetische woord, is de zin en de gronclsIag van de hele ChristeIijk-Ietterkundige beweging geweest en
aIIeen een figuur aIs Wilma heeft het bestaan van een clergeIijke
beweging kunnen rechtvaardigen. De ChristeIijke Iiteratuur is,
voorzover zij ooit uitkwam boven de verzamelde prestaties van een
aantaI Iiteraire Iieden uit kerkeIijke milieus die een belangengemeenschap ter verbetering van de afzetmogeIijkheden hadden
aangegaan, niet antlers dan verzetsIiteratuur geweest. De verzets338
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literatuur van de hezetlingstijcl Iigt geheeI in het verIengde van de
vooroorIogse groepsliteraturen.
Ik dwaal met dt alIes aIIeen maar schiJnbaar of van de
figuur van Wilma. De literaire problematiek van hear gestalte
is namelijk dezelfde als die van de verzetsliteratuur. Toen de Iiteraire critici na de oorIog weer aan het woord kwamen, zaten ze
een beetje met die verzetsIiteratuur. Zij wiIden er naiuurIijk weI
enige aanclacht aan schenken, maar toch Iiefst niet aI to veel,
want literair gesproken was het meeste in hun ogen maar zeer
matig. De auteurs konden sympathieke jongens geweest zijn, maar
schrijven was hun yak niet. Op dezeIfde manier zitten nu nog
steeds vele Iiteraire critici met Wilma. Zij willen, voorzo-ver zij
haar niet persoonlijk kennen, graag geIoven dat zij een vrome
oude dame is, maar zij vinden Naar nu eenmaal geen groot schrijfster. De gangbare literaire kritiek en Iiteraire geschiedschrijving
kan echter Hoch aan de verzetsIiteratuur, Hoch aan de boeken van
Wilma wezenlijk recht doen. Hiermee wiI ik heIemaal niet gaan
verdedigen dat de verzetsliteratuur uit Iouter meesterwerken bestaat of dat Wilma toch weI degeIijk een bijzonder groot schrijfster
is, k wil alIeen maar vaststeIIen slat de basis van de oordeeIsvorming bJ dc meeste literaire deskuridigen to smaI is.
Men kan de verzetsgedichten cIassificeren Haar verschillende
typen van poefische vormgeving en dan uitmaken of zij aI dan
niet geslaagde exempIaren van hun type zijn. Maar men vergeet daarbij dat deze gedichten in hun tiJd de zeer bijzondere
functie hebben gehad, dat zij een gemeenschap hebben gebouwd.
Zo kan men ook Wilma's verhaIen Iiterair-technisch classificeren aIs exempIaren van een bepaalcl genre, maar men vergeet
dan dat dt verhalen zijn waardoor een heiIige hear mirakeIs heeft
verricht. Het grootste van aIIe door Wilma verrichte mirakeIs is
weI dat zij evenaIs de verzetsliteratuur, maar op veel diepere wijze,
gemeenschap heeft gesticht. Wilma is, van ha ir eerste optreden
aIs schrijfster af, bekIeed geweest met het bijzondere pastoraat
der verbeelcling en hear lezers hebben aIIerminst een wilIekeurig
en onverschiIlig pubIiek gevormd, maar zijn de schapen geweest
die zij hoedde en weidde. Zij is het middeIpunt van een gemeente
geweest uit wier opdracht zij heeft geschreven. De gestalten van
Naar boeken zijn ook - weI verre van wiIIekeurig en onverschiIIig
materiaaI waarmee een schrijver kan doen wat hij wiI - aan Naar
pastoraat toevertrouwde mensenzieIen geweest die zij been mocht
leiden Haar de verIossing, tot een exempel voor veIen. Daarom
komen de, trouwens zeIdzame, gestalten die verIoren gaan nooit
aan hun trek in WiIma's boeken. Haar artistiek scheppen is niet
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Ios to maken van haar pastoraal meestrijcden. \Tie dit alles over
het hoof cd ziet en enkeI maar constateert dat Wilma ' s uitbeeldingstalent beperkt is tot een bepaalcl type van mensen, begrijpt niets
van de groncdslag van haar creatieve persoonlijkheid en heeft
eigenlijk niet het recht haar to beoorcdelen zomin als een willekeurig Iiterair deskundige, die buiten de geesteIijke strijd van het verzet
heef t gestaan, het recht heef t om verzetsliteratuur to beoordeIen.
Er is niet alleen een dichterschap in de gemeente, maar ook een
richterschap. Het oordelen kan nooit alIeen bestaan in een Iiterairtechnisch cIassificeren. Ieder die oordeeIt moet dat doen met de
bazuin van het Iaatste gencht in zijn oren. Het woord : „oordeelt
niet opdat gij niet geoordeeld wordt " is een waarschuwing ook
tegen een to smalle, „technische " grondslag van ons Iiteraire oordeeI. Dat wiI natuurIijk helemaaI niet zeggen dat we naast een
„esthetisch " ook een „ethisch" oordeel zouden moeten hanteren,
zoals dat vroeger in Christeliik-Iiteraire kringen wel eens geeist
werd, want een ethisch oordeel is in zijn soort even smal en „technisch" aIs een esthetisch oordeeI. Maar het wiI zeggen dat wij,
als wij oordelen, de scheppende persoonlijkheid moeten zien in
haar totaIiteit zoaIs zij zich verwezenlijkt uit en tot de scheppende
gemeenschap, dat is de gemeente. De Heer der gemeente is ook
de Heer van ons oordeeI, de Heer der Iiteraire critiek, de Heer
der Iiteratuurgeschiedenis. En aIs deze Heer het oordeel der geschiedenis oordeeIt, zuIIen veIe eersten de Iaatsten bIijken to zijn en
veIe Iaatsten de eersten.
Zelcer, niet alles wat VJVilma geschreven heef t is even mooi of
even belangrijk. Maar de maatstaf van belangrijk of onbelangrijk
is biJ iemand die in zo sterke mate een dichter in de gemeente is
geweest als zij, antlers dan biJ de gemiddelde, wereIdse beoefenaar
der schrijf kunst. En alleen wie met Naar in de gemeente staat,
kan die maatstaf zuiver toepassen. Dit moge ik aIs wenk geven
aan de toekomstige geschiedschrijver van de ChristeIijk-Iiteraire
beweging : Wilma ' s plaats en betekenis is veel belangrijicer dan
men zo oppervIakkig uit haar teksten Ikan of Iezen, want die teksten
bezitten een geestelijke kracht en geIadenheid die men alleen Ian
voeIen wanneer men doordringt tot haar geheIe scheppende persoonliJkheid. 'Wilma draagt de gemeente echter niet alleen meer
dan zij die in de ogen van de wereld Iiterair belangrijker zijn, maar
ook meer dan de figuren die in de ogen der gemeente zeIf rechtzinniger in de leer zijn. Want Wilma is een prof etische gestalte en
prof eten hebben niet alleen de geringschatting der wereld, maar
dikwijIs ook nog het onverstand der traditioneIe Kerk to verduren.
Het geIdt vandaag niet minder dan vroeger dat de steep die de
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bouwlieden hebben verworpen door God tot een hoofd des hoeks
wordt gesteId.
Wilma, onze grijze zuster, onze herderIijke vriendin, is de kIuizenaarster van de Neumsliutte, de IzeiIige van Beekbergen, near
wie wij iecler op onze beurt een bedevaart doen om er beter vandaan to komen. Zij, Wier literaire hetelcenis door sommigen wordt
betwijfeId, wier „theologie " door anderen bedenkelijk wordt gevonden, is inderclaad de stilIe> revolutionnerende, profetische
kracht waardoor er in de Christelijk-Iiteraire wereIcl toch nog
iets aIs een waaraclitige gemeente voeIbaar kan zijn. Wij gaan
haar feest vieren, alien zonder uitzondering, omdat het ons eigen
feest is, het feest van de gemeente. Vijf en zeventig jeer is zij
geworden, maar zoaIs zij in de wereId niet van de wereIcl is, zo
is zij ook in de tijd niet van de tijd. Zij verkeert onder ons aIs ons
aIler hemeIse tijdgenoot, aIs het Ievende teken van cIe opstancling
van het vIees, heenwijzend near onze grote Heer en Broeder.
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Nel Veerman

AAN WiLMA
Voorbij de ruimte en het glooiend land
Waarboven donne voorjaarsneveI ping,
En op de akkers sours van leant tot leant
De trage trek van pIoeg en paarden grog,
Werd in de Iuwte van een heuveIrug
De stiIte vol van een geheimenis,
Een vredig suizeIen cloorvoer de Iucht
Rondom de plek, wear ik uw woning wist.
Schijnbaar verborgen woont gij, die zo luht
Door zoveeI zekerheid van liefde zijt,
Dat op uw schijnen veIer oog zicIi richt
En veler weg tot aan uw vensters leucit.
Hier Monk mij in uw handen weer de schat
Die in mijn hand zo angstig was geklemd,
Dat ik de voile vreugde niet bezat
Waartoe de Gever ZeIf hem heeft bestemd.
Nu, dankbaar met u > zing iIc het verbIijd:
In Christus is zo grote overvIoed
Dat wie Hem aanziet, reeds in arbeidsliJd
In 't wit van Zondagskind zich kIeden moet.
Zijn gaven, die ik teIkens weer vergat
Hervond ik in hun eindeIoos gewin,
Rijk aan een nooit ten eind to tellen schat
Zie ik opnieuw Gods wonderwereId in.
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Wilma

MENS!
eneertje .. .
Mijnheer Servaas, John Servaas...
Iedereen in de boerenbuurtschap weet, dat dt zijn eigenlijke
naam is, en toch spreekt iedereen hardnekkig van hem, als van
„meneertje " ; misschien om de weif eling in zijn wezen, die hem
niettegenstaande zijn roep van geIeerdheid toch tot een van de
huIpeIozen in het Ieven maakt.
Zijn enige broer is predikant en hij was zelf op weg het to
worden, hit was aI dht bij het eindpunt, toen de ellende van de
wereldoorlog hem zo deed verdwalen, dat in een zenuwinrichting moest worden opgenomen.
Nu is hij weer vrij en sedert drie jaren in de Icost bij de hoer
van de Hazekamp om zo mogeliji weer volkomen gezond to worden. De buurt bedoeIt Been kwaad aIs ze hem ,,Meneertje " noemt.
Ze ziet hem eenvoudig zo en het gerucht, dat hij een tijdlang edit
Icranlczinnig geweest moet zijn, verleent hem een zekere angstige
waardigheid.
„Met zo 'n mense motte wiej veurzichtig zijn, " zegt de boerin
van de Hazekamp en ze duIdt nooit dat iemand Meneertje Iastig
vaIt of hem niet behandeit „zvas biej zien stand heurt " , want er
wordt goed voor hem betaaId.
John Servaas was werkelijk jarenIang uitgeschakeld. Het vreseIijk gebeuren in die waanzinnige strijd tussen volk en volk schokte hem dermate, dat hij het stuur over zichzelf verIoor.
„Waarom Iees je dan ook aI die narigheden, " waarschuwde
zijn broer, „aIs je er niet tegen kunt, moet je het eenvoudig
Iaten I Een mens wordt nooit geroepen tot een last, die hem to
zwaar is.
Trouwens, Christus heeft toch eenmaal gedaan wat wij niet
Iconden. Hij heef t de hele Iast van zonde en elIende aan het Icruis
gedragen, wat zullen wij met onze arme Ikrachten daar nog aan
meetorsen.
„Haar er staat toch ook, " screed John, „Draagt elkanders Iasten
en vervult alzo de wet van Christus. Ik dacht, dat Christus ' Ieven
onze wet was. En aIs ik, aIs aanstaand dominee daarvoor terughuiver, hoe Ian ik dan ooit echt „herder" zijnT Het is gebrek aan
geloof, , dat ik het niet Ivan."
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„Dat is het niet? Het is gebrek aan geloo£ to wiIIen doen wat
Gods werk is.
Het is hoogmoedI”
Het kIonk zo streng en waar, en zijn hart sprak toch „neen"
daartegen in.
„Ik ben toch voor aIle dingen „mens " , " zei hij bedroefd, „een
klein mens en een zwak mens, maar tocli een mend En aIs het
lijden van de mensen in de oorlog zich vIak voor Je plaatst, aIs je
Been kraut kunt opnemen en geen iIIustratie doorkijken, geen
gesprek op straat beIuisteren, of het springt onder je aandacht,
mag je dan doen, alsof dt aIIes niet bestaat, uit zucht dot zeIfbehouci? Dan ben je geen mens meer?"
„NatuurIijk niet! Je moet het aan God overgeven, dat is ooh
een daadI Je eerste plicht aIs mens is, je studie of to maken en je
omgeving geen clooclsaiigst op 't Iijf to Jagen."
' I Was wear, 't was niet waarT
„Ik moet het weten, ik moet durven weten, " streed hiJ heftig,
„apes, alIesI enders ken ik geen dominee worclenl " Het erode van
zuIk een gesprek was aItiJd, dat zijn broer boos werd en zei, dat
clan de gevoIgen maar moest ondervinden.
De gevoIgen waren: sIapeIoze nachten, angstvisioenen en eincleIijk de volkomen weerIoosheid van een mens, die zijn stuur
k^Jt gig.
Toen moest zijn broer het stuur weI overnemen, tot de ontreddering zo groot werd, dat John near geen enkeI kommando meer
d urfde Iuisteren, omdat hij meende onder dit vreemd bevel aIdoor verder uit de koers to schieten, zijn koers, waarvan hij zich
toch in 't diepst van zijn wezen sterk bewust bleef.
Oneindig-diep en onwrikbaar vast Iag dit zeker-weten verankerd in zijn weerIoos hart, maar hiJ wilt er geen uitdrukking meer
aan to geven; men geIooft immers een mens in zulk een ontreddering niet meer.
Zijn Ieven werd een grote, niet meer to stiIlen angstsclzreeuw.
Nu moest hij weI opgeborgen worden in een inrichting en ondergebracht hij de onrustigen, tot hij zich eindeIijk had uitgeschreeuwd.
Toen kon ht1 verliuizen near de rustige fdeIing.
Het was zo stiI in hem geworden aIs in een graf. Geen verIeden,
Been herinnering aan zijn studiejaren, geen verlangen near het
preclikambt, deafgronclelijke angst scheen aIIes to hebben verzwolgen; slechts nu en den openbaarde een plotseIing, stomp
verzet tegen cIe orcle van het Buis, dat IziJ nog Ieefde.
Geen verIangen ook om weer ingeschakeId to wordenI AIs zijn
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broer hem kwam bezoeken, toonde hiJ niet clan een trage belangstelIing in de „koetjes en kaIfJes " , die zijn broer hem voorzicIitig
wees.
Met de andere patienten bernoeicle hil zich weinig; aIleen voor
de bloemen en heesters in de fain had hij aandacht.
Een enkele maaI hielp hij de tuinman zonder dat iemantl er
hem toe aanmaande. Dat warm voor hemzeIf de enige hoopvoIIe
ogenbIikken, die weer gevolgd werden door tijden van innerIiJk
doodvoelen.
Uiterlijk Ieefde hij zo rustig en zo gewoon, dat de dokter, menencl dat de tiJd gekomen was, om to proberen wat een andere
omgeving zou uitwerken, aan zijn broer schreef. Zijn broer kwam
op een voorjaarsdag, toen de narcissen, de arabes en de primula's
en de veeIkIeurige vioIen in volIe bIoei sionden, en het Leven zo
geweIdig en kIeurig opsprong in de fain, dat bijna aIle patienten,
zeIfs de onverschiIIigsten, er van ontwaakten, sommigen met zulk
een schok, dat ze er dagen Iang onrustig van warm, alsof ze begonnen to merken, dat ze aIs doden hadden geIeefd.
Hij sprak eerst met de dokter.
„Genezen7 Neen, genezen was zijn broer niet, had alleen
de grenzen weer gezien, die men niet overschrijden ican, wiI men
oncIer de mensen verkeren. Genezen kon hij misschien, als men
probeerde hem voorzichtig weer in to scIzakeIen."
„ZuIke toestanden aIs wij beIeefd hebben zouden zich dus nog
Icunnen herhaIen?"
De dokter hdalde de schouders gyp. „AIIes zaI afhangen van de
omgeving, waarin u hem pIaatst en van de omstandigheden."
Zijn broer zuchtte. „Hij had zoveel gaven, hij had zoveeI Iiefde
voor zijn toekomstig werk. VVie zaI het verlossende woord
spreken?"
„Als u, als dominee 't niet hebtI"...... „Naar," vervolgde de
dokter haastig, „near dat woord zoeken wij ook, we zoeken iecler
in onze eigen richting...... Freud, Adler, Jung, Maeder...... bier
en daar wordt er een geholpen, maar telkens staan we weer voor
het ongeneesIijk gevaI......"
„Het zogenaamd ongeneeslijke......"
„ZoaIs u wilt....... Hebt u 't woord gevonden? Heeft uw geloof
het woord gevonden?
Uw broer is buiten zijn menseIijke grenzen gegaan, toen is hij
op de ruwe werkeIijkheid van het Leven stukgesIagen; vermoedeI^Jk ZaI 't weer proberen. Dear, over die grenzen moeten uw
mogeIijkIieden liggen, Dominee."
Diep zwijgen...... tot eindeIijk cl6 nominee opstond, zo vol346

komen verslagen, dat hij op weg Haar het paviIjoen van zijn.
broer vergeefs trachtte zich de goed-gekozen argumenten te herinneren, die hem moesten bewegen weer in cIe maatschappij terug
to keren.
John leek rustiger en opgewekter dan gewoonlijk. Ze wanclel- clen de tuinpaden Iangs, bewonderden de kleuren van de primu Ia's en de vioIen. John kende aI de namen van de verschiIIencle
soorten, h^J .was blijkbaar in zijn element.
„Het moet toch, nu of nooit, " dacht zijn broer en begon over
het Ieven to praten en de mooie wereld, over de kindertjes > die al
zo groot waren geworden. Kleine Jan had hij nog niet eens gezien,
die was nu aI zes jaar.
„Je moest toch eens komen; de dokter meent dat een verandering je goed zou doen. Je bent nu weer heIemaaI mens geworden,
waarom zou je Bier bIijven7 NatuurIijk zou je ons kunnen logeren, zo Iang aIs je wou, dat heeft Tine ook uitdrukkeIiJk gezegd
maar, het is druk bij ons. Ik had gedacI^t, aIs je eens op een hoer-derij in pension grog. Daar is zoveeI afIeiding, Juist in de vorm die
J on aantrekt. Je kon er ook Haar hartelust botaniseren en misschien
in die richting voortwerken.
VVat denk je er van John?"
Toen er geen antwoord kwam en John voor zich nit liep to
staren, kIopte zijn broer Item op de schouder en zei: „Denk ed
maar eens over, onder Gods zegen kom je hier vandaan. Maar je
moet het zelf wiIIen1 Ik vind, dat je aI mooi opgeknapt bent, maar
heIemaaI beter worden kun je alIeen buiten in de vrijheid."
Toen keek John op. „Beter?...... Ik ben toch noon ziek geweest,
Dirk, ik had aIIeen maar angst."
„Nu Ja, natuurliJk, dat spreekt vanzeIf, maar het buitenIeven
kaii je sterker maken. Je had Been weerstand genoeg, dat had Je
aIs kind ook niet, en clear is niet mee gerekend. Maar ik hoor het
dan weII"
Op dit bezoek volgden dagen, die voor een terugval in de oude
toestand deden vrezen. John sprak niet, zat dikwijIs met gesIoten
ogen en een geziclzt, waaraan Been enkele gedachte uitdrukking
scheen to geven.
In werkeIiJkbeid dacht hij ook Been ogenblik aan aI-of-niet Haar
buiten gaan.
Een woord van zijn broer had zich vlak voor hem gepIaatst met
onafwijsbare kIaarheid, precies zoaIs dc Bingen van het Leven
zich zo vIak voor hem pIaatsten, Bat hij ze aan moest zien, tot hij
er in verzonk.
„Nu hen je weer mens......
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Maar hiJ had zich nooit meer „mens " gevoeId, clan toen hij de
angst van al die jonge mannen, die een gruwelijke flood ingedreyen werden, uitschreeuwcle.
LVas het on-menseIijk geweest er naar to Iuisteren? Luisterden
anderen flan niet?
Of mocht Je alleen maar luisteren aIs Je zenuwen had van ijzer
en sfaaI?
lvIens-zijn...... wat was flat?
Nu was hij dus weer mensI
Dit afgestompte, lode ding was een wens en flat was liij......I
naar buiten wou? Hier was voor
Hoe Icon hij weten, of
hem betrekkeIijke veiligheid, buiten zou hij weer gaan schreeuwen.
Maar zijn broer wou graag, flat hij 't probeercIeI...... dus had
Been keus.
Maar hij liwam niet zover, flat hij er uitziclizelf over begon;
alIeen de rust keerde weer, toen de gedachte eenmaaI werkelijk
post bij hem had gevat, chat hij zijn broer ter wine moest zijn.
Hij werd ook Ievendiger, praatte met zijn cneclepatienten, nam
of en toe een krant in haiic{en, het Ieven had inderdaad near hem
gewenkt, en hij liacl die wenk verstaaci, in veel dieper zin, flan
hijzeIf vermoedde.
Het antwoord, flat hij aan de dokter gaf, ben die eindeIijk zelf
met hem begon to spreken over het voorsteI van zijn broer, was
eigenIijk een antwoord op flit, naar de diepte verdrongen besef, flat
het Leven behoorde bij het mens-zijn, het Leven zoaIs het met kIein
lht en grote sclzaduwen near hem was toegeKOmen, zijn Leven.
Twee dagen later haalde zijn broer hem per auto op en bracht
hem naar de Flazekamp, die midden tussen de groenende roggeakkers oprees in een grote halve krans van peppelen met een Linde
voor de deur, die een kroon had, zo breed en hooggeboogd, dat ze
tot ver in de omtrek gezien lion worden. Er was een zit-sIaapkamer
voor John in gereedlieid gebracht met helder- gewitte muren en
Brabants-bonte gordijneri......
„Zie zo " ...... zei zijn broer met een zucht van verlichting toen
hiJ weer wegreed, „nu is hij ten minste weer „mens " geworden."
Drie Jaar Iang woont John nu op de Hazekamp; ht is er thuis,
er is niets in hem flat de aandacht van vreemden kan trekken flan
het weifeIende in zijn hooding, en zijn buitengewone stiIheid, vooraI op de dagen, flat er IetterIijk niets scIiijnt to zijn, flat zijn beIangsteIling wekt. Dan blijven de voorzichtig-gekozen boeken, die zij
broer hem geregeId toezendt, onaangeroerd; near het herba348

riium dat hij heeft aangelegd worcdt niet omgekeken, het is of er
geen schepsel op de boerderij Ieef t ; Iiij dwaaIt aIs een verIoren
mens door de eenzaamheid van zijn hart en merit niets van wat
er om hem heen gebeurt.
Alleen van de oudste zoon van de hoer, die niet sterk genoeg
is voor het boerenwerk en nu maar meester moet worden, Ian hem
dan naderen, meestaI door een vraag om hulp bij een som die hij
niet begrijpt, of een taalkunctige opgaaf. \' p ant Meneertje is knap.
Hij kept Grieks en Latijn en Hebreeuws...... 't is zonde van
Meneertje.
Nu is het October. De appeloogst is in voile gang en John is
voor ' t eerst in geweldige actie. Hij gait been en weer tussen de
gIanzende Bergen van rood en goudgeeI en bronsgroen, hij raapt
en sorteert, het is of de weelde van het Ieven hem grijpt en meeneemt, en het raadje van zijn Leven weer mee gaat draaien in het
grote raderwerk, aIs Icracht!
En niemancl Ikan zo voorzichtig en zo gelijk de appels voor de
verzending in de gevoerde manden vIijen : „hie duud 't, of 't
levende dingen hint, " zegt de boerin, aIs hij een grote witte mand
met prachtige belle-f Ieurs van gelijke grootte op zij schuif t.
„Dat zijn het Loch ook, " zegt hij zacht, „met aI wat Ieeft, moet
men toch eerbiedig omgaanj"
Daar had je weer zo iets von Meneer_tje...... De boerin zwijgt
voorzichtig. „AIs 't Ieven zo was, dan Icon 'n mense niet meer Ieven ;
bocht, da Ieef t toch ook, en daar hoef t 'n mense toch Been eerbiecd
veur to hebben, der steet toch ook Yn de BibeI, dat onkruid vergaderd wordt en met vuur verbrand I " ...... Maar in ieder gevaI, er
Icomt verandering, dat merit zijn broer Dirk, de dominee, ook op.
Hij verliest zijn bleekgele IIeur, hij toont belangstelling voor
de Ievende have op de boerderij, heef t zelf s vriendschap gesloten met Ian, het zinnige veulen dat in 't voorjaar geboren
werd, precies op de verjaardag van de hoer.
„Ie zou zeggen...... verbaast zich de boerin, „a 't Jan MeneertJe ziet, dan trump ie aandraven van achter uut de wei.
Maar de grootste betekenis is Loch we!, dat hij weer aandacht
heel voor wat er in de wereld gebeurt en mee uitkijkt naar cde
dreigende onweerswolken, die na de grote oorlog aan de horizont
gestapeId bleven en nu weer hoog aan de hemeI optrekken.
De wind bleef ook aI deze jaren in de verkeerde hoe!, dat Ion
niet anders, na die sleclite vrede, die geen vrede bedoeIde to zijn.
Nu Ikomt de dreiging zo na, dat de vreedzame boeren aan den
Iijve gaan voeIen, wat het betelcent als het Leven, ongemerkt hoe
Ianger hoe meer ontwricht, plotseIing uit elkander dreigt to vaIlen.
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Ze worden wakker, zeIfs de meest rechtzinnigen heginnen de
hoge politiek to wantrouwen, aI clurven ze 't niet recht uitspreken.
Brood moet er zijn; aIs ' t de Boer niet goed meer gaat, clan gaat
' t geen mens meer goed.
De prijzen zijn al Iang aan ' t clalen> maar wat er nu voor de
producten gemaakt wordt, kan men niet eens meer „prijzen"
noemen.
Er wordt niets „gebeurd " . Het eier- en meIkgeId, dat de dageIijkse uitgaven dragen moet, is schrikbarencj geminclerd. Waar
zuIIen ze, als ' t zo voortgaat, pacht en hypotheelcrente vandaan
halen!
Het in zware arbeid vooruitgebrach.te bedrijf staat stil, gaat
achteruit, wordt met voIkoinen vernietiging beclreigd.
Er wordt zonder vreugde gepIoegd en gezaaid, de winter staat
voor de dear met een zorgenpak op de rug.
„Hoe minder 'n mense uut de krante weet, hoe beter 't is,"
hromt de Boer van de Hazekamp, „hold de slechte berichten maar
veur oe" , aIs Jan met sIecht nieuws thuis komt, uit de grote kraut,
die hij bij meester mag inzien.
Maar als ze 's avonds om de potkacIieI zitten en buurman komt
opIopen, begint 't toch weer over de eieren, die niks waard zijn
en de varkens dear ze geId bij moeten Ieggen.
John zegt bijna nooit een woord. Hij zit in de gemakkeIijke stoeI
door zijn broer gezonden, in 't rustigste hoekje en Iuistert.
En als de boeren uitgepraat zijn en zwijgend aan hun pijpjes
trekken, Iuistert hij door; het Leven is ook voI stemmeIoze klachten,
diet ontvangtoesteI van zijn zieI werkt weer, het is een angst en een
vreugde tegelijk; de angst wint het nog van de vreugde, want
als hij tracht near woorclen, die uitdrukking zouclen willen geven
aan wat zich in hem heweegt, vindt hij niet antlers dan de Dude
afgestompte flood-c[oeners, tivaarmee hij in de oorIogstijd vocht,
en die gaan rondcirkeIen in zijn hersenen, zodra de machine van
zijn denken maar even in beweging komt. AIs het nieuwe, levende
woord maar in hem opsprong, flat aI die Dude, dole woorden zou
kunnen versIaan, flan zou hij ook weer durven spreken.
Nu voeIt hij, dat de schreeuw weer wakker zou kunnen worden
in die angstige cirkeIing van gedachten, maar ook weet hij zeker,
flat het Ieven in hem is opgestaan en flat in het Iaatste doodsgevaar zou komen aIs hij weigerde to Iuisteren en antwoord to
geven.
Soms vraagt een van de hoeren: „Wa# zegt Meneer dervan?"
Dan schudt hij 't hoofd, en staat baastig op om met een „goedenacht ' naar zijn kamer to gaan.
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„Ie zou zeggen, ” verbaast zlch de boerin voor de zoveeIste maal,
als buurman vertrokken is, en de avondpap op taf eI komt, „zoI
noe zo 'n mense zich niks antrekken, van wat er in de wereId gebeurt? Hiej zit maar, en hiej kiekt maar en verders cduucd-ie niks."
Jan trekt onmiddellijk partij voor Meneertje.
„Och jaweI, mooder, dat hebbe ik oe al zo dikwijIs gezegd, hiej
trek ' t zich vols to voile aan, hiej zeg alIeen niks."
„Ie zou zeggen......
Op een avond brengt Jan de kraut van meester mee; er staan
kolommen voI in van de bIoedige gevechten tussen Chinezen en
Japanners.
Hij Ieest voor, snel, eentonig, even struikeIend over vreemde
woorden en dan weer in ' t zelf de tempo voort.
De boerin Iuistert met de hancden op de rand van de aardappelbak, tussen duim en vinger van de linker een half -geschilde aardappel, in de rechter het mesje.
Meneertje Ieunt achterover in zijn stoel met gesIoten ogen, er
trekken zenuwtrilIingen door zijn wangen.
De boerin Beef t een wenk en varier scoot Jan aan, die verschrikt
ophoudt.
Meneertje doet de ogen open, ze zijn rood van ingehouden
tranen.
De boerin zet de aardappelbak van haar schoot en staat op.
„Noe zullen we eerst 'n kummeke kof f ie hebben, " zegt ze vermanend en schommelt Tangs de taf eI om de kopjes op rij of weer
boordevoI to schenken. „Wiej hebt in iecder gevaI nog zat to eten
en to dninken, en daarveur motte wiej dankbaar zijn."
Zocdra Meneertje zijn kop kof f ie Ieeggedroriken heef t, wenst hij
goede nacht en gnat naar zijn kamer.
„\Viej motte veurzichtig net hum zijn, " waarschuwt de boerin,
„dat hef zIen breur ons dudeIijk ' ezegcl, aI die narigheid, daar zou
'n mense 't ook van in de kop krijgen."
John is dadelijk naar bed gegaan. Zijn bed stunt tegen de gewitte muur, hij Iigt rondom in ' t wit, alleen het zijraam, waarvan
hij de gordijnen weg beef t geschoven, om het takkenwerk van de
grote beuk to kunnen zien, onderbreekt de strakheid. Er is stalgeur in de kamer, zijn deur komt uit in een gangetje dat zich opent
irar de deeI; het vee rinkelt aan zijn kettingen.
Hij Iigt met wijd open ogen, ' t helpt Loch niet of hij ze sluit.
`'Witte muren. boointakken, een sink hemel, als hij de ogee sIuit
ziet vuurvIammen, hoort een schreeuwl...... 2oaIs vroeger
mag het nooit weer wordenl God in de hemell AIs hij begint, kan
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in der eeuwigheid niet meer ophouden, 't is beter clood to
blijven. In zijn angst vouwt fiij de handen om to bidden, en htdt
toch niet; bidden zet de deur van het hart open naar God, en met
God komt het Leven binnen en met bet Leven de wanhoop over
het Ieven ...... Eindehjk va It hiJ in een zware s Iaap, waaruit hij
wakker wordt in zulk een vertwijfelde angst, dat hit 't in bed niet
sneer uit kan houden en voor 't venster gaat staan.
De vroege Jag is ook a1 begonnen; hij hoort het vechterige
schreeuwen van de varkens op de deel, om het beste plaatsje aan
de voerbak. „Ze zijn niks waard, " zegt hij en wrijf t zich met de
hand over ' t voorhoofd. „Niks is meer wat waard."
Ln Jan begint er jets to kreunen, diep in zijn borst.......en het
rijst...... en rijst...... God, peen! Hij keert zich van ' t venster af,
kleedt zich haastig aan, en gaat naar de keuken. Geelbleek is
zijn gezicht, zo gee! als dat van Geurt van G aart, die twee honderd gulden bij de hoer van de Kreek uit 't kabinet had gestolen
en tien maanden in 't gevang had moeten zitten.
AIs zijn broer hem een paar dagen later komt bezoeken, behoeft
niet eens to vrdgeri rice ilei goat.

„Kom John," zegt hij, „Iaten we het bos maar eens ingaan, ' t is
er zo rustig. Kom, spreek je eens uit, aIs je niets zegt, kan ik niets
voor je oen.
„Je kunt Loch niets doen, Dirk. Wie kan het zwarte Ideed wegnemen, dat over de wereId Iigt? De mensen zelf zijn aI maar bezig
er aan to weven, to weven en het zo dicht en donkey to maken,
dat er geen hemels Ii^ht meer door 6n dri ngen .
Dat weet je toch zeIf ook well Hoe kan je nog bidden als je,
om maar een ding to noemen, weet, dat er op dt ogenbhk duizenden in de gif gasfabrieken werken en van de morgen tot de avond
b ezig zijn vernielingswerktuigen to bereiden om er hun medemensen mee to tref f en. Ze maken ze toch niet voor niets!"
„Je geIoof t niet meer, John! AIs je geloof de in het volbrachte
werk van Christus, zou je daa.rin rust vinden, en weten dat Gods
Koninkrijk komt, niettegenstaande het woeden van de mensen."
„Je hebt gelijk... char kan ik ook niet meer in geIoven. \Vat is
een Koninkrijk zonder mensen!... dat is Been Iconinlcrijk... ten
minste... Hij zwijgt pIotseIing.
„Nu.... praat door, toe John, want hier zit toch 't punt, zwijg
nu niet, je zou . misschien Loch nog weI kunnen geloven... "
„Och... dat weet je toch aIIang... aIs ik maar weer „mens"
mocht zijn."
„Je mag „mens" zijn, je bent het, je wiIt aIIeen doen wat voor
een mens niet is weggelegd. AIs je maar beginnen wou met een352

voudig to geIoven. Kijk eens Haar die prachtige groene akkers en
chat bIauw-zwart van de dennenbossen daarachter en die vreugcje
heb je midden in de winter, je zit bier in een paraclijsl"
Een Iangzaam, droevig hoofclschudden. „Ik ben er uit verjaagdI"
„Verjaag ?
„1a, natuurIijk door mijn eigen zwakheid.... omdat..."
Weer zwijgen.
.,Naar hoe dan, John, probeer 't me uit to Ieggen, ik wiI 't zo
graag b
Geen antwoord meer. De deur, die even een hand-breed open
keeft gestaan, is weer dht gevaIIen.
De dominee gaat been met een gevoeI van diepe versIagenheicl;
het enige, dat hij bereilit heeft is, dat zijn broer hem beIoofd heeft
eIke dag zijn wandeling to doen.
Diezelfde avond grote reunie in de Iceuken van de Hazekamp.
De jonge meester is er ook en brengt een stuk van de krant mee,
waarin staat over de Vredesconferenlie.
Ze praten met bete hoofden, want meester is een overtuigae
anti-militarist.
„Ie moue 't eigendom, dat oe van de vaderen is overgeleverci,
hewaren, as 't mot met je leven, zegt de Boer van de Hazekamp,
„chat lief ze in 't Oude Testament ook 'edaan."
„Dat kun je niet eens, Jansen, ze hebben je aI vermoord met
vrouw en kinderen, eer dat je 't weet. 't Doel is goecl, maar je
mag Been slechte micicleIen gebruiken om een goed doeI to berei en.
Harm van de Kreek neemt de pi jp uit de mond. „Der steet in
cue Bibel," zegt hij pleclitig, „slat er aItijcl oreIogen zuIIen zijn, wiej
meugt niet tegen Gods raad ingaan."
Meester wordt heftig. „Dat heb je ons al zo dikwijls gezegcl,
Harm, maar der staat ook in de BiJbeI, dat er aItijd pest zaI zijn,
en char mag je dan zeker weI tegen vechtenl Dan ga je Loch ook
tegen Gods read in? En als de VoIkenbond tot algeheIe oniwapening zou komen, dan zou iedereen bIij zijn, behaIve JuIIie. dullie
alleen zouden protesteren, omdat er aItijd orelogen motten zijn.
Vechten juIlie dan maar onder eIkaar Haar Gods read."
>Meester mot veurzichtig zijn...." waarschuwt Arend van de
Steenbreek, die in 't schooIbestuur zit.
„Voorzichtig, voorzichtig?"... Meester ziet vuurrood, wiI doorhollen, de Boer van de Hazekamp grijpt de teugeIs, want hij mag
meester weI, en Arend van de Steenbreek is een kwajel As die lets
tegen iemand hefT...
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„Meester hef geliek en Harm hef ook geIiek, 't is maar net krek>
hoe Bat 'n mense de Bingen bekielct.
Ak aan disse leant van mien huus sta, clan mole zeggen, 't Bak
is geeI, en ale an de anclere leant sta, Ban mole zeggen: 't is hruun.
En ' t is aIIebie wear, den ene leant is oId en de andere leant nieuwt.
Der steet ook in de BibeI Bat de zwaarden tot sikkeIs zuIlen gesIagen wor en.
„Dat is veur 't hiernamaa!s,” verzekert Harm.
„Ile denk antlers, Bat ze in 't hiernamaaIs Been sikkeIs meer
nodig Iiebben," weert meester zicli verbitterd, „wat zegt u, meneer
Servaas ?"
John schuclt het hoofd, staart een poosje voor zich uit, en zegt
clan Iangzaam: „AIS k weer mens was, zou ik aan de leant van de
meester staan... " Dan, aIsof hij schrikt van zijn eigen woorden>
rijst hij pIotseIing op, wenst goede nacIit en gaat de kamer uit.
Daarmee is Dole de spanning gebroken. Ze praten nog wat over
het wonderlijk doen van Meneertje, Ban is 't tijd om op to breken.
De voIgende morgen is John vroeger Ban gewoonIijk bij de
nand. Een vreemde onrust kkt hem de ogen uit.
De boerin schudt hezorgd het hoofd als ze hem het erf ziet afgaan in de richtinD van de bossen.
„Hiej hef 't zien breur beIoofd," zegt Jan, „en wat hie beIooft,
Bat duucl-ie. Ile male mien niet zo ongerust over hum, hiej is niet
gek, dat zegt meester Dole. Meester zegt: hiej lean zien weg, zien
eigen weg niet meer vinden, en ieIk mense mot toch zien eigen
weg gaan.
„Da mot Ban toch Gods weg we 'en, " meent de Boer.
„Janet, de weg, die biej 'n mense heart, Bat is Gods weg. Hiej
woi domenie worre en noe issie uut zien weg; a-j -in je hart Doer
hint, en je mot Ban up ' t ketoor, Ban ben je Dole uut je weg."
„Naar meester mot veurzichtig zijn," waarschuwt de boerin
nog eens, „Bat mo-je 'm nog ' s zeggem, a -je 'm ziet, Jan, a -je
Arend tegen je h Dan dnbbelt ze near de pomp om de
meIkbussen to schuren.
John loopt de grindweg op, die door de veIclen Haar de bossen
voert.
Er hupt een kuifIeeuwerik vIak voor zijn voeten; ht bIijft stiIstaan om Haar het rappe hewegen van de pootJes to kijken, met
lets van glans op zijn bleek, ontredderd gezicIit.
AIs het beestje opvIiegt, gaat hij harder lopen, hunkert opeens
Haar de hossen en hun eenzaamheid. De angst zaI hij weI nooit
meer kwijt raken; aIs hiJ de schreeuw maar binnen lean houden,
die gisteren avond bijna Haar huiten brak.
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Eenmaal in de heschutting van het dos worclt zijn gang rustiger.
Het rode naaldenpad tussen de dennen rijst en daaIt en veert
onder zijn voeten. De zon schiet gouden pijlen tussen de stammen
door op het rood en het fIuweIig-groen van de mosbedden. Oncler
een griIlige jeneverstruik dujict een konijnenhoI diep de IieuveI in.
Hier en Binds Iigt een dole dennenstam gestrekt; van ergens achter de heuveIs kIinkt of en toe het geIuid van bijlslagen tot hem
over. Het winterwerk voor het bos is in voile gang. Er vIiegt met
rumoerig vleugeIgekIap een houtduif op, hij schrikt even, maar
wandeIt dan weer verder, tussen grijs bemoste eikenstruiken en
heide, die nog groent in de vochtige beschutting van het bos;...
het Iopen doet hem goed, hij voeIt, dat de schreeuw in hem wordt
gesmoord, en tegelijk voelt hij, dat er iets antlers in hem oprijst,
waarvan hij het bewegen gisteren avond al speurde, toen meester
aan 't praten was... lets... Wat beweegt zich daar in helwit en
zwart Tangs een dennenstamT... Met ogen vol spanning loopt hij
er op toe, staat clan pIotseIing geschrokken slit... een ekster in
de voIIe gIanzende pracht van smetteIoos wit en diep metaalglanzend bIauw-zwart, opgeliangen aan een poot aan een dor uitsteekseI van de stam. Haastig omvatten zijn handen het diertje
en Iichten het los, het is nog bIoedwarm, maar de ogen zijn gebroken, verzonken in hun kassen. Hij wikkeIt het touwtje van de
poot en bekijkt het Bier van aIIe kanten, het vertoont Been wond,
Been breuk; men heeft het gevangen en een langzame, elIendige
flood doen sterven. Ze doen het bier, hij weet het, hij heeft er de
jongens over Koren praten, hij weet meer van hun schandeIiJke
barbaarsheicl, flat ze „speI" noemen, hij weet aIIes1 Hij heeft maar
net gedaan, aIsof IiiJ niets moist... omdat hij niet tegen ze op kant
MeneertJeI Hij weet weI flat ze achter z 'n rug Meneertje zeggen.
Iemand, die ze Meneertje noemen, heeft Been recht van spreken.
1vIaar I^ haat zeI O, Igoe haat hij ze1 AI die mensen, die moordenaars kweken, die lachen en schouderophaIen... het goIft in
hem op van woede en eIIende, aI de verscheuring van vroeger is
er weer.
Nu heeft hij flan gedaan, moat zijn broer wiIde, en nu komt het
Leven hem zó to gemoet, zo antwoordt God.
Met gebogen hoofcl Ioopt hij het bospad at, en streeIt het dode
slier, aIsof hij lets goed wiIde maken, flat de mensen hadden verstoord; de tranen clruppen op zijn handen.
„Ik zaI je begraven," mompeIt hij, „de aarde is vriendelijk en
zacht, de aarde geeft, de mensen nemen, ze zijn dieven en moordenaars; je zult niet Iiggen to rotten voor 't oog van onverschiIIige
mensen.. .
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Hij loopt meat voort met het clode Bier in zijn hanclen; eIIendig
verIaten voeIt hij zich, hehorend bij het acme afgemartelcle Ieven,
bij (lit diet.
Op een zandige plek staat hij stiI en graaft met zijn handen een
gat, en hiclt een wanhoopsgebecl: „Breng me clan meat Tangs aIle
arme, verIaten dole Bingen been, als ik nergens antlers meet voor
deug; Ban Ican ik ze tenminste nog een gevoeI geven, Bat er ergena
liefcle is, en ze onder de aarde Ieggen aIs ze gestorven zijn."
Dan vlijt hij het Bier neer en overdekt het zorgvuIdig met zand,
en Iceert huiswaarts; onder 't gaan bliift het in hem aoorsnikken:
„Teat me dat clan tenminste mogen doen, hreng me Ban meat Tangs
aIIe arme> Bode Bingen been..." AIs hij thuis Icomt is ht dodeIijk
vermoeid, meat het is toch, aIsof er jets in hem kIaart, hij is niet
too arm en eenzaam meet.
Die avond Zit hiJ stiI tussen de anderen, zijn handen liggen
roerIoos over eIkander op zijn knieen; Ii hoort praten, maar verstaat het niet, IiiJ denlct aIIeen aan het Bier en zijn Iangzame clood:
in hem herhaaIt zich werktuigeIijk het vreemd gebed: „breng me
Ban meat Tangs aIIe arme, dode Bingen been."
Sneeuwstormen Icomen jagen over het Iand, gevoIgd door regens, die de wegen onbegaanbaar maken; van wandeIen, Been
sprakeT
Op de boerderij gaat het werk zijn stiIIe gang. Maar op een
nacht is het heIe huffs in onrust. De heste koe staat op meIkworden,
meat het gaat op een zware wijs.
In Johns kamer dringen de stemmen door van de wakende
mannen en het geluid van haastig kIoffende klompen.
Tegen de morgen is er een mooi vaarskaIf geboren. De Boer
Icruipt in de hedstee om een sIaapje to halen, de boerin is als aItijcI
vroeg bij de hand.
John laat zich door hear meetronen om near het nog hijgende
Icoebeest to zien en het kalfje to hewonderen, dat op zijn vier
slappe henen in een klein hokje Been en weer stoIpert en de kop
rekt near de boerin om aan Naar hand to zabbeIen.
Niemand heeft veeI gesIapen >Meneer zeker ook nietl
Neen, Bat heeft ook niet, meat cue wind is om, de zon schijnt
en het Ieven hééft zich in hem hewogen, hij voeIt het aan de
smart,... hij wiI vandaag zijn gewone wandeIing weer doen, want
de zon en de wind hebben de wegen wat opgedroogd> het zaI nu
gaan.
In het bos Iijkt het aItijd zomer; als meat even de zon door de
woIken breekt glinsteren er duizend Ievende kleuren. De dennenarmen, die de suizende kronen dragen zijn rosrood, aIsof er de
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avondgloed overheen was getogen en de muziek van de wind is
even melodieus aIs op een lachende zomerdag.
Ditmaal voIgt hij niet het naaIdenpad, hij voeIt een drang om
tussen de stammen door to dwaIen de rosse heuveIen op en aF, om
bier en dear een vergezicht to hebben over de akkers, to stuiten
op een brede eikenstruik, die aI zijn oud koperkIeurig bIacl aIs een
kostbaarheid om zich been heeft gehouden zo schoon als een
bijna verteerde, bonte sjawl, waarvan de vrouw, die hem draagt,
maar Been afstand kan doen omdat ze in 't lich.t zuIke onsterfeIijk
scI-ione kIeuren vertoont.
Nu scliijnt de zon op zulk een eikenstruik; het bIad is zo fel
doorIicht, dat hij er bij stil moet staan en het aanraken omdat het
bijna onwezenIijk is van glans,... maar wat?... daaronder?...
bruin en wit en woIlig,... gehavencl, dood!?
Hij bulct zich om beter to zien... een arm konijn, in een vergeten
strik, door boslcraaien gehavend, gestorven eenzelfde, Iangzame,
vreseIijke dood.
En pIotseIing doemt de werkelijkheid voor hem op, dat hij eerst
weI degelijic van plan was geweest de gewone weg to nemen, en
toen gedrongen wend dwars door het b05 to gaan, niet de Iinkse
heuveI over, maar de rechtse... HeerI HeerI nu denict hij ook aan
wat hiJ de vorige maaI gezegd heeft in bittere zielenood. Nu gaan
cue Bode Bingen hem trekken, nu heeft hij antwoord; nu zaI hij
voortaan nooi# meer door het ho5 Icunnen gaan, zonder Bode dingen to ontmoetenT
Heer, HeerI... Hij bkt zich en maakt de wrede strik Ios van cle
talc waarom hij is gewonden. ,,Arm ding, en ik ben tocIi bIij, Bat
ik je gevonden heb, Ban kan ik je tenminste begraven" .-+ en terwijI hij werkt vaIIen de tranen, een regen van tranen...
Maar er veranclert lets in hem; er is lets in zijn ogen, slat maakt,
Bat men niet goed meer „Meneertje " durft zeggen, en deze verandering wekt tegelijk bezorgdheicl, omdat niemand er een verkIaring voor weet. Voor John wordt het bos nu bijna een angst. AIs hij de eerste
de beste Bag weer uitgaat, WTI hij zich keren Haar het dorp met de
vroIiJke huizen, de Icinderen op street; hij doet een pear stappen
in die richting, Ban moet keren, of hij wiI of niet, door een onzichtbare macht gebonden.
Aan 't eind van de akkers bij het hospad gekomen, staat hij
stiI, door een huivering van angst overvallen, hij Ican nauwelijks
ademhaIen, want het Leven begint zich zo geweIdig to bewegen,
alsof dear tussen die warreIing van clennenstammen zijn Lot nu
zal worden beslist, voorgoed. Het zaI Leven zijn, of sterven. Maar
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de dooclsangst grijpt hem, dat het mogeIijk sterven zou kunnen
zijn, niet IichameIijk, maar sterven de eeuwigIieid door aIs van een
Bier in een strik, aIs 't ware vastgekIonken aan de grond, levenci
flood een proof van aIIe daemonische machten > die op Item aanstormen.
Dat is doodI en dat komt, aIs hij niet Ieeft... En toch, hij moet
voort, hij kan niet meer terug, achter hem Iigt de schone, groene
aarcle.. .
Er is niets in het hos, en toch speurt hij angstig rond. Want
de dole Bingen trekken hem, flat voeIt hiJ nu, hij heeft ze zeIf
geroepenT
Is flat, omdat hij zelf ten dole is opgescIzreven?
Wat is het stiI vandaag, de wind zingt niet, hij hoort Been vogeI.
Er zijn hemeste en opengepIoegde akkers, zo tracht hij zichzeIf
gerust to stelIen, flat weten de vogels onmiddeIIijk, dear trekken
ze op af... maar flat het nu juist vandaag... O, aIs hij maar zeker
wist, flat het God was en Been blind noodIot, flat hem near een
crisis dwong, want er komt een crisis?
Hij heeft al weer to veeI geweend van binnen, to feI gehaat,
to hevig Iiefgelzad... Geen vogel,... Been krakende talc.. stil...
nu hoort hij toch wat... een kIageIiJk kreunen aIs van een mens
in stervenspijn.
Zijn vonnis? Behoort hij onherroepeIijk tot de dode dingen?
Hij kan niet vlucIzten, wiI ook niet, want sedert hij de acme lode
Bingen tot zich trekt, beweegt zich het Ieven weer, raadseIachtig,
maar zekerI Het wordt hemeI of heI... daar!...
Hij weet opeens, wat zich daar bij die bIaderhoop jammerencl
wringt, flat is de wit-en-zwartgevlekte kat van de hoerderij; hij
herkent hear, ze werd sedert twee dagen vermistl
Het flier tracht in doodspijn met de kop in de grond to Boren,
kIaarbIijkeIijk heeft het vergif in gekregen en is weggelopen om
to sterven.
Hij denkt niet meer aan zijn noodIot, maar knieIt bij het stervencle flier op de grond. Aanraken durft hij 't niet, uit vrees het
nog meer to pijnigen, maar breidt zijn handen uit over het
worstelend Iijfje en het is of er een warme stroom van medeIijclen
uit zijn handen vloeit, het flier wordt stil.
„Ik heIp hear, " mompeIt Iiij, „ik voeI, flat ik hear heIp. " Als
zijn knieen scram worden gaat hij op de grond zitten en neemt
het flier in zijn armen, het kreunt even, er lopen Iange, smarteIijke
riIIingen door het gemarteIde Iichaampje, maar het Iegt het kopje
rustig tegen hem aan, en opent of en toe cue ogen, mensenogen,
zoaIg dieren hebhen die sterven gaan.
E^I4=

Hij bIijft roerIoos zitten, tot het heest na een Lange, vreseIijke
stuiptrekking de poten strekt en zich niet meer beweegt.
„Het is afgeIopen, " zegt hij en legt ' t naast zich op de blaclerhoop; dan staat hij op en gaat wat rondIopen om zich cIe koucle
uit de Ieden to jagen; aIs hij op de plek terug komt is het Bier
icouci en stiff.
De grond is to hard om een gat to maken, daarom zoekt hij een
oud konijnenhoI en Iaat het daarin weggIijden.
Op weg near huffs denkt hij niet meer aan hemeI of hel, aan
een vonnis dat aan hem voItrokken zaI worden; de fontein van zijn
Leven is weer aan het springen, aI Iopen de tranen over zijn gezicht
aIg hiJ aan de doodspijn denkt van het verIoren Bier.
Hij durft nauweIiJks geIoven dat het waar is, want hij was God
immers kwijfi en in zijn wanhoop Iiacl hij gezegd: „AIs ik dan
nergens meer voor deug, breng me dan maar Iangs aIIe arme
code Bingen been, Ban kan ik ze tenminste begraven."
Dat was toch Been gebed, Been wegI Het Icon een zinsbegoocheling zijn nog wreder Ban aI de vorige... Jezus, Jezus... is er weI
een zo verloren aIs ikI
En ik heb toch zo verlangd U to dienen met mijn Iiefde. Hoe
komt 't Ban Bat ik U uit 't oog verloor, en Bat er noon een aniwoord
kwarn, noon, nooitI totdat ik ben gaan schreeuwen zoaIs de hele
wereId schreeuwtI
Als Bit een zinsbegoocheling is!... Hoe lcornt het Bat ik leef
en met U spreek, nu op Bit ogenblikI Leeft gij... Ieef ik? Hij loopt
met zijn handen gevouwen, zijn gezicht geheven near de winterhemel voI zon en het is of zon, of HeiIige Geest, aIs zonlichte
waarheid zich over hem, in hem stort... het stervende Bier werd
toch stiI, toen ik mijn handen over hem uitbreidde. Op de weg
der barmhartigheden gaat Jezus immers nog iedere Bag tot aan
het eincj der tijdenT... Of het gaat om een mens of een Bier, wat
doet het er toe! Op de weg der barmhartigheclen Ican je Hem aItiJc1.
ontmoeten. ,--• Daar is HijI
..En wear Ik ben zaI ook mijn dienaar zijn." Hij staat stiI en
kiJkt rond... „Gij, en ik uw dienaar? " ... zegt hij, aIs een die ontwaakt uit een ooze Broom!
Hoe glanst de aarde zo nieuw en zo schoon en hoe groet hij
hear met een nieuwe Iiefde, die alle bitterheid Jegens de mensen
met hun wreedheid buitenstoot?
AIs ze maar een keer Jezus ontmoet hebben op de weg der
harmharligheden, denkt hij, Ban verandert aIIes; ze weten niet,
wat ze doen...
De boerin van de Hazekamp staat met de hand boven de ogen
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near Meneer Se rvaas uit to zien. AIs ze hem ziet komen, gaat ze
haaslig near binnen, ze wiI Izaar ongerustheid niet tonen.
Zijn gezicht is zo wit, aIs hij binnenkomt, en zijn gang zo langzaam van vermoeidheid, maar hij vraagt Haar het kaIfje en Haar
de koe,
vraagt Haar alIes.
„Hiej wordt betercier, of hiej sterft, " denkt de boerin verschrikt,
„dat zu-je aItieJd zien. As zukke mensen sterven gaan, clan, is
't ook net, of aI dat rare van ze of vaIt."
De voIgende morgen zet John het heIe Luis in verbazing, als h^^
de Boer vraagt, of hj hem 's middags met het wagentJe Haar 't
station wil hrengen; hij gaat zijn broer verrassen.
„Diej raken wiej lcwijt, denkt de boerin, „ik bin der hued
om,"... maar ze zucht toch, aIs ze denkt aan de slechte tijden,
want Meneertje betaalcle goed.
• Meneertje?.. .
Mijnheer Servaas, John Servaas.. .1

C. Rijnsclorp

WILMA, DE MILDE
Er wordt nog aI eens gekIaagd over het geniis aan een ChristeteIijke aesthetiek. Die to schrijven, zo, dat het denken zich gevangen Beef t en de scheppende f antasie van spanning de adem inhoudt, scht nog aan niemand van ons gegeven. Wat zulk een
aesthetiek bijvoorbeeId ook voor de critiek zou kunnen betekenen,
kan niet gemakkeIijk worden overschat.
Het bezwaar is, dat de wijsgerige schoIing, die voor het schrijven van een monumentale ChristeIijke aesthetiek vereist wordt,
alIeen kan worcden verkregen in een Ieven, dat op het abstracte denken heef t toegespitst. Maar wil aan de materie recht
worden gedaan, fijn recht, recht in bizonderheclen, dan moet dat
abstracte denken beschikken over een enorme rijkdom aan persoonIijke aesthetische ervaringen, zoals alleen diegene in een Zang
Ieven verwerven kan, die met zieI en zinnen naar de schoonheid
gericht Ieeft.
Persoonlijlze aesthetische ervaringen, zei ik, en ervaringen; niet
slechts een nog zo indrukwekkende kartotheek van uitspraken en
aantekeningen, vIijtig bijeengeIezen uit de wereIdIiteratuur. De
cdenker en schrijver over de schoonheid moet tot in de vingertoppen kunstenaar zijn en Been school of richting, Been kunstuiting
zo bizar of moet tot de zlel achter de tekens kunnen doordringen.
Soms Beef t men de moed op, het verschijnen van zulk een werk
to zuIlen beleven, terwijl men niet berusten Ian in de Iectuur van
hondercd en een mono graf teen en of zonderIijke studies, min of
meer glinsterende scherven, maar die zich nooit tot een schitterend spiegeIvIak willen sam.envoegen
ook bier het onvervulde verIangen naar een bespiegeling van
de schoonheid, die bewustzijn en gemoed bevredigt en verzoent.
Maar mogen wij op zulk een uit schoonheid geboren, Ieveri
ademend aesthetisch beIijdenrsgeschrif t rekenen? En indien wij
inzien, dat hier welIicht de schaduw over ons vaIt van Mozes'
hand, die de onverdonkerde ogen beschut, waarmee deze geweIdige naar het beloofde Land spiedt, dat hij zien maar hier niet
betreden mag, zaI men dan niet, met half verblinde ogen weliswaar, terugstrompelen naar het legerkamp om van zijn h
proberen to genezen ?
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Wat is een ChristeIijke aesthetiek, wanneer zij niet steunt op
een kunstproductie, die van een ChristeIijke geest doorademd is?
Moet ze niet neersIag zijn van Leven en niet sIechts van denken?
Leest men ook druiven van doornen, of vijgen van disteIs?
Er is veeI veranclerd Binds de hetreurde Han van cIer Leek, aan
Wiens verlies wij juist in deze „Ontmoeting' -jaren telkens zo
smarteIijk herinnerd worden, zijn artikeIen over het manco-vraagStuk Schreef. OngetwijfeId is er vooruitgang geboekt; het aIgemene
niveau is verhoogcl, de smaak verbeterd, het inzicht verdiept.
1VIaar was voor 1940 het gevaar aI min of meer acuut, dat de
vaardige schriJver van ChristeIijke romans aan de huisvIijt-terwille-van-de-verdienste zou vervaIIen, na 1945 bIkt er hovend ien veeI van het vroeger verworvene teloor to zijn gegaan. Het
proza is positief van mindere kwaliteit en wie nauweIijks zijn teal
goed schrijft kan, aIs hiJ over een zeker talent van vertellen beschiIct, in minder dan Been tijcl zwart op wit tot de erkende Ietterkundigen gerekend worden.
Wear is het idealisme, waar is de Christelijke visie, wear is het
getuigend, uit roeping schrijven, dat tevens niet rust voor een
worm gevonden is, die in ieder woord en in iedere wending getuigt van de onverbrekeIijke eenheid der Ievensfuncties? Men behoeft Been MuItatuIi- of Nietzsche-allures aan to nemen om to
weten dat wat zonder hartebloed gesch.reven is, niet bestaan kan
voor het gericht van een half decennium.
En indien aI niet sinds 1925 boeken of verzen geschreven zijn,
waarvan men een schok krijgt en zegt; „fat is het waarnaar wij aI
die jaren hebben uitgezien; Merin is aI ons verIangen, al ons heimwee, onze strijd en onze geestdrift, onze liefde en onze vertwijfeIing tot teal geworden, " dan zijn er toch mensen geweest en ze
Ieven nog, die uit een ongeschreven ChristeIijke aesthetiek en Haar
een to schrijven ChristeIijke aesthetiek toe gelee f d hebben.
Zo was de, overigens overwegencl intelligente, Van der Leek. Zuiverder voorbeeId nog was de alweer tien jaar geIeden gestorve
WiIIem de Merode, die het aIs mens aI zo moeiIijk had en hovendien moest opgroeien in een tijd toen de kloof tussen de !iteraire en de kerkeIijk-Gereformeerde „tachtigers " nog aIs onoverbrugbaar gold. Een sprekencl voorbeeId was ook de stugge Van
Eerbeek, vooral de Van Eerbeek van „Gesloten Grenzen " , die
schreeuw om Ieven.
En een antler, geIukkig nog Ievend voorbeeId is zij, Wier naam
boven dit opsteI staat: Wilma. WiIma, de miIde; de vrouw wie
aIIe mannelijke abstractie, alle mannelijk verlangen Haar behjndheid ook, vreemd is; Wilma, voor wie Leven, kunst, geloof, sclioon362

heici, schrijven en getuigen samenvaIIen. Met huisvlijt heeft Naar
werk nimmer lets to maken gehad en zoncler hart kan zij niet
schrijven. Haar aesthetiek is zeer eenvoudig: de schoonheid ontbIoeit uit de warme liefde tot cIe HeiIand; wat er gIinstert over
hear bIadzijden is Paaszon. Ja aI Naar werk is, geesteIijk gezien,
op de vroege Paasmorgen geschreven; het Licht is er, maar nog
niet aIlerwegen; de herkenning is er, maar door tranen been. De
liefde wordt gesIingerd tussen doclelijke twijfeI en juichencle herkenning; er is nog newel en schaduw, maar de nacht is voorbij.
De Heer is waarIijk opgestaan.
En Loch, met aIIe eerbied voor haar werk zeg ik : evenaIs het
werk belangrijker is clan de aesthetiek als zodanig, zo is ook de
mens belangrijker clan het werk. Ik weet het, het is een Belief cde
thearie, dat het werk belangrijker is clan de mens, die immers sterft
om in zijn werk „eeuwig", zoaIs dat heet, to Ieven. Maar deze
theorie is een paragraaf uit het aesthetisch credo van de wereIct,
met haar weinig aantrekkelijke en ook zeer he-trekkelijlce, historiscbe „eeuwigheicd " van musea en bibliotheken. De mens is oneindig belangrijker. Zijn werk is maar een flauw, in zekere zin toevallig, gebrekkig en onvolledig beeld van zijn wezen. De krachten
van de toekomencde eeuw, die in ieder Christusbelijder schuilend
werken, vinden op aarde hun adaequate uiting niet. Maar men
speurt, men vermoedt ze, men wordt ze gewaar. Zo heeft ,Wilma
ons haar Iange Ieven Iang haar opstandings-aesthetiek voorgeIeef d, zwak in de werken, m.aar stralend, zuiver en niet van deze
aarde wat herkomst, wezen en toekomst aangaat. DIt is wrnst en
genade. Ondanks haar persoonlijk geloof is de opstancdingsschoonheid niet volkomen in haar werk doorgebroken. Niemand
en niets ontkomt aan het kruis en aan de wet, die de schatten in
aarden vaten bergt, opdat de uitnemendheid der kracht zij uit God
en niet uit ons. Maar gezegend en beschamend is dt Ieven, dat
het met God en de schoonheid gewaagd heef t. ZuIk een Ieven
Ian, wil en mag ook niet nagebootst worden. Maar wie er naar
kkt en het op zich Iaat inwerken, ook al is ancders bewerktuigd, zaI er de invloed van ondergaan. Wie in Nederland in
Christus geIoof t en dorst naar Ievende taaI, kan haar niet achteIoos voorbijgaan en kan het Wilma-aspect in zijn aesthetiek niet
missen.
BeIacheIijk wordt her de scheiding tussen mens en Icunstenaar.
Het zijn twee woorden voor hetzelf de Leven. En de voornaamheid,
waarover zij eens zo mooi en zuiver geschreven heef t, de christeIijke voornaamheid, die niets met sociale onderscheidingen to ma-
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lien heeft, en niets met trots, maar die juist uit ootmoecl geboren
wordt, is hear als een genade geschonken.
Wij groeten Wilma, de milde. Laat het jonge, sclirijvende
Nederland maar Iang en aandachtig near hear kijken en zich uit
eenzeIfde geIoof Haar eigen aarcl en in eigen tijd ontwikkeIen. En
wij „middenstanders " wat de Ieeftijd aangaat, die zeIf het ontoereikende van idealen en pogingen aan den Iijve hebben ervaren,
laten wij voortIeven, afronden, rijpen, zoeken, dienen. In dt proses
is niets onbeIangrijk en niets vergeefs. Het moet nog Iichter worden. De Heer is waarIijk opgestaan.

J. van Doorne

NAAMVERS
Wie God gevonden heeft, hoe zou Iiij icunnen zwijgen?
In dole woorden Ieeft wat niet to zeggen is!
Loflied en danlcgezang die 't blijde Bart ontstijgen
Maken het wonder Iuid. Draagt vruclit, verdorde twiJgenl
Aan 't stomme geeft God stem, bIoei aan de wiIdernis.
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Anna Mertens

HET OGENBL!K VAN PIJN,
DAT KEERT
Het ogenbIik van pijn, dat keert,
Van hoop hestreden, wrang genot,
`Vaaruit de Lief zich Wendt tot God,
Nadat zij moe zich heeft verweerd:
„Neem djt mij af. Ik wil het niet,
Dit denken, dat tot wean mij Ieidt.
GiJ Iiet mij nu in eenzaamheid.
Geef dáárvan mij 't bewuste Iied.
Ik ben aIIeen. Dit worclt Been kIacIit,
Niets dan het noemen van wat is,
AIleen met deze droefenis,
Die met mij opstaat en vernacht.
Dat zij niet ongeduIdig zij,
Zh niet tot wat voorbijging strekt,
Niet wat toekomend is ont-dekt,
In deemoed zij hear woon met mij.
is mijn enigste bezit,
Maar ik weerhoud haar stijgen niet,
Zo ze eens omhoogvaart als een lied,
Een engel, triomf erend-wit.
En of zij tot mij wec{erkeert
Als troost, of andere boden zendt,
God, houd mijn ziel tot U gewend,
Opdat hear onrust wachten leert.
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Anthonie Stoltz

PROTEUS
Ik, Diomedes, daagde Proteus uit,
maar Proteus wees de tweekamp van de hand.
1VIiJn schip koos zee, mijn wagen Iand,
Proteus de boezem van zijn braid.
Ik wist: Een vete zonder bloeci leeft voort.
En wederom daagde ik Proteus uit.
Hij zweeg. Hij dacht: - Een maagcl wordt braid,
maar man bIft man en woord bIft woord.
Ik daagde Proteus uit, de derde maaI.
Hij toonde miJ een pasgeboren kind:
Mijn Godsgeschenk. Wie dt bemint,
veracht het scherp-gesIepen staaI.
Ik daagde Proteus uit, de vierde maaI.
1k daagde Proteus uit, de vijfde maal.
Ik daagde uit, de zesde maal.
Proteus veracht geslepen staal.
De oude vete werd niet bijgelegd.
De tijd verstreek. Ik daagde Proteus uit.
Hij sprak: r-• Je weet Proteus' besluit.
Zijn Leven was een tweegevecht.
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Anthonie Stolle

MELANAKOPOULOS
MelanakopouIos weet, dat hid sterven gaat.
McIanakopoulos Iigt in zijn bed.
Hij heeft de medicijnf Ies weggezet.
Hij Iuistert naar de kinderen op straat.
r--r Het Ieven is een spel, McIanakopoulos,
een simpel spel van vreugde en verdriet.
En vraag Je meer, mijn vriend, dat krijg je niet.
— Maar sterven is Been spel, Melanakopoulos.
r--,^ Ach, 'k weet het niet. Ik ben van aIle dingen Ios.
'k Heb gisteren mijn testament gemaakt
en daarmee ' t aardse werk voorgoed gestaakt.
^Maar sterven is Been spel, McIanakopouIos.
— Je zegt : Geen speI. Ik vraag : Waarom is het geen spel?
Wanneer het everzwijn, in ' t nauw gebracht,
moet wijken voor de sterke overmacht,
dan denict het aan Been hemel, garde of heI.
Maar in zijn ondoorgrondelijk en Ioerend oo g
groeit ongeremd verIangen, om de kring,
die hem, de nimmer-aangerande, ving,
snel to doorbreken. Zie, in wijde bong
rent het door 't eIzenhout, snuivend. Bereikt het bos.
ZeIf s aIs de speer zijn ruige Iichaam vindt,
de Iaatste wedren met de dood begint...
— Toch is de dood geen spel, Melanakopoulos.
McIanakopouIos, hiJ waggeIt uit zijn bed.
Hij haalt de medicijnf Ies uit de Icast.
Hij vraagt niet, want biJ is geen mens tot last.
Hij denict: — Waarom had ik haar weggezet?
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P. v. d. Broken

MEI-LIEDJE
Een eindeIoze hemel had
de ziIverstilIe zee
en 't rijke Ieven wijd omvat
in vreugde en in vree.
Een vroege bIoem, pareIbedauwd,
jubeIcle uit de Icnop;
de Ieeuwerik, cut uur vertrouwd,
kIom mid ten hemeI opI
De bIoemenogen bIonken bIij
de jonge Meimaand in.
De bIoesem riep de nijvre bij
„Komt in mij en bemin."
Toen draaide een rappe blanice hand
de bIinden near de muur.
Goud Bing de morgen over 't Land,
gezegend was het uur...
Dear sprong een parelende IaclzI
Het zingen van een kindl
Gezegend, God, is zulk een Jag
die cut gescIzapen vinclt.
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J. van Doorne

MENS EN ENGEL *)
Het is met boeken aIs met vriencden : wij hebben ze niet Lief om
hun goede eigenschappen en wij hebben ze evenmin Iief ondanks
hun kwade eigenschappen. Neen, wij hebben ze Iief om de
schoonheicd, om de bouw van hun wezen, die zich verraadt inn
wat wij goed vinden en in wat wij verkeerd achten. AIs niet geheeI ter zake doende Iaat ik hier de vraag rusten, of er weI kwade,
en dus, of er we! goede eigenschappen zijn. Het kwade bestaat
immers niet? Het is een beroving. Het schept nimmer, het heeft
Been eigen vorm. Het is niet aIs Ievenswet en düs niet als Ievenseigenschap aanwezig.
De Iief de die vriendschap heet, richt zich tot de naaste uit
ervaring van verwantschap, hoe verborgen die verwantschap ook
zij, en hoe onbewust die ervaring. Zij Iaat zich zelden en dan nog
sIechts door een grote mate van zedelijke verdorvenheid af schrikken. Daarom zijn onze vrienden zeIden die personen, die wij van
onze bekenden zedelijk het hoogst vinden staan. Men noemt !iefde
blind, omdat zij minder bijziende dan Justitia is.
Zo is het ook met het boek. Niet het geschrif t, dat ethisch, aesthetisch of religieus-wijsgerig de grootste verdienste heef t, verIkrijgt onze Iiefde en wekt onze verwondering en bIijdschap, maar
dat geschrif t, dat onze eigen diepste hunkering een stem verIeent.
Het boek dus van onze broeder of zuster die in de zelf de schout
van angst en verrukking gesIuimerd heef t aIs waarin ons stemmeIoos zijn op verIossing wacht. Dat onze vreugde groter wordt door
wetmatige vervoImaking spreekt van zeIf.
Ik vind „Gesprekken met Gabriel " een buitengewoon boek.
Liever dan mij uit to putten in Iof tuitingen, wil ik trachten to
zeggen, waarom dit boek mij zoveeI gedaan heeft.
Ieder kunstwerk is en individualistisch, en het is gemeenschapskunst. Of de kunstenaar wiI of niet, en of de gemeenschap wi! of
niet, zij vinden in eIkander stem en hart. 2ij kunnen elkander
wederzijds verIoochenen, maar dat doet aan hun reIatie niets of
of toe: niet altijd wordt het eigene aIs zodanig herkend en vaak
wordt het eigene verworpen. Maar het bIijft het eigene.
In het Licht hiervan kan het dan ook Been verwondering baren,
*) Naar aanleicling van Arjen Miecdema ' s „Gesprekken met Gabriel " , uitg. Bosch & Keuning

N V.

Baarn z. j.

369

dat een geIovig kunstenaar gekomen is tot het op werkelijk h.edendaagse wijze verbeelden van het huidige geIoof sIeven. Het zou
dwaas zijn, to ontkennen, dat er in onze tijd duicdeIijke symptomen
zijn van wat wellicht een op nieuwe wijze heleven van het geIoof
zaI bIijken to zijn. Laat ons voorzichtig zijn. Ja, maar Iaat ons
voorzichtlg zijn als de Iief de, die aIIe Bingen hoot. Wij zien
klaarder dan „gisteren " dat theologie nog Been geloof is, dat niet
het dogma onfeilbaar of zaIigmakend is, hoe waardevol het ook
zij. Slechts de Ievende Christus redt ons. En deze is Heer van het
voile Leven. Het is, alsof het ons opnieuw bewust geworden is,
dat Christus wederkomende is in tijd en ruimte. EIke avond doet
ons zeggen: weer een dag cdichter bij Zijn wederkomst. De hellsfeiten, toekomencde en voorbije, worden weer f eiten, reele werkeIijkhecden, gebeurtenissen. Het ongeduIdig hart wil niet meer van
beloften Leven, het wil cde vervulling van die beloften zien. De
paradijsverwachting en het paradijsverlangen dringen zich in ons
naar voren. GeIovigen zowel aIs ongeIovigen hunkeren naar het
verloren paradijs, vooraI nu het Ieven zo duidehjk de kentekenen
draagt van de woestijn. De gerechtvaardigde geIovige wil rechtvaardig worden, de geheiligde heilig, de arme rijk. De zwerver
wil rusten in het vierstromenland, de geketende zwerven door
Edens hof. . De in zonde gevallen mens ziet in de engel met het
zwaard nog aIljd de gehate gerechtsdienaar, die hem zijn wettig
erfdeel onthoudt. Hij staat op tegen Hem, die hem tot paracdijsb ewoner maakte, en daarna de woestijn injoeg. Nooit verliest hij
d e hunkering naar zijn vaderiand.
En de geIovige? Wat is hij antlers . dan een „wereIdIing " die
gelooft? Een ongelovige is immers een mens die nog niet gelooft?
Ook bier is het geIoof het normale, het toonaangevende. Het geIoof heiligt niet aIleen het aardse paradijsverlangen, het wekt
het tevens tot verhevigcd Leven en maakt het tot een onuitbIussehjk
vuur. Het duet de hunkering naar het volmaakte onthIoeien, een
hunkering die sterker en zuiverder wordt, naarmate wij sterker
hunkeren naar Christus. Het verwonderIijke is nu, dat gelovige en
ongeIovige we! een zijn in het paradijsverlangen, maar dat hun
verlangens uit eIkaar groeien, of Iiever, dat de geIovige vooruit jilt.
immers mag mecdearbeider zijn in het proces der weederoprichting. De gelovigen molten weer een gemeenschap zijn, molten weer
tot een gezin worden: de gemeente, die representatief is voor de
gehele mensheid. Daarom Ioopt het naieve, koppige, zondige en
aardse paradijsverlangen van de hoof dpersoon in Arlen Miedema ' s boek, de zwetser Jacobus van den Domme, op het zoeken
van de aarcdse Una Sancta uit.
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Jacobus van den Domme is een echte gelovige. Hij ins onwrikbaar overtuigcd van eigen zondigheid, maar ook van Gods
Iiefde en de waarachtigheid van de Bijbel. Maar is tevens burgerIijk, opvIiegend, haatdragend, met zichzeIf tevreden, zelfbewust
omdat hij zichzelf niet kept: een gepassionneerd, egocentrisch
mens. Hij is inderdaad een mens van nu: heiIige huisjes kent hiJ
niet, hiJ zegt wat hem voor de mond komt, hij zit boordevol onrust
en vragen. Hij weet zich een kind van God en hij zou daarom we!
het paradijs willen zien. Zien? Er in Ieven. Dat heef t God beloof d.
Een nieuwe Adam? Dan óók een nieuw paradijs. Simple comme
bonjour.
Die Jacobus Iaat de auteur in gesprek komen met zijn ,,beschermengel" Gabriel. En Jacobus zegt alles uit. Niets verzwijgt
In hem spreekt de ganse gemeenschap der gepIaagde, zondige
kinderen Gods. Jacobus wil eindelijk zien, eindeli jk tasten, eindeI horen. Deze meneer Van den Domme wi! God aan Zijn
woord houden. Voor hem is ook de geringste belofte een onmiddeIIijk verzilverbare wisseI.
Op buitengewoon boeiende wijze verteIt de auteur van deze
Jacobus en deze Gabriel. Ik kan niet antlers zeggen dan dat de stijI
van dit boek zeldzaam verrassend is. De taaI is even nuchter en
aIledaags aIs die van onze gewone gesprekken, maar veeI meer
op de man af, veeI klaarder.
AI sprekende met Gabriel verIiest Jacobus zijn onbeschaamdheid, zijn egocentriciteit. Hij Ieert zien, dat heiIigmaking een alIesomvattend, een tot alle grenzen van het hart doorwerkend proces
is. Het wordt hem duideIijk, dat God de bekeerde zondaar het
paradijs Beef t, zodra die zondaar er zich in thins zaI voelen. Want
God is een God van stijI. Jacobus krijgt van veeI dingen besef.
Hij Ieert begrijpen dat het Ieven uit Iief de, het paradijs van de
aarde voor Christus ' wederkomst is. Hij wordt, het kan niet anders,
tot gemeenschapsmens opgevoed en hij besef t ten Ieste, dat een
eendrachtig samenwonen in Iiefde tot God, tot eIkander en tot de
nog ongehoorzame naasten, het paradisische antwoord is, dat de
bjd moet geven op de vraag van de Bruidegom : „Hebt gij Mij
lief?" Met andere woorden : Jacobus van den Domme Ieert de
zichtbare Una Sancta zien aIs ens en antwoord.
Het was een zware taak voor de auteur, het zojuist gegeven
inzicht to doen rijpen bij zijn „held " . Jacobus en u en ik, wij aIIen
moeten worden aIs de kinderen, wiIlen wij het koninlcrijk Gods
ingaan. Jacobus, in 't begin van ' t boek, dènkt aIIeen maar als
een kind, en dan nog slechts schijnbaar. Hij heef t een haIsstarrige
manier van benadering der Ievensvragen; zijn probleemstelIing
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is niet kinclerIijk, maar simpIistisch-Iogisch. Deze wordt pas Iangzamerhand kinclerIijk: wanneer Jacobus als een kind Ieert Ieven.
Het is to vrezen, dat weinig BijbeIwoorden zo misverstaan zijn
aIs dit: „2o gij niet wordt aIs de kinderen." Het betekent voIstrekt
niet, dat wij ons een kinderachtige Stijl moeten aanmeten, maar
dat wij volkomen vertrouwen, moeten op de Vader, ons volkomen
bij Hem veiIig voeIen, voIstrekt overtuigd zijn van Zijn Iiefde, en
volkomen onszeIf moeten blijven. Daarom waarschuwt Gabriel
voor het onaardse denken, voor het Iouter geesteIijk wezen wilIen
spelen. Jacobus moet bIijven verIangen naar het aarclse paracliJs,
hiJ moet blijven haken near cue zinneIijke bevrediging. Niet het
minst hierom, heeft het Iezen van deze „Gesprekken" een zo bevrijdende werking.
Het bestek van dt artikeI Iaat niet toe, aIIe zijden van dt boek
aan een onderzoek to onderwerpen. De waarde ervan wordt niet
aIIereerst bepaaId door de mijns inziens in grote mate aanwezige
literaire kwaliteiten, noch wordt die waarde verminclercl door zijn
onvoIkomenheden. De waarde ervan ligt aIIereerst Merin, dat het
een Icentering in de denkrichling en in het Ieven van de orthodoxe
gelovige demonstreert. Denis de Rougemont schreef zijn bekende
boek „Denken met de hanclen " . De hedendaagse gelovige beseft
op een nieuwe wijze, dat hij ook moet geIoven met de handen.
Wie Been vreemdeIing is in het JeruzaIem van de NederIandse
orthodoxie, weet dat ook char het esch.atoIogisch aspect van de
geloofswaarheden sterk de aandacht heeft. De Kerk getuigt van
een wederkomende Christus. Er is een onrust in onze harten, de
resuItante van verlangen naar Christus en van schaamte om wat
is gedaan, en vooraI, om wat is nagelaten. Ook spreekt bier het
onbehagen tengevoIge van ons formalisme (en hoeveeI meer nog),
een woord mee. Een stroom van beelden zet ons dt apes in dt
boek voor ogen: de formule, de gemeenpIaats is geweerd.
„Gesprekken met Gabriel" is een roman en niet een allegorie.
Maar toch ook niet een gewone roman. De raaclseIachtigste figuur
is weI de engel. Deze staat bier voor het wederbarencle, godcleIijke
IieiIswerk, de zieIszorg, die Woord en Geest bedrijven. Jacobus
is volkomen reeeI. Ons Ieven beweegt zich op verschilIende
niveau's: reeIe en niet-reele. In het boek zijn deze vIakken aIs 't
ware in eIkaar geschoven. Wij leven immers ook geIijkelijk en tegeIiJkertijd op die verschilIende vIakken? Zijn het Dude en het nieuwe
JeruzaIem niet minstens even „werkeIijk" aIs Moskou of Amsterdam? Wie dit vasthoudt, heeft Been moeite met de even boeiende
aIs verrassende doorstrengeIing van reaIiteit en verbeeIding.
Ik wijs terIoops op de scene, waarin Jacobus in zijn woede
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Gabriel IetterIijI met een bijI de hersens wiI insIaan. En clan blijict
het Gabriel niet to zijn, maar God ZeIf. Wie hier huivert, huivert
viii last. De BijbeI Ieert, dat heat doodsIag is. Wie God heat,
wiI God vermoorden. De huivering is goed, maar zij had er ook
moeten zijn, toen God ons voor het eerst vergunde, een bIik in
't eigen hart to slaan. Miedema heeft bier verbeeId, wat wig
aIs formule weten en aIs Erase beIijden. HiJ heeft het tot leven
gewekt.
Het vaIt echter to vrezen, dat deze beeIdtaaI niet door aIIe geIovigen verstaan zaI worden. Dat een gebrek aan aesthetisclze opvoeding hiervan aIs oorzaak moet worden aangenomen, is een
schraIe troost. Immers de boodschap van cut boek is gericht tot
aIIe Christ-geIovigen. Tocli meen ik, dat het onderscheidingsvermogen van het grote Iezerspul^Iiek niet onderschat behoeft te worden. EIk goed geschreven boek komt immers op zijn tiJd? Het
wordt niet aIIeen voor de gemeenschap geschreven, het is ook van
diezeIfde gemeenscIzap uitgegaan.
Deze > ,Gesprekken" geven veeI to genieten. TeIkens wordt de
Iezer getroffen door rake uitspraken, aplzorismen en suggestieve
b eelden. ZoaIs aan het moderne, strakke bouwwerk een weeIderig
cletaiI: het bronzen kantwerk van een balconbaIustrade of een
peer sierIijk fries boven een zij-ingang, zo ontspringt aan dt prozaische proza het tedere woord, het bevrijdende beeId.
De auteur heeft met het schrijven van dit moedige, diep-geIovige
boek ons alien aan zich verpIicht. Dat de protestantse letteren zuIk
een boek hebben voortgebracht, moet voor ons een oorzaak van
bIijde verwondering zijn. Het kan dus: bloeien in het woord en
Been tittel of jots of doen van de wet.
Het is een ontdekkend boek. In Jacobus staan wij alien „in ons
hemcl". DocIi wij worden er tevens in beicleeci met Witte kIederen.
Het is ook een smarteIijk boek. Het kind dat wij alien zijn
snikt er in. AIs je het uit hebt, heb je het gevoel, het boek zeIf
geschreven to hebben. Je weet niet eens goed to zeggen wear je
tekortkomingen en inzinkingen hebt opgemerkt: het is tot Leven
voor je geworden, je Ias het niet aIs Iiteratuur. AI wat je zeIf sari
triestheid en opstandigheid hebt, aan verwarring, Iafheid en Iiefde,
het staat rauw en eerli jk of gedrukt. Er is ook de tederheid en de
intimiteit in, die het geIovig gebed kenmerken.
De visionnaire vIucht van de verbeeIding bereikt z 'n hoogtepunt
in het praclitige slot, dat ook waarIijk een slot is: het geeft een programma, het doorIiclzt het h.eIe boek, het interpreteert de begrippen
paradijs, zaIigheid en gehoorzaamheid. Het Iaat ons de zondaar
Jacobus van den Domme zien aIs geIoofsheId, aIs een, die zover
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gekomen is, dat zijn beschermengeI zijn dienaar geworden is.
Jacobus, de Ieugen doorziende van de vergankelijkheidsprediking
en van diet al of niet vrome pessimisme, stijgt met Gabriel op het
„witte paard" tot voor Gods Croon. HiJ wordt geclreven door heilige
schaamte over het zwijgen der aarde. Jacobus dirigeert in • de
hemeI engeIenkoren, God ter verlieerliJking, maar bemerkt, dat
dit toch nog boven zijn krachten gaat. AIs Gabriel clan op zijn verzoek de engeIenkoren doet verstommen, blijft het gezang aanhouden: op aarde zingt de Una Sancta. Het paradijs is aangebroken.. .
Ik acht „Gesprekken met Gabriel " een zeer belangrijk boek;
cIe verschijning ervan is een „gebeurtenis".
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VLUCHTIGE NOTITIEN
Bezoek

Ik heb van mijn Ieven aI heel wat bezoeken of gelegd. Deze mecdedeling
is waarIijk niet van wereIcdschokkende betekenis. Maar toch moet ik zo
beginnen, want een tuinhek knarst nu eenmaaI een beetle, en ik wiI u
meenemen in de kIeine, onbecduicdencle hof van mijn herinnering aan een
bezoek. We! gold het bezoek een groot, een zuiver mens, maar ik kwam
met Iege handen, ik had er weinig to doers.
Het was dan zo, dat ik naar een oude dame moest om haar enkeIe
kIeinigheden to vragen. Zij was een schrijfster, die haar Ieven Iang getuigd
had van wat zij aIs schat des harten met zich meedroeg: haar bhjmoedig
geIoof, haar vaste hoop en haaii vurige Iiefde. Ik wist, dat zij in een kIein
huis woonde, sierIijk en eenvoudig, een huffs met een groot dak: een moederIijk en beschermend huffs. Het moest in een kIein dal tussen Iage, begroeide heuveIs staan. BehaIve zijzeIf, woonden er nog twee, eveneens
bejaarde, dames. Dan was er een bIinde kat en een heel oude bond.
Ik dacht daaraan, toen ik op de heuvel bij het huis stond. Ik voeIde me
nog Tong. De dag was aIs een lied, zoaIs dat heet. De sparren geurden.
Ik had de goIvende gIooiing van de heuveIrug achter mil geIaten, ik was
tussen de akkers door gegaan, akkers, waarop het Ionge koren to groenen
stond. En nu was ik in het heuvelgebied, en daar was het huisje. Maar
aI was het aI jeugd en Iente buiten, binnen zou ik dat toch niet vinden...
Maar toen ik even Iater binnen was, en, dicht bij het raam, tegenover mijn
gastvrouw zat, gebeurde er iets, dat ik niet !ht vergeten zaI. Want ik
vond weI jeugd in het eenzame huffs. En, werkeIijk een beetje verbIuft,
dacht iIk : hoevelen zullen op hun vijf en zeventigste Jaar nog zo Iong zijn?
Zó zonnig? Er was iets meisjesachtigs in de manier waarop ze praatte
over haar huis, haar Leven, haar werk. Ze zei geen diepe dingen : die zeggen meisjes nooit to onpas. Geen grote waarheden... natuurIijk niet. Zij
kende mij zo weinig en de aanIeiding van mijn bezoek was heel aIIedaags.
Maar ze was zo heIemaaI zichzelf : jong en blij. Ze had lets vrolijks over
zich. Ze was voI pIannen, vol verwachting.
Ik bedacht, hoeveel zij geschreven had, en hoe in dat werk steeds weer
twee Bingen naar voren komen: Ieed en genade. Heel haar scheppend vermogen had ze dienstbaar gemaakt aan het beIijden, dat genade het Ieed
overwint. De schoonheid van haar werk was dienares, de woorden knechten, gewiIIig tot getuigenis. Dat is: God Iiefhebben met geheel zijn kracht.
Toen ik weer buiten stond, ben ik nog een pons gaan dwaIen Tangs zandpaden, die door bossen heen slingerden. Wonderlijk mooi waren die
paden: Iangzaam op en Iangzaam of gingen ze en ze brachten me door
een gebied van stiIte. En ik ben niemand tegengekomen. En Loch heb ik
er haar gehoord: haar zachte, Ievendige stem; en ik heb er haar gezien:
wit, een weinig gebogen, getekend door 't veIe Ieed, dat zij gedragen heeft:
eigen Ieed en teed van anderen. Getekend ook door 'het geluk, dat zij inn
en door God vond: een Jonge vrouw.
J. v. D.
Die uw jeugd vernieuwt als eens arends.
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KRIT
ROMANS EN NOVELLEN
Artur Johansson, Het ondeelbare
leven. Uit het Zweeds vertaald
door Dra N. Boelen-Ranneft. J.
Philip Kruseman, Den Haag.
Een roman volgens het bekende
Scandinavische recept met als voornaamste ingredienten : buitenechtelijk geboren of verwekte kinderen,
eenzame boerderij en, philosophieen
over het leven en philosophieen over
God.
Sven, de knecht van de Niklashoeve,
verliest door de schuld van zijn
voogd het vaderlijk erfdeel, dat hem
in staat gesteld zou hebben een
boerderij to kopen. In zijn teleurstelling misgaat hij zich met Elna,
hoewel hij met Maj a verloofd is.
Later, als hij met Maj a getrouwd
is, komt Elna in zijn leven terug en
de misstap uit het verleden wordt
de oorzaak van het overlijden van
zijn zoontj e.
Lang niet altij d zal als oorzaak van
het leed, dat de mensen op aarde
treft, een bepaalde zonde uit het
verleden zijn aan to wijzen. Het is
echter het goed recht van de schrij ver als thema van zijn roman een
geval to kiezen, waarin zonde en
ellende inderdaad door de keten
van oorzaak en gevolg met elkaar
verbonden zijn. Artur Johansson
heeft zijn thema uitgewerkt tot de
ontknoping : de verlossing, die via
zonde en ellende bereikt kan worden door wie als Sven al het kwaad,
dat door de wereld gaat, als brandblaren leert zien. „Alle onrecht, alle
nood, alle onzekerheid, alle angst,
alles zijn brandblaren, littekens van
het kwaad, dat onze eigen daden
hebben voortgebracht. In Gods tien
geboden worden we gewaarschuwd
voor de gevolgen van onze eigen daden. Maar we hebben niet geluisterd, we hebben ons niet am de
waarschuwingen bekommerd. Maar
de brandblaren, de pijnen, zullen
ons redden."
Een slot als dit is onbevredigend
voor wie uit de Bijbel weet, dat
God Zelf de pijnen gedragen heeft,
die ons redden zullen.
Het verhaal is boeiend, het heeft
ook wel enige romantische bekoring,
maar zit toch eigenlijk vrij goedkoop in elkaar. De auteur heeft zich
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EKEN
weinig moeite getroost om de daden
van zijn figuren psychologisch to
J. M. Vr.
verantwoorden.
Jean Giraudoux, De amoureuze vergissing. Vertaling van Victor E.
van Vriesland. Uilenreeks no. 42,
Bigot en Van Rossum, N.V., Amsterdam.
Een novelle van de soort waarvan
de Fransen het geheim bezitten:
luchtig, gracieus, niet al to zedig,
en met flitsende geestigheid. Victor
van Vriesland maakte er een uitnemende vertaling van in een Nederlands dat het luchtige, gracieuze
en flitsend geestige van het Frans
uitstekend weergeeft.
C. V.
Stijn Steuvels, Avelghem. L. J.
Veen's Uitg. Mij N.V. Amsterdam,
z. j.
Het eerste verhaal van Stijn Streuvels' eerste bundel, ,,,Lenteleven"
een halve eeuw geleden verschenen,
begint met de zin: „Ik was een
versnoekte kwajongen in mijnen
tij d", en daarmee ving hij dat nog
altij d bekorende verhaal aan over
de witte zandweg, die hij van de
zolder af, waar hij voor straf was
op gesloten ; door de Vlaamse velden
zag slingeren.
Sindsdien heeft hij . nog zeer veel
over zichzelf en het Vlaamse landschap geschreven en hij heeft altij d
iets behouden van de versnoekte
kwaj ongen die hij eens moet zijn
geweest. In dit boek „Avelghem",
waarin hij zijn belevenissen als opgroeiende j ongeman in dat dorp beschrijft, toont hij zich de dikwijls
eigengereide j ongeman, die met waste koers zijn eigen weg gaat, vaak
dwars tegen de veroordelende kritiek van de dorpsgemeenschap in,
en met een sterk en onuitroeibaar
verlangen naar schoonheid.
Van de dingen die hier beschreven
worden lazen wij reeds veel in verschillende andere publicaties, van
hemzelf en van anderen. Zij worden
hier echter opgenomen in een groter verband. Nieuw inzicht in het
wezen van de auteur geven ze niet.
Misschien lezen wij bier iets meer
over de verhouding van hem en zijn
familie tot de beroemde oom Guido
Gezelle, maar wat hij hier over deze

dichter zegt is voor de vorming van
diens beeld wellicht van meer betekenis dan voor dat van Streuvels
zelf.
Wat wij echter vooral in dit boek
waarderen, is het genot dat het lezen van Stijn Streuvels' sterke,
mannelij ke proza ons opnieuw verschafte. Vergeleken met „Lenteleyen" vinden wij er meer klaarheid
en rust in dan in dat eerste werk;
hoe kan het anders. Maar ondanks
dat: Stijn Streuvels is gebleven wie
hij was, nuchter en wars van romantiek. Er is in dit boek wat meer
bezadigdheid desnoods, de dingen
worden wat ruimer gezien, maar de
romantische verstilling, het zich
wegdromen in het verleden, dat
men bij een oud geworden schrij ver
zou kunnen verwachten, vindt men
hier niet. Stijn Streuvels is ncg dezelfde heftige, hartstochtelijke belijder van het leven die hij vroeger
was. Hij is j ong gebleven.
C. V.
Ernest Claes, De oude klok. Wereldbibliotheek N.V., Amsterdam 1947.
Ernest Claes' herinneringen uit zijn
j eugd, die hij hier b eschrij ft, zijn
uit de aard van zijn schrij verschap
romtxntischer gekleurd dan die van
Stijn Streuvels. Dat wil niet zeggen
dat zij vervormd zouden zijn. Het
gaat om het licht dat de ouder geworden schrijver er op laat vallen.
Zij n proza mist de vastheid van dat
van Streuvels. Het is gladder, radder, maar minder gespierd. Het
staat misschien dichter bij het volks
taalgebruik, het is minder gekunsteld, maar naar ons oordeel ook
zwakker.
Bij Claes valt er meer avondzon
over het land der j eugd. Er zit in
deze beschrijving jets van het romantische verlangen van de ouder
geworden man naar de voorbije tijd
der j ongensj aren, waardoor misschien de wat weemoedige toon die
bij het lezen na blijft klinken, to
verklaren valt.
C. V.
V. Sirolf, De Schuldenaar. Gottmer,
Haarlem. z. j.
Deze historische roman is in een
uitgeversprij svraag, die in de tij d
van de cultuurkamer gehouden
werd, bekroond. Op de Nederlandse
literatuurmarkt van nu maakt hij
echter een weinig sterke indruk. De
hoofdpersoon van de roman, de
Pruisische ruiterkolonel Otto von
Blowitz, is een achterdochtig mens,

die de goede bedoelingen van zijn
gewaande rivaal, de Maj oor Von
Lubben, en zijn nicht waarmede deze getrouwd is, steeds in zijn nadeel
uitlegt. Hij ziet overal gevaar en benadeling, vervalt steeds meer in bij geloof en is er op gespannen bij
elke voorkomende gelegenheid
wrack to nemen op de denkbeeldige
listen en lagen die hem gelegd worden. Tot hij tenslotte het duel dat
hij van 't begin van 't boek of al
verwacht had, zeif uitlokt, waarbij
hij zijn vermeende tegenstander
doodt. Daarna pleegt hij zelfmoord.
Het heeft de auteur aan de kracht
ontbroken dit gegeven tot een fascinerend verhaal uit to werken. Het
blijft nu to vlak, waartoe de matte,
vaak uitgerekte zinnen meewerken.
Al lij kt ons de stof met historische
kennis van taken behandeld, een
sterke roman is het niet geworden.
C. V.
Foka van Loon: Het eerste gebod.
Bosch & Keuning N.V., Baarn.
Foka van Loon kan heel boeiend
vertellen en het schilderen van een
achtergrond bij Naar verhalen gaat
Naar goed af. Vooral het begin van
dit nieuwe boek is daar een bewijs
van. In latere gedeelten wil ze het
wel eens to mooi maken en ligt de
schilderachtigheid er een tikkeltj e
to dik bovenop, maar het publiek,
waarvoor dit boek geschreven is,
zal daar waarschij nlij k overheen lezen. „Het eerste gebod" is n.l. een
echt volksboek en als zodanig kan
het ook van harte worden aanbevolen, hoewel natuurlijk de qualificatie geen verontschuldiging is
voor de gebreken.
De schrijfster heeft een bekeringsroman willen geven en daarmee
zichzelf zeer hoge eisen gesteld.
Eisen die zo hoog zijn dat ze er niet
aan heeft kunnen voldoen. De uit^beelding van het zieleleven en z'n
correlaties tot God plaatst een auteur voor ontzaglij ke moeilij kheden. Hij staat voor de keus de ontwikkeling direct, als iets levends,
iets groeiends, weer to geven, dan
wel indirect, door middel van een
reeks van losse beelden de groei to
schetsen. In het laatste geval behoren de tussenliggende situaties to
worden gesuggereerd. Zowel de
weergave der psychische groei als
de eis tot suggestie zijn zware opgaven.
Op zichzelf beschouwd zijn Foka van
Loons schetsen niet onverdienstelijk.
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Maar in de onderlinge samenhang
schuilt 't zwak van dit boek. Sommige tekeningen, in 't bij zonder die
welke betrekking hebben op het leven van de hoofdpersoon Harm
Lammerts, kloppen niet op elkander. Betwijfeld moet worden of hij
voor de schrijfster wel als totale
mens geleefd heeft. Meer waarschij nlij k lij kt ons dat Foka van
Loon slechts door bepaalde (slechte)
karaktereigenschappen van hem is
getroffen. Laat ze zich er toe verleiden hem nu en dan ook van een
andere zij de to belichten, dan wordt
hij onwaarschijnlijk. Harm Lammerts' vrouw wordt geestesziek.
Met haar zitten we een beetj e verlegen. De schrijfster misschien ook.
De gegeven oplossing voorkwam in
elk geval veel moeilijkheden. Lammerts' schoonouders en z'n dochtertje, bijfiguren ten aanzien waarvan
de opgave minder zwaar was, leven
echter.
Het gemoedelijk aandoend Drents
dialect verhoogt de aantrekkelij kheid van dit boek. De Groninger
schudt echter z'n hoofd even misprijzend, wanneer aan een Groningse boerin en passant ook het woord
wordt gegund in haar eigen streektaal.
J. E. N.
A. Middelhoek: Die grote kielne
Wereld. Uitg. J. N. Voorhoeve,
den Haag.
„Nog een variant; al weer een li=
terair j ongetj a", zeggen we onwillekeurig na de slip van het stofomslag to hebben gelezen. Ditmaal is
het een Berendje, (alweer) vereeuwigd in verhalend praesens. En deze Berendje haalt het niet bij andere
literaire j ongetj es, waarvan sommige beroemd zijn geworden.
Berendje zegt en doet nog al eens
dingen die een kind van zijn leeftijd
niet kan zeggen en , doen, ook niet
wanneer hij een „bij zonder kind"
is, want ook dat is deze Berendje
(al weer) ; hij tekent verbluffend.
Staat Berendje als jongetje niet zo
hoog als andere literaire j ongetj es,
omdat z'n beeld ons niet altijd even
zuiver wordt voorgesteld, — ook als
literair j ongetj a blij ft hij achter.
Middeihoek vervalt dikwij is in gemeenplaatsen en is vrij slordig op
z'n stijl. Vrijwel nergens verrast hij
door iets eigens.
Maar niet to min slaan we 'n blik in
de ziel van het kind. En dit heeft
voor anderen een eigenaardige bekoring, ook voor hen die wars zijn
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van romantiek. Wie kent niet het
stadium waarin men moe is van het
tobben over problemen? Een confrontatie met Berendje is in die toestand een verkwikking. Berendje
ontwijkt de problemen niet, hij lost
ze een, twee, drie op, op z'n eigen
naieve wij ze, die ons keer op keer
tot een glimlach dwingt. Het aantrekkelij ke van dit boek is, dat het
zo pretentieloos en ongekunsteld is.
Dit is ontspanningslectuur in de
J. E. N.
goede zin.
Age Scheffer, Nachtboot naar Lemmer. N.V. de Arbeiderspers, Amsterdam. 1948.
Al de gebeurtenissen die het boek
beschrijft spelen zich of in ongeveer
de helft van een etmaal van de
winter 1944/'45. De hoofdpersoon,
die een opdracht heeft uit to voeren
van de regering in Engeland ziet
zich voor de keus geplaatst een
mens to doden of zelf gedood to
worden. Hij ziet de vrouw terug
met wie hij had willen trouwen.
Zij waant hem echter al j aren dood,
staat op het punt een ander to nemen, en beiden moeten opnieuw
hun houding bepalen. Hij trekt zich
bovendien het lot aan van een
j oods meisj e en twee onderduikers.
Op het ogenblik dat hij zich van
zijn achtervolger wil ontdoen vindt
deze de dood bij een scheepsramp.
Dan v olgen : het reddingswerk, opnieuw dreigend verraad, een ont
snapping van het schip to Lemmer,
een vuurgevecht, een arrestatie, een
verhoor, tenslotte ter elfder ure een
bevrijding door vrienden. En dit alles is knap beschreven. De stijl van
Scheffer doet niet denken aan het
werk van de aquarellist, z'n werk
is veel meer to vergelijken met dat
van de etser. Puntig en scherp omlij nd zijn z'n beelden. Hij verstaat
het yak.
Toch zijn al de bovenvermelde feiten „slechts feiten''. Hoofdzaak is in
het boek de reactie van de verschillende figuren er op. In lange gesprekken worden de problemen van
leven, liefde en dood besproken. De
hoofdpersoon worstelt voortdurend
om met zichzelf in het reine to komen. En Scheffer schiet to kort in
z'n pogen dit weer to geven.
Enkele gesprekken die we wellicht drie j aar geleden zouden hebben gewaardeerd omdat toen irmers van het vele wat gesproken
werd zo weinig in druk kon ver-

schijnen, omdat dit levensgevaar
meebracht, hadden we nu graag gemist, evenals de gebeden waarvoor
enige malen, uitsluitend om het gevoelseffect een alinea werd ingeruimd.
J. E. N.
Thomas Kernau, Gelijk met de Morgenster. Vertaling Herman Pijfers.
De Toorts, Heemstede, 1947.
Deze roman heeft een stuk recente
geschiedenis als achtergrond, het
Nazi-regiem zoals dit zich keerde
tegen de R.K. geestelij kheid in
Duitsland. Het klooster Maria Morgenstern wordt in '38 gesloten en
de broeders over Duitsland verspreid. Een van hen stelt zich weer
in dienst van de kerk op het strij dend front, wordt gegrepen bij het
smokkelen van deviezen, krijgt 10
j aar dwangarbeid en komt dan weer
onder zijn wereldlijke naam in het
tot gevangenis geworden Maria
Morgenstern. Daar weet hij in alle
eenvoud, onopvallend, zijn vroegere ordedienst to hervatten, to bidden en to arbeiden, gelijk met de
Morgenster.
De sfeer is zuiver, beschouwelijk.
Geweld en oorlog zijn niet meer
dan gerommel in de verte. Men zou
dit boek romantisch en vroom kunnen noemen. Romantisch door de
tegenstelling van het besloten kloosterleven met zijn stille orde en sobere natuurlijke vreugden, middeleeuws welhaast tegenover het moderne, georganiseerd harteloze dat
Nationaal Sociali sme beet. Vroom,
in Rooms Katholieke zin, omdat
binnen deze kring het leven aan
God opgedragen wordt, niet alleen
het kloosterleven maar heel het
troosteloze gebeuren van onze tijd.
Deze roman onderscheidt zich door
ziin sobere zin en zijn gewijd karakter. Men vindt er geen geschiedenis
van onze tijd, geen typering van
Europese conflicten. Dat de schrij ver Amerikaan is, verklaart misschien de gelatenheid, waarmee de
ontwikkeling in Duitsland als terloops geschetst wordt.
Een boek dat waarlij k stichtelij k
heten mag, simpel, zonder pretenties
als een monnik.
Ou.
POEZIE
Frank Lulofs, De magere brug, De
Ceder, J. M. Meulenhoff, Amsterdam, 1947.
Een sympathiek bundeltj a verzen
waarin goede regels en een zuivere
toon niet zeldzaam zijn, al is er maar

een enkel gedicht dat naar ons gevoel zonder al to hinderlijke tekortkomingen is gebieven. De inzetten
zijn meestal het best; verderop in
het gedicht lijkt de dichter zich nogal eens wat al to vlug met een oplossing van een moeilij kheid tevreden to hebben gesteld.
Het is inderdaad een magere brug
die het voorbij gegane voor de dichter met de toekomst verbindt. „Van
alles wat mij eenmaal dierbaar
scheen, ligt in mijn open handen
slechts de morgen."
Dat is niet veel, maar het kan ook
alles zijn: een nieuw begin. Laten
we het daar op houden.
C. V.
Dr E. C. Pienaar, Digters uit SuidA f rika. H. A. U. M., v. h. J. Dusseau en Co, Kaapstad en J. H. de
Bussy, Pretoria.
Tj. Buning, Uit ons digkuns. J. L.
van Schaik, Bpk, Pretoria.
Twee bloemlezingen uit de Afrikaanse poezie. Oude bekenden. De
bundel Digters uit Suid-Afrika, door
E. C. Pienaar samengesteld, behaalde een 14e druk. De bundel Uit ons
digkuns, verzorgd door Tj . Buning,
een 9e druk. De bloemlezing van
Pienaar is naar de ene kant breder;
zij is bestemd voor een algemene
lezerskring. Maar aan de andere
kant is zij toch ook beperkter, want
zij doet slechts een keuze uit het
werk van de dichters die de tweede
Afrikaanse beweging inzetten : Marais, Celliers, Leipoldt, Totius, en
hun onmiddellijke navolgers: Langenhoven, Toon van den Heever,
Visser, Keet, C. M. van den Heever.
Van de j ongste dichters werd geen
poezie opgenomen; met de gebroeders Louw, meent Pienaar, kwam er
een nieuw geslacht aan het woord.
Is dit juist? Albert Verwey merkte
eens tegen me op dat ook Werumeus
Buning en Marsman nog in De Beweging hadden gepubliceerd. Hij
wilde daarmee aantonen dat er gewoonlijk meer continuIteit is dan
men aanvankelij k wel vermoedt.
Zo is het in Nederland, en in ZuidAfrika staat het niet anders. Er lopen vele draden van de dichters der
tweede Afrikaanse beweging naar
het werk van Uys Krige, Elisabeth
Eybers en W. E. G. Louw, ook naar
de toch anders geaarde poezie van
N. P. van Wyk Louw en D. J. Opperman.
De bloemlezing van Buning is weer
naar een andere zijde toe beperkt.
Zij is uitsluitend bestemd voor de
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leerlingen der middelbare scholen.
De keuze is dus misschien niet geheel representatief. Maar aan de andere kant : hier is eveneens het j ongste geslacht vertegenwoordigd, en
dat maakt deze bloemlezing toch
ook voor een breder publiek aantrekkelij k. Wij hebben alien wel
vernomen dat er in Zuid-Afrika
nieuwe dichters zijn opgestaan, maar
hun werk ligt verspreid over tal
van bundels en bundeltj es die, indien al verkrij gbaar, tamelij k prij zig zijn. Hier hebben we dan een
boek dat niet al to duur is en dat
kan dienen voor een eerste oppervlakkige kennismaking. Enkele ifguren vallen op. N. P. van Wyk
Louw is hier facile princeps; zijn
werk, waarin een heroIsche strij d
gevoerd wordt voor zelfbehoud, verdient een aparte beschouwing. Zijn
broer, W. E. G. Louw, heeft een veel
weker toon en is meer meditatief
van aanleg. Uys Krige beschikte
over een al to gemakkelij ke versvorm, maar zijn verblijf in Afrika
en Zuid-Europa, als soldaat eerst,
als krij gsgevangene daarna, tenslotte toch weer als soldaat, heeft aan
zijn vers toch een diepere klank gegeven. Onder de allerj ongsten zijn er
(Oosthuizen, Petersen, Olga Kirsch)
die nog op de oude manier schrijven
en dan spreken de gedichten to weinig aan. S. J. Pretarius toont belangstelling voor de arbeidersbevolking,
en het onderwerp schljnt ook de
vormgeving gunstig to zullen beinvloeden. Waarom bij hem de nieuwste verzen voorop geplaatst, de oudere verzen daarna? Een opmerkelijke verschijning is D. J. Opperman,
die ongetwijfeld veel van Marsman
heeft geleerd, maar wat leent het
Afrikaanse taaleigen zich uitstekend
voor de bondiger zegging ! Van
iedere dichter worden levensbij zonderheden vermeld, ook is er een
korte karakteristiek van zijn werk
en zijn er aanwijzingen voor voortgezette studie.
J. Haantj es.
vertaald door Jan Engelsman, uitgeverij Het Spectrum, Utrecht,
Brussel, 1948.
Enige j aren geleden heeft de toenmalige minister Van der Leeuw, zelf
een uitnemend Bach-kenner, aan
Jan Engelman opdracht gegeven de
Matthaus-Passion in het Nederlands
to vertalen. Kort voor de Passionsuitvoeringen van dit j aar zag de
Tekst der Matthaus-Passion,
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vertaling het licht, to kort om nog
op een uitvoering gebruikt to kunnen worden. Over de bruikbaarheid
van deze vertaling voor een uitvoering valt dus nog geen beslissend
oordeel uit to spreken. De praktijk
zal dit oordeel moeten leveren. Intussen valt wel reeds to zeggen dat
het deze vertaling, zoals elke vertaling, niet gemakkelij k zal vallen
de zo bekende Duitse tekst to vervangen; aan de muziek verbinden
zich in ons gehoor nu eenmaal al
dadelijk de Duitse woorden.
Over de vertaling op zichzelf valt
zeer veel goeds to zeggen. Voor de
tekst der door de Evangelist gezongen partijen heeft Engelman zich
aan het woordgebruik der Statenvertaling gehouden. In de koralen,
aria's en recitatieven heeft hij zich
soms zoveel vrijheid veroorloofd, dat
de vertaling belangrijk van de oorspronkelij ke tekst of wij kt. In enkele
van deze gevallen kan men van een
grote poetische verbetering spreken.
C. V.
DIVERSEN
Dr G. A. M. v. d. Honert, Vrijheid
als levensgevoel. Uitg. v. Dishoeck, Bussum 1947.
Het vrijheidsprobleem was centraal voor het Duitse Idealisme en
dat probleem is 't thans voor het
existentialisme.
De schrijver omschrijft het vrijheidsgevoel als expansiedrang of als mogelij kheidsbeleven. „Het is het brandende gevoel van de onbegrensdheid
der innerlij ke mogelij kheden, hun
wezen is uitbreiding; daarin ligt zijn
eigenheid, zijn kern. Ge verlangt
van deze existentiele beleving noch
een verklaring, noch een rechtvaardiging; de echtheid, de authenticiteit
van de ervaring zijn u voldoende."
De scheppingsdrang van de kunstenaar is de hoogste vorm van vrij heid, want „bier zwij gen de moraal
en alle andere kunstgrepen waarmee „men" de vrijheid knecht".
Deze vrijheidsdrang „moet falen aan
de eindigheid, zoals alles wat in de
mens naar het oneindige streeft,
gedoemd is to falen".
In dit boekj e wordt veel geponeerd,
weinig geargumenteerd. De schrijver is „zich dan ook bewust dat zijn
opvatting nadere toelichting behoeft". Accoord. Maar waarom dan
dit geschrift zonder toelichting uitS. J. P.
gegeven?

Pieter van der Meer de Walcheren,
Het Witte Paradijs. Uitg. Het Spectrum, Utrecht/Brussel, 3e druk,
1948.
Wat in het werk van deze auteur
altij d weer aantrekt, is de hartstochtelij kheid, waarmee hij leven, geloof
en schoonheid onder een gezichtspunt betrekt. Men moet van deze
fijne, oprechtvrome en tot in zijn
vingertoppen schoonheidsgevoelige
mens houden en, al heeft men hem
nooit ontmoet, men kent hem uit
eigen werk beter en intiemer dan
hij wellicht zelf vermoedt. De j aren
en het lijden hebben hem gelouterd
en verkwikkend is altij d de totale
afwezigheid van het burgerlij ke en
schoolmeesterlijke. Al is Van der
Meer geen denker of schrij ver van
de eerste rang, hij is het type van de
artistieke Christenmens. Ons Calvinisme is zo veelszins vernederlandst
en de sfeer van schoonheid en kunst
vaak weinig meer dan een krul aan
een kanselperoratie. Waar en wanneer wordt in onze kerken gebeden
voor de zoekers en werkers op kunstgebied? Er zijn momenten waarop
men genoeg krijgt van ook 't meest
principiele geredeneer en men er
ook genoeg van krij gt in deemoedige houding en met neergeslagen
ogen of to wachten of, hoe en waar
onze knappe Schriftgeleerden — onderling overigens bijna tot op de
man verdeeld — ons een plaatsj e
zullen geven, waarop we staan en
een beet] e lucht krij gen kunnen. En
aan de andere kant een „Christelij k
publiek" (verschrikkelij ke term) ,
voor een deel waarvan cuituur =
ontspanning = vermaak en wier
fantasie zich beweegt op het peil
van het variete. Welk een verkwikking een mens to ontmoeten, zij het
in geschrifte, die geen scheiding wil
en dulden kan tussen heiligheid,
goedheid en schoonheid, al is die
mens -- en daarin kan geen Schriftgelovige hem voigen --een hartstochtelij k Rooms-Katholiek. Over de
dingen van het geloof to lezen in
een edel, gekuist, vaak brandendmooi Nederlands, zonder een spoor
van de geestloze routine van de
meesten onzer kerkelij ke weekbladschrijvers, dat vervult ons met grote
dankbaarheid en genegenheid j egens
de man, die deze schrijf- en levenshouding heeft verworven in een
smartelij k leven van overgave aan
God.
Het boekj a beschrijft een Kerstretraite in het moederklooster van de

Karthuizer orde to La Valsainte: de
reis erheen van Parij s uit, de aankomst in sneeuw, koude en afgrondelijke stilte, de indruk van het uiterlij k leven daar, de gedachtenwereld van de Karthuizer en dan nog
heel kort het teruggaan naar de wereld. Pijn doet voortdurend die duizendj arige mensverering, aan de
moeder van de Zaligmaker toegedragen, van wie Hij zich immers bij
bepaalde gelegenheden en definitief
aan het kruis met Zijn „vrouw" heeft
gedistancieerd, als het Zijn verbs singswerk betrof. Voortdurend Maria naast Jezus to zien geplaatst, doet
verschrikkelijk zeer. Zo kunnen we
ook hier weer niet volkomen bewonderen en dankbaar zijn, maar
toch geeft het werk van Van der
Meer ons iets, dat we sinds Willem
de Merode in eigen kring al lang
en smartelijk missen. Geef ons eindelijk schoonheid, kunst en cultuur
niet als peroratie, congres-thema,
onderwerp van bespreking, stof van
een rubriek, of practisch als concessie, sluitpost, geestelijke fooi, maar
als Christelijk leven. „Bilde, rede
nicht."
Wie niet beseft, dat heiligheid
schoonheid insluit, ook nracfisch,
heeft van de heiligheid nog niets
begrepen. God zij geloofd, die eens
C. R.
ons heimwee vervullen zal.
Logan Pearsall Smith, Some Trivia.
De Eik, J. M. Meulenhoff, Amsterdam, z.j .
Na het lezen van het mooie, zuivere boekj e van Van der Meer ziet
men precies waaraan het bij de Engelse prozadichter hapert. Hier is het
aesthetische losgemaakt van de rest
en wordt om zijns zelfs wil beoefend; het is tot religie geworden. Een
boekje als dit, met zijn korte, fragmentarische prozastukj es, scheutj es
schoonheid gevende, kan voor de
de aestheticus-zonder-God een werelds brevier zijn. En meen niet dat
het voor een belij Bend Christen zonder waarde is. Overigens behoeven
wij niet naar het Engels to grijpen,
om het proza als kunst in korte
stukj es beoefend to zien. (Dit boekj e is n.L, wegens z'n onvertaalbaarheid in het Engels uitgegeven) . Ik
meen dat het naar geest en stij 1 verwante werk to onzent van Van Deyssel en Frans Erens op minstens even
hoog peil staat en dat met name de
Van Deyssel van de avonturen van
X to Parijs en van het Dagboek van
Frank Rozelaar deze Engelse schrij -
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ver in veelzijdigheid en rijkdom
overtreft. Kent men dit Nederlandse
werk en niet het Engelse, dan weet
men ongeveer wat men van de leetuur verwachten kan en is men
voorbereid op de geestesgesteldheid
van de auteur. Hij is de pure aestheticus, wiens geestelijk domicilie to
vinden is in de buurt van Verlaine,
Debussy, Matthijs Mans en Floris
Verster. Deze geesteshouding dateert in ieder geval van voor de
eerste wereldoorlog en is daarom,
nu sindsdien zoveel aan aesthetische
waarden verloren is gegaan, voor
wie in de literatuur belangstelt belangrij k studiemateriaal.
Hoe belangrijk en behoedzaam-voortreffelijk gestyleerd deze geestesuitingen ook zijn, ze voegen Been nieuwe trekken toe aan het reeds bekende beeld van de aesthetische mens
van voor 1914; het vreemd staan
tegenover zichzelf en de dagelijkse
werkelijkheid, het hoge zelfgevoel
(„I too was one of the Princes of the
starry Universe"), het „grote werk"
waaraan nooit wordt begonnen, het
verlangen om na de dood op aarde
voort to leven „in a perfect phrase",
het is alles bekend en door anderen
minstens even goed onder woorden
gebracht. Misschien is voor ons, Hollandse lezers, het belangrijkst het
onvervalst Engels karakter van deze
kleinkunst, de humor en de zelfironie met name. Enkele citaten ter
kerinismaking,
ASK ME NO MORE
„Where are the snows of yesteryear?
Ask me no more the fate of Roses,
or of Nightingales, or where the old
Moons go, or what becomes of last
year's Oxford poets."
SOCIAL SUCCESS
„The servant gave me my coat and
hat, and in a glow of self-satisfaction I walked out into the night.
'A delightful evening', I reflected,
'the nicest kind of people. What I
said about finance and philosophy
impressed them; and how they
laughed when I imitated a pig
squealing.'
But , soon after, 'God, it 's awful,' I
muttered, 'I wish I was dead'”
C. R.
Dr H. Kraemer: De kerk in beweging. Uitg. Boekencentrum N.V.
Den Haag, 1947.
Een heel enkele maal kan men
zonder overdrijving zeggen: een onmisbaar boek. 'k Geloof, dat we
Kraemer's boek zo zouden kunnen
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betitelen. Wie verstaan wil wat er
gaande is in de Nederl. Herv. Kerk
zal altij d ook uitkomen bij de stimulerende geschriften, artikelen en
polemieken die Kraemer in dit boek
gebundeld heeft als afscheidsgeschenk bij zijn vertrek naar Zwitserland.
We ontmoeten hier natuurlij k ook
de Zending, de Indische kerken, de
wereldkerk, de noden en zonden van
de empirische kerk, de nieuwe koers,
Kraemer's ideaal van de Christusbelijdende volkskerk. Alles bewogen, bezonnen, geladen van geloof,
hoop en liefde.
Ook wie Kraemer's kerkbegrip niet
als bijbels kan aanvaarden en vragen blijft op welke kompas de nieuwe koers wordt ingeslagen heeft
diepe eerbied voor zijn strijd.
't Heeft geen zin Kier op bij zonderheden in to gaan of polemisch de
grondslagen van Kraemer's werk
aan to vatten. Wie Kraemer leest
wordt tot een keus gedwongen. Men
kan da^r niet aan voorbij. Niemand
weet, wat de toekomst brengt aan
waarachtige blijvende kerkelijke
vernieuwing. In elk geval is de kennis van Kraemer's werk nodig voor
't verstaan van de kerkelij ke verhoudingen in ons land.
S. J. P.
Een onmisbaar boek.
Dr A. v. Selms, God en de menschen.
Uitg. Ploegsma, Amsterdam, 1947.
Dr ` . Sciiis V cr tClt dC gC ,Ci11CUenissen van den Bijbel na : eenvoudig,
nuchter, in opmerkelij k goed Nederlandsch. Hij ierdedigt de Bijbel niet.
Hij vertelt alleen.
Maar zoo, dat we bij den Bijbel gebracht worden.
Een verzorgd register werkt hiertoe
zeer mee.
De uitgave is mooi verzorgd.
S. J. P.
Russische
Archimandriet Dionissios,
Orthodoxie. Uitg. ten Have, Amsterdam, 1947.
Een boek, dat ons de leer en liturgie van de Russische orthodoxie
naderbij brengt moet ons zeer welkom zijn. We hadden vanouds onze
gedachten over verstarring en veruitwendiging van de Russische kerk
uit de Czaren-tij d. Toen kwamen de
bittere vervolgingen door het Bolsj ewisme en de kerk bleek een nooit
vermoede kracht van weerstand, lij densmoed, volharding to hebben. De
oecumenische beweging bracht contact met de kerken uit het Oosten.
V

Al deze dingen hebben onze belangstelling geprikkeld voor deze kerk
van geheel eigen type, met haar diep
besef van de vergankelij kheid en de
opheffing van de scheiding van hemel en aarde in het moment der
incarnatie van Christus, met haar
uitbundige Paasvreugde, haar eredienst als een groot sacramenteel
drama, waarbij de werkelij kheid der
menswording, dood en opstanding
niet alleen herdacht wordt, maar
ook herhaald.
Het reformatorisch belijden spreekt
van schuld achter de vergankelijkheid, van rechtvaardiging door het
geloof. In de Oosterse orthodoxie
is dit stuk naar de achtergrond gedrongen. Dat neemt niet weg dat we
hartelij k willen meeleven met de
zusterkerken in Rusland. De archimandriet Dionissios geeft klare, rustige voorlichting. Belangrij k werk.
S. J. P.
Dr K. H. Miskotte: De blijde wetenschap. Uitg. Callenbach, Nij kerk,
1947.
Dit boek is een toelichting van de
Zondagen 1-12 van de Heidelb.
Catechismus en zeer de moeite
waard er ernstig mee bezig to zijn.
Een theologisch tij dschrift zou diep
op de achtergronden van deze catechismus-verklaring willen ingaan.
Hier is dat niet mogelij k; toch zal
ieder lezer tegen fundamentele vragen aanlopen.
Deze verklaring wil geschreven zijn
„in gehoorzaamheid aan de H. Schr.
en in overeenstemming met onze
Belijdenisschriften", pag. 6. Hier
komt de vraag naar de betekenis
van die bekende uitdrukking: „in
overeenstemming met". Moet dan
niet eerst gevraagd worden naar de
historische zin van het belijdenisschrift, naar wat de Kerk bedoeld
heeft met deze belijdenis. Prof. Miskotte schreef zijn boek vanuit
theologische en wij sgerige onderstellingen, waarbij geen ruimte is voor
het historisch continu van schepping,
staat der rechtheid, zondeval, verlossing.
Deze onderstellingen doen hem b.v.
zeggen, dat we eigenlij k eerst over
God de Vader kunnen spreken na
ons belijden van de Zoon.
En zo is 't ook, wanneer Prof. Miskotte zegt dat „alle kunst en alle
poezie, tens? atte boven de zelf expressie uit, lofzegging is of lofzegging bedoelt, ook dan, wanneer ze
rijst uit 't vagevuur van dit bestaan

-- als — kwelling. De rechtvaardiging echter van alle poezie, hoort U!
van alle!: ook van de antieke, ook
van de „onchristelijke" ja, van de
„antichristelijke" ligt hier in de
catechismus, d.w.z. in de Waarheid,
in de wetenschap, in de troost. Poezie is precies de onzin, de manie, de
phantasterij, waarvoor de burger
haar houdt, indien de christelij ke
catechismus een „opvatting" zou zijn
van enkele menschen, die door andere opvattingen kan worden opgewogen. De grond der vreugde is gelegd, hij leeft en werkt onder heel
het oppervlak van het aarderond.
Van de schepping zeif moet het heten: „en alle dingen bestaan tezamen
door Hem (Col. 1 : 17) "."
Achter dit alles liggen de vragen
van cultuur en christendom, van de
mogelijkheid van christelijke poezie,
van de betekenis der gemene gratie. Prof. Miskotte heeft hier zijn
gedachten over. De vraag is of ze
in overeenstemming zijn met de historische zin van de Catechismus.
In elk geval blij kt uit deze dingen,
dat 't de moeite loont ernstig met
dit boek bezig to zijn.
S. J. P.
C. F. Andrews: Het innerlijk seven.
Uitg. ten Have, Amsterdam, 1947.
Een klein boekj e, dat we eerbiedig
naderen, omdat het „beschrijft de
lange strijd, die ik doormaakte om
de innerlij ke vrede van Christus in
tijden van grote moeilijkheden en
onrust to bewaren; en hoe Zijn blijvende tegenwoordigheid meer en
meer de enige werkelijkheid werd,
die mij hielp de overwinning to behalen."
't Komt uit de kring van de Oxford-groep. Ook wie daar bezwaren
ziet, eenzij digheden, het voorbij gaan
aan accenten, die het Evangelie met
nadruk legt, zal de warme vroomheid, die uit dit boekj e spreekt, willen en kunnen waarderen.
S. J. P.
Max Picard: Het onwrikbare huwelij k. Uitg. Het Spectrum. Utrecht/
Brussel, 1947.
't Is — dat kan aan mu liggen -- niet
gemakkelij k over dit boekj e een
verantwoord oordeel neer to schrij ven. 't Is zeker de moeite waard het
to lezen. Men zal het telkens weer
opnemen, er in to bladeren, om bij
vroeger neergezette streepj es-aande-kant nieuwe to voegen. Maar is
het billijk dit boek to lezen als een
verzameling brillante aphorismen?
Het geheel van de bedoelingen van
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de schrijver wordt niet duidelijk; 't
komt niet klaar en helder voor ons
to staan.
Nog eens, 't kan aan mij liggen, want
telkens wanneer ik Picard las, had
ik datzelfde gevoel. 'k Heb uit m'n
kast gehaald, wat er van Max Picard in staat: das Menschengericht;
die Flucht vor Gott; De mens zonder werkelijkheid. Van al deze boeken geldt voor mu, wat ook geldt
van Het onwrikbaar huwelijk: boordevol prachtige, diepe, vruchtbare
opmerkingen, maar het geheel blijft
ongrijpbaar.
S. J. P.
Paul Brunton, Hoger dan Yoga, oorspronkelij ke titel : The hidden
teaching beyond Yoga, geautoriseerde vertaling van H. S. van
Hall. Uitgeversbedrijf „De Spieghel", Amsterdam 1947.
Blij kens de Appendix heeft dit boek,
dat bedoeld was als een eerste deel
van een groot werk over de verborgen leer der yoga-practij ken, onder
het Engelse lezerspubliek veel misverstanden gewekt. De auteur
slaagt er in deze appendix tamelijk
in deze to weerleggen, waarbij hij
echter een wissel op de toekomst
trekt, belovend dat de bovenbouw
van het in het eerste deel uitgewerkte tonen zal hoe nodig zijn vele
uitweidingen zijn geweest. Het leveren van een recensie die dit eerste deel recht doet lij kt mij derhalve praematuur, zo niet onmogeliik
en evenals de auteur wil ik iets in
petto houden. Het boek, waar hij
op doelt is inmiddels verschenen
onder de titel „The wisdom of the
overself" en komt dit voorj aar vertaald uit als „Het Super-ego". Ik
hoop alsdan in de gelegenheid to
zijn een uitvoerige critiek to leveren
op de essentie van beide werken.
Thans bepaal ik mij tot enige opmerkingen, ter informatie van de
lezerskring.
Paul Brunton is een Engels journalist, die in India vele leergangen
der meest vooraanstaande yogi's
heeft gelopen, daarin echter geen
bevrediging vond en op eigen gelegenheid op zoek ging naar de wezenlijke betekenis dezer oefeningen,
welke allengs was schuil gegaan
achter dor formalisme. Hij ontwikkelt verder een zeer merkwaardige
activiteit als „geestelij k leider",
waarbij hij zich gelukkigerwij s weet
to distancieren van allerlei collectief occultisme. Blij kens het voor
ons liggende werk is hij een zeer
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scherpzinnig filosoof en psycholoog
en tevens een buitengewoon begaafd stylist, verrassend door geestige Seitenhiebe en een soms haast
dichterlij ke verbeeldingskracht.
De vertaling is soms minder correct.
Zo is Aztec's geen Nederlands, waar
Azteken worden bedoeld en is ,,betrachten" een afschuwelijk germanisme voor „bezien" of „bekij ken".
Verder is het geen bewijs van upto-date zijn van de vertaler, wanneer hij de Bijbelteksten in 't OudHollands van de Statenvertaling
weergeeft. Van het waardige naar
het belachelijke is het nog altijd
maar een stap. Dat geldt trouwens
voor het hele boek. Maar daarover
P. A. H.
hopelijk spoedig.
Maurits (Jyldert, Het park der poezie, Uitgeverij F. G. Kroonder,
Bussum, z.j.
Het genieten van poezie schijnt
geen eenvoudige zaak to zijn. Uit dit
boekj e merken wij dat er nogal wat
aan vastzit. Eigenlijk zijn er volgens de schrijver twee soorten mensen : zij die het nooit leren en zij die
aanleg hebben om van poezie to genieten, die kunnen het wel leren.
Voor deze laatste soort heeft hij
dan zijn boekj e geschreven. Hij
deed het op een luchtige, causerende
toon en hij zegt veel goede dingen,
geeft behartenswaardige wenken en
zij die zich nog wat onwennig bevinden in het park zullen zeker
door hem wat meer wegwij s worden.
Maar laten zij toch ook weer niet al
to veel verwachten. Uyldert waarschuwt daar trouwens zelf voor. De
schoonste paden in de poezie-tuin
zijn die welke men zeif ontdekt. Wie
zich echter nagenoeg een vreemde
in de poezie weet, kan aan dit
boekj e zeker jets hebben.
Wij moeten echter nog een an-.
dere restrictie maken. Voor de moderne poezie heeft de schrijver
geen aandacht. De tachtigers en de
School van Verwey leveren zijn
voorbeelden en zijn beschouwingen
houden daar nauw verband mee. De
latere en huidige poezie eist echter
vaak een andere instelling, plaatst
voor vraagstukken die in dit boekj e
niet worden behandeld. Men kan
daarom niet aan de indruk ontkomen, dat de causerieen van Uyldert
uit een vroegere tij d stammen en in
zekere zin dus verouderd zijn. De
laatste schuilhoeken in het park der
poezie heeft hij nog niet aangeweC. V.
zen.

W. S. Noorcihout

HOLLAND
(een fragment)

WoIken, bouw torens voor mijn kleine dromen,
Wind, woeI met uw onmetelijke hand
door 't golvend Naar van net en wiIgebomen.
Regen, dat zoet en zwaar uw stem mag zingen.
Zegen mij wijd en prachtig Nederland
en last uw Iied en ritme mij doordringen.
II
Want nu wil ik eindIijk schrijven gaan
het lied van u en van uw kIeine Bingen
en van uw grootheid die ik heb verstaan
toen ik een kind was in een donlcer weten.
- Wat doet een kind, hij raakt nog speIencl aan,
wat hij een Ieven Iang niet zaI vergeten.
VeeI Iater in cle onrust van zijn Broom
niet meten
bIijft het Item bij en dft hij
met wat hem overweldigt, autonoom
en antlers, maar hij is in kinderjaren
zichzeIf nog niet, hij is het slier, de boom,
is het late zonlicht op de blaren,
Bat langzaam wegschuift naar de laatste top.
Hij Iigt er Iang in bed nog near to staren
door 't stille raam, maar slaapt aI aIs er op
zijn kuifje maanIicht speeIt, als moeder even
nog hinnenkomt en hem goed onderstopt.
Dan Iigt hij , kIein en droomIoos weggegeven
aan 't aclemen der aarde warm en zaclit,
een deeI van het onmetelijke Ieven
en van de stiIte van de sterrennacht.
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III
Kan men dat warm verband ooit weer verliezen?
Wordt men niet aItijd weer teruggebracht7
Men bIft het kind dat speIend in de biezen
zich vinden Iaat door een prinses, men zaI
altijd opnieuw 't vertrouwde voetpad Iciezen
dat door de heide, aarzeIend en smaI
loopt Haar het dorp dat men zich k005 in dromen,
het dorp van Holland, het is overaI.
Het ligt to sIapen oncler nude bomen
aIs men een avoncl aankomt met de trein
en groet den Bast, die aItijd weer bIft komen,
nog met een last Iantarenlicht, dat zijn
stil spel speelt met de donkere haag der linden
voor 't koffiehuis. Het groet Item met het kIein
eentonig Iied der kIok, de klanken binden
het maanIicht aIs een koepel om zijn hart,
het hart van HoIIancl. AIt^Jd blijft men kind en
wordt door die vrede uit ziclzzeIf ontward.

IV
Het is het eigen hart dat men voelt beven,
de eigen vreugde en de eigen smart.
In diepste ogenblikken wordt gegeven
dat Hollands hart zich in ons samentrekt
en in ons bIoecl en aclemen gaat Ieven.
Hoe ver men vaak ook afclwaaIt, men ontdekt
zich altiJcl weer in 't dromend blanke water
van de rivier en zuivert zich en strekt
zijn armen uit en bdt hardop ais zaten
er goden in de woIken aan de kim
met rijen slanke bomen aIs soldaten.
„O God der lucliten, gij zijt het begin.
Gij stijgt met honderci voeten uit de aarde,
met honderd hoofden blank de hemeI in.
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GiJ die het rood en 't pareIgrijs vergaarcle,
gij leidt mijn dromen Tangs uw grote bean.
O Moeller, die het oud geheim bewaarde,
stilte die de rivieren en het green
draagt in uw wijde schoot, ik zie u 's morgens
als meisje door de appeIboomgaard gaan,
ik weet mijn middag en mijn kIeine zorgen
omgeven door uw moederIijke arm,
en ' s avonds word ik veilig weggeborgen
diep in uw duister, zorgeloos en warm.
u
Het warm verhaaI gaat telkens weer verIoren,
en in een wereld die zich niet erbarmt
over de kleine mens, trekt hij zijn sporen
eenzaam en van Naar luidheid afgewend.
En toch, hij moet Naar helemaal behoren,
een andre god, een mateIozer, ment,
beschikkend over zijn besloten Ieven,
de noodlotsterren langs het firmament,
de paarden van de ondergang, gedreven
in felIe jachten, grauw en zwart en rood.
Er is Been tijd voor dromen meer gebleven,
de wankIe wereId tuimelt nit zijn loocl.
Aan eIke kim van HoIIand waaien branden
en door het IaagIancl jagen Ieecl en dood.
Die droomde hij moet opstaan en zijn handen
oefenen aan pistolen en pamfIet.
Dit is mijn land, weet hij en mijn, mijn schande,
dat het door de barbaren is bezet.

VI
En hij heeft ook het wine paard zien rijden
het heeft zijn hart van twijfelen gered,
en maakt het sterk. Hij ziet het grote lijclen,
de nood, de schuwe angsten van den Jood.
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Hij ziet hem opgejaagcl, met dierlijk wijde
ggen, die zijn getekend door de dood.
Hij ken cut in geen nacliten meer vergeten.
Hij ziet zijn wijcle land, hij weet het groot
omdat het aan de Binders heeft gemeten
zijn droom van vrijheicl en verdraagzaamheicl.
Hij ziet het door de waanzin aangevreten
van Ben ontzielde godvergeten tiJd.
En in hem groeit Ben koninklijk verleden
tot moed en Baden en
is bereid.
De Prins is weer ten strijde uitg'ereden
voor Bit zijn land het edeI Neerland soet.
En Iangs de kimmen Iiggen blank de steclen
gereinigd door het marteIarenbIoed,
aIs op Bat beeId van Ruysdael Bat hem wakker
maakt tot Ben nieuw geIoof en nieuwe moed,
wear bomen, woIken en 't refrein der akkers
vervIoeien Haar het visioen der stall,
Haarlem, Bat Iigt gewassen in het vIakke
bIinkende Iand van aI het Iijden Bat
het heeft doorstaan opdat het zo zou bIoeien.
Uit 't eigen hart voeIt hij die dromend zat
zijn Baden aIs die heIdre torens groeien.

VII
Dat het om aIIes gaat, hij weet het weI.
Hij weet: nu moet ik door de stormen roeien
en staan mijn Iied en leven op het speI.
En niet verbaasd ziet hij zich door der dagen
bittere Ioop beIanden in de ceI.
Hier is er niets meer dan zijn hart in 't trage
wissIen der schemeringen uitgebIuat.
De dromen die hem eens hebben gedragen
zijn van hun warmte en hun diepe Iust
ontdaan en in de Hecht ziet hij door 't hoge
venster de mean in een metaIen rust
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zo Icuis aIs Artemis, zo onbewogen
over de ij jte van zijn heimwee gaan.
Hij voelt een Iichte pijn achter zijn ogen,
een vluclitige herinnering maar aan
het hevig Iied dat eens Item heeft doen branden
en dat niet meer is dan een Iichte wean.
Maar die maakt hem geIukkig. Aan de wanden
ontbIoeien bIoemen in Iucide Iicht.
Wijd wordt de Broom van 't eigen vaderland en
vaIt semen met het goddeIiJk gezicht
Bat ergens aan de kim begint to schijnen
en ergens in hem kIaar worclt opgericlit:
De stall, de stacl, de engeI die het refine
Iicht aIs een baIsem op zijn ogen strijkt,
die hem herschept tot enkIe simple Iijnen,
tot kind en koning in het nieuwe Rijk.
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J. W. Veerman

HET HU1S, WAAR IK WIL WONEN
Bestek Hoch tekening zou ik kunnen tonen van het huffs, waarin
ik woven wil. VIuchtig en onvatbaar zijn de beeIden die ik er van
gezien heb, ze zijn me voorgekomen aIs vIeugen bIoemengeur, die
op de wind voorbiJdrijven en in woorden laten ze zich moeilijker
vangen Ban de heelden uit een Broom; wanneer de geclachte zich
er op richt trekken ze zich terug en lossen op, aIs kIeine zomerwoIken in het blauw van de Iucht. Men moet er maar niet to veel
op letten en doen, aIsof men Haar andere dingen kiJkt. Dan zuIlen
ze onverwachts van opzij naderen, zodat men ze aIleen uit een
ooghoek kan zien, er is beweging en kIeur, men kan niet precies
ondersclzeiden wat en zodra men het hoofd Wendt zuIIen ze verdwenen zijn. 1VIaar men wordt door ervaring wijs en Wendt het
hoofd niet meer. Zo kan men de beelden vangen, ze zijn onduidelijk en zwevend, sours vervIoeien ze met eIkaar, maar ze voegen
zich, vandaag Bit, morgen Bat, tot een totaaIbeeld, aIs men maar
stil is en ze hun gang Iaat gaan.
Wanneer ik het huffs zie is het aItiJd op het ogenbIik, Bat ik
Juist thuiskom. Ik weet niet precies waarvandaan, zeker moet ik
ergens in de omgeving gezworven hebben, maar er schijnt tussen
de omgeving en het huffs zeIf geen verbinding to bestaan, er is een
ruimte our het huffs, waarin ik niet testa, een vacuum, waarvan ik
aIIeen Ican zien, Bat het gevuId is met Licht aIs een heel dunne
bIanke neveI. De omgeving zeIf kan ik beter zien. Ik kan tenminste
de wisseIing van beeIden die daarop betrelcicing hebben weI voIgen. Er is een bos, sours, en sours ook weiIand, of lets Bat heel
uitgestrekt is en wear het warm is en Iicht, het zou misschien een
heideveId Icunnen zijn. Het bos is er zeker in de herfst, wanneer
het voIop in kIeuren staat, die fonkeIen in het wazige zonliclit van
de morgen. De bomen hebben aI veeI bIad verloren, zodat men ver
tussen de van vocht druipende stammen en takken kan doorlcijlcen,
men kan ook het bIauw van de Iucht weI zien en er hangt een
sfeer van heel fijne en beheerste triestIieicl, die nog een glimiach
our zichzeIf kan vinclen en die aItijd nog de goede Bingen, zonlicht
en kIeuren, waarderen kan.
Maar in het voorjaar zijn er de weicleveIden> voI groen Bras en
boterbIoemen; en er zijn sloten, brede, levende sIoten met vette
390

pompebIaderen, die drijven op het donkere water, dat vol heweging is. Men ziet er tussen de stengeIs van de waterplanten
torren en stekeIbaarsjes zwemmen, volgt in spanning dit
b aar doeIIoos bewegen en vergeet het opeens, omdat heel diep de
spiegeling van een blanke WoIk voorbiJ drijit. En wanneer het
hoog zomer is zaI alles weer antlers zijn, zo dat men ergens kan
Iiggen en bIijven dromen terwijI de middag als een machtig bewegen voorbi1 gaat.
1Vlaar dit aIIes is toch alleen nog maar de omgeving; dear tussen in, zonder er direct mee verbonden to zijn, Iigt ergens het huffs.
Eigenlijk heb ik daarvan nog maar heel weinig gezien, niet meer
dan een kamer en een stukje van de fain, dat aan die kamer grenst.
Ik geIoof, dat er veeI bloemen in die fain staan. Misschien is er
een kIein grasveld en er Iiggen onregeImatig gevormcle terracottategeIs tot aan de drempel van de tuindeuren. Die deuren zijn breed,
er zijn grote ruiten in, waardoor veel Licht naar binnen kan vaIlen.
wat weI nodig is, want er zijn vercler Been ramen in de Icamer en
is ook geheel in donkere kIeuren gehouden. Geschilderd zou
ik eigenIijk moeten zeggen, maar ik ben er niet heel zeker van
of dat weI het juiste woord is. Verf, behang en vIoerkleed aIthans,
zijn begrippen, die met deze kamer toch niet in verband schijnen
to staan.
De dear van de kamer is in de hoelc, schuin tegenover de tuindeuren. Wanneer ik binnenkom is het aItiJcl zomer, maar noon een
erg warme zomer. En dt is een beeId, dat altijcl weer terugkomt:
k heb juist die dear geopend en kijk nu meteen door de kamer
been naar de fain. Tot een paar meter achter het huffs vaIt schaduw. Een ogenbIik Iater ben ik de kamer aI doorgeIopen zonder
op de Bingen dear to letten en op de drempeI blf ik Ban staan,
de handen in de zakken, om zo de fain op to nemen. Zeker is het
intussen voorjaar geworden, misschien weI de eet,ste werkeIijke
voorjaarsdag, hoewel natuurIijk alIes volop bIoeit. Het voorjaar
zit denk ik het meest in de lucht, die vandaag voor het eerst van
een Iicht-doortinteId en wazig bIauw is. Er vliegen vogels, maar
niet van de ene pIaats near de andere, ze blijven rondcirkeIen en
zwieren, zoals om een kerktoren zwaIuwen die teruggekomen zijn.
Het Iijkt ook wel op het zwenken en zwaaien van meeuwen boven
een bIanke zee. Maar ze vliegen zonder geluiden to maken en
hoger Ban meeuwen, zo hoog, Bat ze sours haast niet meer to zien
zijn, het near boven kijken maakt ook duizeIig.
Ik houd er Ban van to gaan zitten op de drempel, wear het, in de
zon nu, behageIijk warm is. Er waait een heel voorzichtige, Iauwe
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wind, die helemaaI Been hinder geeft, ik heb de mouwen van mijn
overizemd opgesIagen en rook een pijp. Misschien zit ik hier een
half uur, misschien een uur, maar ik verveel me Been ogenbIik,
k kan aIdoor die pijp roI{en, wat soezen en kijken Haar het Bras
en de bloemen, vers groen gras met madeIieven en de bIoemen
zijn heIgeIe zonnebloemen en straIend Witte margrieten en rode
anjers, die heel zoet ruiken. En ergens zijn er geIuiclen van een
sch.00nmaak, het kloppen van dekens of kIeden bij de Buren, bier
Brie of vier huizen vandaan. Dat is trouwens wonclerlijk genoeg,
want er zijn helemaal Been Buren, het Buis staat zo maar ergens
in het voorjaar.
AIs ik Iang genoeg gezeten heb is de pijp weg, niet uitgegaan,
aIIeen maar weg, en ik sta op en Ioop de kamer in Haar mijn bureau. Daar Iigt mijn werk nog, wear ik juist eens even bij weggeIopen ben toen ik merkte, .dat een berekening waarmee ik bezig
was niet tot een opIossing scheen to voeren. Misschien ben ik er
aI die tijd mee bezig geweest, of het ogenbIik rust heeft me goed
gedaan, want nu ik eerst nog even IZaIF afwezig Haar mijn papier
sta to kijken, zie ik opeens, dat dt en dat ook niet goed is en aIs ik
Ii t zo eens probeerde. Dan zit ik aI weer en grabbel Haar een potIood. Dat moet ongeveer om haIf eIf in de morgen zijn, ik kan de
bIauwe Iucht huiten zien en er vaIt ook wat zonIicht in de kamer,
niet veel, maar bier en clear een plek op een pear boeken in de
kast, zoaIs plekken zonIicht op de grond in het bos. Het is bier ook
even Eris als in het bos en het donkey vercler in de kamer is Been
donkey, maar schaduw.
Maar aIs het half eIf in de morgen is, waarom Brandt dan nu
mijn bureauIamp? AIs, behaIve deze kamer, het huffs er verder
nu ook was zou iedereen dear al slapen en de stiIte suist om me
been. Dat geeft me het gevoeI, of ik hier een beetle de wereId zit
to regeren, maar ik weet weI, dat die regering alleen maar duurt,
zoIang ik me heel stiI hood en er tegen niemand over spreek. Het
is zeker aI Iaat, maar ik ben de heIe dag nog niet zo h.eIder geweest. Driftig werk ik door, dt moet zo en dat moet zo worsen,
zoncler aarzelen vind ik de Bingen die ik nodig heb, mompeIend
stippeI ik cle koers uit, waarIangs ik gaan zaI en ik weet Bat het
goed is. De td staat een pear our Lang stil, maar als ik tot een
afgerond geheeI gekomen ben en clear, aIs beIoning voor mezeIf,
een nadrukkeIijke streep oncler zet, zie ik dat het intussen half
twee geworden is. Ik ben grondig moe en rek me eens uit, daama
bIijf ik nog even Haar het resuItaat van mijn werken kijken, een
kleine zegetocht door het overwonnen gebied. TensIotte heeft ieder
mena zijn zwakheden.
392

loch moet deze zegetocht me we! .merkwaardig goed gedaan
hebben. Van vermoeidheicl hb ik geen Iast meer. Of is dat, omclat
ik nog maar net thuis gekomen ben? In ieder gevaI verheug ik me
er in, een heIe avond to kunnen gaan lezen. Avonclen aIs cleze
zijn de mooiste. De hele dag is het buiten al donkey en grauw
geweest> misschien valt er nu wat regen of vochtige sneeuw. En
ergens ver weg kan er ook nog weI een stall zijn, wear de mensen
haastig Iangs de verlichte winkeIs gaan om hun inkopen to doen,
voor de gde December misschien. Maar om miJ been is alleen
het donkey van de kamer, de zware overgordiJnen zijn alIang dht
gegaan.
Dan Ieg ik een pear blokken bout op het open haardvuur, die
cladeIijk knetterend beginnen to branden. Maar ze branclen zonder rook en het Iicht van de fIakkerende vIammen zaI ook niet
hinderIijk zijn, wanneer ik later ga zitten Iezen. Nu ban ik eerst
nog een poosje near die vlammen kijken; met het gezicht Haar het
vuur staande, weet ik de kamer achter miJ, ruim als een zaaI in een
oud jachtslot, eigenIijk voel ik me ook of ik juist ben teruggekeerd
van een opwindende morgenjacht door een besneeuwd dennenbos.
Er schijnt een fielder vrieslicht door de h.oge gIas-in-Iood ruiten
en ik weet, dat buiten de sneeuw in het zonlicht sclzittert. Maar
van die Jach.t ban ik niet veeI zien, ik hoor alIeen, een wapperende,
bontgekIeurde wimpel, de bewegeIijke kIankenreeksen van een
Jachthoorn, die opkIinken, weerkaatsen en wegsterven: blow,
bugle, blow and the echo ' s dying, dying en het is zeker een vroIijke jachtstoet geweest, die uitgereden is. Overigens geloof ik, dat
ik niet eens van jagen hoed, de kamer zou ook evengoed een oude
boerenkeuken kunnen zijn. Er is een Iage, berookte schouw waarom knechten en meiden zitten, die elkaar in de winteravond met
donkere stem verhalen vertellen, bij het pIotseIing opschieten van
de vlammen aIs de wind door de schoorsteen trekt gaat er een
schokje van schrik door de sclzouders. Dan wordt het weer mijn
eigen kamer. Ik zet een stoeI bij het vuur, waarin ik Iang zaI
kunnen zitten zonder vermoeid to worden en een lamp schuif ik er
Bij aIIe Bingen die ik doe, heb ik het gevoeI of het nu verder
voor aItijcl zo zaI bIijven, een Iaatste schikking, een eindbesIissing.
Misschien zaI ik ook ergens een gIas wijn neerzetten, Bat aIs doorzichlig goud zaI fonkeIen. Ik zaI er niet eens van drinken, maar
het is goed er Haar to kijken en ik voel ook we!, Bat het erbiJ hoort,
misschien is Bat een dichtrIijIce trek in me. En waarom zou men
niet, zoals een ender een vaas met bloemen, ergens een glas wijn
neerzetten en erbij denken aan het land, wear bet vandaan komt?
Ik ken het zien liggen, aIsof de kamer Been muren meer had, de
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door de zon warm gestoofde heIIingen van een wijngaard in ZuidFrankrijk met het bIauw van de Iucht erboven en het bIauw van
de zee in de verte. Er is nog genoeg zonneschijn in dat ene glas
b Iijven Izangen om de heIe kamer to verlichten.
En nu zie ik ook weer, flauw en schemerig, de wanden van de
kamer, wear veeI hoekenkasten staan en bier en clear wat mooie
Bingen, een ets of wat oucl porceIein. Ze zuIIen zich bescheiden op
de achtergroncl houden, deze dingen, maar niet zozeer op de
achtergrond aIs de stall in de verte of de voclitige sneeuw buiten,
ze zulIen er aItijcl zijn en stiI zijn en tocli de heIe sfeer beheersen.
De boeken in de boekenkast zijn de mooiste die ik ken en ik
h eb fie nog noon gelezen. Ik Ioop er heen en zoek er een ult.
Zoeken is het niet eens, misschien is er eigenlijk maar een boek,
hoewel de pIanken voI staan met aIIemaaI verschiIIende. Maar
aIs ik er een uitneem, is het joist het boek Bat ik hebben moet en
aIs ik een ender genomen had, zoo het ook het goede geweest zijn,
misschien hetzeIfde. En Ban Iees ik > ik ben alleen met het boek,
d e wereId is er niet meer, want het boek is de wereId geworden.
Ik weet niet of het mogeIijk is bij Bit aIles van een huffs to spreken,
maar zo is het huffs, waarin ik wonen wiI. Of beter gezegd, zo was
het, want het schijnt, Bat er jets aan het verancleren is.
Laatst kwam ik in de brede gang buiten mijn kamerdeur een
kIeine jongen tegen biJ mijn thuiskomst. Ik merkte hem pas op,
toen ik op het punt stond de kamer binnen to gaan, misschien
kwam Bat, doordat ik hier nog heel vreemd was, ik had die gang
eigenlijk nog noon gezien.
Het was er breed en ruim aIs in een hal en ook veel lichter Ban
in mijn kamer, zonIicht Bat in een schuine bean ergens door een
ream vieI tinteIde er op de wit met zwarte tegels. Een voordeur
of deuren Haar anclere vertrekken kon ik niet zien, maar ik voeIde
toch weI, Bat ze dichtbij moesten zijn, aIsof ze weI spoedig to
voorschiJn zouden komen, aIs ik maar wachten wiIde. Maar ik had
nauwelijks aandacht voor andere deuren, zo wonclerIiJk was me
het gevoel om Bit nieuwe gecleeIte van mijn eigen huffs, en om die
Iclelne jongen, waarmee ik weI lets to maken moest hebben.
Hidden in de hal zat hiJ to speIen met de plekken zonlicIzt op
de tegels, maar hij stond op toen ht me zag, hij keek uit ernstige
blauwe ogen, en hij was al bt me, we Bingen semen verder. Ik
deed de dear van de kamer open en zag zoaIs aItijd de tuin daarachter Iiggen, zoaIs aItijcl Bing ik de kamer door zonder op de dingen dear to letten, maar we waren nu semen en Bingen zitten op
de drempel van de tuindeuren. En intussen was het aI avond ge394

worden, we keken stiI Haar het Iangzaam rooclkIeuren en verschemeren van de Iht, ik Ham zijn handje in de mijne en ik voeIde me
bIij en bedroetci tegelijk, want ik wist we!, dat djt een erode merest
ziJn.
Toen we eindeIijk opstonden en ons omkeerden, waren Icamer
en huffs verclwenen, er lag een vIak Iand voor ons met in de verte
enkeIe heuveIs, waaromheen een neveI van morgenzonliclit ping,
die Haar ons toe Iangzaam in donker vervloeide.
Samen en nog hand in hand begonnen we Haar de heuveIs toe
to Iopen. Totdat hij me losliet en alIeen verder grog. En terwijI ik
aIIeen in de avond achterbleef, zag ik hem de Iichte heuveI opgaan, nog eenmaal zwaaicle hij, toen hij boven was. Ik zag hem
een ogenbIik in voIIe Iengte staan, straIend tegen de achtergrond
van de Iiclzte morgenhemeI. Daarna begon hij aI aan de andere
karat of to daIen.

395

Inge Lievaart
ER KWAM EEN VOGEL VAN OVERZEE
Er kwam een vogeI van overzee,
zijn warm, rood hart bracht de Iente mee.
PIots streak ht Weer op de sneeuwen dooci,
en roncl hem kringde de aarcle bIoot;
zacht Icraakte het eeuwoud ijzeIkleed,
en vrije bomen bewogen breed;
de vogeI droeg er zo rode bIos,
tong aI de groene bladeren los;
hij tong voor de poort van het winterpaleis;
zong aI binnen die burcht van ijs;
zong voor de troop, zo hoog en luid;
hij pikte de Iconing de ogen uit.
De koning was flood, maar zijn dole hand
sloot vast om de vogel een koude band;
de bomen hieIden hun edam in,
to horen een klein, zacht, zingensbegin;
de vogel lag met verstiIde keel;
een enkeI bled ward aI dun en gee! Toen Icwam van achter een wolk de zon,
die rood en good to branders begon;
het trotse paIeis smolt drop na drop,
het stale Been bitse torens meer op,
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het werd aI kleiner, zonder geIuid,
Coen vloog de vogel plots zingend uit>
met een Iied zo zoet en kIaar van wijs,
aIs woei het aan uit het paradijs;
en op zijn klein hoofcl, triomfant,
was een kroon van goud en diamant;
de velden goIfden in vreugde op,
de Bergen schokten, aIs in gaIop,

de bomen kIa i ten Iuid in de hand,
het net werd fIuit aan de waterkant.
Toen zweeg het alIes opeens weer stilt
de vogel zong van zijn gouden tiI;
zong van des Meesters open hand;
van moeite en Ioon, opnieuw verwant ;
zong aI Hader een schoon verschiet
van bIoei en vrucht en weIken niet tot blauwde plots veer de verborgenheid
van afwezige tegenwoordigheid.
Nog tong de echo zijn afscheidsgroet reeds vIoog hij recht de zon tegemoet.
- Sinds waart een Iuisteren de velden rond
Haar 't nieuwe lied, dat zijn keer verkondt,
aIs bIoemen zuIlen groot opengaan
en vlaggena tusaen het groen instaan;
als brelcen duizend zangstemmen nit
in 't Juichend Iied van de zomerbruid ;
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aIs antwoordt aardes diepst donler claI
zijn zingen met schaI en wederschaII
.-• MiJn hart wacht diep in het wereIdhart;
o, wereldhart, cliep in mijn hart,
van al cut verIangen ben ik de som.
Hoor, ai wat ademt, ademt: Komi

Else Wichers

REGEN
Regen ruist in donk're nacht,
tikkeIt hard op bomenbIaren
die zacht glimmend staan to staren:
honderci ogen van de Hecht....
Regen ruizeIt om mij Been,
drupt gestaag van hoge goten:
Ideine, niet to weren stoten ... .
en ik ben zo gene aIIeen ... .
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Andries Don gera

VOORJAARSWEEMOED
Het voorjaar triIt in Berk en spieg'lend water
en wekt in mij vermoedens van de dag,
die vroeger was en weer zaI komen, Iater
aI3 d'aarde bIinkt van Gods volmaakte Iach.
Blijf nochtans Buren, voorjaar, ja blijf Buren.
Gij zijt mij Iiever Ban een eeuwigheid,
waarin niet meer de troost der brow uren
een zachte sluier op mijn droefheid spreidt.
Maar Iaat, wanneer het zwaard van d'urenwijzer
mij uit cut camouflagenet verdrijft,
mijn dwaze hart to inniger en wijzer
alIeen verlangen Haar geIuk dat hlijft.
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Hans Turizen

JAll (ANNO

1930)

De verdrukten hebben een stem gevonden
vanuit hun eigen verrukking: Een LiedI
Maar beseffen de kracht slier bijna vrome
bazuinstoot tegen hun Jericho niet.
Vertederd heffen de donkere handen,
aIs Ieefde het Icoper, hun instrument
en nemen bezit van beIoofde Ianden
wear zij bevrijcl ziJn van pijn en pigment.
Maar als zich ' t geIuk hijna reaIiseerde,
bevinden zij zich op verboden gebied
en ontvIuchten hun Eden in de bezeerde
meIanchoIie van een blue coIoriet.
Hier is 't wear twee wereIden eIkaar vinden:
Prometheische hoogmoed en zwarte mystiek die 't eigen wezen benaderen in de
voIstrekte eenzaamheid deter muziek.

S.

C. Rijnsdorp

DE WEG UIT DE ROBOT-CULTUUR

Enige tijd geIeden bracht De Groene de vertaIing van een nagelaten brief van de in de oorIog vermoedeIijk omgekomen Franse
vlieger-sclirijver Antoine die Saint-Exupery. Die brief, gericlzt aan
een vIieger-generaaI, is geschreven in Tunis, JuIi 1943 en bevat
het geesteIijk testament van deze fijne mens. Het gaat niet aan d
inhoudbevan deze brief verkort weer to geven; cut
een
toog, maar aIIes wat betoog is en bovenclien nog veel meer clan dat,
verdraagt Been excerpering. VeIen zuIIen de brief gelezen hebben;
voor wie hem nog niet kent zuIlen de enkele citaten, die hier voIgen, voor het ogenblik voIdoende zijn.
„Vanclaag ben ik diep-verdirielig. Ik ben bediroefcl om mijn
generatie, die verstoken is van alIe menselijke substantie en een
kIeurIoos kudidiebestaan leidt. Men ziet dat aIIeen maar niet."...
„De menslieid is, in hear vervaI, of gezakt van het Griekse treurspeI tot die stukken van Louis Verneuil (dieper zakken kan niet).
Het is de eeuw van de reclame, van het Bedaux-systeem, van
totaIitaire stelseIs, van legers zonder trompetten, zonder vaandels,
zoncler mis voor de diodien. Ik heat mijn tijcl, met al mijn kracht.
Want het is een tiJd, waarin de mens sterft van Borst."
„Er is maar een probleem, een enkeI probleem in dieze wereId:
de mensen een geesteIijke betekenis geven, een geestelijke onrust;
lets op hen dioen neerdaIen, slat op een Gregoriaans gezang
Weet u .-+ men kan niet meer Leven van ijskasten, van poIitiek,
van balansen en kruiswoordiraadselsl Men kan niet meer. Men
kan niet meer Ieven zonder poezie, zonder kleur, zonder Iiefde.
Luister alIeen maar Haar een dorpsliedje uit de i ge eeuw, en meet
de diepte waartoe we zijn gezonken. Er rest maar een ding: de
stem van die propaganda-robot. Twee miIIiard mensen horen
alIeen nog maar die robot, begrijpen aIleen nog maar de robot,
wor en ro ots.
,TerwijI ik zit to schrijven, zijn twee kamaraden, die mijn kamer
delen, in sleep gevaIIen. Ik ZaI nu ook weI moeten sIapen, want ik
neem aan, Bat mijn Iicht hen hindert (wat kan ik verIangen Haar
een eigen hoekje!). Die twee kameraden zijn in h soon prachtkereIs. Een rechtschapen sIag> nobeI, zuiver, trouw. En ik vraag
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me of waarom ik, nu ik hen zo zie sIapen, een snort machteIoos
meedogen gevoeI. Ik denk Bat het Bit is: Zij kennen hun eigen
onrust niet, maar ik voeI die best. RecIitschapen, nobeI, zuiver,
trouw - inderdaad, maar ook verschrikkeIijk arm. Ze zouclen een
God zo dringenci noclig hebben."
II
Met zo 'n Iaatste zinnetje is men blij, maar men client er uiterst
behoedzaam mee om to gaan. Niets mag ons verder liggen clan
hieraan een goedkoop en enigszins grof propagandamateriaaI to
ontlenen voor het Christelijk geIoof. NatuurIiJk, het is zo: deze
tijcl, deze vertechniseerde, ontluisterde wereIclfabriek hééft „een
God" zo dringend nodig en men heeft gelijk door to zeggen: zo
zie je, waartoe het rationaIisme en de technocratie van vanclaag
Ieidt, nu het openbare leven en de internationaIe poIitiek met God
niet meer rekent. Een preekje Iigt in ons onderbewustzijn aI pant
en kIaar, een preekje van ,,,zie je nou we!" en „zo zie je maar",
waarin men de schim van Viviani nog eens Iaat uitroepen dat hij
en zijnsgeIijken ,,de IicIiten des hemeIs hebben uitgedoofd" en
waarin men naar Christus verwijst zoaIs een gebelgde onderwijzer
voor een geimponeercle kIas een stoute jongen > die het aan
zeIf to wiJten heeft, verwijst Haar de directeur. Een preekje, waarmee men in eigen kring een goedkoop succesje kan beIeven, maar
dat aan de Hood der wereIcl niet raakt, omclat het cuImineert in het
gelijk-hebben en niet in de liefde.
AIIeen de Iiefde leidt tot het ware begrip, tot het begrip in
bizonderheden. De Iiefde ziet de nuance en verwerpt de schabloon.
Laten we daarom, alvorens geli jk to hebben, behoedzaam bIij zijn
met deze brief. Zolang nog enkeIe stemmen dt zeggen, zoIang
deze Borst nog geIeden en beIeclen wordt, is er nog hoop, ook voor
de cultuur. Wat is de zaak? In een ontkerstende samenIeving, die
Been priesterschap kent, is het de kunstenaar, de dichter, Wiens
bewerktuiging en openbare functie het dichtst die van profeet en
priester naclert. FijngevoeIigheid en „kapitaaI des harten " heeft
met duizenden anderen gemeen, maar die anderen zitten in
Iiun onmacht tot spreken gevangen. De dichter, die altijcl Haar
de taal luistert en de refs tussen de stations: gevoeI, woord, uitwerking, duizendmaal maakt, kan het zeggen. Soms blijft hij er
heneden, maar sours ook maakt zich lets ick- en-weet-niet-wat, lets
onuitsprekeIijks van zijn woorden meester en clan zegt hiJ Bingen
waarvan hij de draagwijdte niet beseft. Dat geesteIijke is tegelijk
uiterst persoonIijk en zeer aIgemeen en het Iijkt weI of joist in de
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geheime diepten van de individualiteit de sIuisdeuren zich openen
naar het collectieve.
Het is de tragiek van het mocderne dichterschap, dat het door dat
natuurlijke prof etisme en dat natuurlijke priesterschap, dat Been
steun en geen correctief vindt in een openbaring van Godswege,
to zwaar wordt belast, op hetzeIfde moment, dat zijn Ievensruimte
in de geatomiseerde samenleving steeds meer inkrimpt en dat in
de IklankhaI om de dichter heen steeds meer gaten vaIIen. In het
pessimisme van de brief schrijver is dan ook dit element duidelijk
to onderkennen : voor mensen van mijn slag is er geen plaats meer.
Vandaar dat het hem minder Interesseert of hTj de oorlog overleven
za . Want „wat kan men, wat moet men ze g gen tot de mensen ,
aIs de oorlog voorbij is? En Loch is het „dringend nodig to spreken
tot de mensen .
Het is de klacht en de hulpeloosheid van de moderne kunstenaar, die uit een natuurlijk, uit het Paradijs overgebleven profeeten priesterschap de overcompensatie moet putten voor een door
GoddeIijke openharing gedragen en gecorrigeerd kunstenaarschap, dat niet meer wordt verstaan. Hij moet voor een verdwijnend gehoor het onmogeIijke, boven-menseIijke presteren. En
daaraan bezwijkt hij geestelijk, nog voor hij physiek omkomt.
III
Welk een zuivere klank heeft de genegenheid, waarmee hij zijn
kameraden belcijkt. Hij zou hun een God toewensen, waarin hij
zelf niet meer geloof t. Hij heeft, kijkend naar zijn slapende oorIogsmakkers, zich zozeer met hun noden vereenzelvigd, dat hij hun
toewenst wat hij zelf heel diep verlangt.
AIIes wat met zienersbIik geschreven is kan voor de Iezer jets
d oen opengaan. Bij het wakker worden, bijna nog tussen waken
en slapen, ziet men dan een vervolg, een antwoord op deze brief;
een antwoord uit de tijd, uit een antler land, uit een andere levenssfeer, maar een antwoord. Want alIe grote vragen van het Ieven
zijn aanleiding tot een gesprek, dat door Been land of tijd begrensd
wordt. CuItuur is aItijd een vorm van gesprek, denk maar aan
oude kerken of Iandhuizen, waaraan door de eeuwen peen is gebouwd : een boventijdeIijke conversatie in steep. En zo is het met
alle cultuur.
Maar hoe zal dt commentaar, dt vervoIg, dit antwoord luiden?
ZaI het niet zijn: Wees getroost, want dit is het einde niet? Maar
ook: weer gewaarschuwd, want de verIeiding komt.
De techniek heeft niet het Iaatste woord op aarde: de ziel over403

wint. De mens zaI bij brood aIIeen niet Leven, maar bij alle woord,
dat uit de mond van God uitgaat. Het brood is destof als consumptie gezien; de techniek de bekroning van het stoffeIijke. Het
instrumentenbord van het nieuwste vliegtuig is de exponent, de
maclitsaanwijzer van de materie. De stof gaat tot de mens in aIs
brood; onder zijn handen wordt ze tot een gIanzencl vIiegtuig,
sneller dan het geIuid. Het is onder de heerschappij van deze geemancipeerde materie, dat wij oorIogen voeren en proberen to
Ieven, terwijI de zieI daarbij steeds meer terrein verliest. Dit ont=
stellend ziekteproces kan niet raker worclen beschreven dan De
Saint-Exupéry dt heeft gedaan. Maar dat grote woord van Christus, dat de duivel Hem in het uur der verzoeking heeft of geperst,
en dat de briefschrijver ook cuItureeI had kunnen troosten, is hem
voorbijgegaan, zoals het ook ons vaak voorbijgaat. De mens zal
Leven uit gehoorzaamheid, uit een geesteIijk beginsel, uit religie.
Het menselijk Ieven, de menseIijke cuItuur, impliceert de geest. De
reIigie die de mens heeft, zal zijn een ware of een valse, maar
religie zal hij hebben, of zaI niet zijn. Niet het materialisme
spreekt het Iaatste woord in de geschiedenis, maar de religie, maar
de strijd tussen de reIigies, tussen twee reIigies: de ware en de
valse.
Naar deze spits van de wereldgeschiedenis Leven wij toe. Ho
Iang deze spits is, weet Been mens; zelf s Christus in Zijn hoeclanig-heici van 1VIensenzoon wilt dt niet. Maar dit is zeker: niet stof,
maar geest; niet techniek, maar religie zal het sIagwoord van de
Iaatste dagen zijn. Een roofdier, dat h voIgegeten heeft, knipoogt near een vogeltje, maar beweegt zich niet. De materie maakt
dof, maar een wereld, die de kerk ten bloede vervoIgt en versIindt,
is niet bezeten van stof, maar van geest.
Wat nu deze overwegingen van een preek onderscheidt, is, dat
in ons een antwoord aan de gang is op de brief van De SaintExupéry. Wear reIigie is, daar zijn aIIe hogere funcies van de
menseIijke geest gewaarborgd, ook zijn sclzeppende fantasie en
derhalve cultuur. CuIiuur is aIliJd vrucht van verering van lets
geesteIijks en wear die verering bloeit, hloreien architectuur, heeldende kunst, Bans, muziek, en poezie.
De wereld is niet achter het atoomgevaar met couranten cIichtgeplakt. De zieI overwint, dat wiI zeggen ze is onoverwinneIiJk,
omdat ze van God is. De toekomst is niet aan de robots. Het is
natuurlijk lets antlers, of wij de ondergang van de robot-cuItuur
zuIIen beteven, respectievelijk of Europa dt beleven zaI. 'Nat wij
zien aIs een erode, wat ons erode kan zijn, maakt in het Licht cler
profetie veeleer de inclruk van een begin, een tijdeIijke bewuste404

loosheici der zieI tijdens een groeistuip Haar een Iatere Ease, waarin
de techniek aan de geest zaI zijn onderworpen en Touter een verkeersfuncie zaI vervuIlen.
IV
Ons hypothetisch toekOmstbeeId zou onvolIedig zijn, inclien we
daarbij bleven zwijgen over de natuur. De Saint-Exupery had die
natuur weer ontdekt. Hoor het hem onnavolgbaar zeggen. „In October 1940, toen ik terug was uit Noord-Afrika... heb ik paard en
wagen ontdekt. En daardoor het gras van de wegen. De schapen
en de oIijfbomen. Die oIijfbomen hadden een andere teak dan
de meat to sIaan achter de auto-ruiten bij een snelheid van i 30
km. per uur. Zij toonden zich in hun echte rhythme - het traag
d oen groeien van oIijven. De schapen hadden niet meer als enig
Joel in de weg to Iopen en je gemiddeIde to drukken. Ze werden
weer levend. Ze Iieten echte iceutels vaIIen en maakten ecIite woI.
En ook het gras had z 'n betelcenis, want dat graasden ze."
Wat zaI er nog over zijn van de natuur, als ze weer Jcrachtens
een nieuw reIigieus en cultureeI bewustzijn ontdekt vc=ordt? De
honger Haar hear zaI IzartstochteIijk zijn; de her-ontdeIdcing cler
zieI en der menseIijke persoonIijkheid, gevoegd bij de wetenschap,
dat het bijna met hear gedaan was en het duistere besef, dat hear
Iaatste hoofdstulc geschreven gaat worden, zaI aan de natuurliefde
een intensiteit verIenen, die sinds het Paradijs aIIes achter zich
Iaat. De wiIde natuur zaI geheeI reservaat worden; bij de pIaatsen,
wear zij nog ongerept is, in Afrika, Amerika en wear ook ter
wereld, zuIlen de nieuwe centra van cuItuur onder de spanning
van een Iaatste scheppingsdrift uit de grond worden gestampt. De
overwinning der ziel zaI zijn aIs het openwaaien, tegen de avond,
van een stormmachtige wolkenIucht; zij zaI volkomen zijn. Dat betekent natuurIijk niet, dat er geen materialisten meer zuIIen Leven,
maar zij zuIIen de toon niet aangeven. Was vroeger een heuvel,
een berg, een boom, een bron heilig, de geh.ele natuur-rest zal dat
zijn. En op verfijnde manier zaI de park- en tuinarchitectuur der
wereldsteden daarbij aansluiten.
Wie komt met zijn hart onder de ban van een religie, die niets
aan to bieden heeft clan vrees? Want het toneel van de nieuwe
wereldreligie zaI de garde zijn, en hear volheid; de wereld, en
die daarin woven. De poIitieke dictaturen zijn primitieve coIlectiveringspogingen geweest; ze waren niet efficient en morsten met
mensenlevens, kapitalen en Icrachten. De nieuwe reIigie zaI een
nieuwe economie meebrengen, veeI efficienter dan enige vorige,
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dank zij een eincdeIijk oncderworpen techniek en een mens die Naar
vrijwilIig client, omdat hij eindeIijk zijn cliepe cdorst meent to lainnen Iessen aan de bronnen, die zij heef t doen uitbarsten uit de
bijna in een wiIdernis verkeerde aarde.
En de kunst zaI weer pastoraal en tegeIijk hymnisch Icunnen
zijn. De eIegieen worden Iofgezangen. Het „preisen " van Rilke.. .
V
Techniek Ieicdt tot vrees, maar de overwinning der zieI zal
brengen het ene grote gevaar van de periode die in de heiIige
Schrif t de Iaatste dagen wordt genoemd : het gevaar der verIeiding.
De verIeiding is een ernstiger gevaar dan de angst. Zij impliceert
een grote mate van persoonlijke vrijheid bij hen die verIeid moeten
worden.
Laten we niet denicen, dat de nieuwe religie en haar aanvankeIijke zegeningen na de verwoestingen en uitputtingen der wereldoorIogen voor een goedkope prijs zaI kunnen worden gekocht. Elke
religie beef t Naar prijs, Naar hoogste prijs. Die prijs zal dan het
Christelijk geIoof zijn. De kerk, elke kerkeIijke arbeid, elke kerlcvorming zal tensIotte moeten worden prijsgegeven.
VerIeiding impIiceert ook Iist en duhbeIzinnigheid bij de verIeidende machten en Icrachten. En dat dt tijdperk der verleiding
uitloopt op de openbaring van cle verIeider, is een gedachte, die
aan iedere Schrif tgeIovige vertrouwd is. Maar over dat einde spreek
7k net. Dan zijn de maskers of gewor pen . De ge v aar ii j nste tijd
krijgt de kerk en in haar gevolg de christeIijke cuItuur, als zij actueeI wordt, aan bod komt. De nieuwe reIigie zaI van een dergelijk
raf f inement zijn, dat „zo het mo gelijk ware, ook de uitverkorenen
zouden worden verIeid. " Dat Ian alleen door gelijkenis, overeenkomst. Het geesteIijk leven in zijn breedste zin zaI bloeien als
nooit to voren, maar alle uitingen daarvan, ook de kunst, zullen
van verIeiding doortroklcen zijn (het thema van Eldert Holier).
Dat het „pseudo " aan het „anti " vooraf gaat, Ieert de Schrift
duidelijk. Maar het is een verleiding apart om nu reeds, nu cit
ailes nog niet openlijk aan de orde is, zich daarin to veel to verdiepen. We zien deze dingen als Iuchtspiegeling, maar we reizen
in de richting van het gespiegelde, dat zich nog achter de horizon
bevindt.
We weten nu echter, dat de robot-cultuur, waar we nog midden
in zitten, het einde niet is. En die wetenschap moet onze houding
mee bepalen, aIle uitingen die ons ten dienste staan. \1Velke
wegen naar de nieuwe wereIdreligie Leiden, zijn ons onhekend en
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het Icomt ons vermoedeIijk niet toe cut to weten. Het is oak bier
niet om het gelijk hebben en geIijk Icrijgen, maar om liefde en
gehoorzaamheid to doen.
Wanneer cut alIes nu zo is, zaI clan de Christen maar Bever niet
van alle cultuurarbeid afzien en zich concentreren op de binnenste
kring van activiteit? Ook die gedachte is een verleiding. Christelijk
cultuurwerk is voorhoedewerk, aI worclt het doorgaans voor acIiterhoede-werk aangezien en vaak terecht, want de vlag delct niet
aItijd de lading. De hemeIvaart van Christus is de meest geavanceerde dead op garde geweest en Zijn gemeente is de ware avantgarde> want Hij trekt de zijnen tot Zich, door de voIheid van het
aarclse Ieven been. In die trekking verliezen cultuur-optimisme en
-pessimisme hun namen.

Hemelvaartsclag 1948•
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J. van Doorne

GEBED
Veertig jeer ben ik geworden.
Duizendmaal heb ik gebeden,
cluizendmaaI Uw Naam beleden,
maar mijn stem behoort de droefheicl.
Jezus, Gij zijt Heer der wereld,
Gij hebt Satans macht verslagen.
Waarom bIijft mijn stem clan kIagen?
PIaagt mij Jan verzwegen twijfel?
Neen, mij pIaagt cut bitter weten:
zeIfs het icruis vergeet cIe aarcle.
Sterft niet wat de \Vijsheicl baarcle?
BIijven dood en heI niet schenden?
Here, ziJt Gi1 clan vergeten
dat wij atof zijn, fat dt Leven
ons maar eenmaaI wordt gegeven7
Waarom redt het dan Uw BIoed niet?
Het geredde blijft verloren;
tic, bevrijde, bIijf gevangen;
ijdeI is mijn diepst verIangen:
aarde, Iokkende beminde;
rijmwoord op de zoete namen

die het zwerfziek bloecl moet spreken;
zo zij aI tot kIanken brelcen,
adeIdom blijft aItijd edeI.

Jezus, Eigenaar der schoonheid,
Gij doorgronclt en kept de driften
die in mij hun tekens griften.
Luister. Red mij. Hoed mijn dromen.
Voor U schrijf ik mijn gedichten;
U belijd ik mijn hegeerte,
van mijn eenzaamheid de zeerte.
Zijt Gij niet mijn Heer en Meester?
Gij weet ook, dat ik U Iiefheb.
Gij kent, wat, mijn lust ontstegen,
ik gehoorzaam heb verLwegen.
Schaam ik mij? Gij weet het, Here.
Koning, die zich slaaf moest maken,
zo ben ik, en sIecIzts Gij weet het.
Lees dtt Iied dan en vt,rgeet het,
Jezus, Gij, mijn Iust en Ieven.
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ELISABETH EYBERS
De Icennis der Zuicl-Afrilcaanse poezie in ons Iand is cIe
Iaatste jaren geIukkig aanzienlijk groter geworden. De nationale
romantiek der Transvaalse Boeren, die stem had gevonden in
Celliers en Tti5, behoorde tot het verIeden, het individuaIisme,
gevoed door een riJk contact met ons Iand, maakte een ontwikkeIing mogeIijk tot Europees peiI en wij bier werden er, zij het
Iaat, getuige van. De dichter W. E. G. Louw studeerde voor
de oorlog in Amsterdam, sclireef een inIeiding tot de poezie der
Jongere Afrikaanders en promoveerde, terug in eigen Land, op
Leopold. Zijn broer, N. P. van Wilk Louw, werd welclra belcend
als de grote figuur en leider der nieuwe Ietterkunde en lireeg in
1940 publicatiemogeIijkheid in Groot-Nederland. Het vers over
Maria van EIisabeth Eybers werd en wordt in alle kersinummers
van onze bIaclen gereprocluceercl. Uit Nederland trok de dichter
W. HesseIs (H. A. 'Mulder) near Zuid-Afrilca en werd dear
merle-redaeteur van het bled Standpunte en in de oorIog was
Greshoff in dtt tijdschrift een geziene Bast. Zo hebben wij gelukkig de nieuwere poezie van onze stamverwanten leren kennen, een poezie > die inderdaad aIs individuaIistiscli mag worclen
beliteid, vergeIekexi metde populaire zangen dervorige generatie. En reeds verhevigt een nieuwe generatie (Oppermann,
Pretorius) cut individuele accent.
Toch, Iouter winst was deze ontwikkeIing niet, lioezeer ook
het peiI steeg. Wij hebben zeIf heleefd in de Iaatste oorIog hoe
broodnodig het gemeenschappeIijke Iied was. In een cultuur aIs
de Zuid-Afrikaanse, steeds bedreigd door assimiIatie aan 'de
Engelse, eenzaam in een grote vreemde wereId, gold en geIdt
die behoefte voortdurencl. En veeI sterker den bier weet men
daarginds: Volk, ik moet zinken aIs mijn lied niet kIinkt.
In de groep dichters, met deze problemen vervuId, stond de
vrouw op. 1VIisschien zou men mogen zeggen, dat over het aIgemeen de geclachten der vrouw, hoe zeer persoonIijk beIeefcl, tocIi
steeds de geclachten van alIe vrouwen zijn en de gedachten van
een man aIIeen zijn eigen gedacIiten. Dat de vrouw clue gemakkeIiJker ontkomen ken aan de tegenstelIing individu^gemeenschap den de man. En slat juist was in Zuid-Afrika zeer nodig.
Hier lagen mogelijkheden, die inclerclaad in de eerste dichteres
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deter poezie, in Elisabeth. Eybers, voIkomen ontpIooicl zijn.
Haar opkomst was buitengewoon pIotseling en verrassencl. AI
in 1936, op 21- jarige Ieeftijd, verscheen hear eerste bundel
„BeliJdenis in die Skemering" , zeker nog een jeugclwerk met aIIe
zwakheden van clien, maar toch ook aI verzen bevattend aIs bet
prachtige Iied over Maria. In 1939 voIgde „Die StiI Avontuur",
in 1945 „Die Urou en antler Verse" en in 1946 „Die antler
Dors". Vier bundeIs dus aI, waarmee zij zich definilief een grote
pIaats in de poezie verwierf.
Niet aIs vanzelf, zeker niet in de eerste bundeI, is zij aan het
probleem mens en menigte ontkomen. Dear vindt men het praclztige vers ..Ek moes dear bale pijn om mens to word " met de beIijdenis, dat zij aIIeen in hear vrouw-ziJn de mogeIijkIieid vond
om „een uit die effe menigte " to wezen, en met de sterke sIotregeIs, die aIIe clichterIijke vereenzaming in de kern aantasten.
„Ek het mij opeens ontdek: voortaan nie meer goddankl haIfgod, half-gek, maar mend" Het probleem is daarmee, aI in de
eerste bundeI, uitgevochten, opzijgeclrongen door het veeI grotere van Leven en flood. Dat wiI niet zeggen, flat zij slat grote
probleem niet persoonIijk en diep doorleeft, maar juist tegenover
die grotere werkeIijkheden werd zij aIs vanzeIf „een uit die effe
menigte " . Zelcer, zij denlct vaak in de dichter!ijlce categorieen van
Broom en werkeIijkheid, maar zij denkt aan niets enders clan aan
de elementaire Bingen van het Ieven, bloeien, kinderen, sterven,
zoaIs wiJ er aIIen aan denken.
Soms in de heIdere, de goede momenten van het Leven Iukt het
ons het Ieven voluit to aanvaarden. Maar nimmer geheeI. EIke
reIigie, eIke cuItuur betekent al, flat wij lets met het Leven moeten doen om het aan de gang Iiouden. En zeker eIk gedicht. En
zeIfs (of Iiever juistI) door die bezinning van het gedicht been
lukt het maar zo uiterst zelden om werkelijk in to stemmen met
de grote bIoei van het bestaan. AIIeen in de momenten is het
mogeIijk.
EIisabeth Eybers heeft die momenten gevonden in haar moederschap. In prachtige spontane verzen is ze dear sours opeens
in een oer-vrouwelijk beIeven bevrijd van het duister, flat rondom
Iiaar kIeine IicIzt dreigt. Zo in het gedicht Die Moecler.

Die vreemde oorsprong van jou Iewe het,
soos hg clear 'n kristal, clear my gevloei
in aI die maande toe ek een was met
die stiI geheim van jou verborge groei.
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En nou kan niks ons skei .-• want is jy nie
afhanklyk en geboncIe aan my bloed
wat met sy onbegrypIike chemie
jou wonderIik gevorm het en gevoecl?
En of die uur ver en vergete word,
en of die fare tussen Jou en my
huI seile span, die see se goIwe stort,
of seIfs die Dood sy somber baken steek,
nogtans saI Jy aan my gebonde bIy
met die onsigb're naeIstring wat nie breek.
Is de band werkeIijk onverbreekbaar? Of wordt de scheiding,
aIs eenmaal de streng is gebroken, aItijd groter? Het heldere
moment wordt bedorven, dieper weet de dichteres, dat het moment niet duurt, flat met de geboorte de weg begint, die flood
Ioopt.
Wat gaI die dwase Iiefde Iater beat
as ek jou ken en tog nie langer het,
nie Ianger kan beskut teen aIIe kwaad
en aIIe teerheicl Iangsaamaan verdwyn?
Die worsteling wat jou moet verbs is net
die aanvang van die skeiding en die pyn.
II
De dichter is hij, die meer dan iemand anders weet van het
eeuwige vergeefs, van de aItiJd verloren en aIliJd onverIiesbare
herinnering. Hij leeft gisteren en morgen, nimmer vandaag. Dat
diclzterIijke Ieeft zeker in EIisabeth Eybers. Zij weet van de
ruimten der hennnering en van hn beperking.
Ons het niks as herinnering oor: die bIou
gun vir die swerver Been vergetelheid .-•
aItyd die wonder, aItyd die verwyt
van noon to wind en nogtans to onthou.

Zij weet ook> dat het hart de bron is van aI deze onrust> aI
dt geluk, al deze smart.
En eIke aancl se eensaamheid hervat
vermoeider as tevore en meer verward
die ongewone strycl van hoof teen hart:
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een oud en met 'n tamme wysheid wat
die antler, jonk en gretig en spontaan,
met ' n verwronge gIimIag gadesIaan.
En daarom Iaat ze tensIotte .-• en Bat is een merkwaaraige
acte van ongeIoof in een dichteres .-• het hart in de steek in het
grootse gedicht Krisis.
Dis bier wat ons twee skei — jy, Hart, en ek,
Voortvarend en 'n Iaf aard soos aItyd
en nooit in staat tot enige besluit
en siek daarby, is jy nou net 'n las.
Jy was die gas en gasheer by die fees,
die seremoniemeester en die nar:
jou dwase read kan net die Hoof verwar
wear eIke tree die Iaaste tree mag wees.
Kyk, Bit word Iaat, die kermis is verby,
kan jy Bit nie begryp? Hier moet ons skei.
Hoe groots en Igoe verachteIijk vordt ons bier het hart, het
dichterlijke hart, getekend. Wie herkent cleze diepe ontmaskering niet? En, hoe soepeI en gemakkeIiJk en toch in grote kracht
spreekt de dichteres. Ook dat is een oorzaak van de gemakkeIijkaansprekende schoonheid van hear poezie. En ik geIooF, dat de
vlotte gang van hear vers enerzijds samenhangt met de algemeenheid van haar problemen, anderzijds met de mogeIijkheden, die
er voortclurencl in hear naast elkaar bestaan, zoaIs ik die nog
nailer zal trachten aan to tonen.
Maar helpt dt afscheid van het hart? Of bIijft tensIotte Hagar
in de woestijn achter met niets dan het beset, dat er een grotere
Borst is, die zo niet gelest wordt? Een Borst van hoofcl en hart,
van een heel bestaan. „Dear is Been Iaafnis vir die antler dors".
III
Hier bIijft het probleem tensIotte onopgeIost. De strijd tussen
hook! en hart wordt net werkeIijk beslist, evenmin aIs die tussen
dood en Leven.
De moeder kan in hear gIorie nog geIoven, Bat „die Iewe magtiger is as die dood" . Zt is immers „draer van die Iente" en aIs
de flood komt en de wereId teistert, bIiJft hij staan voor hear.
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Die uitgeteerde ruiter neig sy sens
en aarselend voor die kIaarheid van Naar blilc
erken seIfs hiJ sy heerskappy se grens:
in hear, wat die onsterfIikheid bewaak
ontkiem die toekoms in die flou getik
van Iewe wat voorwereIdlik ontwaak.
1VIaar zij weet tensIotte, dat dt een gedeeIteIijke waarheid is
en drie verzen vercler in dezeIfcle bundel zegt zij:
want ná haar eerste uitdaag van die dood
bIy aIIes slegs 'n tweestryd tussen Naar
en horn, waarvan die of loop seker is.
Merkwaardig is deze telkens weerkerende ambivalentie.
Steeds opnieuw staan er twee wegen open, steeds opnieuw tracht
ze beide to Iopen (ook dat is zeer dichterIijk), steeds opnieuw ook
Iigt tensIotte geen van beide meer open.
Het Leven is aanvaarcd en „aI haar dae is stil van teerheid wat
sy skaars kan dra". En ze heeft herkend, aI bemint ze het nog
zo, dat het „snel en somber is en sonder sin". En door deze dubbeIe houding tegenover het Leven, dt weten van de beide zijden,
wordt ook de houding tegenover de dooci een tweesIachtige. Hij
is V l j and ell v lend. Vi an d we! ner g ens zo g r outs als in het vets
Dit maak 'n mens weersinnig en versIae
dat lets so trots en fonkelend Boos jou gees
geblus kan word en ophou om to wees.
En tog het dear vir eIkeen van die dae
seclert jou stiI word soveeI duisend Jaar
gevIoei voor die begin van jou bestaan:
die nag wat eIke Iewe voorafgaan
en die wat daarop voIg ontmoet mekaar
en word die Ewigheid, waarvan jy, bIincl
en dronk van Iig en Iewensdrang, Icon praat
binne die smal omgrensing van jou dag,
vereensaam en uitdagend soon 'n kind
wat eIke dag met aI sy krag kan haat
en Iiefhe en verIoor en Iy en Iag.
En in het pracIztige vers Die angs ontwaak weer, dat een
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avond thuis beschrijft, waarin zij Iezend en hij schrijvend tezamen
zitten en nacht en dood een worden ronclom het huffs. Het eincligt
As jy die grendel styf toestoot
boor jy die nagwind buite suis;
die Iig word uitgedoof, die flood
you Boos 'n koepeI om die huffs
en liggame wat in die nag
mekaar nog vreugde en vrede Ieen
weet flat huI weerloos, warm en sag
die drumpel oor moet, een vir een.
Dan is de flood ook een noodIot, flat onontkoombaar is, een
nooclIot „wat koelbIoedig verg flat een moet agterbly en een
moet gaan " . Onontkoombaar: men kan niet Leven en met zijn
gedachten bij de dierbare doden bIijven, men moet de node uit
de herinnering verbannen
ek moet jou uit jou haste vesting stoot,
ek moet jou of skud, ek moet Iewe, Iewe,
tot hulIe, God, my eendag ook vergeet.
De keerzijde van deze angst is noodzakeIijkerwiJs het verIangen near de flood. AIS het Ieven flan zonder zin is en vergaat, flan moet het opzij gescIioven worden ten bate van de flood.
In ieder mens Ieeft deze waardering van de flood en speciaaI in
de dichterIijke mens. En de meeste godscliensten - maar het
Jodendom en Christendom alIerminst .-• sIuiten bij deze neiging
in de mens aan.
De dichteres spreekt van „bevorder tot die flood" en in een
groots sonnet prijst ziJ Item om zijn deernis „char is geen deernis
soos die van die flood".
Maar wat is de flood eigenlijk? Evenzeer aIs men het Leven
op dichterIijke wijze een Broom kan noemen, in het bijzonder
voor het kind, flat nog „eeuwig " Ieeft, „ 'n Rijk van glans en
geur" - maar hoe onbetrouwbaar is flit „wondereiIand aan die
wereldsoom " - kan men van de flood spreken aIs van „die verlore droomIand van een kind " en ,;' n Nirvana"
„Die mens se Broom van saIige Nirvana
was eenmaaI werkIikheid.. .
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En Iewe, deur Been ruimtegrens geraak,
was vreemcl en tydeloos in die diepe skoot;
deur ewige stiIte en duisternis bewaak
het sy gestalte Iangsaam oopgevou
en niks wat horn geskei het van die flood
as slegs die donkey drome van 'n vrou."

Hier is de omsIag gemaakt, bijna Boeddhistisch, de flood is
het tijdeIoze Ieven en de hindernis is het aardse Leven, het leven
van de vrouw die zij zelf is en die ze eigenlijk kan Hoch wiI wegdromen. Maar het verIangen is toch sterk Haar flat gaps andere
„want nerens is clear bymekaarkomplek
tussen die wereIde van jou en my:
oorkant die kloof van stiIte wat ons skei
kan Been geroep 'n dowwe weerkIank wek,"
en Haar de vergeteIheid van flat andere
„wie Icon die minnaar vrees
wat die verbrijseIing en die smaad genees
en wat sy een geIofte nooit ontbind,
die van vergetelheid ... En so het jy
jou in sy arms, uitgeput, Iaat gly
met die soet, gesIote gIimlag van 'n kind.
In het verlangen Haar het niets, mystisch gekIeurd> rijst toch
weer een gestaIte op, die van de flood aIs minnaar, zoaIs aIIeen
een echt-vrouweIijke verbeeIding hem kan oproepen.
IV
Hoe sterker het levenshesef is, des to meer worden de grenzen
gevoeId. Het Ieven is omgeven door een andere macht. En het
weet van die macht. Daarom is de positie van cIe mens tragisch.
En weer, niemand weet dieper van die grenzen, juist door zijn
hoogte, flan de dichter. Maar de henaming van die grenzen is
uiteraarcl verschiIIend. Dood, God, Paraclijs, zij zijn de grenzen
wear de mens tegen aan bIijft lopen.
„Telkens tart
die verre, bIou-omwaascle paraclijs
waaruit God ons verdryf het met die eis
van bittere mannesweet en vrouwesmart.
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Ook bier weer zijn er twee mogeIijkheden en de clichteres
heeft ze heicle verwoord. Of de grenzen tarten ons, Iokken ons,
of Juist binnen de grenzen Iigt onze enige veiligheid, juist in cut
aardse bestaan
„en seIfs die toorn en die wreak van God
kon nie deur daardie tere vesting dying."
Een ChristeIijk dichter uit ons Iand heeft gesproIcen van „het
Iaatste ommuurde gebied, wear wij God geen geIijk wilIen
geven." Daarmee is een, zij het eenzijdig, ChristeIiJk antwoorcl
gegeven op de mythe der aardse veiIigheid, een mythe to schoon
om aan to geloven. En omdat men niet aan deze veiIigheid geIoven kan, moet men ontkomen, de grenzen doorbreken.
„1VIaak ons onsterflik vir een enkele uur,
gee ons die dwaasheid van een bIinde claadI
Die donkey styg rondom ons Boos 'n muur,
'n skeidsmuur tussen ons en Iewe-en-flood
waaroor ons in die na-nag saggies praat .. .
Maak ons onsterfIik vir een enkIe uur,
gee ons die dwaasheid van een bIincle daacli
De bezieIing van het dichten zou de grenzen kunnen
doorbreken. Maar de grenzen doorbreken betelcent eigenIijk
sterven> de nacht ingaan.
„die nag is vir die soeker eind'Ioos wyd,
en eIk wat waag Icry clan 'n swerverskans
tot by die afgrond van die ewigheid.
Niet het Ieven, de dood brengt binnen een veilig ommuurd
gebied „Moenie die flood verdink, moenie horn vrees
sy medelye trek 'n vlammekring
om aIIes wat ooit skoon of teer mag weer
dat geen bederf nog dear kan binnedring."
Dit is een mystieke oplossing en zij bepaalt meer en meer
de verzen-.van de dichteres
„AI wat jy vra is net die kIein gebaar,
die wegdraai van die Binge wat so skoon
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en seker om my been is, die laat vaar
van Iie de en veiligheid waarin ek woon
soos in n vesting, om die lee nag,
die donker, ongewaagde in to gaan ..."
Maar bIijdschap is er niet in deze opIossing, eercler een zekere
resignatie, de vreugden van het hart zijn er mee vaarweI gezegd
en er blijit aIIeen een Ieegte over.
Er is echter een andere kIank niet geheeI verstomcl. Er bIft
de mogeIijkheid dat door de mist van de grenzen een antler
binnenkomt, die dt bestaan zin geeft. In een gedicht uit hear
eerste bundel spreekt de dichteres van „ 'n vreemdeIing in die mis
ontmoet '. Dit vers herinnert sterk aan „Die Teken" van W. E. G.
Louw uit zijn bundel Die Rijke Dwaas, wear ook een vreemdeIing binnentreedt, en herkend wordt aan „die roof vIam van die
spijkermerk in sy hand" . In Elisabeth Eybers' vers eindigt echter
aIIes weer mystiek.
„En vir een oombIik net ...was ons
volkome een met die HeeIal
en met me ear.
In „die StiI Avontuur " staan twee verzen, die cluideIijker in
andere richting wijzen. God is sterker dan de dood, beIiJdt een
sonnet
„Dit is God-self wat ons vind in die oue
en alryd nuwe drang om bIy to gee
en gretig to ontvang, die groot vertroue,
die sagte krag wat sieIe onskeidbaar smee.
Deur dorre Ieegtes het ons wee geIei
,–. o eensaam, rigtinglose struikeigang maar vandat ons Sy wet vervuI meek Hy
ons Bade wonderwerke, ons woorde sang.
Het Een wat Hom geken het nie gese
flat Hy die Iiefde is wat mense groot
en sterk en rein meek en 'n stilte Iê
diep in hI harte wat huI nooit verIoor,
seIfs in die afskeidsuur, want ook die Dood
is magteIoos as huI Si; fIuistering boor?"
Hier is de weg ingesIagen, wear mens en flood machteIoos
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zijn tegenover cIe Machtige, die het Leven hersteIt. Ook dt is een
weg aIleen in momenten to heleven, en de dichteres spreekt daarvan, van het ene uur, dat zij met Hem zaI waken in de naclzt,
in het vers Die Iang Fact, dat eindigt met de grote tonen van een
kericlied
„En as welclra u donker nag
my dek, wiI ek gaan Ie
en moeg my oe sluit om sag
vir u tot liens to Se.^
In een van zijn Iaatste verzen heeft Marsman gezegd: het roer
kan nog zesmaaI om1 Voor de dichter zijn er steeds weer mogeIijkheclen. Maar voor Elisabeth Eybers zijn er toch eigenIijk
steeds maar weer twee mogelijkheden in de ene grote gegevenheid van Naar poezie: Leven of Dood. In de Iaatste bundeIs helt
de Schaal over naar de tweede mogeIijkheid, maar beide wegen
b Iijven open, Tangs beide zaI zeker de vrucht der verbeeIding
rijpen, maar daarom ook Iopen beide Haar de grens.
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VLUCHTIGE NOTITIEN
Het Lek (Voor Arlen Mieclema).
Vancdaag heb ik een vreseIijke ontdekking gedaan. De natuur is voor
mij dood. Ik hoor Naar niet meer acdemen. Ik ken haar geur niet meer. 1k
zie haar achter het glas van een Iijstje. In hoe Iang ben ik ook aI niet bij
Naar geweest. Dat heeft nooit gegeven. Ik kencle Naar zo goed. Ik heb altijd
van de natuur kunnen zingen, haar beschrijven, in haar geloven ook zonder
to zien. Daarvoor had ik haar geur immers ingedronken, haar ademtocht
gevoeId onder mijn hand. AI toen ik een kind — een stadskincd — was,
tuurde ik in het grachtje waaraan onze school stond, en ik keek naar de
kleine pIanten die daar tussen de stenen bIoeien. In de kIas zat ik acbter
de gestreepte zongordijnen to soezen, en Iuisterde naar een vogel in de
kastanjeboom op de binnenpIaats van grind. Altijd aIs ik vrij was Iag ik
aan sIootkanten of in boomgaarden, ik Iiep in dennenbossen of op de heiden. Toen heb ik met de natuur geIeefd, en ik dacht dat 't genoeg was voor
heel mijn Ieven. Steeds was zij bij mij, ook aI Ikwam ik nooit meer uit de
steenwoestijn, waarin ik ben opgesIoten. Ik hoefde maar to zeggen: ik wiI
daar nu Iopen, of daar, of daar — en ik Iiep er (in de geest). Ik kon de
riviieren oproepen en de veIden, de heuveIs en de Ianen, en ze waren.
Sterker, ik icon door vreemde Ianden gaan en woven waar ik wiIde, omdat
ik met Max Brod had gewandeId door de heuveIs van Neder-Oostenrijk,
en met JoIan Foldes was gereisd dwars door ZwitserIand, omdat ik met
Axel Munthe op Capri was. Ja, ik heb met Homerus de Aegeische zee
bezworven en met VergiIius geIeefd in de Iiiefelijkheid van Itahe. Ook
ben ik veeI, heel veel in EngeIand geweest met de schrijvers, die ik gaarne
Ias. In het nabije Oosten bracht de bijbel mij eIke dag. AIs een moderne
toveraar heb ik op een h?rde , ronC7e Iuchtband ; Pen met Ieven voIgeperste
f antasie, de wereld bereden. En nu sta ik stiI. De band is Iek. Er is toch
een grens, er schijnt een grens to zijn. De spanning draagt niet elke Iast.
De afstand wordt to groot, het afzijn was to Iang. Nu zit ik gevangen in
de steenwoestijn. O, ik kan de natuur nog we! uitduiden. Ik ken het yak
i
nog weI. Maar dat doet de herinnering, en niet de fantasise.
N n schiIdering bevaIt mij niet. De kIeuren zijn hard en gIimmend aIs op buitenIandse
prentbriefkaarten. Ik geIoof er niet meer aan. Maar wat dan? Moet ik nu
naar de f abrieken, de werven en de woIkenkrabbers gaan, zoals de sovjets
wilIen? Daar ijzer, stof en stenen zien en cdaarvan schrijven? Maar dat wiI
ik juist niet. Ik wil de mensen Iaten weten dat er nog wat anders is, dat
er betere Bingen zijn. Maar ik kan ze niets beloven. Ze kunnen er net zo
min uit aIs ik, ze kunnen er niet komen. Ik kan ze aIIeen Iaten hopen. Ja,
we molten de natuur weI eens zien, Vandaag nog ben ik er met sneltreinvaart doorheengesIeurd. Ik zag de pIaatsen waar ik vroeger ben geweest.
Ik zag de bomen en het land, ik zag de kinderen stoeien in de dorpen en
de boeren op hun akkers staan. Maar er zat gIas voor en het vIoog voorbij.
Wat zal ik doen? ZaI ik het gIas verbrijzeIen, naar buiten springen en
omkomen aIs een zielig teken dat er een buiten is? Neen, ik zaI niet sterven,
maar Ieven en zo hard verIangen dat ik van verIangen zingen ga. Misschien wordt het Iek clan weer 'gestopt. Misschi^n wordt de toverband weer

vol en rond en zaI ik weer kunnen reizen, reizen in geloof. Misschien zal
ik andere, vreemde streken zien, waar ik nooit geweest ben, maar waar iik
clan eenmaaI werkelijk wezen zaI. Het zij zo, Iaten er hier mensen zijn die
Ieven in hun heerIijkheid. Maar wie er niet is en ook niet komen Ikan, moet
wachten tot hij in de hemel komt. Laten we eerlijk zijn.
J. Das.

Con!erentie.

Toen ik van de Pinksterconferentie op Woudschoten thuis kwam., hield
mijn vrouw mij op armsIengte van zich of en Ikeek mij onderzoekend gran.
Je haar zit zo raar, zei ze, en ik slaakte een zucht van verIichting dat ze
niets ergers ntdekte. Mijn haar zat inderdaad raar, maar de oorzaak
daarvan kon ik gemakkelijk uitleggen. Ik had cdrie keen op een dag een
frisse douche genomen en daardoor scheen mijn fraaie en glanzende haardos in een snort verwarde bos uitgeplozen touw veranderd to zijn. En
zoals met mijn haar — dat begreep iIk onmiddeIIijk toen ik aan mijn vrouw
tekst en uitleg gal — was het ook met mijn ziel gesteld. Het ding had
eigenlijk voortdurend onder de douche gestaan en daardoor was het daarhinnen waarschijnlijk een chaotische toestand geworden. $ehalve dan
Maandagavond, toen na een brandende sproeiregen van inclrukken onverhoeds een dikke gulp iJskoud water over mijn Mote hartje wend gesmeten,
had de douche over ' t algemeen een aangename temperatuur. Ik beweer
ook niet, dat er to veeI van 't goede was. Of ficieel zeker niet. Of f icieel
vas een rustig programma, dat slechts geringe td in beslag nam. Zelfs
Ikan men, zonder aI to veeI tegenspraak to vrezen, beweren, dat de of f iciele
programmapunten een zekere verademing teweegbrachten. Zo 'n conferentie is eigenlijk een dlapositief geval. De bijeenkomsten in de zaal of
in het bos worcden tot een speI van Iichte lijnen en vlakken. De rest is
een donkergroene massa, hoeweI ook daarin natuurlijk nog aIIerlei nuanceringen to onclerscheiden zijn.
Ach, mijn verwarde zieI op deze dag van mijn thuiskomst, nu de plicht
mij dwingt enkele indrukken vluchtig to noteren. Ik onderscheid in de
chaos de meetkundige figuur van Dr $uitendijks betoog, de driehoek van
CaIvijns gezicht met baard, voorzien van diagonalen, zwaarte-, hoogte-,
en hulplijnen die elkaar aIlemaaI kruisen in het punt H.L. Ik zie in fragiele Iijnen, die een tikje fluoresceren de figuren uit Lidy van EijsseIsteijns
sprookjesboek. Zij wenkte ze als een tovenares met haar hand uit de
eeuwigheicl der geschieclenis : Tristan, Ikoning Marke, IsoIde, de dwerg
Frocin. En daarachter plaatste zij met een sterk gebaar, in de nooclIotsschaduw van het slot TintageI het Kruis van Golgotha.
Dit vergeten wij niet meer, zomin als wij het Iieve gezicht van \1Vilma
vergeten Coen zij neerzat, het hoof d een weinig geheven in het zonlicht
van de Iief de, dat uit vele tientalIen harten tot haar kwam. Rode meicloorntakken bIoeiclen achter Naar Witte haar. Haar portret stoncI naast
Naar en wij zagen wat ook RoeIand Koning gezien bad en wat Rijnsdorp
onder woorden bracht, „dat zij haast Been schaduw had".
Ik zie Diet Kramer staan, zoaIs zij haar verhaaI voorlas. Heeft men
ooit iemand gezien, die tegelijkertijcl zo vermoeiid en zo dapper was?
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Rijnsdorp staat in ' t bos, de handen in de zakken van zijn colbertje.
Alleen de duimen steken naar buiten. Met een voorzichtige en causerende
stem zegt hij angstaanjagende dingen, hoeweI ze, waarschijnlijk aIs medicijn tegen de angst zijn bedoeId.
AIs ik het kIuwen van mijn indrukken om en om draai is er een man
die overaI opduikt en wiens naam het veeIvuIdigst door iedereen is genoemd. Waar is Jan, weet je waar Jan is, heb je Jan ook gezien? Overbodige vragen overigens, want hij was aItijcd en overaI vIak in de burnt.
den kIein kereItje eigenIijk, met een niet aI to grote stem, die evenweI
vervaarlijke woorcien sprak, zij het ook doorspekt met een soortement
stopwoord. Ja, zei Jan, ja, ja, ja, ja, ja. Maar aI ja sputterende als een
aftandse motor, stale hij aIle moeilijkheden, die drie dagen Iang op hem
of joegen, eenvoudig in zijn zak.
Of hij gaf ze aan Co, die ze voIgens een of ander geruisIoos systeem
voIIedig uit de weg ruimde, maar die men dan ook op aIIe gangen en zalen
kon tegenkomen, om ieders persoonlijke zorgen to verIichten, om Iakens,
sIaapmiddeIen en aspirine uit to deIen en desnoods je hand vast to houden
tot de zenuwen wat waren gezakt.
De rest vergeet ik. Ik vergeet de tentoonsteIIing en de muziek, de preek,
de wedstrijden en de gesprekken. Er is Been beginnen aan. Er waren
hondercd vijf en twintig mensen op de conferentie, maar ik moet er tweeduizend hebben gesproken, hetgeen trouwens ieders ervaring was, zodat er
goecd geteld twee honderd vijftig duizend gesprekken zijn gevoerd. AIs je
op een onmogeIijk Iaat uur ging slapen werd er buiten nog gepraat over
Vestdijk en aIs je op een onmogelijk vroeg uur wakker werd, werd er
buiten weer gepraat over Gabriel.
Is het wonder, dat op dit ogenblik behaIve mijn haar, ook mijn zieI
in de war zit. Niemand douchet straffeIoos een kIeine Brie dagen achter
eIkaar. Hiermede is dan ook nog niets steekhoudends over de conferentie
gezegcd. Ik zaI daartoe ook geen enkeIe poging aanwenden. Een conferentie
is een ding, aIthans deze conferentie was een ding, waarop een voortreff eIijke preek en een stroom van dwaze Iimericks met rijmwoorden op VIeuten, zweepsIag en schoensmeer hand in hand kunnen gaan. Van die preek
moet men Been versIag makers en die Iimericks moet men niet citeren. De
conferentie-sfeer kan men er toch niet mee betrappen. Daarvan kan men
hoogstens beweren, dat ze goed, beter of best was en dan heeft men ook
nog niets gezegd.
Het enige wat ik niet mag verzwijgen, is, dat ik dit aIles met bIijdschap
schrij f . Die bIijdschap komt voort uit een aantaI dingen waaraan ik nauwelijks een naam Ikan geven. Misschien vat men ze het best samen aIs men
zegt — en dit sIaat dan op de hdIe „beweging" — : Wij hebben bereikt,
dat wij wonen in een huffs, waarvan de deuren en vensters wijd zijn opengezet. Er staat een bIoementuiI in menige vensterbank. Wij hebben uitzicht gekregen. Wij haIen ruimer adem. AIs wij onze kracht op gaan teIIen
wordt het een kIeine som, maar wij zijn steeds meer geneigd dat gierige
teIIen na to Iaten. Het komt weI op kracht aan, maar op de onze niet.
v. d. S.
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KRIT
ROMANS EN NO V ELLEN
Clara Asscher-Pinkhof, Sterrekinderen. H. P. Leopolds uitgevers
maatschappij N. V.
De naam Sterrekinderen riep heel
even de gedachte aan een sprookj e
bij me op. Maar de omslagtekening
laat de gele Davidsster zien, en op
de plaat tegenover het titelblad gaat
een eindeloze stoet kleine, weerloze
sterredragers langs een weg vol verschrikking. Bij het zien daarvan heb
ik het boek lafhartig weggeduwd
onder 'n stapel andere.
Achteraf bleek dit totaal onnodig.
Deze bundel schetsen is niet huiveringwekkend, de ellende niet uitgesponnen en haarfijn uitgeplozen.
Zeer beheerst en sober vertelt mevrouw Asscher over het leed van
de Joodse kinderen. En meer nog
dan op verdriet en angst legt ze de
nadruk op de bewonderenswaardige
ongebroken geestkracht der moeders, die al het mogelijke deden om
de gang naar de dood voor hun kinderen to verzachten; die het klaarspeelden tij dens de nit naar het concentratiekamp over de grens in de
donkere volgepropte nachtauto blijmoedig to zingen van de drie kleine
kleutertj es boven op het hek en bij
de verschrikkelijke exodus het vertroostende woord vonden : God is
net zo goed in Polen als hier.
Dit boek is een ontroerend „In Memoriam". En tegelijk — al heeft de
schrijfster dat stellig niet bedoeld -een aanklacht tegen ons, die slechts
enkele tientallen sterrekinderen aan
de dodelij ke greep onttrokken, maar
er duizenden lieten omkomen door
ons gebrek aan moed en naastenliefde.
Fr. v. F.
Dagmar Edqvist, Het hart zoekt een
noodhaven. Vert. A. Rutgers van
der Loeff -Basenau. Erven J. Bij leveld, Utrecht, 1947.
Een vlot verteld verhaal over een
loods en zijn vrouw, die hun leven
op een eenzaam eiland moeten slijten. Het hart van de vrouw zoekt
een noodhaven als ze gedurende een
bepaalde tijd in de haven van haar
mans liefde niet binnen kan lopen.
Volgens 't boek vindt ze die; volgens
mij niet. Ze strandt, maar raakt

EKEN
weer vlot. Het is waarlijk meer dan
een kwestie van beeldspraak.
Er is gezonde romantiek in het boek,
maar een niet alleen oppervlakkige,
doch ook beslist onchristelij ke levensbeschouwing. Het boek belooft
daarenboven telkens veel meer dan 't
geeft. Je vraagt j e af, waarom 't
werd uitgekozen voor vertaling.
J. v. D.
Theodore Dreiser, Het Bolwerk, uitg.
Allert de Lange. Amsterdam.
Theodore Dreiser behoort tot de
oudere generatie der Amerikaanse
schrijvers. Hij maakte naam door
zijn beschrijving van het Amerikaanse zakenleven omstreeks de
eeuwwisseling, waarin de wet van
de jungle heerste. Dit boek speelt
ten dele weer in dat milieu. Het
behandelt nl. het leven van een
Quaker van eenvoudige afkomst, die
het brengt tot een vooraanstaande
plaats in het zakenieven. De tegenstelling tussen deze beide werelden
is wel groot: De Quakers vormen
een secte van vrome lieden, die geen
andere leiding erkennen dan die van
de Heilige Geest. Alle luxe, j a zelfs
alle cultuur vermijden ze als werelds. Zelfs toen Solon Barnes, de
hoofdpersoon, het tot grote welstand had gebracht, waren er geen
andere boeken dan enkele stichtelij ke werken in zijn huis. Hij krij gt
dan ook de grootste moeilijkheden
met zijn kinderen, die alien worden
weggetrokken van de levenswij ze
van hun wader.
Het is vrijwel de gewoonte om figuren als Solon Barnes tot caricaturen to maken, doch Dreiser heeft
dit niet gedaan. Integendeel, hij
weet de bewondering voor de rechtschapenheid en vroomheid van Solon Barnes to doen stij gen, naarmate
men meer komt to zien van de wereld van zijn hebzuchtige en genotzuchtige tegenvoeters.
Het boek is met zijn lange beschrijvingen een enkele keer een beetj e
saai, wij zijn wat aan het naturalisme ontwend, maar 1k heb dit boek
met grote belangstelling gelezen. De
tekening van de gemeenschap der
Quakers zal niet nalaten indruk to
maken en een figuur als Solon Barnes, die bij al zijn integriteit toch
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niets van een brave Hendrik heeft,
en tenslotte jets groots krij gt, doet
weldadig aan. Er staat trouwens in
het hele boek geen onvertogen
woord, ook alweer een gunstig uniW.
cum.
Ab Visser, De Leugen. Uitg.: De
Boekerij, Baarn. z.j.
Ik vind „De Leugen" van Ab Visser
een geslaagd boek. Een politie-inspecteur bevrijdt zich door middel
van het ons in boekvorm voorgelegde relaas, van zijn ambtshalve
benadering der feiten betreffende
een moord, gepleegd door een j onge
man op zijn minnares. Zij, de man
en de vrouw, waren geen va'h beiden
sterk genoeg hun verhouding to verbreken, hoewel zij beiden hun omgang als leugen herkend hadden, en
dit van elkander wisten. Zij gaan
elkander haten. Ten slotte vindt de
haat zijn bekroning, zijn volmaking
in de moord. Deze laatste zin is niet
een cynisme. Laten we blij ,zijn, dat
wij de ontwikkeling van het kwaad
moeten schetsen met woorden, die
eigenlijk alleen maar geschikt zijn,
om het goede, dat is normale, aan
to duiden.
Ab Visser treedt in dit boek als
commentator, als zedemeester op, en
hij doet dit door middel van de het
dossier dramatiserende politie-man.
Een kostelijke vondst. Want de
auteur kan hierdoor de tweeerlei
benadering van het misdrijf, die van
de j ustitie en van de naaste, tegenover elkander zetten : immers de
mens in de anonyme inspecteur
maakt zich bewust los van de politionele ambtenaar. Hij reinigt zich
van de leugen, die de rechtsoefening
noodwendig spreken moet. De anonymus zegt o.a. dit: „Duizenden levens verlopen gelijk het zijne (dat
van de moordenaar) en dat zij niet
dezelfde noodlottige consequenties
met zich dragen, is een onbegrijpeiijk toeval, en een niet to overschatten genade."
Deze zin rechtvaardigt het schrijven
van dit boek en het schrijven over
dit boek.
Er zijn auteurs, die tegen hun talent,
hun hoofd en hun hand zeggen:
schrijven jullie nu weer eens een
roman. En dat gebeurt dan. Soms
is het resultaat vast niet gek. Maar
zó is „De Leugen" niet geschreven.
Deze grote novelle is voor mu Ab
Visser ten voeten uit. Duidelijk
bl&jkt er uit, dat Visser, die toch
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schrijft om to leven, leeft om to
schrijven. Hij zet zichzelf in. Dat er
in alles wat hij schrijft, iets van het
gevecht openbaar komt, maakt zijn
werk zo boeiend, zo waardevol.
Zijn proza is zeker niet brilj ant, j a,
enigszins stroef en over 't algemeen
weinig beeldend. Dit laatste kan in
dit boek opzet zijn: een durende suggestie, als zou een niet literair mens
hier aan het woord zijn. Maar toch
ook heeft de aard van de auteur een
woord meegesproken: het is de stijl
van de worstelende mens, die uit
angst voor het liegende woord, het
grauwe boven het blinkende verkiest, omdat het eerste gemakkelij ker to controleren is.
Dit boek spreekt voor mu over de
onderhavige stof niet het laatste
woord. Ik geloof, dat de leugen
overwonnen is. Het boek laat zich
aldus niet uit. Wel spreekt het van
een katharsis, die in het dramatiserend spel gevonden wordt. Ik sla het
ontdekkend karakter van dit „spel"
zeker niet laag aan. Maar ik ken
toch alleen maar de katharsis van
de bekering, en dan niet alleen in de
zin, dat de leugen vergeven en daardoor teniet gedaan is, maar wel degelijk ook in deze zin, dat de leugen
door de heiligmaking in f eite vernietigd, want voorki men en gestuit
wordt. Ik kan het slechts verdrietig
vinden, dat dit eerlijke, liefdevolle
boek niet tot deze slotsom is kunnen
J. v. D.
geraken.
Daan van der Zee, Rachabs verraad.
Uitg. W. van Hoeve, 's Gravenhage, 1947.
Een roman die aanknoopt bij het
Bijbelverhaal over de ondergang van
Jericho. Een groot Christelijk publiek zal gretig naar zo'n boek grijpen. 't Is daarom to meer jammer
dat aan dit werk ernstige gebreken
kleven. Het is geschreven in een
stijl die ten onrechte de pretentie
voert als zou hij bloemrijk zijn. Gemaniereerdheid, verwrongen zinswendingen en gemeenplaatsen storen het genot van het lezen. v. d. Z.
durft to schrijven: „Er valt een zwijging tussen hen beiden". Dit voorbeeld is gekozen uit talloze mogelij kheden. De intrige is al to f antastisch, soms bepaald kinderlijk. De
schrijver heeft zich nauwelijks voldoende feitenkennis verzameld. De
roman zelf zou dit ook zonder het
lij stj a van geraadpleegde werken
verraden hebben. En begrip van de

menselij ke psyche is v. d. Z. geheel
vreemd. (Rachab stelt zich als vrouw
ter beschikking van een ieder die
haar wil, omdat ze haar vrijheid en
het leven zo lief heeft en uit niets
blijkt dat het leven als prostituee
niet aan haar verwachtingen beantwoordt) . Dat de figuren ook als
Oosterling volkomen mistekend zijn,
behoeft dan ook geen verwondering
to wekken. De critische lezer vraagt
zich dikwijls of of het boek nu in
Mokum dan wel in Jericho speelt.
Een werkelijk goede passage hier en
daar doet vermoeden, dat tekort aan
zelf-critiek oorzaak van de mislukJ. E. N.
king is.
Boris Gorbatov. De onbuigzamen.
Uit het Russisch vertaald door S.
v. Praag. J. Philip Kruseman, Den
Haag.
Toen ik dit boek, dat het verzet
van het Russische thuisfront durende de laatste wereldoorlog beschrijft, gelezen had, heb ik me afgevraagd of het verschil gemaakt
zou hebben als ik er eerder, b.v. vlak
na de Duitse capitulatie van kennisgenomen had. Inderdaad, ik geloof,
dat ik het toen anders beoordeeld
zou hebben. Waarschijnlijk zou ik
gezegd hebben, dat de ondergrondse
strij d toch eigenlij k overal eender
is geweest, op hetzelfde doel gericht, met dezelfde heldenmoed
gestreden, met gebruikmaking van
dezelfde middelen. Dit blijft ook
thans nog waar. Maar men is geneigd er aan toe to voegen: tot op
zekere hoogte. Er is in die laatste
drie j aar weer zoveel gebeurd, dat
men allerlei dingen met een ander
oog is gaan bezien. De lotsverbondenheid van toen heeft plaats gemaakt, in zo korte tij d, voor wat
men wel haast vij andschap zou kunnen noemen, en dan nog wel vii andschap naar de geest. Daarom,
hoewel het misschien onbillijk is,
ontkomt men er niet aan in dit stuk
Russische litteratuur to gaan speuren naar de geestelij ke oorzaken van
hetgeen er op 't ogenblik in de controvers tussen het Oosten en Westen
gebeurt. Men meent die oorzaken
dan ook to vinden, in de regels en
ertussen. De geestesgesteldheid
waaruit dit boek geschreven is en
die culmineert in een bijna godsdienstige en daarom goddeloze verheerlijking van het Russische nationalisme, leert men, waar men ze
vroeger als bij zaak wellicht veron-

achtzaamd zou hebben, als hoofdzaak onderscheiden.
Gorbatov schreef een aangrijpende
verzetsroman maar ik moest bij 't
geboeid lezen er van een lichte tegenzin en ook een kleine huivering
overwinnen, telkens wanneer ik constateerde dat de Russische propaganda blij kbaar volkomen deel kan
uitmaken van iemands artistieke ley en en van iemands artistieke bloed.
v. d. S.
D. F. Malherbe Die bergstroom ruffs.
Derde druk. Bij Nasionale pers
BKP. Bloemfontein, Kaapstad en
Port Elizabeth; voor Nederland bij
Uitgeverij Born N.V. A ssen. 1948.
We maken bier kennis met een roman over het Zuidafrikaanse pioniersleven, geschreven in de Zuidafrikaanse taal, welke — naar de
uitgever ons meedeelt — de rij opent
van „de beste voortbrengselen der
j onge Zuidafrikaanse letterkunde",
die in samenwerking met Z.-Afr.
uitgevers in Nederland zullen verschijnen. Uiteraard zullen wij gaarne deze loffelijke onderneming ter
versterking der culturele banden
tussen stamverwante volken geInteresseerd volgen. Die bergstroom ruts
is, ook stilistisch, stellig met zorg
geschreven, doch de onderstelling
van het prospectus, dat men het
Zuidafrikaans na enkele bladzijden
even vlot leest als „onze vorm van
de gemeenschappelijke moedertaal",
kan ik helaas niet delen: ik moest
herhaaldelijk de woordenlijst raadplegen. Evenmin had ik aansluiting
bij het gegeven, maar waarschijnlijk
zal het iemand met diepe belangstelling voor het landbouw-pioniersleven in Zuid-Afrika wel bevredigen. Het is een roman van zuivere,
christelijke strekking. Voor de Nederlandse uitgave ontwierp Hein
Kraay een opvallend, sprekend omJoh. v. H.
slag.
H. Gordon Garbedian, Albert Einstein. Geaut. bewerking door Herman I. Zonneveld. A. J. G. Strengholt's Uitg. Mij., Amsterdam.
De nadruk in deze bewonderende
levensbeschrijving valt op Einsteins
persoonlijkheid als gemeenschapsmens. In een tweetal hoofdstukken
wordt er een zeer sumiere populaire
uiteenzetting van zijn wetenschappelij ke theorieen gegeven, maar de
schrijver zegt vooraf, dat mensen
voor wie dit nog to geleerd is, deze
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gedeelten rustig kunnen overslaan.
De bewondering van de schrijver is
Amerikaans-gezwollen. Het boek
schijnt bestemd voor mensen die
graag over Einstein willen meepraten zonder dat zij hun hersens of
willen pijnigen om in zijn theorieen
door to dringen. De uitvoering is
evenredig aan de inhoud: de band is
pompeus, maar de tekst is slordig
gecorrigeerd. Het is een boek om in
een boekenkast to pronk to staan.
Een dergelijke uitgave kan alleen
maar het snobisme bevorderen. C. V.
Godfried Bomans, Pieter Bas, 3e
druk, Uitgeverij Het Spectrum,
Utrecht/Brussel, 1947.
De eersteling van Godfried Bomans,
die voor de oorlog twee drukken beleefde, is een derde, na-oorlogse,
zeer zeker waard. Zjjn geestigheid
kan zich na de grimmige tijd die wij
meemaakten, glanzend handhaven.
De humor in dit boekj a verzuurt
nergens tot vinnige spot; zij is vaak
grappig, kluchtig, spotziek, maar
weet ook to ontroeren en dat is wel
de kostelij kste gave van de humor.
Knap en origineel geschreven en in
zijn fragmenten goed gecomponeerd,
kan het boekj a een waardige plaats
innemen naast Hildebrands verhaal
van die andere Pieter, Pieter Stastok.
C. V.
Anya Seton, Draeckenwijck. Uit het
Amerikaans door Meta VerschuurSmits. G. W. Breughel, Amsterdam; N.V. van Ditmar, Antwerpen.
Op het stofomslag van dit boek
staat to lezen, dat de schrijfster in
Amerika in korte tijd beroemd geworden is. Dit wil waarschijnlijk
zeggen, dat Naar boek bij tienduizenden is verkocht. Ook in Nederland zal Draeckenwijck waarschijnlijk door duizenden met graagte gelezen worden, want er gebeuren dozijnen erge en sinistere dingen in.
En alles komt nog prachtig terecht,
zij 't ook op 't nipppertj e. Ik kan er
eigenlij k niet veel kwaad van zeggen, want ik moet eerlijk toegeven,
dat ik van de ene verbazing in de
andere gevallen ben over de mateloosheid van Anya's fantasie. Een
sportieve prestatie. En 't zit bovendien allemaal verduveld knap in elkaar. Maar al zal Anya dan ook ten
onzent haar duizenden verslaan, ik
heb er goede moed op dat wij nog
wel met elkaar zoveel cultureel ge426

weten kunnen opbrengen, dat wij
haar niet beroemd zullen maken.
v. d. S.
Theodor Plievier, Stalingrad, F. G.
Kroonder, Bussum 1948. Uit het
Duits door A. Th. Mooij.
Dit boek is niet geworden wat het
had moeten zijn. Ik zou niet graag
zeggen, dat het mislukt is in de zin
van waardeloos; integendeel, het is
een machtig boek geworden, een
boek, dat zeker een diepe indruk
maken zal op zijn lezers. Maar de
opzet was toch, de hel van Stalingrad naar zijn verschrikking to doen
kennen en daardoor het Hitlerisme
aan to klagen. En hierin is de auteur
niet geheel geslaagd. Hij had de beschikking over talloze f eiten; een
overstelpende hoeveelheid materiaal
stond hem ten dienste; hij had een
levendig scherpzinnig inzicht in de
afschuwelijke dwaasheid van het
Deutschtum uit Hitlers dagen, en
daarenboven: hij beschikte over een
groot talent. En toch ontroert dit
boek maar zelden. Dat komt, doordat al to veel details, al to veel
personen onze aandacht vragen. Is
de auteur misschien al to gehaast
geweest? Hoe het zij, wij krij gen Been
inzicht in het bestaan, het leven van
de slachtoffers, wij krijgen ze niet
lief als broers, als waders, als zonen.
Wij leren hun waarde niet beseffen.
Men zou bier kunnen tegenwerpen,
dat dit to zeggen onbillijk is, omdat
Plievier de ondergang van een leger
to beschrijven had. En hij is immers
volkomen geslaagd in het geven van
begrip aangaande de grenzenloze
chaos, de daemonisch-onbeschaamde
opoffering van meer dan een kwart
millioen mensen op het altaar van
een stupide eerzucht. Maar wat is
een Leger? Zou het de moeite waard
zijn, alleen maar de vernietiging van
een fabelachtige hoeveelheid materiaal to beschrijven? Zulk een vernietiging is immers alleen maar dom,
stompzinnig, of hoogstens op ergerlu ke wijze ridicuul? Maar het schijnt
soms, of ook voor de auteur de xnens
nog slechts materiaal is, en niet
meer een wezen, waarvan de waarde
verre uitgaat boven de kostbaarste
legertros.
De lezer raakt versuft, vermoeid,
verbij sterd. Maar zelden wordt hij
ontroerd. Indien wij de gehele inhoud van dit boek hadden kunnen
beleven in innig contact met een of

enkele personen, het boek zou wellicht aan grootheid gewonnen hebben.
Hiermede is een kleine spijt uitgedrukt. Want de vrees is niet ongewettigd, dat het grote lezerspubliek
dit boek slechts een matige belangstelling zal waardig keuren. Dit zou
zeker to betreuren zijn. Daarvoor is
het to goed geschreven, als document
to belangrijk. Ik sla de waarde van
een boek als dit wat de preventieve
werking betreft, zeker niet to hoog
aan. Geen dwaze wordt, er wij s door.
Maar de wijze leert er zijn dwaasheid beter door kennen. En dat is
toch ook van belang. Maar dan moet
het hart met de dwaasheid geconfronteerd worden. Dit gebeurt niet
in dit boek. Het staat daarom bij voorbeeld achter bij „Im Westen
nichts Neues" van Remarque.
Twee personen voeren aan 't slot
van dit boek een gesprek. De ene is
een tij dens de gevechten om Stalingrad tot generaal bevorderde kolonel, de andere is een soldaat van
een strafbatalj on. Beiden zuivere
mensen. De generaal tracht met de
soldaat over de toekomst to spreken.
De soldaat blijkt geen idealen meer
to hebben, er ook niet meer naar to
verlangen. Hij zegt tegen de kolonel
dat de anderen (de nazi's) immers
ook begonnen zijn met idealen.
Dit is wel de volstrekte nederlaag.
Het lege huis, door de duivelen verlaten. Maar wat zal er woning vinden? Dit is Europa, dit zijn wij.
Stalingrad is een troosteloos boek
geworden. Daar kun j e natuurlijk
een preekj a bij houden. Maar dat
heeft weinig zin. Als we eens christelij k gingen leven! Want dit boek
klaagt aan. We kunnen 't wenden of
keren, maar niet de Mohamedaanse
of Boeddhistische wereld is verantwoordelijk voor de helse smarten,
geleden in en bij het oude Tsaritzyn,
maar het zogenaamd christelijk
Europa.
„Stalingrad" vestigt de indruk, dat
ook de auteur met de stof niet helemaal raad geweten heeft. Verscheidene der scenes zijn machtig van
uitwerking, maar een leidend motief
ontbreekt. Is de auteur wellicht zelf
enerzij
ds gedesillusionneerd en anderzijds gevangen in de totalitaire
gedachte? Hoe anders is het to verklaren, dat dit boek niet een machtig roepen om menseli j kheid geworden is?
Vragen waarop geen antwoord to

geven is, maar die toch gesteld moeten worden, omdat zij gestalte geven
aan een onrust, die mu besloop tij dens het lezen van dit knappe, alleszins onze aandacht waardige boek.
J. v. D.
Marie C. van Zeggelen, Maria van
Oranje, 2e druk, J. M. Meulenhoff,
Amsterdam 1947.
In haar rustige, beeldende stijl vertelt Mevr. Van Zeggelen over het
leven van Willem van Oranj e's oudste dochter, Maria. Zij weet van deze
j onge vrouw een uitnemend, levend
beeld to ontwerpen. Wij ontmoeten
in Maria de vrouw, in wier ziel de
felle gebeurtenissen van de tijd, die
zich aan het leven van haar vader
en haar ooms voltrekken, een verzachte, vertederde weerspiegeling
vinden. Historische milieutekening
en zielkundige indringing zijn hier
tot een zuiver evenwicht gebracht.
De gave stijl maakt het lezen tot een
literair genot. Literair knap, historisch betrouwbaar, maar bovenal
warm menselijk, is het een boek om
lange tijd gelukkig mee to zijn.
C. V.
Willem van Iependaal, Gegist bestek, De Arbeiderspers N.V., Amsterdam.
De taak die Willem van Iependaal
op zich heeft genomen, om in drie
romans een opvolgende geschiedenis
van de sociaaldemocratische arbeidersbeweging in Nederland to schrij ven, is niet gemakkelij k. In „Gegist
bestek" ontvingen wij het eerste deel.
Het schetst de arbeidersbeweging
van de tachtiger j aren tot de spoorwegstaking in 1903. Het was in deze
j aren een varen op gegist bestek;
vastomlij de plannen had niemand.
Er waren heethoofden, anarchisten,
en er was een lome massa, die zich
moeilijk in beweging liet brengen
voor de idealen die de arbeidersbeweging zich stelde. Van Iependaal
heeft deze tijd in de figuur van zijn
hoofdpersoon Jan Lovendaal geromantiseerd. Voor een romanfiguur
is deze f iguur, evenals de bij f iguren,
teveel type gebleven, to weinig levende persoon geworden. Dit neemt
niet weg, dat de auteur in een aantal scenes een levendig beeld van
de zich ontwikkelende beweging
heeft gegeven. Slechts een paar
hoofdstukken bepalen zich tot een
geschiedkundig relaas. De kerk
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komt er niet zo goed af, maar ook
in dit boek komt het terecht duidelij k uit, dat zij in die dagen weinig
oog had voor de sociale rechtvaardigheid, en zij een grote kans heeft
gemist. „Gegist bestek" is geen groot
boek, maar het is wel sympathiek.
C. V.
DIVERSEN
Anthonie Donker, Ik zoek Christenen. Uitgeversmaatschappij W. de
Haan N.T., Utrecht, 1947.
Het „spel van deze tijd" dat Donker
in 1943 schreef, in de tijd dus toen
de bezetter het masker van zijn
edelaardigheid had afgeworpen, bestaat uit vijf groepen van twee to-.
nelen, waarvan het eerste telkens in
de eerste Christentij d, het tweede in
de Duitse bezettingstijd in ons land
speelt.
De Ahasverus die in dit spel opgevoerd wordt, is niet die van de bekende legende, de man die Jezus
heeft belasterd en daarover verontrust de wereld rondgaat en" niet
sterven kan, hoe hij er ook naar
haakt eindelij k de begrenzing van
zijn wroegend bestaan to vinden. De
Ahasverus uit Donkers spel zoekt
j uist de onbegrensdheid. Hij is de
man die van Jezus gehoord heeft,
dock hem niet kept. Zijn woord
heeft hij nooit vernomen, alleen
heeft hij Hem aan het kruis zien
sterven. In deze Ahasverus herkennen wij de mens van deze tijd, die
immers ook Jezus-zelf niet gehoord
heeft, maar die geboeid blijft door
de onvergetelijke persoonlijkheid
die hij in Hem vermoedt, en verwacht dat hij de kracht van deze
persoonlijkheid in zijn volgelingen
zal ontdekken en dat hij het doorbreken van de eeuwigheid in de tijd
zal zien.
Nadat Ahasverus in het eerste toneel zijn rusteloos zoeken naar Christenen begonnen is, komt hij in de
volgende tonelen in aanraking met
Judas, de in wanhoop verkerende
verrader, met de discipelen die
moedeloos uit elkaar gaan, met de
bevreesde, verloochenende Petrus,
met Pilatus, wiens geweten niet gekweld wordt omdat niet hij, maar
de Romeinse staat Jezus kruisigde.
Tenslotte vindt hij bij de martelaren, die verteerd worden van verlangen om bij hun Heer to komen,
n aar dat verlangen offeren om een
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ander to laten voorgaan in de dood,
de Christenen die hij zoekt.
In de parallelle tonelen, die in onze
tijd spelen, voert Donker de theologen van deze tijd op, die zich in
hun dogma's verdiepen en geen
aandacht hebben voor de beleving
van hun geloof, de verraders van
hun medemens, de vreesachtigen die
niet durven helpen en de halfslachtigen die niet tot verzet tegen het
onrecht kunnen komen. Tenslotte
geeft hij in het laatste toneel het
verhaal van de wegens hulp aan
vluchtelingen ter dood veroordeelde,
die na zijn veroordeling zijn voedsel
aan anderen afstaat, omdat het hem
geen nut meer geeft. Ahasverus
roept dan uit: Hier vind ik weer
martelaren !
Naast deze Ahasverus, die het rusteloos geweten der mensheid vertegenwoordigt, zoals Donker dat ziet,
heeft hij de vergevende barmhartigheid gesteld in de f iguur van Maria
Magdalena. Zij zegt in het eerste toneel: Ach, dat ik niets meer, niets
voor Hem kan doen ! wij zien haar
in dit spec dan ook herhaaldelijk
optreden als de zuster van barmhartigheid die aan de mensen doen wil
wat zij aan Jezus niet meer vermocht. Zij is geen theologie, zij kept
de woorden niet meer die Jezus tot
haar sprak, maar toen zij Hem ontmoette, viel al wat zij geweest was
van haar af; toen Hij Naar aanzag
werd zij die andere, die zij nooit gedacht had dat zij kon zijn.
Het verschil van visie op de Ahasverus-figuur met de legende is typerend voor Donkers spel. Zien wij
in de legende de door wroeging geteisterde mensheid die geen rust kan
vinden omdat zij Jezus naar het
kruis dreef, in dit spel zien wij in
Ahasverus de door Christus' zuiverheid tot onrust geschroeide mens.
Er is hier geen schuldgevoel, geen
wroeging, doch integendeel verheffing, een aanmatiging van oordeel
over de anderen, de slechten.
Hoe kan ik ooit dat branden in mu
stillen, als ik in de wereld niet vind
wat ik er Christus' blik zag zoeken !
roept Ahasverus uit, als hem verweten wordt dat hij teveel van de
mensen eist. Daartegenover zegt
Maria (Magdalena) : Zijn blik heb
ik ook gevoeld. Maar anders. Hij
brandde niet, hij rustte op mu, tot
in muj ook alley tot rust kwam. Het
zijn de twee aspecten van het christelijk besef zoals Donker dat ziet,

dat na Golgotha de wereld beheerst.
Christus zelf is de onbegrepene. Zij
die zijn woord hoorde, is ze onmiddellij k vergeten, omdat de kracht
van zijn persoonlijkheid zijn woorden overstraalde. Ahasverus die zijn
woorden niet gehoord heeft, maar
Hem sterven zag, zoekt rusteloos de
weerklank van zijn woorden, maar
leert zich tevreden stellen met de
daad van zuivere liefde, ook waar
het woord ontbreekt en daar vinden
Ahasverus en Maria Magdalena, de
beide aspecten van het christelijk
geloof, elkaar in de edel handelende
mens die zijn driften van het zelfbehoud weet to beheersen.
In dit spel treedt de zoekende mens
naar voren, die de onbekende Jezus
wil leren kennen, die het vuur van
zijn blik die Hij van Golgotha's kruis
of op hem slaat, in zich voelt branden en door dat vuur gedreven
wordt, rusteloos to zoeken naar een
weerglans van die blik in anderer
ogen. Hier dus geen schuldbesef zoals in Revius' : Ik ben 't. Doch hier
staat tegenover de boze wereld die
Jezus verwierp, omdat zij niets van
Hem begreep, de mens die een
vleug van zijn bovenwerelds idealisme heeft ervaren en voortaan gedreven wordt door de hunkering
naar dit eeuwigheidsgeluk in de tij delij kheid van het onvolkomen
menselijk bestaan.
Het is duidelijk dat wij hier een
humanistische Christus-voorstelling
ontmoeten. Maar laten wij de confrontatie waarvoor Donkers spel ons
stelt, niet met een kwalificatie als
afgedaan beschouwen. Het is de
vraag, of vele rechtzinnigen in de
beleving van hun christelij k geloof
boven deze verwachting uitkomen.
Leven wij uit het opstandingswonder? uit de hemelvaart? En waar
wordt de uitstorting van de Heilige
Geest meer dan als een historisch
f eit als een levende werkelij kheid
gevonden? Wij kennen de formule,
wij aanvaarden het dogma van deze
heilsfeiten, maar beleven wij ze?
Straalt de zekerheid van dat geloof
ons uit? Donker zegt : neen. Zijn
oordeel is hard. Maar wij buigen
toch schuldbewust het hoofd. Want
het is maar al to waar, dat wij ezus dage "ks nog kruisigen.
Ahasverus, op zoek naar Christenen,
vmdt deze bij de martelaren die hun
verrukking, èindelijk bij bun Heer
to zijn, offeren, om anderen gelegenheid to geven hun plaats in de

marteldood in to nemen. Hij vindt
deze christen ook in de ter dood veroordeelde die het voedsel van zijn
laatste levensdagen aan de niet ter
dood veroordeelde afstaat, ofschoon
Christus voor hem een vreemde is
en hij de dood tegemoet gaat als
een onzeker avontuur dat evenwel
niet veel erger zal zijn dan het leyen zelf is. De auteur stelt dus het
negatieve van deze laatste gelijkwaardig aan de positieve daad der
martelaren, omdat in laatste instantie de daad van het offer voor hem
belangrij ker is dan de geest waaruit deze geboren wordt. Humaniteit
en religie plaatst hij in het zelfde
vlak, omdat hij beide exit de mens
voortkomend beschouwt. Maar in de
openbaring van Jezus Christus zien
wij meer dan de openbaring van de
zuiverste mens.
Het gevaar voor een gevoel van
rancune bij ons, omdat de dichter
het ware geloof niet bij de zich naar
Christus noemenden meent to kunnen vinden, is bier groot. Laten wij
er ons voor hoeden, to gaan beweren dat dat ware geloof bij hen wel
degelijk en uitsluitend gevonden
wordt. Heer ik geloof -- kom mijn
ongelovigheid to hulp is nog altijd
de paradoxale basis van ons bestaan.
Wij hadden in dit spel graag wat
meer hartstocht en vaart gezien. Ons
is het nog niet brandend genoeg.
Het blijft teveel aan het menselijke
gebonden en mist de hartstochtelij ke
eerbied voor Gods heiligheid zoals
de profeten en apostelen die kenden.
Maar voor wie het dichtwerk van
Anthonie Donker kent, zal het duidelijk zijn dat men deze brandende
hartstocht moeilij k bij hem kan verwachten; zijn werk bezit altijd een
zekere matheid, een vermoeidheid.
Er is weinig handeling en een
overmaat van beschouwing. Dr
Garmt Stuiveling heeft in een radiobespreking gewezen op de overeenkomst van dit spel met de middeleeuwse moraliteiten, een overeenkomst die echter niet ten voordele
van Donker uitviel. Literair bezit
het spel weinig verrassingen, zoals
de oorlogspoezie over het algemeen.
Waarschijnlijk heeft het werk voor
de dichter meer betekend dan het
bij het verschijnen (na de oorlog)
voor het publiek zal hebben. Het is

een geloofsgetuigenis.
Ondanks de overheersing van bruutheid en geweld en onrecht, is de
dichter de mens die in zijn geloof
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aan de edele mens blijft volharden,
ook wanneer deze ten onder gaat.
Er komt in Donkers bundel ,,,Grenzen" een gedicht voor, „Legende",
waarin hij eveneens de Ahasverusfiguur tekent, maar zo, dat deze figuur met de persoon van de dichter
ineenvloeit. De dichter is hier de
rusteloze zoeker, de gedrevene naar
de uiterste grenzen der wereld.
„Nog aitijd denkt hij: als ik maar
blijf lopen
Vind ik een herberg met een helder licht;
Dan ga ik binnen want de deur
staat open.
Er is nog hoop op zijn vermoeid
gezicht,
En daarom zal hij altijd blijven
lopen,
Maar als hij aankomt, zijn de deuren
dicht."
In „Ik zoek Christenen" heeft de
dichter de opening geforceerd, heeft
hij willen uitbreken uit de benauwenis van een gekerkerd bestaan naar
de vrijheid van het leven met God,
gelijk Christus die bezat. Hij heeft
tussen de deur, die dichtgeslagen
werd, de voet gezet, omdat hij hunkerde de lichte woning van het
eeuwig geluk binnen to gaan. Het
verloren paradijs heeft hij opnieuw
willen betreden, omdat de dorheid
en woestenij van de wereld hem er
toe terugdreef. Hij is naar ons besef daar niet in geslaagd, heeft zich
verheugd in een luchtspiegeling.
Want het is tenslotte niet de mens
zelf die de grenzen openbreekt,
maar God die ze opensluit. C. V.
J. de Haan, Boeken en Publiek.
Bayard Reeks, F. G. Kroonder,
Bussum.
Laat ik nog even op het in dit hummer besproken „Draeckenwijck" terugkomen. Dit is n.1. een van de boeken van de big business waarvan J.
de Haan in „Boeken en Publiek" zegt,
dat het gelijk geknipt is in de smaak
niet van u, maar van die hoeveelheid algemeenheid, die wij alien in
ons ronddragen. Hij maakt daarover
en later over de intimiteit die er
tussen de mens en 's mensen boek
moet bestaan een serie elegante en
tegelijk straffe opmerkingen, waar
van ik niet anders zeggen kan dan
dat u ze eens lezen moet.
U behoeft het er niet mee eens to
zijn. De heer de Haan is een beminnelijk man. Hij heeft er geen be430

hoefte aan dat u hem gelijk geeft,
hetgeen op zichzelf al een verademing is. Maar toch zijn deze opmerkingen wat men in kerkelij ke kringen „ontdekkend" zou noemen en zij
bevorderen deswege uw culturele
Neil.
v. d. S.
David Rousset, De diepte der Kampen, Daamen N.V. Den Haag 1947.
Uit het Frans door Halbo C. Kool.
Een uitstekend vertaald, ontstellend
boekje: Het is een in even koele als
nerveuze stij 1 geschreven verhandeling, die de innerlij ke structuur van
het concentratiekamp tot onderwerp
heeft. Het houdt zich niet beeldend
bezig met gruwelverhalen. Het laat
ons het concentratiekamp zien als
een nieuwe, groteske vorm van samenleving : een maatschappij, een
daemonisch organisme. De lezer
wordt ingeleid in de of Brij selij ke
sfeer van die normaal functionnerende abnormaliteit, die het kamp
was en, ik moet helaas zeggen, nog
altij d is. Hij bemerkt dat stollend
pus zijn wetmatigheid heeft, en op
een bepaalde wijze structuur. Hij
wordt gedwongen de hand to steken
in een slijmklomp en hij bemerkt
dan, dat er draden en- vliezen in de
walgelijke substantie zijn, die hij er
niet in vermoed had. Zoals een kankergezwel de gezonde cellengemeenschap imiteert, zo deed en doet dit
het kamp. De diepte der kampen!
Het boekj a laat ook de allermeest
funeste gevolgen zien: de verwoesting van diegenen, die het kamp
hebben overleefd; het kamp brandde de ziel uit. De auteur noemt het
geloof niet. Het schijnt een ongelovig Europa, dat in de hel der
kampen verbleef.
Voornamelijk wordt de strijd om de
macht tussen de verschillende groepen behandeld: Russen en niet-Russen, communisten en niet-communisten, misdadigers en politieke gevangenen. En dan daaromheen, een
rotte muur om een rattenpoel, de
S. S.
In deze helse samenleving was de
invloed van het geloof op het publieke leven kiaarblijkelijk nihil.
Het zal niet in alle kampen eender
zijn geweest. Maar ik ben geneigd,
aan to nemen, dat de auteur obj ectief is. Want immers voor de poorten van de dood wordt het geloof
tot levenskracht. Dit houdt in, dat
het tot geen enkel compromis meer
bereid is, dat het, met andere woor-

den, volstrekt onbruikbaar is, wanneer het er om gaat, de hel to regeren, het helse leven to organiseren.
Het isoleert zich niet: het wordt ondergronds.
Ik hoop dat duizenden zich dit stijlvol uitgegeven werkj a zullen aanschaffen, en dan leren inzien, dat
hetschuweli
of j ke lij den in de kampen niet heeft gelouterd, maar
slechts verwoest. En tevens gaan begrijpen, dat „het kamp" almeer in de
geschiedenis van de moderne, antichristelijke, schyzofrene staat zal
uitgroeien tot de „normale" vorm
van samenleving: de corrupte, sadistische politie-staat. Het gezwel
zal het lichaam verteren.
Hiertegen helpt slechts een radicaal christendom, dat het alles of
niets in practij k brengt. Kom ik om,
dan kom ik om. Tenzij dan, dat God
dit radicale christendom inderdaad
zal laten omkomen: Josia's geloofsliver kon de verwoesting van Jeruzalem niet meer keren : daarvoor
was het to laat.
„De diepte der Kampen" wekte in
mu ook deze laatste huivering.
J. V. D.
PO1ZIE

Anna Mertens. V oorspel. Bosch &
Keuning N.V., Baarn (1947).
Wie de recensie van deze verzenbundel heeft gelezen, die in het
Februari-nummer van dit tij dschrift werd gehekeld, heeft begrepen dat er over de gedichten van
Anna Mertens verschil van mening
kan bestaan. Nu geldt dat van alle
verzen: er zijn en blijven mensen,
die er niets van snappen. Het aantal niet begrijpenden is echter niet
altijd even groot. Er zijn gedichten,
die bij na iedereen wat zeggen -er zijn er ook, die door bijna niemand worden verstaan. De verzen
van Anna Mertens behoren tot geen
van deze beide uitersten, al moet gezegd worden dat de dichteres 't haar
lezers niet gemakkelijk maakt.
Eigenlij k is dat niet helemaal eerlij k gezegd. Het is zo, dat het
begrijpen van deze poezie zonder
twijfel voor velen niet gemakkelijk
is, maar aan de dichtkunst van
Anna Mertens ligt dat niet. Zij
schrijft uiterst regelmatige, zeer
zangerige verzen, zelden stereotiep
en nooit gewrongen van taalgebruik,
dikwijls mooi en nooit duister van
verbeelding. De liederen aan het be-

gin en de vertalingen aan het eind
van haar bundel zijn wat dit aangaat wel de hoogtepunten. De drieentwintig sonnetten in het midden
zijn misschien tegen de volgorde van
ontstaan in bij elkaar gezet : het eerste sonnet is tenminste naar de
vorm een laagtepunt, en het duurt
tot het achtste voor de dichteres
weer de hoogte heeft bereikt, waarop Valse Triste, Sotto Voce en Finale stonden. Van een enkele inzinking afgezien echter biedt Anna
Mertens ons in haar „Voorspel" verzen, die niets onrijps hebben en vaak
iets klasieks, en die dadelijk aanspreken door hun schoonheid van
toon, rhythme en melodie om
deze onbevredigende beelden maar
weer eens to gebruiken.
Wie dit niet voelt, kan zich beter
voor goed bepalen tot de psalmberijmingen van Laus Deo Salus Populo. Maar wie het wel voelt, zou toch
nog een vraagteken kunnen zetten
bij de inhoud van deze verzen. Niet,
dat die op zichzelf raadselachtig ins.
Wie by. niet begrijpt, dat de versregels in de aanhef van het eerste
gedicht : „Neer, help mij, want er is
geen nood, Verbs mij, ik ben niet
gebonden .... " betekenen : help mij,
want ik gevoel niet dat ik in hood
ben, verbs mu, want ik besef niet
dat ik (aan mij zelf) gebonden ben
-- en dat het paradoxale van deze
zegswijzen beduidt, dat „help mij"
voor deze dichteres is: breng mij in
de nood, en „verlos mij": bindt mij
aan U, die mag zich zelfs niet wagen aan het beoordelen van proza,
want de wegen van de kunst zijn
voor hem ontoegankelijk. Overigens
is dit dan het meest „duistere" vers
uit de bundel. De rest is begrijpelijk,
wanneer men maar begrijpt waar
het over gaat. Web niemand zal zich
echter aan de lectuur, laat staan
aan de recensie van een verzenbundel wagen, die niet het vermogen
bezit iets van de vorm-kwaliteiten
van Anna Mertens' gedichten op to
merken, en to beseffen waar zij het
over heeft. Verwerpt men dan toch
deze poezie als waardeloos, dan is
dat alleen to verklaren uit een afkeer, gewekt door het onderwerp
van haar verzen. Dat onderwerp is
een liefde, die het leven geheel beheerst -- maar een vergeefse liefde,
waarmee de dichteres worstelt zonder haar nog to overwinnen. Tk kan
mij voorstellen, dat iemand, die
midden in het leven van deze hopeloze wereld staat en van uur tot uur
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de wurgende nood voelt, die er
heerst, de schreeuw hoort die er opgaat om troost, om licht, om een uitweg en om kracht, een bittere ontgoocheling ondervindt wanneer hij
in de verzen van een christen-dichteres „niets anders" meent aan to
treffen. Ik wil ook grif toegeven,
dat deze bundel daarom -- ondanks
zijn grote kwaliteiten -- niet tot
mijn lievelingslectuur kan behoren,
omdat ze „naar mijn behoef wel
veel to droef" is. Maar op grond van
deze overweging, hoe geldig ook,
deze poezie to veroordelen zou toch
wel zeer onbillij k zijn. Het zou een
bewijs zijn, dat men de draagwijdte
van de woorden dezer dichteres niet
heeft bevroed.
Wat de meeste lyrische poezie, en
bijna alle poezie van de nieuwste
tijd drijft, is het verlangen, en wel
naar de aard van dit aardse leven
het onvervulde verlangen. Zelfs
waar het tegenovergestelde het geval lijkt, jankt en hinkt het verlangen omdat het in een hoek getrapt
is. Van dit onvervulde verlangen
geeft Anna Mertens in haar „Voorspel" een nobele verbeelding. Let
wel: niet alsof haar vergeefse liefde
niet heel concreet zou zijn wat zjj
het noemt, en niet alsof wij bier
zouden moeten gaan „vergeestelij ken". Maar is de worsteling met God
in de practij k van het leven niet
j uist een worsteling met de Bingen,
en is de worsteling met de dingen
voor de christen niet eigenlijk een
worsteling met God? Hoe schoon
zijt gij, liefde; hoe heerlijk onder
wat men verlangen kan ! (Hooglied
7 : 6, vert. N. B. G.) Het is altijd
hachelij k, commentaar to geven op
zeer persoonlijke poezie; en zelfs indien men de dichter door en door
kennen zou, dan werd die onderneming niet veel minder hachelijk.
Maar wat mij uit deze verzen toespreekt, dat is een vrouw die geheel
verdiept is in het leven van haar
eigen hart, en het toch met dat hart
alieen niet durft to wagen; een
vrouw, die ook in de overgave van
haar liefde zich tenslotte overgeeft
aan wat zij zelf in die liefde heeft
ingedragen; een vrouw, die met het
vruchteloze, met de onvruchtbaarheid van zulk een in zichzelf gevangen liefde worstelt en met nederlaag
noch vergelijk genoegen nemen kan.
wat is de zin van deze poezie? Lotgenoten licht to verschaffen over
hun „geval"? Anderen de ogen to
openen voor zo'n „geval"? Daarvoor
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zou men toch de woorden troost en
taak niet mogen gebruiken. Maar
dat is ook ten enen male strijdig
met de aard van deze dichteres. De
zin der verbeelding van deze strijd
is, dat het een strijd is aan de Jabbok. Een strijd, die nog niet is beslist. En dat is ook het enige, dat
men tegen de bundel „Voorspel" zou
kunnen inbrengen: dat het nog maar
een voorspel is. Maar de dapperheid
van de worsteling, en de roep tot
God die het boekj a opent — en zo
stempelt doen de beslissing voorzien. En leest men het motto tegenover het titelbiad: „Mijn handen
beefden to vergaren Al wat daar nog
van mij verbleef, De geur der doode,
j onge j aren, Die op den dooven
luister dreef." (Boutens) , dan vermoedt men dat bier eigenlij k ook al
een naspel klinkt. Anna Mertens is
een dichteres, wier poetisch vermo- .
gen niet meer belooft, maar reeds
geeft. Naar haar stem blijf ik vol
verwachting luisteren, want zij zal
stellig nog veel to zeggen hebben -indien althans haar werk geen litteratuur wordt en zij zich aan het
leven bljjft vastklemmen.
J. D.
Albert Kuyle, IX Gedichten, uitg.:
„De Koepel", Nijmegen 1947.
Een kleine bundel zuivere gedichten,
die mu weldadig aandeden door de
blijmoedige levensaanvaarding en
de zeer reele geloofsbeleving, veelal
kenmerken van het roomse vers. En
terwiji ik deze gedichten las, genietend van hun verrassende beelden,
genietend ook van hun vaak zoet,
nergens zoetelij k rhythme, besefte
ik dat onze roomse broeders het leven toch zo anders benaderen dan
wij, protestanten. Zij zijn veel meer
kinderen, wij opgroeiende j eugd in
onze houding ten opzichte van phenomeen en mysterie. Een heimwee
naar hun vaak argeloze levensstijl
komt in j e op, vergezeld van het
bittere weten, dat j e toch anders
bent en blijven zult: veel meer problematisch, eenzamer.
Maar toch niet alleen bitter: er is
ook de blijdschap om het moeilijker
pad, dat schoner vergezichten opent.
Schoner? Laten we liever zeggen:
andere. Al lezende oogstte ik dit:
to ervaren, dat wij, roomsen en pro^testanten, tezamen reizen naar het
beter vaderland, en dat roomse liederen daardoor ook het Protestants
verlangen gestalte kunnen geven.
J. v. D.

Licly van Eijsselsteijn

VAN DEN NACHTVLINDER
De kleine vlerk van Uw verlangen
sIaat gansch den avond aan mijn ream,
in cje betoovering gevangen
die vIoeit uit Iicht en warmte seam.
Gij werpt in sidderend begeeren
wild en gejaagd de wieken uit,
en tusschen U en Uw ontbeeren
is deze donne wand: de ruit,
waardoor het Iicht in transparanten
over Uw grauwe vleugeIs gIijdt,
en koeI zijn heldere vierkanten
den nachtelijken twin insniJdt.
„luster, die in dTt Licht moogt Ieven,
Iuister, ik roep door den nacht Uw naam,
zie mijn extase, zie mijn beven,
zuster, open, open Uw raam Ts,
„VIinder, mijn kIeine zuster vlinder,
hoe ware het Iicht, waarin gij geIoof t,
wanneer Uw verIangen het zou vinden
ten eenenmaIe U uitgedoof dI
Het reet de toppen van Uw vleuglen,
het nam U op in vuur en pijn..."
„luster, mijn zuster, Iuister, o Iuister,
zie dit Ieed evil doorIeden zijn ,--^
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Ziek van onrust en verterencl
versmachten rek ik de vIerken uit,
en tusschen U en miJ cut weren
en tusschen miJ en dit de ruit...
Beter in Licht en vuur to sterven
clan, de moegevIogen vIeugels seam,
in hunkering en nach.t to derven
Open, open Uw ream.

Lilly van Eijsselsteijn

DE JONGEN IN DEN TUIN
De zomernacht Iigt aan den tuin>
maar ergens wiI de Iucht verkleuren
en teekenen gelieime sclzeuren
de strakgespannen woIkenhuid,
als van een vogeI het gefIuit
den schemer breekt, die zwaar van geuren
den ouden fain, het slapend huffs,
hemzeIven, en ook miJ besIuit,
en dnngt door Uw gesIoten deuren
en roept: „Het Wonder wiI gebeuren,
Iiefste ontwaak, kom uit, kom uit "
En clear is niets dan dt geluicl
den teedren toover to bezweren
waarmee de sIaap Uw hart omsIuit,
wanneer ik wacht in dt verterend
verIangen in den schemertuin
Aan Uw versloten, sIapend huffs.
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Lilly van Eijsselsteijn

HET OOR
In de nachten zijt Gij het Oor.
Daar stameI ik mijn _gebeden.
Daarin giet ik deze wreede
eenzaamheicd over. Hoorl
Is achter cut oor een geIaat?
Is dear de stem, die zaI spreken?
Ruischt de zee, waar de kIeine Beek van
mijn wezen in vergaat?
Gij, Eeuwige, Gij zwijgt,
zwijgt, zoo Gij eeuwen deedt —
Doch in dt zwijgen weet
ik, dat Uw oor zich neigt.

Licly van Eijsselsteijn

DE BEEK
GiJ zijt de Zee. Van aIle streken
stroomen rivieren in U uit.
Soms, in de naclzten> aIs de weekere
winden aan mijn Spiegel breken
boor ik, verrukt, Uw ver geIuid Dan barst een heimwee in mij uit,
als op het eerste Ienteteeken,
zwellend en schuimend, hoog en IuicL..
Maar in den Jag, in kleine kreken
vermoeid verzandend, vloei ik tit.
De weg tot U is eindeloos.
slechts voet voor voet mag ik die weten.
Stroomencd Tangs wood en wilde coos
kan nimmer ik Uw stem vergeten —
O eeuwig heimwee naar Uw schootl
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Diet Kramer
ONTWAAKT
Toen Maarten later terug was in HoIIand, zocht hiJ in een atlas
cIat vreemde oord nog Bens op, waar hij maanden gebivakkeercl
had. Een peervormig stuk Iand, schuin onder Zuid Brits-Indie.
CeyIon... Ceylon, de pareI van de Indische Oceaan. Zijn brede,
harcie werkmansvinger voIgde de lijn van de spoorbaan CoIomboKandy. Hij verbaasde zich er over, dat ze dear een hele dag over
gedaan Fadden. Zijn gecj aclZten zwierven terug. Het was nog
steeds een eenzame weg.
Januari 1946. De nude, vuile wagons hobbeIden voort acliter de
Iocomotief. Een trein met vluchteIingen. Twee ambulance-wagens
achteraan. Sours reed de trein wren achtereen, sours stond ze lang
stiI. KIeine jongetjes, naakt en onzindeIijk, kwamen bedeIen bij de
landverhuizers, kregen niets en spuugden veraclzteIijk. Ook de
jongetjes van cleze Brits-Indische pareI hebben hun eigenaarc^igheden, zoaIs aIIe jongetjes over de gehele wereId.
In Kandy stonden de Ieger-trucks kIaar our de vluchteIingen near
de kampen to brengen. Een grauwe rij in nog grauwer middagIht. Het regende. Hier en char ..^;; ...gin een glimp van een brede,
nog onbekende rivier. Langs de wegkant bomen en door slagregens
omIaag gebogen, rafelige heesters. Raven en kleine kinderen waren de toeschouwers bij deze mistroostige tocht, ver het binnenland
in. De raven waren Iuidruchtig-nieuwsgierig, hun blauw-zwarte
veren somber tegen de achtergrond van dofbesIagen Women en
kale rotsen. De kinderen waren stil verwonderd. Ze hadden merendeels geen antler kledingstuk dan een amulet aan een touwtJe
of kettinkje our de bolronde bulk. De mensen letten weinig op dt
alIes. Een enkeIe, onbekeerbare inteIIectueel begon uitleggingen
to geven naar aanIeiding van die amulet. Hij sprak, hobbeIend
en schuddend temidden van wagenzieke en versufte mensen, over
paria's en kaste-steIsel. In een niet to herhaIen kamp-jargon werd
Item het zwijgen opgeIegd. Hij sIoot de Iippen opeen... berustend.
De mensen wilden zwijgen. Het moddervuil spatte omhoog tot
hun kIeren, tot in hun gezichten. De chauffeurs reden aIsof ze vee
vervoerden. Het deerde hen niet. Het deerde hen niet eens> dat ze
zich doodvermoeid en wagenziek voeIden en die eigenaardige sfeer
van halve bewusteIoosheici our zicli been hadden. Ze waren aan
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veeI gewoon geraakt. En het voornaamste was cut: ze waren veiIigI
Wanneer biJ een to sneI genomen bocht een van de wankele
b anlcen omkIapte of wanneer een Icleine Jongen Iangs de weg een
kIappertje of deed ratelen, werden de vrouwen wat bleker en
sommige kinderen krompen ineen. Dwaasheid, er waren bier immers Been extremistenI Dat ze veeI verder het binnenIand werden
ingevoerd clan ze verwacht hadden, dat ze een ellendige refs achter
de rug hadden op een Engels schip, tussen EngeIsen, die hen
behandeIden zoals ze er uitzagen... verpauperd, vermagerd en
haveloos... wat deed dat alIes er nog toe? Ze gingen near de
kampen van Lord Mountbatten, een paar duizend weduwen en
half-wezen en een derligtal mannen. De kampen van Mountl^attenI Had men niet verteId dat bier een half miIIioen soIdaten geIegerd Icon worden? Hier zouden ze ruimte krijgen, bier zouden
ze enkele maanden Iang de geIegenheid hebben tot zichzeIf to
komen.
De man, die men Maarten noemde, zat in de voorste truck.
„Man" was eigenIijk Been goed woord voor hem. Hij was nauweIijks vijf-en-twintig. Zijn gezicht was dat van een somber verongeI^Jkt kind, dat aItijd aan het korste eind trekt. Tegen zijn Iinkerknie
Ieuncle een jongetje. Het was zijn kind. Hij was er nog steeds niet
aan gewend een kind to hebben. Het was voor hem een vreemd
kind. Toen hij het voor het eerst zag was het bijna Brie 1aar. Dat
het wagenziek was deed er weinig toe. De vIoer van de truck was
toch. vuil. AIs op een breekbaar steeItJe ping het kinderhoofd tegen
de mannenbenen. Soms verveeIde het de man. Dan schoof Izij met
een rukje opzij en het kinderhoofd bonsde tegen de scherpe rand
van de bank. Tot het vanzeIf weer een steunpunt zocht tegen de
vuiI-khaki short van de varier. Want dt was toch zijn varier?
Men had hem gezegd dat dt zijn varier was. Eèns, in het tramp,
had zijn -moeder 's morgens heel stiI en bleek naast hem geIegen.
Hij had aan haar getrokken en geduwd. Het gaf niets. Ze zeiden
dat ze dood was. Dat kon het kind niet begrijpen... dóód. Maar
ze verdween spoorIoos en ze keerde noon terug. Nu was ze slechts
een heel bleke, heel wazige herinnering geworden. Later was er
een man gekomen en ze hadden hem gezegd: „Dit is nu Je varier" .
dezehoorde. Andere kin Dat hetekende bIijkbaar, dat hiJ man
deren hadden ook waders teruggekregen. Daarom zocht het jongetje steeds weer die harde, bIote mannenknie, die voile, doorgetranspireerde short. Hij kroop er tegen aan aIs een zieke, kleine
poes tegen de moederkat. Het was het enige wat hij bezat van
zichzeIf.
De trucks bereikten eindelijk een Boger punt. Men Icon de traag438

stromende rivier zien met zijn droogliggencle zanclplaten, zijn kIeine draaikoIken en een overdaad van verregende, maar toch nog
goud-geIe marygoIds Iangs de oevers. Nu Icon men ook de kampen
zien. Kampen... kampen... kampen. Daar Iagen ze in het beangstigende, grijze middagIicht. Verspreid tussen de rotsen, het
groen van de rimboe en de heesters. Rijen van bruingeverfde Ioodsen, daken van gegoIfcl pIaatijzer en in ieder tramp zo'n brecle,
zanderige hoofdweg waar zeker vroeger de soIdaten moesten aantreclen. Loodsen; prikkeIdraad er omheen; Borden met ,>No AcImittance"; soIdaten biJ de ingang, de stengun onder de arm. WeI
Brits- Indische soldaten, maar t8ch opnieuw soldaten en toclz opnieuw sten-guns en geweren.
Toen reclen ze tot voor hun eigen tramp. D.P. g. De jonge man
lceelc Haar het bordje, keek near de gewapende schildwacht, near
het prikkeIdraad en het „no admittance " . Hij zag om zich been
de bIeke, vermoeide vrouwengezichten. Hoewel hij zeer weinig
en zeer traag dacht, ontstond er een zonderIing tumult van gevoelens in hem. D.P. Zij wisten nog niet wat het betekende; hij
wist het toevaIIig weI. D.P.... displaced personsI Eerst vechten
in een ongelijke strijd, zonder Ieicling, zoncler organisatie in een
ver tropenIand, dat je toch hens lie£ had gekregen. Dan gevangen
genomen, weggeIeid aIs slachtvee. KrijgsgevangeneI Vechten voor
je eigen hachje met schouders en elbogen en aIIerlei misseIijke
zeIfzuchtige methodes. De heIe dag, de heIe nacht sIechts een gedachte: „Ik wiI niet dood, jk WTI bIijven Ieven. Ik wiI terug Haar
IzaarT Ik wiI mijn trop tegen Naar schouders drukken en a pes zeggen... hoe 'n ellenclig, egoist en misdadig mens ik ben geweest en
hoe bang ik was... hoe bang... hoe bang..."
Hij was van Java op Singapore terecht gekomen. Thailand wend
hem toevaIIigerwijs bespaard. Hoe hij trans had gezien zo kort na
decapitulalie to drossen Haar Java, had nooit iemand precies begrepen. Het is beter daarover to zwijgen. Een fraaie geschiedenis
was ' t niet geweest. Maar aIs een man, die vervoIgd wordt door
een ooze geest en voor wie er sIechts een veiIige pIaats bestaat, zó
was hij Haar Midden-Java getrokken om hear terug to vinclen.
Ze waren in 1941 getrouwcl > enkeIe weken voor de oorlog. Ze was
een pear jeer oucler clan hij en sterker, wijzer. Hij wist chit, clocli
erkende het aIIeen tegenover zichzeIf. Dat er een kind geboren
was, then maanden na hun huweIijk> had hij Iangs veIe omwegen
gehoord, maar het had hem volkomen koud geIaten. Hijzelf was
het kind, zij was zijn moeder. Voor een antler kind had hij noon
een pIaats Icunnen vinden in zijn gedachten.
Midden-JavaI Hoe had hij gezocht, aIIe kampen was hij Iangs
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gegaan. Tot hij eindeIijk stond voor een lage Brits in een kale, vervuiIde zaaI met wandluizen en ratten. Men had hem verteId, dat
ze dear gesIapen had en dear ook gestorven was aan uitputting en
hongerbuikIoop. Op Iiaar pleats zat het kind en het keek Haar
hem. Piekhaar, fletse ogen, bange ogen... zijn ogen! Een mager
b orstkastje aIs een wasbord en daaronder een gezwoIIen oedeembuik. Dit was hun kindI Hij had er Haar gekeken, de sigaret in de
mondhoek, de ogen dichtgeknepen tot spleten zoaIs zijn gewoonte
geworden was. Nooit opende hij die ogen helemaal. Tenslotte had
hij het kind meegenomen, beter gevoed en beter gekIeed. Later
zocht hij Haar hear eigendommen. Hij vond wat oude kIeren en
wat gedeukt etensgerei. Geen brieven saamgebonden met een
b Jauw Iintje, Been dagboek met goede woorden voor hem. WeI een
schooIschrift met recepten... „men neme een ei, enkeIe Iepels suiker en wat meeI..." Toen had hij gelachen, die lach van rauwe
kamphumor, die de mensen voor het merendeeI na enkeIe maanden achter zich hadden geIaten, niet begrijpend hoe joist deze
grove, dwaze humor hen staande gehouden had, Brie jaren Lang.
Hij zocht hear en vond een IeIijk, miezerig kind. Hij zocht brieyen, een dagboek; hij vondrecepten... „men neme een ei, enkeIe
IepeIs sulker en wat meeI......" Zijn lack was hard, bitter, verongelijkt. Hij had to intensief> to kinderlijk verIangcl Haar moeclerIijke
warmte, Haar armen waarin hiJ met aI z 'n kleine trieste ellende
kon wegkruipen, Haar Iiefde en zorg en een troostende hand op
zijn bete ogee. Hij ontIeedde zijn gevoeIens niet. Hij dacht eigenIk nooit na over wat hij onderging of voelde. Hij was een van
dieprimitieven, die gelukkig zijn aIs dieren in de zon, of ongeIukkig aIs dieren onder de zweep. Hij begreep niet, dat hij brandend,
heIs-JaIoers was op het kind, dat hij niet kende. Hij Ham het mee
om het to kwelIen en bang to maken desnoods... maar ook slat
ontleedde hij niet.
Zijn duister gezicht verstrakte nog meer, de zware wenkbrauwen vormden een Iijn, de Iippen waren aItijd smaI toegenepen om
pijp of sigaret. Het kind negeerde ht, voorlopig Ijet hij diet met rust.
En nu... D. P. DispIacecl persons! En je toekomst? Die van
displaced person. Voor hoelang wist niemand.
Een soIclaat opende de poort. Ze reden Tangs „no admittance",
Iangs „D.P. 5. En de man spuugcle op de groncl, vIak voor de
schiIdwacht. Die Iachte. Hij wist niet wat dt to betekenen had.
Die omIaaggetrokken mond, die messcherpe, toegenepen ogen,
heel chat jonge, bedorvert, minachtende gezicht. GeIukkig dat dt
het geIieim bleef van de man. Zijn geIaat was het massa-gelaat

weerIozen; stukken bazaIt, zwaar, enkel
van de dommen en
Iichaam, enkel spieren...... stom, begriploos en primitieF.
de

In de trein van Colombo naar Kandy hadden de mensen papieren
ontvangen waarin bIiJmoeclig en optimistisch gesproken werd over
Iakens en sIopen en handdoeken, over een recreatiezaal, een bibIiotheek, een naafi-kamer, een strijk-kamer. KinderIijk haciclen ze zich
verheugcl en hun beclelaarscritiek op cIe EngeIsen vergeten. Toen
ze goed en weI in het tramp waren, begrepen ze, dat dit aIIes weI
waarheid kon worden, mits...... ja mits, zijzeIf er voor zorgden. De
b arakken waren onzegbaar vuiI, het terrein verwaarIoosd. Er was
Been orde en er was Been eten. Er Iiepen een paar EngeIse soIdaten rond, die ook Been raad wisten met deze verkommerde horde. De Brits-Inclische Icoic bracht hen met ongeduIdige gebaren aan
het verstand, dat er voor zovelen Been eten was. 1VIaar ze konden
een douche nemen, ze konden water dnnken en sIapen. Dat was
erg belangrijk. In iedere Barak stonden veIdbedden, soIdatendehens er op gestapeId. In de hoeken Iagen vuiI en stof decimeters
hoog. Tegen de wanden kropen spinnen. Het pIaatijzer van de
d aken en de dun-houten muren waren voI gaten. De man keek om
zich been. Hij had zich Ieren redden. Hij veegde het gezicht en de
handen van het kind schoon met een natte lap, Iegde het gekIeed
en weI op een veIdbed en gooide een soIdatendeken over het
kIeine, pIatte Iichaam. Daarna zocht hij wat takken bijéén, bond
die met een touw vast en haaIde het ergste vuiI weg uit de hoeken.
Hij sloeg een paar spinnen flood. Hij dronk en gaf het kind een
mok water. Het werd avond. Het wercl donker. En hij wist, flat
twee schuwe, angstige ogen hem overaI voIgden in die hut. Twee
ontwijkencle, Iaffe ogen. Daarom grog hij near buiten. Hij grog op
de drempeI zitten. Hij keek uit in de heIdere nacht. Een mean was
er niet, maar weI veeI grote sterren, zoaIs aIleen in een tropennacht
sterren groot en dichtbij kunnen zijn. En paImbomen. De kruinen
bewogen zacht been en weer en het was alsof de sterren zich tevergeefs achter de kruinen verbergen wiIden. Achter de heesters en
de bomen Iag de rivier... een onberekenbare, gevaarIijke, ziIveren
slang.
De man was bang, bang zoaIs een wiIde bang kan zijn in het
oerwoud, bang voor geesten en onbekende gevaren. Er was maar
een ding, flat hij denken kon: „Vrouw... vrouw... moederI " En
clan sIoeg die vreemde, onl^egrepen angst nog hoger op in zijn binnenste. Dear zat hij nu op flit eiIand, zonder een enkel houvast,
zonder lets van zichzeIf flan het gehate en vreemde kind. Van mensen en van God verlaten, ja ook van die God, over Wie ze thuis
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weI gesproken hadden, over Vile ook zij gespaoken had, die God
van liefde en barmhartigheid, met Wie hij niets meer uitstaande
had. O, hij was bang, bang, hij voeIde zich aIleen en verraden.
Een EngeIse soldaat kwam Tangs, op weg naar de „SOIdiersmess".
Onder de arm drukte hiJ een grote fIes whisky stiff tegen zich aan,
aIs zijn kostbaarste bezit. En pIotseIing werd hij overvaIIen door
een van die sentimenteIe buien, die soldaten nu eenmaaI eigen
zijn. Hij bleef staan, maakte front near de man op de drempeI.
„HaIIo comrade! Quite alone?"
De man aniwoordde stag: ,,Quite alone I
„Geen vrouw?"
„Doodgehongerd op Java " . Over het kind sprak hiJ niet.
„Too bad, too bad!" zei de soIdaat en hij zette zicli naast hem
op de drempeI en ontkurkte handig de whisky-fles, ,,My dear,
clear feIIow, what you need is a good and healthy drink. Come
on... come on!"
En ze dronken pure whisky tot ze aIlebei niet meer gewoon
Iopen en niet meer gewoon spreken konden. Arm in arm sIingerden
ze Iangs het smaIIe straatje voor de baraicken en ze verteIden eIkander hun weinige en niet zeer diepzinnige hartsgelzeimen. Wie zaI
zeggen waarom? De soIdaat was eenzaam, ver van huffs en de
oorlog had hem bang gemaakt. Thus had hij niet gedronken...
niet zoI Zijn vacler zou het hem verboden hebben. Hij was nog
heel Jong. De man was óók jong en angstig en eenzaam. Hij was
een menseIijk brok Izeimwee en verIangen, zonder dat hij het zeIf
besefte. En de whisky gal aIles zo'n bizondere mooie, zacht-gouden gIoed. Ze Iag warm in het Iichaam, ze maakte een mens los
van zichzeIf. De whisky vergoedde veel.
Maar daarbij bleven de Bingen niet stiI staan. Er kwam een
nieuwe morgen. De man werd bt de kampleider geroepen. Met
een Ioclderige kop stoncl I7ij tegenover de majoor in z'n onberispeIiJk khaki-shirt en short.
„Van der Linden, Jij was vroeger timmerman van beroep."
Oudergevvoonte was de man in de houding gesprongen.
„Jawel, majoorT"
„Dan kom Je bij het timmercorvee onder van Dam. Er is bier
veel op to lcnappen.
De strakke, heldere ogen keken hem recut aan. Deze man was
zijn commandant geweest gedurende de korte oorIog, ook had hij
de jaren van gevangenschap in Singapore doorgebracht. Hij had
enkele weken geleden bericht ontvangen, Bat zijn zoon iIIegaaI gewerkt had en door de Duitsers gefusilleerd was, kort voor de capitulatie. De majoor zag de stroeve mond van de man voor zich, de
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stekende, half geopende ogen, de poIsen en armen, onbehaard en
kinderlijk aIs van een jongen. Hij steIde niet teleur. Hij had nog
nimmer teIeurgesteld. Zijn eigen kind had daarvoor to dht naast
hem geIeefd, dag en nacht, aI die vreseIijke jaren door.
,,Van der Linden, je hebt immers een kind? Geef het aan een
vrouw die h verzorgen kan. En ga aan het werk. Het zaI je
goe d....
En Maarten ramcle spijkers in het hoot. Hij paste en meette en
schaafde, maar spijkers sIaan was 't prettigste van aIles. Hij
werkte woordeIoos, domweg. Hij sprak niet en dacht niet. Hij
sloeg, hij beukte. AIIe woede en onrechtvaardigheid beukte hij
Bruit. Het was aIsof Iz het hoot oncler zijn handen strafte. Ondanks dat was zijn werk goed en op tijd gereed... aIIeen gebruikte
hij to veeI spijkers en kreeg daarover Ben herisping van zijn Baas.
Hij trok de scIzouders op, smaIend. En iedere avond lag hij op het
veldbed en luisterde naar de ademhaIing van het kind en iedere
avond was daar dat troosteloze, dompe gevoel. Bomen waren er
genoeg. Touw was er ook weI to krijgen. Maar dan verborg hij
zijn gezicht in schaamte... voor de rivier, voor de sterren, voor
Naar, zeIfs voor zijn kind hoeweI het Iaf was en Been kind
waarvan hij houclen kon, omdat het op hem Ieek.
Voor God schaamde hiJ zich. nimmer.
Toen kwam de muziek, de dwaze muziek. Een Engels officier
kwam nu en clan met Ben nude gramofoon en nog oudere platen.
Dan werd er Ben klassiek concert gegeven en de mensen verdrongen zich our Ben pIaatsje. Hij niet. Hij noon. Maar sours lag hij
languit buiten in het Bras, kauwde op Ben sprietJe en Iuisterde Ben
poosIang. Eerst deed hij dat uit verveIing. Later gebeurde er iets
vreemds tussen hem en deze muziek. Hij begon de muziek to paten,
omdat ze hem wakker maakte en niet van hem afIiet. Want zo is
het voor veIen van ons. Er Iiggen velden braak in onze harten en
de muziek pIoegt die veIden our. Het wordt vruchtbaar land. Sours
Levert het koren, sours Ievert het bloemen. Maar de pIoeg door
Ben mensenliart> hoe dan ook en Welke dan ook, is Ben pijnlijlC
ding en daarom kwam de man op Ben vreemde manier in opstand
tegen Brahms, tegen Bach en tegen Chopin. Ze warm even zoveIe
onbekende vijanden. Hij voelde zich verward, ontvreeincl van
zichzelf. Er raakte lets in hem op drift, er sloeg lets Los van cue
hoeien en hij was eigenzinnig kwaacl omcIat hij dtt niet hegreep.
Toen kwam er Ben deg, dat de Kamer Ben ender geIuid maakte
en minder bezeten Ieek. Toen kwam er Ben deg, dat Je spijkers
weIoverdacht en zeker dear gesIagen werden, wear ze nodig

waren, niet een to veel en niet een to weinig. Hij droeg alIeen een
short. De zon brandde op zijn rug en op zijn smalle nek. AIS
koorcien Iagen de spieren op zijn armen. Hij keek met weIbelzagen
near die spieren. Ha, dt was goed, cut kon hij begrijpen. Het kind
speeIde aItijd om hem been. Hij Iiet het maar begaan. Hij trapte
het niet meer weg. Hij zweeg, hij hamercle en wierp nu en clan
een bIik op het jongetje. Het zou niet lang meer om hem been zijn.
In HolIancl zou hiJ het aan hear ouders brengen en hij zou zijn
brood weI verdienen... brood voor ziclizelf en cit kind. Met een
stag gelaat vroeg htJ aan een van de vrouwen een pakje to maken
van klzakistof. Het kind was zo bIiJ, zo honclachtig dankbaar. De
man had het kunnen sIaan om die dankbaarheid. Hij wenste geen
contact met zijn noon. Hij dacht zeIden aan hem. Wat was dt voor
een man, voor een zonderlinge man? Hij was er een van de lienduizenden waar knappe mensen boeken over schrijven...,,de eenzaamheid van de massa", „de opvoeding van de massa " . Hij was
zo maar een van die handarbeiders, die onze tafeIs en stoeIen timmeren en Haar onze Iekkende kranen komen kijken. We geven hen
een sigaret en een kop thee en ze beclanken ons en gaan heen.
De man vond aIIe poIitiek „rotzooi " . Welke muziek het was, die
hem sours met een vloek deed opstaan en op de vIucht sloeg, wist
niet. Van Shakespeare en GoetIie had hij noon gehoord. Economie en sociologie waren uitzonderIijk vreemde woorden voor hem.
Eens had hij toevaIIig een pIaat gezien van Rollins „Burgers van
Calais " en de man met de sIeuteI had hij lienminuten Iang aangestaard en toen noon meer vergeten. Maar wie Rodin was wist hij
niet. Men zou zeggen: veel gevoeI zat er óók niet bij. Een goed
werktuig, dat prettig in zijn hand Iag, maakte hem geIukkig. Dat
was aI.
D^cht biJ het tramp waren kleine rotsen, wear men met enige
moeite kon opkIimmen.
Een weeIde van marygolds omheinde het smalIe bospad,
dat er heen voerde. De stenen hielden de zonnewarmte Lang
vast, tot Iaat in de namidclag. Het was er goed. Hij voeIcle zich
dear dierIijk-behageIijk, stopte zijn pijp, Iag Ianguit, de armen
wijd gestrekt. Het kind dat hem overaI volgde, deed eerst pogingen
our ook omhoog to komen. Maar het was to klein en to zwak. Het
was nog maar juist drie jeer. Het kwam niet Bens halverwege en
jammerde dan erbarmeIijk our het vaderclier, zoals een jonge bond
jankt our zijn moeder. Het kind deed hem aItiJd denken aan een
armzaIig beest, dat warmte zocht. Hij keek Haar zijn wanhopige
pogingen met die eigenaardige, bijna wrede uitdrukking in de
toegenepen ogen. Sours grijnscle hij. Goed zo, Iaat 't warm maar

vechten, laat hem maar Jong Ieren dat je tegenover veel Bingen
machteIoos staat. Had hij niet 't Ieven van de moeder gekost? Laat
hem er dan voor boeten!
Maar er kwam een dag waarop het kind niet Jammerde. Het
zocht zich vastberaden een weg naar boven, voorzichtig, weldoorcdacht en zonder enig geIuid. Het was bang voor gevaar en pijn,
maar vocht verbeten. Boven was de vader. Hij had alIeen maar
die varier. En die man daarboven was we! heel antlers dan de
verre herinnering aan de moeder, doch een ding wist het kind: de
vader haatte en verachtte het, maar hij stolid aItijd tussen
hem en „de anderen", hij verdroeg niet dat anderen hem sloegen
of pIaagden. Waarom begreep het kind niet. Er waren zoveel dingen die niet to begrijpen waren.
En hij kwam boven. Eerst zijn hoofd, toen zijrt schouders, toen
heel zijn kIeine Iichaam. Hij stond triomfanteIijk op de warme
rots, de kin vooruit, de ogen gIanzend.
„Hier en ikI
De vader keek. Had de muziek de veIden reeds gepIoegd, had
het werk hem reeds enig evenwicht gegeven? wie zaI het zeggen?
Maar voor het eerst zag hij het kind zoals het was. Hij zag het
gladde, blonde haar en de open, blauwe ogee. Hij zag dat het
kind niet op hem Ieek. Het Ieek op haar. Een ondeelbaar o genblik
gaf dit hem het gevoel van grenzenIoze verIatenheid. Daar stond
het, dwaas-kIein en smaI, en in de hand hield het twee kleine,
wilde, rode canna ' s. De man wist wat dit betekend moest hebben... de kIimpartij en de bloemen in de warme kinderhand. Nee,
het kind was niet Iaf. . Het was niet dom. Het had zijn stappen berekend en de juiste stenen gezocht. Het was met moed en verstand
to werk gegaan. Het was de vrucht van hear schoot. Het zou eerlijk
zijn en f link aIs zij... eens, aIs het ouder werd. En his? Hij zou
achterbIijven, aItijd T
„Kom hierl " zei hij op z ' n korte, brute Loon. Het kind kwam.
Het dacht dat het gesIagen zou worden of of gesnauwd. Maar dat
deerde hem niet, want zijn overwinning op de rots was groot en
beIangrijk. Hij kwam op handen en knieen aangekropen. Die
handen en knieen waren geschramd en voI bIoed. Op een paar
meter afstand hieId het kind halt en keek onderzoekend met een
scheef hoofdje naar het donkere, scherpe geIaat van de varier. De
vader zag de schrammen, de kleine bIoeddruppeIs en het verhitte,
smalle geIaat.
„Kom hier... " zei hij nogmaaIs. Er was iets vreemds in zijn
stem... een dubbeIkIank aIs van een beschadigd instrument. Hij
trok het kind naast zijn Iichaam. Daar lag het heel stiI, vreemd sf1
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om dit onwezenlijke, dit ongeIoofIiJke. Het rook de geur van de
varier... bout... tabak... het nieuwe khakihemd. De man keek
omhoog. Het kind keek omhoog. Bowen hen triIde de lucht. Op het
khakihemd van de man lag een kleine canna aIs een druppel
booed. Op de Borst. van het kind Iag een kleine canna aIs een
druppeI bIoed. Twee wiIde canna's. Die had het kind, argeIoos
en moedig, near de wader gebracht en ongeweten had het de
laatste weerstand weggenomen.
Nu wist de man dat het kind bij Item hoorde, ZoaIs xLj ht hem
gehoord had. Hij vroeg zicIi niet of of hiJ van het kind hieId. Het
hoorde bij hem.
Een ogenbIik keek het kind schuw terzijde. Hij zag iets op het
geIaat van de man, dat hij niet kende. De ogee staarden omhoog
near de hemeI. Hij wist niet dat die ogen zo wijd konden zijn. Hij
had zijn wader nog nooit gezien met werkelijk open ogen. Hij
moest er in verbazing naar staren. En Tangs de hoek van de wang,
tussen oog en oor, Iiep een enkeIe druppel omlaag... een traan,
een maar. Het kind zuchtte: deze ene traan en deze open ogen
namen zoveeI afstanden weg.
Wat het kind niet wist was dit: slat zó een mens schreit omdat
hij verIost werd van zichzeIf, dat zó een mens schreit, die opnieuw
het Ieven beginnen gaat, dat zó een mens schreit die zijn God
terug durft vinden en weet wat dit betekent.
Want voor sommigen van ons is het terug-vinden van God een
werkeIijke verandering voI Iicht en vreugde; voor sommigen van
ons is het ' t moeizaam vinden van dat punt wear gevoeI en verstand to samen komen. Bergachtig terrein, Iieuvelen en daIen,
oceanen en ravijnen, maar achter dat aIles God, die den tegemoet
schrijdt en aan Wie zij nimmer twijfelen kunnen.
Voor ancleren is het een zwaar voortkruipen op handen en
knieën over ruwe rotsen. Geschramde handen, geschramde knieën.
Kruipen... voortkruipen, bIindelings en wanhopig. Niet een dag;
niet een maand; niet een jeer; maar een mensenIeven Iang. En
een enkeIe wiIde bIoem aIs een druppel bIoed. Een clruppeI bIoecl
die ziJ overgeven aan God, aIs het enige slat ze gered hebben en
vasthouden tijdens deze oneinclig Lange, oneindig vermoeiende
tocht.
En God zal de bIoem nemen en Zijn hand Ieggen over hun
bIinde, stervende ogen..
En God zaI hen zegenen.
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A ndries Don gera

OPVLUCHT
Gun mij, vogel van 't hunkrend verIangen,
nog eenmaaI een toclzt Iangs de zon.
Te Iang reeds hieIcI Gij mij gevangen,
wear het duister het Iicht overwon.
Want buiten de kweIlende staven
zaI de zon met genezende schijn
mijn hart en mijn Ieden gaan Iaven
om van Icrachten verzadigd to zijn.
Dan vIieg ik op dwingende wieken,
waar het zonlicht verziIvert op sneeuw,
verheffende pieken,
Iangs vergeefs
in het blauw der onsterfIijke eeuw.
En mijn lied zaI ik Koren weerkIinken
aan de wanden alom van 't heelal.
Duizend zonnen zie 'k rijzen en zinken,
rondom aIs een goudwatervaI.
En ik spoed mij, aIs Gij van hierboven
de Iof van mijn lied hebt gehoord,
door het hemeIse Iiclitstof bestoven,
naar Uw troon, door de regenboogpoort.
Dan, vervuld van de IiemeIse Iuister,
val ik neer op de aard ' en Naar nacht.
Wie mijn Iiederen hoort door het duister,
hij geIooft en hij hoopt en hij wacht.
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Gun miJ, vogel van 't hunkrend verIangen,
nog eenmaaI mijn toclit near Uw Iicht.
Dan geloven, wie nu zijn gevangen,
dat zeker het traIiewerk zwicht.
En de duizenden stemmen die zwijgen,
hervatten hun Iied, met een moed,
die, ontstegen aan 't machteloos hijgen,
in een jubeI van Iiefde U groet.

Anclries Dongera

NA PINKSTEREN
I
Mijn God, het wordt in Uw IieeIaI zo Icoud,
nu Iang het vuur van Pinkster dreigt to cloven.
Ik kan niet meer in warmt ' en Iicht geIoven:
De wereId en de mensheid worden oud
en duIden krachtloos, dat de gloed verfIauwt,
die eenmaaI machtig neerbrak van hierboven.
De Iaatste vonken scl-^ijnen reeds verstoven
en Iieten niets clan waIm van 't dome bout.
Nu krimpt aIom des wereIds winterkou
over de grauwe uitgebrancle Ianclen
en heerst zeIfs in de ogen van de vrouw,
die tevergeels miJ nog hear troost toefluistert.
HeIaasl Ik kan die niet meer scheiden van de
as van Europa, die de zon verduistert.
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II
Vanmorgen wend ik wakker in het Iicht,
waarin nog oude as ping na to gloeien.
TerwijI mij bIoesemgeuren tegenwoeien
heeft nieuwe hoop zich in mij opgericlzt.
De Iiefste sprak met een bezieId gezicht:
Zie in de fain de pinksterbIoemen bIoeien
en in de Iucht de blanke duiven stoeien,
door een opnieuw gezuiverd morgenIicht.
Toen wist ik het: Voorbij is het verleden,
een gouclen eeuw vervangt het Joffe uur.
Rondom het puin van stukke wereIdsteden
herschept de Heer ook heden de natuur.
Verzoende mensen gaan de weg near Eden
onder een regenboog van Pinkstervuur.

449

A. Romijn

VOORJAAR ZONDER LENTE
Het cluizeIt je op het laatst. Je hoofcl is zwaar van het voorjaar
en je ziet Been gat meer in je werk. Nlorgen is de repetitie, waar

zo veeI van of hangt: over in-, om- en aangeschreven cirkeIs en
daar moet je voldoende voor halen, tot elke priJs. Er staat aI een
Brie voor meetkuncle op de nieuwe lust en aIs er geen zeven tegenover komt, ben je verIoren, reddeIoos. Dat weet Je en daarom heb
je vanavond je staatsinrichting aI Iaten schieten, daarom heb je
aan Engels maar de halve aandacht besteed, in goed vertrouwen,
dat je er door zuIt rolIen... Maar waarom is deze avond zo mild
van goedheid en de. lucht zo zwaar van geur: die van seringen
en andere voorjaarsbIoemen?
Je bent moe en je m o e t voort... De straaI van de omgeschreven cirkeI... Vanavond om zeven uur ben je near hoven getrokken en nog even voor de verleiding bezwelcen, je hebt wat uiU
het ream Iiggen hangen, omdat het voorjaar zo'n dwaas bIiJ
gevoel in je oproept, omdat de zoele wind aan je slapen zo'n
weldaad is. En toen had je de moed om aan Je werk to beginnen,
werk, dat je heIe aandacht vraagt, maar wear je aI to gauw van
afgeIeid bent, omdat het je to even male niet interesseert. MeestaI
zie je er tegen aan, haast noon er 'in' . En in-zicht heb je juist nodig
bu het 'vak der vakken', zoaIs Jager het aItijd noemt.
Om acht uur was je zowat kIaar met de rest, afgeraffeId, en lag
de hele avond voor je om de meetkunde er goed in to pompen.
Want je hebt een leans. Heintje Hoek heeft vanmiddag de jongens
van je kIas bu eIkaar getrommeId en een heIeboeI verteId. Jager
zaI weI met wat gemakkelijker proefwerk voor de dag komen bij
het overgangsrapport, want Heintjes varier heeft zich er mee bemoeid. En die lean 't weten, want hij is de directeur. Jager heeft
zo'n ontzettend stel onvoIcloenden op het Paasrapport gehacl, dat
iedereen er sclzande van gesproken heeft. En gisteravond zat
Heintje in de serre to werken, Iekker in een hoekje, en zijn varier
en moeder zaten samen in de kamer to praten en hadden IieIemaal
niets in de gaten. Nou, zijn varier vertelde aIIes aan zijn moeder
en - kon hij het heIpen dat hij niet doof was? AIIes heeft huj
gehoord.
Dat zijn de feiten en daar kIem Je Je aan vast. AIIes khnkt voIkomen Iogisch. Meer dan twee derden van de kIas had onvol450

doende, voor algebra e n voor meetkunde. Daar was je natuurIiJk
zeIf ook bij, geheid zelfs. Met een twee voor meetkuncle en een
Brie voor algebra lain je het doen. Zo zeIfs, dat de Iust je voor
eeuwig vergaan zou, er nog een poot voor uit to steken. AIs daar
niet was Vaderl Varier, voor wie je aIIes zou willen doen, uit
waardering en - ja, 't is mogelijk een gek woord, maar 't i s
toch zo .-• uit Iiefde. AI een pear weken zit je to rekenen, want
je wilt over. Met de taIen Ioopt het best. Aan beurten en proefwerken heb je een zeven to pakken > de rest was aIIemaal Boger.
Natuurkunde draait tot nu toe om de zes en aIs 't met de scheikunde een beetle meeIoopt, kan dat een zeven worden. 1VIaar
Wiskunde... o, die WiskundeI En daarbij - JagerI AIs je Heuverman had, dan stond het antlers. Die kan Been kei van je maken,
maar in iecler gevaI had je niet dat rot-Ieven, dat je bij Jager door
moet maken en je kreeg een eerIijke kans. Jager is anti-Semiet.
Dat steekt hij niet onder stoeIen of banicen. En jij bent de enige
Semiet in de klas, aI ben je je nooit een moment bewust geweest,
dat je Jood bent. Dat is veranderd op de morgen, dat Jager de
derde kIas instapte, aIs opvolger van de oucle meneer Middelkoop,
wie je het tot vijven bracht. ,Te herinnert je aIs de dag van gisteren, hoe het grog. Jager kwam binnen, een jonge kereI met
bIauwe ogen. Hij grog zitten voor de kIas en keelc de Iijst met
namen in, Ias ze voor, stuk voor stuk:
Bronsgeest Rudolf... Buhrmann Kees... Buitendijk EIIy...
Cohen Leo... en toen, geen voIgende naam, maar een ogenbIilc
siiIte, waarin je niets vermoedde. Dan het verzoek om even op to
staan. Je deed het, je merkte nog niets, je vond het hoogstens een
beetje vreemd... Twee harde, staaIbIauwe ogen rustten op je,
zochten je gezicht of en toen kIonken de woorden, die je nu nog
het bIoed Haar de wangen jagen en je hot nog het vlijmend
sarcasme, dat in een stem klonk:
,—+ Het is goedI... Ga maar zittenI... Ik heb genoeg gezienI...
De natie verlooclient zich nooitl
Had je toen maar aIIes ' door' gehad, zoaIs je het nu ' door' debt.
AlIes was antlers gelopen.
Had Heintje Hoek ook in 3 A gezeten, dan zou die waarschijnIijk weI bij zijn varier gekIaagd hebbenI Maar Heintje zit in 3 B
en heeft meneer Heuverman. NatuurIijk had je zelf ook kunnen
spreken, maar dat heb je niet gedaan. TerwiIIe van VaderI Ter
wiIle van hem heb je een ellendige tijd achter de rug. 1e zit er
nog weI in, maar het erode nadert. En daarom m o e t je over. AIs
dat voor elkaar komt, ben je in aIIe gevaI Jager kwijt. Want in
de toekomst zie je Iicht. De A-H.B.S. of - wat nog veeI heer!ijker
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is - cIe muziekschooI. Nog een week of wat. Dan vaIt de besIissing. Die moet gunstig zijn. Absoluut. A I S Heintje nu geiijk
krijgt en Jager d o e t morgen water in zijn wijn... Stel je voor:
een pear theorievragen er bij, net aIs Heuverman aItijd doet. D i e
kun je in orde hebben. Die z a I je ook in orde hebbenI... En
claarom.. .
Het Iaatste Iht is al lang uit je kamer verdwenen. De voorjaarsnacht is niet zwart: donkerbIauw, heel cliep, met een enkeIe diamanten ster. Je schriktI Hoe Iaat moet het al weI niet zijn? Je
knipt het Iicht aan boven het bureau en met een schok ontdek je,
dat het aI over half elf is... Nooit kom je meer IdaarI Koortsachtig
begin je weer to werken met Je passer, maar het duurt niet lang.
LeoI
Lang en nadrukkeIijk. De stem van Julie. Je cloet de deur open
en je roept je antwoord near heneden.
- Zit je to slapen, Joh? Ik heb aI een paar keer geroepen en le
zegt maar niets. Kom je thee drinken? En Moeller zegt, dat je
near bed moetT
Thee drinken? Naar bed? - Maar morgen heb je meetkunde
repetitie en dear Izangt zo verschrikkeIijk veeI van af.
- Nog een pear minutenT roep je, ik ben zo klaarl
Maar dan is daar Vaders stem aan de trap, rustig en in zekere
zin gebiedend. Je gaat dus de trap maar af. In vredesnaam dan
maar morgen heel vroeg op staan, extra vroeg. En dan Ieren. Dat
zaI nu toch weI niet meer Iukken, want je bent zo krankzinnig
moe. Het voorjaar maakt loom...
Beneden in de rustige intimiteit van de huiskamer, kom je wat
meer tot je zelf. Dear wijkt ook even de dreiging van morgen Haar
de achtergrond.
Het kopje thee is heerlijk, maar verIokkender is het gIas limonade, dat Julie voor zich zeIf aan het kIaar maken is.
.-• He JuuI, mij ook eenI bedel Je. JuIie Iacht tegen je. Dat betekent toestemming.
Maar grappig, dat je that zo in eens realiseert, wat is Julie, als
ze zo Iacht typisch een JodinnetJe. Dan komen er de kIeine
rimpeItjes !angs Naar neus, diezo onmiskenbaar het ras aanduiden. Je zus i s .Todin en je Moecler is 't ook. Varier en jij zijn 't
haast niet. AIS 't de naam niet was, die je altijd weer verried, och,
dan Iiep je een beste leans, dat niemand 't ooit zou weten. Vooral,
omclat je van je priIste jeugd af, zo IieeI antlers bent opgevoed.
Varier heeft, toen je nog een heel kleine baby was, gekozen, na
jaren van strijd. HiJ is Christen geworden en met hem Moeder
en je bent zeIf ChristeIijk gedoopt, met Julie, die then een meisje
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van een jaar o£ zeven was. Je bent op een ChristeIijke School geweest en bij de overgang near het middeIbaar is er geen ogenbIik
van twijfeI geweest: je grog Haar een ChristeIijke H.B.S. Iedereen
vindt het normaaI, dat je dear bent, dat ze biJ je thuis ChristeIijk
zijn. Iedereen, behaIve Grootvader en Jager.
Grootvader heeft Varier in de tijd v o o r de overgang heftige
verwijten gemaakt over zijn omgang met 'Gojim' . Orth.ocloxe
Grootvader heeft, toen het eenmaal gebeurd was, 'sjiwwe' gezeten
en sindsdien is zijn zoon flood voor hem. Daarom heat je die
Grootvader diep in je hart, ook aI ben Je teIkens nieuwsgierig
Haar hem en aI zegt Varier teIkens, flat je moet trachten de zaak
to bekijken van Grootvaders standpunt uit.
Varier is nooit kwaad geweest, weI aItiJd erg bezeerd. Steeds
zegt hij: r-. Je moet nooit vergeten, wat in het vijfde gebod staat:
Eert Uw Varier en Uw Moeder, opdat het U weIga... Dear zit
een beIofte aanl
AI deze Bingen gaan weer door je heen, nu Varier verteIt, flat
vanmidclag de oude man gezien heeft, heel oud en heel eenzaam. Het is niet de eerste maaI in deze zestien jaar. WeI is het
steeds een teIeurstelling geworden, aIs Varier een poging tot verzoening deed. Eens ben je zeIf, toen hij heel ziek was, met bloemen
Haar Grootvader gestuurd. Je kwam in het ziekenhuis, maar de
Dude man heeft gezegd, voI ingehouclen afkeer en met afgewencl
gezicht:
- Ga terug, jongen en zeg je Vacler, flat hiJ zich vergist. Ik heb
Been kleinzoon. Ik heb eens een noon geliad, maar die is aI Jaren
flood...
D a t is het, wat je zwijgen doet, wanneer Jager ten koste van
jou IoIIig i5. AIS Varier het to weten komt... En daarom Icômt
Varier het niet to weten. Daarom zuI je je eigen weggetje moeten
gaan, ook al valt het niet aItiJd mee.
En heb Je hem nog gesproken?
Na de korte pauze richt 1VIoeder zich tot Varier. Ze is nieuwsgierig en ze is noon het Joodse accent helemaaI kwijt geraakt.
Varier knikt, mistroostig. Och ja, zijn Ieed is weI kIein bij het
Ieed van de wereld, bij de dreiging van de tijd, maar het Iigt zo
dichtbij, het is zo tastbaar. Hij kijkt op en zegt:
,–• Vier en zeventig is hij nu en nog even Lard. Tot verIeden
jaar September zou ik het begrepen hebben. Nu niet meer... AI
zestien jaarT
Hij zwijgt. De rook van zijn sigaar kringelt rustig op. Buiten
zingt een vrouwenstem door de radio: Bei mir bt du schonI Een
erg ordinaire stem, doorgerookt en sensueel.
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Er wordt nog even gepraat. De stemming wiI niet komen. Julie
is bij hear verloofde geweest. Dear Iieeft ze wonderIijke gerucIiten
gehoord. De Duitsers zouden aan de grens staan...
Moeller is dacleIijk actief, foetert tegen Vacler:.-r Zie je non
we!?
ZeIf Iuister je geinterresseerd. Steeds weer duiken er geruchten
op, even vaak bIijken ze onwaar to zijn. Maar Binds een maand
ben je van veeI Bingen niet meer zo zeker. Het is weI een felt,
Bat de Duitsers in het Noorden de handen voI hebben, wear de
Noren in deminst toegankeIiJke gebieden hardnekkig doorvechten, hand in hand met een groot Engels expeclitie-Ieger > maar even
werkeIijk is de invaI dear. Die had toch niemand verwacht. Zo
verraderIijk en onverwacht. Dat kan bier ook... Je bent benieuwcl
wat Varier zaI zeggen.
Zenuwenoorlog! is liens commentaar. Wat Jij daar nu
zegt, JuuI, wordt in de kraut van gister tegengesproken. Ze noemen het EngeIse propaganda)
- Vertrouw jij het woorcl van e e n Duitser? vraagt NIoeder
verontwaardigd.
r-• Z o kunnen ze hun eigen nest niet met Ieugens bevullen. En
hovendien - een heel Ieger aan de grens. Dat is nog aI zo wat.
Dat hood je immers nooit verborgenT
Ze praten er rustig over, Varier, Moeder en Julie. Nu en clan
zeg je zelf ook wat. Het gerucIitI Zenuwenoor!ogl Je Varier zal
weI gelijk hebben... Er zijn aI sinds September Joden, die weg
trekken. Rijke Joden, die angststuipen krijgen, aIs ze de naam
Hitler Koren. Maar HoIIand zaI neutraaI bIijven, weet je. AIs het
moet zaI het van zich of bijten en ten.slotte .-• Je bent Been Jood
meer en de rest ook niet. Sinds zestien jeer ben je aI Christen,
.—• In ieder gevaI. gaan we nu near bedI besIist Varier met
een lachJe. Het moet opgewekt schijnen, het is triest en vermoeid.
De dreiging van de tijd is immers maar zo kIein biJ het eigen
Ieed van een Varier to hebben, die Been noon erkent, aI jaren
lang.
Je geeft Moeller een zoen, Moeller, die nog haastig de ontbijtboel voor morgen klaar zet. Je maakt een zwaai near Julie,
je geeft Varier een Kant), extra-stevig, omdat je probeert dear in
to Ieggen, Bat je met Item meevoeIt en Ban ga je zeIf ook near bed.
Het is Iaat geworden vanavoncl, Icwart over elf. En 't wordt maar
een kort nachtje. De wekker staat op half zes. AIs 't meeIoopt,
heb je Ban nog twee our voor je werk. Dan ben Je nog Iekker Eris...
BeIangrijker Ban de angst voor ' t geruclit is immers de kwestie
van voldoende voor meetkunde.
454

Maar ,–• aIs je er eenmaal in ligt, wiI de sleep niet Icomen. Is
' t de warmte, of heb Je je toch to veel ingespannen? Of is zo'n
gesprek vIak voor het near bed gaan niet goed?
Na een half uurtje stag je er nit en je gaat op je knieen voor
het open raam Iiggen. De nachtwind strijkt zacht Iangs Je gezicht.
Je Icunt je niet herinneren ooit zo 'n mooie Meinacht to hebben
meegemaakt, heel in de verte sleet een kIok: twaaIf uur... Kijk,
aan de overkant gaan ze Haar bed. Er wordt een Iicht aangeknipt
in een sIaapkamer: een geel vIak in een zwart huizensiIhouet
Dan worden er gordijnen dicht-geschoven en blijft aIIeen een geeI
streepje in een grijze vlek tussen het zwart.
Na een paar minuten ga je er toch maar weer in. Je gedachten
zijn weer bij je werk, dat niet vlotten Wilde. Dit jaar heb je op
school de Camera geIezen. 't Staat er zo mooi:
Hoe zaIig aIs de jongenskieI
Nog om de schouders gIijclt.
Dan is het lente in de zieI
En aIIes even bIiJd...
Mooi gezegd, maar dan moet Je geen Ieraar hebben, die Jager
beet. Wat ben je eigenIijk weerzinwekkend bang voor die ventI
Zo bang, dat je Iaf bent. Dat heb je een pear weken geIeden getoond, toen je Haar zijn Izuis bent gegaan. Nergens Icon ht j aan
een piano-uittrekseI van de Mattheus-Passion Icomen. Hij vroeg
er in de klas een to Ieen voor de Toonkunstuitvoering. NatuurIijk
wist hij niet, dat je Vader een muziekhandel heeft en toen heb
je er aan Varier een gevraagd. ' s Miciclags ben je hem gaan brengen om tocli ook eens een goede beurt to kunnen maken. Zijn
vrouw deed open en bij het noemen van je naam zag je het gezicht
van dat jonge, blonde vrouwtje betrekken. CohenI Ah Jai Maar
even wachten, dan zou ze meneer roepen. NatuurIijk had Jager
over je gesproken. Je merkte het aan aIles, dat heIe pIotseIingstugge in hear doen. En toen kwam meneer lager zeIf, met de
achterdocht op zijn gezicht. Maar je hebt net gedaan, of je niets
zag, je hebt blijmoedig gegIimIacht en - geleurd met je partituur,
die je kwam verkopen, tegen factuurprijs. Dat had Varier zo gew^Id, omdat het voor een van je leraren was. Toen veranderde
je mocht even binnen komen, riep zijn vrouw, je werd vriendelijk bedanict, Je kreeg Brie gulden en zeventien cent en na nog
een paar woorden stond je weer op straat ^-• met de pijnIiJke ze^erIZeid, dat, wat je gedaan had, aIs een Jodenstreek wercl gequalificeerd. 'De natie verIoochent zich immers nooitI' In ieder geval
heeft Jager er een partituur mee gekregen. En 't heeft per saIdo
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lets geholpen, tot op vandaag toe. Dat is 't fijne en tegeIijk 't ellendige. De treiteriJ is wat verfijnder, Je hebt het niet meer zo gauw
in de gaten. Maar ,-r tot clusver is je de naam Paulus bespaard. En
dat is wat waard. Paulus is een grote in het rijk van God geweest,
zijn naam zou een erenaam kunnen zijn. Jager bedoelt het zelCer
niet zo. Nee, in de naam Paulus zit aI het smadelijke van het
Jood-zijn, aIs Je geen Jood meer bent. Nooit heb je gevoeId, aIs
het over de Joclen Bing, dat je er een van was. Sinds Jager in je
Ieven is, weet je het weer.
This wordt over dt aIIes zo anders gesproken. Vader heeft
nog een pear Dude vrienden van vroeger overgelioucIen, uit de lid,
toen hij zeIf nog Sjabbes hieId. Beste trouwe mensen, IiberaIe
Joden. Moeder en Julie, ja, die zijn veeI Jooclser gebleven. Moecler
heeft het het sterkst. Moeder kan zeIfs met een zekere weemoed
terugdenken aan de tijd, toen ze nog met mevrouw Nathans omging en de Gobitsen over huffs kwamen, mensen, die je nooit gekend hebt, maar wear nog altijd over gesproken wordt. Ze vertegenwoordigen in hun typisch Joodse namen een zeker begrip.
Varier is evenmin aIs je zeIf gemakkeIijk aIs Joocl kenbaar. Zat
Vader niet zo dikwijIs in zorg over Grootvader en enkeIe Duitse
zakenrpiw!ies - muziekuitgevers - clan zou je het helemaaI kunnen vergeten. Want Varier, met zijn typisch 'Westers ' profieI,
watgrijzend aan de sIapen, is totaal IDs gekomen van het Jodendom. Varier is ouclerling in de kerk, waar je eIke Zondag met hem
near toe gaat. Soms gaat Nloeder mee, maar, hoewel aangenomen,
voelt ze zich aIliJd wat vreemd. Julie gaat met hear verIoofde,
dominees-zoon, student nog. Grappig > Julie zaI Iater 'clomineesvrouw worden.
Maar Grootvader is Vaders grote verdriet. Met aI zijn Iiefdevan-zoon heeft hij bij de Dude niets kunnen bereiken. Deze schuwt
hem aIs een meIaatse, weigert zijn kIeinzoon to zien, na aIle jaren
is hij nog onverminderd fel. Je moet proberen het van Grootvaders
standpunt to bekijken... Het is je nog noon geIukt, omdat je je
noon zuIt kunnen inclenken, dat Varier jou, om Welke reden dan
ook, vervIoeken zou.
Weer sIaat de torenkIok in de verte. Dat moet half een zijn.
1e krijgt het toch weI erg warm in bed, je springt er uit en dkt
wat water. Weer sta je aan het ream en de grootsheid van de nacht
is vIak bij. Je hoort het geritseI van de popuIier in de fain
biJ de Buren. In de verte gonzen vliegmacliines. Ze vIiegen erg
vannaclit.
Die Julie met hear maIIe gekIets van een Duits Leger aan de
grens. Zenuwenoorlog!
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Dat wilIen ze graag. En daarom voeren ze hem, EngeIand en
Duitsland, over en weer. Om eIkaar bang to maken. Het ken niet
wear zijn, want diet m a g niet wear zijn. Een pear weken geIeden
heb je een boek geIezen van Lion Feuchtwanger: Geschwister
Oppenheim. Je hebt Iang niet alIes begrepen, want het Duits was
moeiIijk en je Ias het eigenIijk stiekum. Varier heeft Bit soon boeken liever niet in huffs. Maar w a t je begrepen hebt, is genoeg.
Een jongen van je eigen Ieeftijd dreven ze de flood in en 't was
voor hem op school net zo begonnen aIs voor jou, met clezeIfde
pesterijtjes van een andere Jager. En die jongen heeft ook laffe
Bingen gedaan, van dezeIfde soon aIs jij. HiJ heeft daarmee gesmeekt om een beetle gunst, net als jij. D a a r o m ken het niet
wear zijn. A I s de Duitsers bier zouden komen, doen ze, wet ze
overaI gedaan hebben:
Wenn 's JudenbIut vom Messer spritzt,
Dann, ja Bann, Bann geht 's erst gut!
Julie had Naar mond moeten houden... Honclerden Joden hebben ze met Borden om hun haIs Iaten lopen: Ich bin em n SaujudI
Daar h.ebben ze om staan bruIIen van het Iachen... Maar dat was
in DuitsIand. Je zit bier in het veilige, verdraagzame Holland. Maar
bier is Jager... Nee, je moet niet meer denken. Je moet slapen.
Het Ioopt aI tegen enen. Je Hecht ken dus nog maar vier en een half
uur Buren... Als je het voor eIkaar krijgt en je repetitie wordt voldoende, Ban heal Je mooi op. SteI, je brengt het tot een vijf op je
rapport, desnoods ken een vier nog met je goecle taIencijfers en er
komt een vijfJe voor algebra naast, Ban ben je Jager kwijt. Het
I iefst wiI je Haar de muziekschooI, daarna Haar het Conservatorium. Door de zaak heeft Varier clear weI reIaties. Maar Varier
wiI, Bat je in aIIe gevaI de drie jeer bier of loopt, het Iiefst nog de
twee Jaar A-H.B.S. daarna. Ook daarin zit Vaders Iiefde. Je krijgt
de zaak later, Bat is vast. Liever wil je in de muziek. Varier heeft
dear geen bezwaar tegen, maar heeft gegronde argumenten voor
het H.B.S.dipIoma. Dezer dagen is er nog een gesprek over geweest. Zo is ongeveer Vaclers geclachtengang geweest: - Leo,
ik weet, clef je talent hebt. Veel zeIfs. En toch weet ik niet, of je
genoeg talent hebt om in de Kunst door to gaan. Want talent
alleen is niet voldoende, jongen. Je moet wet van het genie
hebben om to sIagen. Als je een Ieven zou moeten krijgen
van Iesgeven, heb ik je veeI Bever in de zaak. Ik Bien de kunst
ten sIo#te ook, op mijn manier. En ik geloof niet, Bat ik het erg
slecht doeI
Dat zal uitkomen. Vorig jeer bestond de zaak vijf en twintig
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jaar en Varier is gehuIdigd door de muziekwereId, ondubbeIzinnig.
Geprezen om de moed, waarmee hij de moderne muziek durft
uit to geven, geroemd om het vertrouwen, dat hij in aankomende
arme kunstenaars heeft. Er is ook beast Been concert, wear Varier
Been uitnodiging voor krijgt.
- Juist omclat ik er op het podium zo veeI heb zien misIukken,
Leo, wiI ik graag, dat we bij jou eerst een waste basis Ieggen. VVat
je geIeerd hebt > is nooit weg. Dat kun je ook eventueel aIs artist
gebruiken.. .
Weer sIaat de kIok. Nu i s het dan' een uur. En nog heb je geen
oog diclit gedaan. Grootvader, de Duitsers, Jager... TeIIen maar,
van een tot duizend. Dat wil weI eens meer IieIpen, aIs je niet in
sIaap kunt Icomen... En je telt, maar het geeft je niet. Er gonzen
vannacht veeI vliegmachines en ineens scliiet je een mopje to
binnen, een Duits Joclenmopje. Twee oude mensen weten niet,
wat een ' Sadist' is. Ze vragen het aan bun geIeercle buurman.
Weet je dat niet? vraagt deze. Dan moet je een woordenboek
nemen. Je zoekt maar bij de S.A.... En opnieuw begin je to teIIen,
maar het enige, wat je merkt, is, dat je kIaar wakker bent... ZuI
je er maar niet uitgaan en in het hoist van de nacht je repetitie
verder gaan doen? Een zeven is toch weI het minimum, dat je
haIen moet. Met een zes sta je op vier en een half en Jager is vast
en zeker niet bereid er bij jou een vijf van to maken. Blijven zitten
gaat niet. UitgesIoten. AIs 't zou moeten gebeuren, ga je bij Varier
pleiten, of je er of mag. ZeIfs, aI zou hij het plan voor de A-H.B.S.
er voor op moeten geven. Hij z a I het op wiIIen geven, want hij
clenkt bij aIIes aan jou. Een derde kIas overdoen is niet mogeIijk,
want Jager heeft de beide tweede kIassen en zaI die dus na de
zomervacantie aIs derde kIassen hebben. Hier op sclzooI reek je
Jager niet kwijt. Met Varier er over spreken? Niet dan in uiterste
noodzaak. Zelcer nog niet in dt stadium. Och, nooitI Liever zuI
je nog Brie jeer vernederingen ondergaan, kleine vernecleringen,
die je Ieven voIkomen vergiftigen, dan Varier hiermee Iastig to
vallen.. .
Het is toch de waanzin gekroond: Varier met het eeuwige verdriet, omdat hij Christen is en jezeIf met dat kIeine, aIIes beheersende gejudas, ook aI omdat je Christen bent. En de motiveringen
er voor zo Iijnrecht tegenover elkaar...
Als je de kIok nu nog een Iceer hoort sIaan zaI er nog maar
vier uur voor sIapen over zijn... En in clew wanhoop begin je to
bidden: Here God, Iaat mij aIstubIieft een pear uur slapen...
III heb 't zo broodnodig voor morgen... en wees mij morgen nabiJ.
want ik m o e t een voIdoende hebben...
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Voor je gevoel word je jets kalmer, vaag boor je nog eens de
kiok sIaan, maar Je dommeIt weg, eindeIijk...
Of je gesIapen hebt, weet je niet, maar plotseling schrik je op. De
Iucht, ver weg, is voI gedaver. Korte, blaffende knalIen en zwaar
gedonder, dat in brede golven op je aan Ioopt. Je springt zenuwachtig uit je bed, je stoot je voet gemeen aan de tafeIpoot > maar je
merkt het nauweIijks. Je moet near het ream. Het Iawaai, dat
dwaze Iawaai in de nacht, heb je noon eerder gehoord, maar je
weet direct wat het is. Julie heeft geIijk gekregen met Naar gerucIzt... De nacht Iicl^t steeds weer op, aIsof er verweg een donderbui is, en de Iucht in de richting van het vliegveIcl is rossig
gekIeurd. Van tijd tot tijd zijn er zware expIosies. Steeds colt de
Bonder voort en met korte tussenpozen slaan er ratels Iawaai
over je Keen. E e n keer zie je een klein vuurwerk in de Iucht:
een grote boog van rode stippen, keurig achter eIkaar in de rij.
Dat moet liclitspoormunitie zijn. Plots staat in de Iucht, door de
stippen been, een heIgeIe vIam, die Iangzaam en statig naar beneden gIijdt achter de Iiuizen. Maar .-• het verandert aI. Beneclen
wordt geroepen.
- LeoI Leo Ban tocliI
Je gaat naar beneden. In het hoist van de nacht. In de kamer
staat Varier bu Moeder, die op een sofa Iigt, fIauw gevaIIen. Julie
komt joist met eau de cologne aan. Zij heeft je geroepen. Grappig
gezicht, Varier zonder briI, Julie met papiIIotten in het hear...
De radio staat aan. Hij doet het ook. Hoor maar:... Hier bericht Iuchtwachtclienst... bericht IuchtwacIitdienst... Almelo meIdt
vliegtuigen, op middeIbire hoogte, vIiegend in WesteIijke...
- Leo, zet die radio of en help evenI
Vaders stem, dringend, nerveus. Je bent weer terug in de kamer,
wear je even Izelemaal, heIemaaI uit weg was. Je Iuistert near
Varier, maar hij moet het twee keer zeggen, eer je weet, wat huj
bedoeIt. O ja, Varier, natuurIijk, water haIen uit de sIaapkamer,
een washandje, een handdoek...
In de sIaapkamer is het onwezenIijk stil. Het Iawaai buiten is
verstomd. Een ogenbIik heb je nog de iIIusie, Bat aIIes een Broom
is, een eIIendige, ooze nachtmerrie, maar weer komt, nu biJ de
benedenburen, die stem in de nacht, knaIhard: Hier bericht Iuchtwachtdienst... bericht IuchtWachtdienst... TegeIijkertijd breekt
buiten de Kerrie weer Ios.
VIug pak je de gevraagde Bingen, je neemt Vaders bril mee,
die op het nachtkastje naast zijn bed hgt en je gaat terug near de
huiskamer. Dear ben je natuurIijk joist lets to Iaat. Moeder is
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net weer bijgelcomen. Met een heetje gIazige ogen ziet ze om zich
been en drinit met kIapperende tanden uit het glas water, dat
Varier tegen hear Iippen drukt. Vacler> die je met zijn ogen beclankt heeft voor het meenemen van de bril, die nu met zachte
stem Iieve, tere woordJes tegen Moeder zegt, woorden, die je je
herinnert van de schaarse malen, dat je ziek was... Dan hoort
Moeder het Iawaai buiten en ze kreunt zacht voor zich been:
.-^ O GodI O God!
Julie zegt niets. Ze staat maar to kijken en tranen roIIen Iangs
hear wangen. Beneden boor je de radio: een zware stem dreunt,
maar hier komen Been woorden uit Haar voren. Het hoeft ook niet:
je weet wat het is... Bericht IuchtWachtdienst... bericht Iuchtwaclztdienst.. .
Moeder komt weer tot zich zelf. Ze zucht diep, gaat rechtop
zitten en Iuistert Haar de radio, wear ze de woorden niet van verstaat. Ook zij hoort alIeen maar de k I a n k van een stem, die
in-dringend is en zenuwachtig. Dan vraagt ze en Naar stem is
kinderlijk en ijI:
- Maar wat is er dan toch?... 't Is toch niet wear?... Ik hoor
dat maIIe schieten aI niet meer...
De woorden zijn hear moncl nog niet uit, of het is aI weer aan de
gang'. Geblaf van mitraiIIeurs, geroI van zwaarder geschut.
Het is w e I wear, Moeder, het is w e I wear. De Duitsers
zijn bier bezig en ze proberen het vIiegveId to nemen. Dat heb
je je aI wel gerealiseerd. Met slat idee ben je aI vertrouwd, dear
ben je feitelijk mee opgegroeicl: de komende oorIog zou een Iuchtoorlog zijn. De komende oorlog, dat is de oorIog van d i t ogenbI^k. En het i s een IuchtoorIog. Een maand geIeden, in het hoist
van de nacht zijn op deze manier Denemarken en Noorwegen
overvallen. Dear Ieecl de Duitser zware verIiezen> want de Noren
zijn ontzaglijk moedig. Maar toch is hij nog zo sterk, dat hij ook
bier binnen durft to valIen, in het kleine Nederland. 1VIaar het zaI
zich verdedigen, reken maar. Engeland zaI heIpen, Frankrijk en
BeIgie zuIIen doorstoten...
Hier bericht Iuchtwaclitclienst... bericht Iuchtwachtdienst...
Arnhem meIdt sterke formalies vliegtuigen op grote hoogte, in
Westelijke rieh.ting vliegend... Varier heeft de radio weer aangezet. Roeder zit stil voor zich uit to soezen, hear lippen mompelen
aI maar zachtjes woorden voor zich been, die je niet thuis kt
brengen.
Varier is besIuiteIoos. Julie is even weg, komt dan terug. Ze
heeft hear ochtendjapon aangetrokken, de papiIIotten uit hear
Karen gehaaId.

PlotseIing ratelt in de hoek van de kamer cIe telefoon. Moeller
schrikt fel, kermt clan weer zaclitjes:- O GodI O God! Vacler
is al bij het toesteI. Zijn stem is beheerst.
't Is voor jou, JuuII zegt h.iJ, Arend!
En Julie vliegt naar de telefoon, zegt Bingen, die ze antlers
zeker noon in de huiskamer zaI zeggen.
- Nee, ik beIoof het je, IieveIing, ik zaI niet bang zijn... ,1ongen, je eigen meisje zal moedig zijn, voor jou... Ja, kom maar
gauw.. .
AIs ze de teIefoon op de haak geIegd heeft > zegt ze, daf Arend
zo gauw mogeIijk zaI komen, aIs het Iicht begint to worden. Dan
kunnen ze overIeggen. NatuurIijkI Overlegd moet er worden. Dat
voeI je best. Niet Bat je bang bent. Net zo min aIs Varier. Je bent
Christen, aI veIe jaren. Dat is aantoonbaar. Rustige gedaclite is
het... Maar toch:
Wenn 's JudenbIut vom lesser spritzt...
VerdommeI... Je hebt Been JudenbIut. Je bent Christen.
Je bent...
,–• Ik wiI bier vandaanI
't Is Moeller, die dt ineens zegt, met diepe denkrimpels in
haar voorizoofd.- Ik wiI bier vandaan. Nu kan 't nog. HoeveeI
Joden hebben 't aI niet voor ons gedaan. Man, Je hebt er het
geld voor. Ik wiI bier weg. Naar Engeland of Amerika. Maar
weg van de Duitsers. Nu kan 't nog...
En Ban begint hear kin to beven en Naar stem fluistert haast
aIs die van een heel oud vrouwtje:
.-r Ik ben zo bang... Ik ben zo bang... Ik ben zo bang...
Ze i s bang en daarmee zet ze de kIok bijna twintig jeer terug.
AIIe jaren door is 1VIoeder zicIizeIf geIijk gebleven, ondanks het
felt, Bat ze Iidmaat is van een ChristeIijke kerk. Je kijlct hear aan.
Vs/at h e b je een medeIiJden met Bit arme mensje, Bat je Moeller
is. Dan gaat je bhk naar Varier. ZeIf kun je Moeller niet antwoorden. Je antwoord is ook niet beIangrijk. Het enige, wat je doen
kunt, is het kleine, dikke handje met de twee zware gouden ringen
vasthouden... Varier moet spreken. Maar Varier weet zeker niet
goed, wat ht zeggen moet. Een pear maaI zie Je, Bat hij wat zeggen wiI, maar het Ban toch niet doet, zich op de Iippen bijt. De
stiIte, waarin zo nu en Ban Moeders stem zacht nog wat nabibbert,
wordt een muur om je been. Het gedreun van vliegtuigen in de
verte, de Bonder der kanonnen, ze zijn er slechts om de stilte to
onderstrepen.
- Luister eens, Roos!
Varier spreekt aIs tegen een kind, zo teer en bedachtzaam.
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Moeller wordt Shl. Ja Vader, zo moet U tegen Moeder spreken.
Dat is de toon. Moeder is een klein, huIpeIoos meisJe, Varier,
en wij iweeen zijn mannen, want wij dragen ieder ons eigen
Ieed.. .
,–. Roos, in de schrift staat: Die in de schuiIplaats des AIIerhoogsten is gezeten, die zaI vernaclzten in de schaduw des AImachtigen.
Maar Moeller wiI de zin hiervan kennelijk niet vatten.
.-r Voor wie dat gelclen mag, mag het geIden, maar niet voor
ons, Joclenl
Wat moet je daar nog op zeggen? Dat het niet wear is? Denk
eens aan de oude beer GoIdstein... Toh doet Varier bet.Omstandig betoogt hiJ nog eens, dat aI die verhaIen uit Duitsland
overdreven zijn en aI zijn ze wear, dan geIden voor h e n zeker
deDuitse Jodenwetten niet. Ze Koren tot de gemeente van Christus en daar hebben ze contact mee. Is Julie niet geengageerd met
cue zoon van een predikant? Is hij zeIf Been ouclerIing? Nou danI
Moeller knikt, maar je ziet, slat het niet tot Izaar door dringt.
Zeif heb je nu en clan ook instemmencl geknikt, maar in je hart
sta je aan Moeders leant. Deze Bingen, die Varier nu near wren
brengt, heb je een paar uur geleden ook tegen je zelt gezegd,
maar Jager is een symbool...
Het is tegen vieren en aI aardig Iicht. De Iucht is bleekbIauw
en chin. Het schieten is aI een poosje verstomd. ...Moeder wiI
weg. Wat wiI Varier? Wat lean Varier?... Julie staat voor het
raam en kijkt de street af, wear steeds mensen lopen. Aan de
overkant staan ze op de dalcen met verrekijkers. Ze wijzen eIkaar
in de richting van het vliegveId en praten. Net aIs 't schieten
weer begint, zegt Julie:
,-r Daar is ArendI en ze haast zich open to doen. En Ban komt
Arend binnen. Prettige, Jonge kerel, IichtbIond met een open
snuit. Een zwager, wear je best mee over weg leant. Hij gaat
eerst near Moeder en zegt zo Iosjes weg:
Nou, ouwetje, zit je nu aI in de zorg?... Valt nog wel mee,
hoorl \Ve louden het well
Htj geeft Varier een hand en... zegt niets. \?VJ tegen jou:
- Leo, aIs we nou Iconden, we zouden meehelpen om ze d r
uit to slaan. Wat JijI
Maar in z'n stem is onrust. Julie hoort het, Varier, en je hoort
het zelf ook. AlIeen Maeder niet. 1VIoecler is van nu of bereid
iedereen to geIoven, behaIve hear eigen steIletje... Julie kwam
gisteravond van Arend tlzuis met bet bericht, Bat er troepen aan
de grens stonden. Dat bericht is uitgekomen. Dus Arend weet
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het. AIs Arend nu zegt, dat we het houcden, is dat ook waar. Er
komt werkelijk iets van een glimlach om haar mond en ze wiI nog
meer, nog veel meer van haar aanstaande schoonzoon Koren.
Die staat bij de radio en hoort het Iaatste bericht van de Iuchtwachtclienst. De Duitsers gooien parachutisten of, , bj Delft, bJ
Overschie, bij Valkenburg, HarmeIen, waar aI niet. Parachulisten in de rug van het Ieger. Nat Iater zuI je begrijpen, dat cut
niet de opzet is. Het gaat om alIe vIiegvelden in het Westen.
Maar wat doet het er toe? Een gevoeI van machteIoosheid overvalt je...
Arend is met Vacder en Julie aan de tateI gaan zitten, Vader
aan de ene kant, de verloof den aan de andere, hand in hand. Moeder bIijf t zitten, waar ze was. Vader Iuistert ingespannen naar wat
Arend vertelt, maar verliest Moeder Been moment uit het oog.
— Ja, Vader dacht, dat het het beste was, wanneer Julie en
ik zo gauw mo gelijk trouwden. We weten niet, wat het worden
zaI. Maar, getrouwd met een niet-Joodse Nederlancder, is Julie in
ieder gevaI veiIiger...
De rest ontgaat je, omdat het je duizeIt. Dus bij Arend houden
ze ook aI rekening met de mogeIijkheicd, die Moeder aIs de enige
ziet, die je zelf niet verwerpt, omdat je een boek geIezen hebt en
Jager kent. Dus tochl...
Wenn ' s Judenblut vom Messer spritzt...
— Hier bericht luchtwachtdienst... bericht Iuchtwachtdienst...
Boven Naaldwijk werpen ongeveer dertig IaagvIiegende JunkervIiegtuigen parachutisten at... Moedertje hoort alleen nog maar
het donderen van het of weervuur, het geblaf van mitraiIleurs en
ze rut aIs een ziek vogeltje.
Vader Beef t na Iang denken zijn antwoord :
— Arend, ik vind julIie plan nobeI en ik ben je er cdankbaar
voor, jou en je ouders. Want aIs er gevaar komt, Iaacd je risico
op je hals en Been kIein beetje ook. Maar k o m t het zo ver?
Ik vind alles in dit stadium nog zo vaag. Natuurlijk, we houden
' t niet Zang, als er geen hl p komt. Die zaI komen... die zal immers we! komenl
Geloof t Vader het allemaal zelf nog? Vader is de beste man
van de wereld, maar van politiek weet hij zo'n ontzaglijk klein
beetje at. Van kunst, speciaal van murtek, daar beef t hij verstand van.
Julie zet thee. Varler heeft een sigaar opgestoken, Arend rookt
zijn sigaret. Ja, er heef t zo jets aIs gisteravond bestaan. Toen zat
je in angst voor een meetkunde-repetitie. Toen voeIde je, dat je
een zeven moest halen, minstens. HoeveeI uur is dat heIemaal
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geIeden? De heIe wereId is totaaI veranderd... Het is Iclaar Jag.
Het Licht van de priIIe morgenzon beeft in de kamer, de vogeIs
buiten gaan to keer aIs bezetenen. In de Iucht is het nu stiI. Het
wordt een ideale voorjaarsdag.
Om zeven uur wiI Arend near huffs gaan, maar hij blft, omdai
juist de eerste uitzencling van nieuwsberichten wordt aangekondigd. Voor het eerst krijg je bevestigcl, wat Je aIIang weet en toch,
wanneer een bekende stem deze woorcIen uit spreekt, wordt het
je koud om het hart.
Je kijkt elkaar aan. OorIog met DuitsIand? Dat betelcent, dat
de kat een vogeItje in zijn kIauw heeft, of met een juister beeId,
dat de geweIdige roofvogeI het begrepen heeft op een IiuIpeIoos
kIein Iam. HuIpeIoosI Daar wiI je niet aan, maar dat zaI weI
komen, omdat je Jood bent. De niet-food Arend is niet zeker van
geaIlieercle huIp.
.-r Dacht je heus, dat je van een Iand, waar een slapstaart aIs
Chamberlain de Baas is, iets to verwachten hebt7 Denk eens
terug aan Munchen en het lot van TsjecIio-SIowakiJe... EngeIand
is nog niet eens Iclaar.. . I
Hij zegt het zacht. Moeller hoeft het niet to Koren.
Julie wii mee near hear aanstaande schoonouders. Arend ontraadt en Varier verbiedt het. Nu in ieder gevaI nog niet. Wat de
Jagoplevert, weet niemand nog, maar - het vermoeide gIimIachje is er weer ,-..• e e n ding staat vast: deze dag zaI lang genoeg Buren.
- Leo, zet nu eerst de radio af. Dat ding moet ik voorlopig niet
Koren. De berichten van de Iuchtvaartdienst zijn niet voor ons
en in muziek heb ik n u Been zinI
Je gaat Haar je kamertje om je to kIeden. Op de tafeI Iigt een
meetkundeboek, kIadpapier, een passer, een driehoelc. KoIderI Er
is tocli geen sch.00I vandaag, aI zuI je natuurIijk weI gaan Icijlcen...
Wordt er geroepen? Ja, Varier staat aan de trap.
Ja Varier, is er wat?
.-• Je hoeft je niet to haasten, Leo. Er is Been school, wordt het
door de radio omgeroepenI
Zie je weI, Been school. Toch moet je Iachen. Van Varier moest
je de radio afzetten en nauweIijks was je de kamer uit of zette
hem zeIf weer aan. Geen school - geen repetitie .-. Been JagerT
Maar geeft het opluchting? Staat er geen catastrophe achter, honderd keer erger Ban aIIes, wat je meegemaakt hebt?
' Duda verreckeI' Dat is een Duitse Ieus. En nu Icomen de Duitsers hierl ' Jolla verreckeI' Met de Duitsers Icomt Bat Fier.
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Maar je bent Juda niet! En 'verrecken' wiI je ook nietI
Neel Neel Neel Je wilt nietI Je wiIt niet. VerdommeI Verclomme! Je wilt niet! En daarom zaI DuitsIand verslagen worden.
Daarom zuIIen ze de Hunnen terug sIaan Haar hun eigen Land...
Omdat Je niet 'verrecken' wiIt... En daarom weet die stomme
Arend er geen bliksem van... Haast huilend van gebroken spanning begin je je aan to kIeden. Je staat voor de spiegel, om je das
vast to strikken en je ziet niet eens een das.
En toch. - ats je een minuut of tien Iaker Haar beneden zult
gaan, kijk je in de spiegeI even nauwkeurig je gezicht na, of er
niets aan to merken valt. Want merken mogen ze niets.
Eris heus een gewoon ontbijt. En je merkt zeIfs, dat je trek hebt,
normaaI trek. Het smaakt je. Vader eet haast niets. Moeller heIemaaI niets. Moeller zit voor zich uit to staren. Je weet, wat ze denkt,
je voeIt het: mevrouw Nathans zit in New-York en mevrouw Gobits waarschijnIijk ook. Waarom, waarom zijn w ij niet weggeg'aan?
Na het ontbijt vraagt Varier om de BijbeI. Er is een zekere
verwondering. Aan het ontbijt worclt nooit gelezen. Maar Varier
motiveert, haast om huIp zoekend, bij wat hij zeIf als vreemd aan
voelt:
,-.+ Ik weet dat julIie het gek vinden. Maar ik heb er zo'n behoefte aan... Niemand van ons weet, wat de dag brengen zaI...
De goedige ogen achter de briIIegIazen gaan van de een Haar de
ander....Lees maar, VaderI U heIpt het zeker en misschien ons,
anderen, ookI En nu Ieest Varier de drie en twintigste psalm:
De Heer is mijn herder, mij zaI niets onthreken.
Hij doet mij nederliggen in grazige weiclen; Hij voert mij
zachtkens aan zeer stiIIe wateren.
Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor der gerechtiglieicl om Zijns naams wit.
AI grog ik ook in een daI der schaduwen des floods, ik zou
Been kwaad vrezen, want Gij zijt met mij; Uw stole en staf,
die vertroosten mij...
De psalm is niet uit, maar toch stopt Varier en hij herhaaIt voor
zich zeIf nog eens zachtjes: AI grog ik ook in een daI der schaduwen des floods, ik zou Been kwaad vrezen...
Na het ontbijt sta je met Iege handen en een Ieeg hoofd. EigenIjJk zou je het Iiefst Haar school wilIen, maar ja, er is niets to
Joen. VerveeId sta je voor het ream. OorIog? De radio staat weer
eens aan en geeft muziek, die om de haverkIap wordt afgebroken
voor meldingen van de Iuchtwachtdienst. Het is eentonig: steeds
^Comen er berichten van parachutisten. Maar, omdat je nooit para465

chuiisten in ache hebt gezien, zegt het je uiteindelijk zo weinig.
Wat je van de oorIog merkt, is de politie-agent, die met een helm
op loopt. Verder is er het prachtige voorjaar met een stralencj
b lauwe hemeI en tuinen voI bloemen.
Je hoort Varier wat tegen Moecler zeggen en meteen ben je er
hij. AIs Varier Haar de zaak wiI, ga je mee, aIs 't kan.
Maar Moeller voelt er niets voor. Ze is wel wat moediger, nu
bier nog niets gebeurd is. De Duitsers zuIIen tegen gehouden
worden.
.-• Man, wees wijzer. Niemand zaI er nu aan denken om muziek
to kopen!
Nee, dat is 't niet, waarom Varier wiI. Hij Iegt aIweer uit. Nu het
oorIog is, kan er zoveeI gebeuren. Hij wil eerst orde op zijn zaken
steIIen en dan zaI hij niet meer uitgaan, zeker niet...
,—. Dan moet Leo met je meeI AIIeen gaan Iaat ik Je nietI
Zie je we!, je bent niet voor niets zo gaan staan, dat Nloeder
je wel zien moest. Nu Varier nogI Maar aan liens gezicht
zie je, chat hij het fijn vindt. En dus Ioop je samen Haar de
zaak, de voorname muziekwinkel in een van de hoofdstraten.
Onderweg praat Varier veel. Hij probeert zijn eigen onrust weg
to praten.
- Zie je, Leo, even de post nakijken, een pear Bingen regeIen
en Ban vlug op de tram Haar Grootvader. Misschien Bat Iiij n u
veranderd is en Bat ik wat voor hem doen kanT
Van buiten heeft de zaak cachet, van binnen nog meer. Langs
de wanden rekken met muziek. Op een pear tafels de nieuw verschenen muziekIitteratuur. Wat opziJ de gramofoonpIaten-afdeIing. Die is er nog niet zo Iang. Feitelijk tegen zijn zin is Varier
er mee begonnen, hij had zich Bever beperkt tot muziek. Maar de
kIanten drongen aan en de verkoop is belangrijlcer gebleken Ban
iemand verwacht had.
Het Iicht is bier bescheiden en acceniueert de heel eigen sfeer,
die versterkt wordt door de onbestemde gear van papier.
Er zijn een pear brieven. Je moet Bus wachten en gaat ook maar
even zitten in het kIeine kantoor. Rustig wach.ten, des to eerder is
Varier kIaar. Hij Ieest een brief, die kennelijk zijn hele aandacht
vraagt. Even gaan de vingers van zijn slanke handen, die ter
weerszijden van debrief op het bureaubIad rusten, dht, aIs halden die Izanden zich tot vuisten. Dan kkt Varier je aan en geeft
je de brief. Zijn gezicht is krijtwit en de mond daarin een bleke
streep.
.-• Lees commandeert ht.
En je Ieest. Eerst zie je het briefhoofd. Een grote zangvereniging
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uit de provincie, wear Varier al jaren prettig taken mee doet,
waarvan een pear bestuursleden wel eens thuis koffie gedronken
hebben, als ze Varier kwamen raadplegen over de uitvoering van
een nieuw werk.
Je voelt, hoe aIle kleur uit je gezicht weg trekt het lezen, hoe
je begint to triIIen. Tranen springen in je ogen> aIs Je near Varier
kijkt. Je ziet hem door een fIoers. Maar Varier heeft zich al weer in
zijn macht.
- ,Iongen, ik had waarschijnIijk beter gedaan je dit niet to Iaten
lezen... Maar ik kon op ' t moment niet meer... ' t Was to zwaarT
O, wat is dat erg! Wat is dat erg! Daar wordt Varier eenvouclig
meegedeeld, dat de zangvereniging de hestelling van een oratorium afzegt met de infame woorden, dat ze het in het Izuidige
tijdsbesteI niet Ianger verantwoord vinden bij een Joodse firma
to kopen...
Dat staat er, zo maar, zonder meer. Je kijkt weer Haar Varier.
Die Iacht, wat verIegen, aIs hiJ met vriendelijke stem zegt:
Zo schoppen ze je terug Haar wear je niet meer hoort... En
nu moet het eigenIijke speI nog beginnen... De oude Heer Goldstein had we! geIijkI
Je weet> wat dit betekent. De Dude Heer Goldstein is een Duitse
,Tood> die naast je woont en een enkele keer een babbeItje Icomt
maken. Je hebt het noon prettig gevonden, omdat de Dude beer
altijd zo Iamenteert. Ze hebben in Duitsland zijn vrouw doodgesIagen en zijn beide zoons vermoord. Met zijn enige dochter is
hij er in gesIaagd Haar Holland to ontsnappen en bier treurt hij
verder. Hij treurt en vervIoekt de Duitsers. Over lets antlers Ican
niet praten. Daarom ga je haast aItijd weg> aIs hij komt, want
je wiIt die verhalen niet Koren.
- GeIoof me, Cohen, wenn de Nazi ' s Kier kommen, ga ik mit
de Lotte an de gaaskraan. Want de Nazi ' s bringen de moord mit.
Die fragen niet Haar GeIaube of positie. Die fragen nur Hach
Rasse... En Bann sind wai aIIes to wachtenI
Wij, clear boor je zeIf bij. AIles to wachtenI Ondanks het felt,
dat Varier ouderIing is en je zeIf op een ChristeIijke H.B.S. bent.
Daar Iopen ook Nazi ' s: daar is Jager... Het gaat Icomen, je z^uIt
het zienI Dit pIoertige van die zangvereniging is het begin, voor
Varier. Voor jou nietI Voor jou is het aI biJna een jaar aan de
gang, niet in deze schofterige worm, maar verfijnder en wreder. En
,-. het eigenIijke spel m o e t inderdaad nog beginnen. Het is net
aIs Varier zegt. Maar Varier zegt nog meer.
,-a Daarom wiIde ik in de eerste pIaats Haar de zaak. Je kunt
thuis niet alles zeggen, maar ik voelcle, dat er iets niet in de haalc
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was. VerIeden week Zaterdag kreeg ik een brief, waarin de besteIIing opgeschort werd. Binnen een week zou ik Hader bericht krijgen. Dat kon dus aIleen vandaag nog zijn, b i n n e n een week!...
Dat het nu oorlog is, komt er alIeen nog maar bij!
In je Iaait wiIde woede op. Je wilt vIoeken, zoals je vanmorgen
gedaan hebt. Maar je clurft het niet to doen, wear Varier bij is.
Die vuiIakken. Je vraagt nog aan Varier, of hij dat zo maar
nemen zaI. Er is toch nog... En dan zwijg je. Ja, er zaI rech.t
zijn, aIs er gulp komt. Arend zegt, slat van een Land, wear een
sIapstaart als Chamberlain de Baas is, Been pulp to verwachten
is... Varier antwoordt. Wat hij zegt, is, in andere woorclen, de
weergave van je eigen gedaclzten. Hier in het kIeine kantoortje
spreekt hij heel enders tegen Je den thuis. AIs tegen een voIwassene.
En zo veiIig en innig is de sfeer, dat je nu ook maar het Iiefst
jezeIf binnenste buiten zau keren en aIIe Bingen vertellen van Jager, die je eigen Ieven in Bit laatste jeer vergiftigd hebben. Je zit
in tweestrijd, of je het doen zuIt of niet... Maar aIs je merkt, chat
Varier Been idee van alIes heeft, aIs ht J besIuit met deze woorden:
.-r Leo, vergeet het maar weer. Je bent nog to Jong om al die dingen nu aI to moeten verwerken... AlIeen, beIoof me: bespaar Bit
NIoeder en JuIieI, Ban weet je, Bat je zwijgen moet.
Varier sIuit de zaak. De winkeIjuffrouw is niet op komen
d agen. Honnef, de oude magazijnbediende, moet ook maar Haar
huffs gaan. Hij krijgt weI een boodschap, aIs er weer geopend
wordt.

Het is druk op street. Er zijn extra-edities versciienen en ze worden de straatverkopers uit de handen gerukt. Maar Varier ziet
het nauweIijks. Hij is met zijn gedachten ver weg. Er komt een
tram en je wordt er op gedrongen door nerve7zze mensen.
En Ban sta je voor het Joodse tehuis, wear ouden van dagen
verpleegd worden. Een prachtig gebouw, nog niet zo Iang geIeden
feesteIijk geopend. Dear heeft Grootvader een onbezorgde oude
Bag. Dear gaat Varier het weer proberen, nadat Grootvader
gister verzoening geweigercj heeft. Maar .-+ iussen gister en vandaag Iigt een mensenIeven.
Na een minuut of lien is Varier terug. Je hebt de td gekort
met Haar de voorbijgangers to kijken. Er Iopen bier veeI Joden:
meest kleine hancleIaartJes, acme scliarrelaars, met nu meer clan
ooit de zorg op hun gezicht en de angst in hun ogen. Want ook zij
kennen de gruwelverhaIen uit het Derde Rijk... Je ziet meteen,
Bat Varier niets bereikt heeft. Grootvader heeft hem niet eens wiIIen ontvangen. En Ban Iaat Varier zich een woord ontvalIen, slat
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hij zeker in aI die jaren niet gebruikt heeft en ook, normaal, ooit
gesproken zou hebben:
- Verscliwarzt is die oucleI
Hij Iacht er zeIf om en je Iacht mee. 1VIaar de Iach is niet opgeruimd. TTrnis is Varier gewoon. Julie verdwijnt dacleIijk met cIe
fiets Haar Arend. Moecler is in de keuken bezig. Ze is toclz flintier
dan je gedacht hebt. Och, ze is wat primitief in Iiaar denken en
hear reaches. Maar ze is zo goed en ze houdt zo van hear heel
kIeine wereIdje van vier mensen, dat ze bang is voor elke aansIag
van buiten af, Doti aI zou die nooit pIaats vinden.
Varier vraagt, of je de radio maar niet of zult Iaten. Z o snel
ontwikkeIt de toestand toch niet en - hij maakt een gebaar
met zijn hoofd Haar Moeder. Dat Iaatste geeft de doorsIag. AIIeen
.-• wat moet je dan doen? Lezen? Je probeert het, maar het
wordt niets. Varier geeft je een advies, dat uitvoerbaar is en
practisch
- Ga een uurtje op je bed liggen. AI sIaap je niet, je rust toch.
Je nacht is niet zo erg Iang geweest...
En daarvan heb je nog haast niets gesIapen Doti, vuI je in gedachten in. Maar je voeIt, hoe moe je bent. En boven r op le
kamertje, wear het warm is en de Iucht zwoeI van seringengeur, vaI Je in een loodzware sIaap, wear je pas uit wakker
wordt, als de zon uit je kamertje weg is. Het moet ds later zijn
dan vijf uur.
In de avond, aIs het Licht gedempter wordt, is er de meIancIioIie,
de niet wijkt aIs Dominee Rievers met zijn vrouw komt. Ze zijn
de ouders van Arend. In de wijk van Dominee Rievers werkt
Varier mee, vooral in het werk onder de buitenkerkelijken. Vanavond is er maar weinig aandacht voor 'het werk'. Terloops wordt
even gesproken over de groots opgezette Pinksterdienst, waar mogeIijk niets van terecht komt. Doch aI deze Bingen wijken terug bij
het acute, het aIlesbeheersende.
De Koningin heeft een procIamatie uitgevaardigd in duidelijke
teal, de eerste Iegerberichten zijn Iang niet ongunstig... Maar zijn
ze waar? Deze eerste Bag Bing om de vIiegveIden en vast staat
nu weI, Bat de aanvaI afgesIagen is, met uitzondering van die op
Rotterdam. Daar moeten gekke Bingen gebeurd zijn. Verraad en
nog eens verraadI Hier is joist alIes uitzonderlijk rustig... Rustig
ebben de stemmen voort, maar de onrust in je hart kun je niet uitb annen. Die neemt weer toe, wanneer het gesprek komt op het
vervroegde huwelijk van Julie en Arend. 2 i j n ouders beginnen
er over en ze zijn Arisch, hebben Bus niets to vrezen. Ze doen
het Bus zeker niet in h u n beIang. Bovenclien is Arend pas vier
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en twintig en nog in Been jaar kIaar. Er zit meer achterl Z i j weten
meer en je beste Varier is waarschijnlijk een sukkeI, die niets .weet
of - niets weten wiI. Koppig houdt hij voI, dat hij Christen is, met
zijn hele gezin. Ze vaIlen dus onder andere wetten, als bier de
Duitse Jodenwetten in werking zouden komen... De gebogen figuur van meneer Goldstein komt voor je geest, je hoort zijn gebroken NederIands: - De Nazi ' s fragen niet near GeIaube of
positie. Die fragen nur naclz RasseI
Tegen eIf uur is Vaders tegenstand gebroken en geeft zij
toestemming voor het huwelijk. Zo gauw mogeliJk zuIIen dejongeIui aantekenen en trouwen... Dan gaan de dominee en zijn
vrouw weg in het donker, dat niet heIemaaI donicer is. Licht inag
niet gemaakt worden. Daar zuI je aan moeten wennen, aan die
verduistering.
Nog even luister je near de radio, maar nieuws is er niet veel.
Nee, 't gaat niet gek op deze dag. AIIeen, die regeImatige meIdingen van de Iuchtwachtdienst zijn niet erg rustgevend. Hoe
ontzagIijk veeI parachutisten Iiebben die Duitsers weI niet, dat ze
steeds maar aan de gang kunnen blijven? En dan sIapenI Moe
ben je, o zo moe? En aI gaan je gedachten nog even aver deze dag,
die Been repetitie bracht met de leans op een zeven misschien, maar
de grote dreiging van de aanval op je bestaan, je Iichaam doet zijn
rechten geIden en de sIaap is zwaar en droomloos.
LuchtaIarmI Met een sprong sta je naast je bed. Op het volgend
blok huizen staat een sirene en je krijgt het clus uit de eerste hand.
Het is kIaar slag, volop zon. De wekker wijst goed zes uur....De
ellendige jankerd gaat weer omhoog, dan weer omlaag. Honden
blaffen, je hoort mensen sclireeuwen... Here God, dat niet...
dat niet ook nog...
Beneden roepen ze. MoeclerI Ze giIt Iiaast van angst:
r-. Leo! Leo! Kom dan toch.I
Met een paar enorme sprongen ben je de trap af. Nog steeds
hlt de sirene. Je hoort er meer. Zo gaat het nu over de IieIe
stad. LuchtaIarml Een aanvalI Vertrokken, starre gezichten, bij
Moeder, Julie, bij Varier. Ja, ook bij hem. Hier weet hij ook
geen read mee.. God zij dank! De sirenes zwijgen. VreemcI vaIt
de stiIte. Nu is het nog een kwestie van minuten. Dan komen ze,
de Hunnen, de Vandalen, met hun bommenwerpers... Dan ga
je er misschien aanT
Moeder neemt het initiatief. WarempeI, zij is het doortasteridst
van aIIemaaI.
.--• Niet bier bIijvenI beveeIt ze. Het gevaar is op een bovenhuis
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het grootst. VIug Haar beneclen, in het trapportaaI. Daar zijn we
veiIigerI En ze dirigeert a pes maar Haar de deur, cIe trap af.
En clan ben je beneden. Varier staat tegen een muur, zeIf sta je
tegen de andere. Op Moeclers bevel moet de dear viiJ blijven.
Ze is op de onderste tree gaan zitten. Julie zit een paar treden
hoger.
Moeller is h.ier in eens hear fat kwij# en overtuigcl van het komende erode. Of - ontsteld kijk je Haar Varier, die ook even verbaasd kkt, maar clan een gebaar maakt van 'niets-Iaten-merken'.
Moeder zegt: KaddisJ: de gebeden der stervendenI Zou .-y zou
1VIoeder... Je weet, dat dat kan. Van angst, van onclraagIijke
spanning, kunnen mensen gek worden. Ze heeft cutaIIes misschien niet kunnen verwerken. Er komt een dikke prop in je keel,
aIs je merkt, dat Julie, vertwijfeId hear hoofcl scIiuciclend, geIuidIoos zit to snikken.
Varier is een reus in dt ogenbIik. Niets merle je van z i Jn ontroering. Hij spreekt Je moed in. Zonder enig geIuid to maken,
spellen zijn lippen
.--• 't Zal weI meevalIen... AIs dit over is...?
Ja, aIs dit over is. Maar wanneer is 't over en hoe zaI 't zijn, aIs
het over is. N o g is het stiI in de Iucht, n o g boor je geen vIiegmachines. Maar 't komt immers, want de Duitser lean toch n i e t s
antlers brengen clan vernietiging.
Dan - pIotseIing, weer de sirene. Je hoort het geIuid omhoog
gaan en het blijft hangen in een Iange snerpende gil.
VeiIigI Niets gebeurdI Zuchten van verIichting... Nu Moeder
heIpen. Maar 1vIoeder hoeft niet gehoIpen to worden, ze is n i e t
gek geworden. Wel Dull en op Naar gezicht ligt het Ieed van aIIe
,Loden tastbaar. Toch vraag je JezeIf af: Waarom is ze z o geschrokken voor flit IuchtaIarm? Is een plotselinge flood misschien niet to verkiezen boven het Iijden, flat komen gaat? Je komt
er niet uit, je komt er niet uit. Deze flag begint aI zo Iuguber.
AIs je boven bent, zegt Varier lets tegen je, zacht. Je gaat Haar
hem toe en neemt je mee Haar de wand, wear een versje ingeIijst I-iangt. Een versJe, flat je aI Iang kent. Toch kijk je er Haar
en toch Iees je
Een mens I^Jdt dikwijls 't meest
Door ' t Iijcden dat hiJ vreest,
Maar dat nooit op zaI dagen.
Zo heef t hit meer to dragen,
Dan God to dragen geeft.
.-• GeIoof flat toch, jongenI " zegt Varier moeiIijk. GeIooft
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Varier het zeIf, kIinkt het in je. Je wilt het antwoord weten op
deze brandencle vraag en 1e kijkt hem aan, aIs wiIde Je i n hem
kijken. EnVaderwendt—het,--4hoofdaf I Hij kan niet tegen
je bIik
Arme> arme Varier, die ter wiIIe van Brie anderen, misschien
ook nog weI om zich zeIf, geloven moet in lets, wear ht niet in
geIooft. Langzaam en diep buig je het hoofd.
Het wordt een eIIendige Jag. Om twee uur is er drie Iceer Ioos
IuchtaIarm geweest. Om een uur of vier begint het afweergeschut
en huilen de sirenes weer. De grote schrik komt niet weer, ook
aIs Je motorgebrom hoort. Er is^ een vIiegmachine, op grote hoogte.
Je hoIt de straat op om to kijken, ondanks het roepen van Moeder
en Julie. Jem o e t dt zien... Mensen wijzen elkaar de rookwolkjes aan van de spattende granaten. Ze zijn er vIak bij. AlIes
is erg onwezenliJk. Het heeft pIaats op zo 'n grote af stand. ...Ze
schijnen Item to raken. Het toesteI gaat even been en weer. Dan
vaIt er jets. Je weet het meteen: bommenI Twee, Brie, vlak achter
eIkaar. Je hart bonst. Er vaIlen bommen op Je mooie stall. Dood.. .
vernieling... Het vuren gaat doorl JaI JaI Je jubeIt met andere
mensen mee, die van emotie staan to Jansen. Hij is geraaktI Met
een grote zwaai buigt het toesteI near het Noorden omlaag. Achter de staart zwiert dwaas een ijIe rookpIuim.
Je hoIt de trap op, met Brie treden tegeIijk en opgewonden wiI
je je verhaal doen, maar Varier dwingt tot stilte. Toen 1VIoeder
de dreun van de ontpIoffende bommen Iioorde, is ze weer flauw
gevaIIen. SufFig komt ze bij, kIaagt over hoofdpijn en vraagt om
hear geliefde huismiddeIje: Hoffmannsdruppels.
AIs 't signaal: alIes veiligl wordt gegeven, belt Varier de dokter
op. Die beIooft Tangs to zuIlen komen, is er inderdaad vlug, met
een band om van deluchtbescherming. Bij alarm mag h i j doorriJden met zijn motortje.
Hij spreekt kaImerende woorden, neemt Moeller even mee
near de slaapkamer en zegt wat Iater, aIs h i j weI, Moecler daarentegen nog n i e t terug is, dat het 1VIoeclers hart is... Nee, nee,
de toestand is niet verontrustend, alIeen een beetje oppassen, een
Leetje ontzien vooraI...
- Kijk, meneer Cohen, we hebben het Been van aIIen gemakkelijk, maar ik kan me voorsteIIen, wat er in U aIIen moet omgaan... Nou ja en Jan is de een sterker Jan de antler... Nou>
U houdt U maar goed... SterkteI... Ze h e b b e n ons nog niet...
Ik kom deter dagen nog weI even bt U aan...
Je hoort het gepIof van het motortje, dat in de straat versterft.
Ja> we hebben een beste dokter. D i e kan zich dus voorsteIIen>
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wat er in ons alien omgaat. Koop je wat voorl Koop Je wat voorl.. .
\7oor Julie is er nog uitzicht. 1Vlaar wat is er voor jou7
De avondbladen zijn niet pessimistisch. De geaIIieerden zulIen helpen... Fransen in Brabant... Telegrammenwisseling met
ItaIie om bemiddeling, met EngeIand... taI van maatregeIen om
prijsopclriJving to voorkomen... en clan: het NoordeIijk aeeI van
Rotterdam nog hecht in onze Vanden... vijandelijke tankcolonnes
doorgedrongen tot aan de MoerdiJk... Verbijsterd kijk je op.
Dat kan toch niet? De Moerdijk is het hart van Nederland.
Je springt op, Je moet hierover praten. Je wilt near de keuken,
wear Varier bezig is Moeller wat to heIpen. Er valt niets meer
to praten. Moeder moet ontzien worden. - Moeller, Varier, ik
moet er even uit. Ik hood het niet uit, de heIe Jag in huffs. Laat
me even near Kees van Driel. bier vlak bij. Dan weet U oolc,
waar ik hen!
Het magi Wonder boven wonder mag het? Een paar minuten
later zit je bij Van Driel in de kamer en je praat alIes uit, wat
je kwijt wilt, tot je stil wordt, omdat je merkt, dat ze antlers tegen
je doen clan gewoon, erg aardig, erg vriendelijk, haast t e. Het
dringt tot je door: medelijdenI MedeIijclen, omdat je Jood bent.
Omdat je niets meer to wachten hebt... AIs een geslagen Bond
kom je thins, tegen etenstiJd, zonder trek.
Varier heeft niet stiI gezeten, is nog bezig. Er wordt een vercluistering .geimproviseerd. Dan kun je tenminste 's avonds Iht
op steken, aIs je wilt. Maar Varier is niet handig. Drie, vier doosjes punaises komen er aan to pas. Maar dan zijn de bovenIich.ten
ook klaar. Daar kan het verduisteringspapier op bIiJven zitten.
De benedenramen kunnen met een paar dekens afgedekt
worden.
Toch sta je elkaar in dt Iicht, in deze Ioodgrauwe IijkkIeur, die
overal alIe Ieven doet versterven, onthutst aan to kijken. Ook chit
geeft een sensatie en alweer geen prettige. Wat gaat oniwrichting
snel I
Wat moet je van de Zondag verteIIen, de eerste Pinksterdag,
toen Je met goed veertig mensen, verdwaald, in een grote kerk
zat to Iuisteren naar het Evangelie. Uitstorting van de Heilige
Geest... De bezielde toespraak van Petrus... Pinksterf eest Zendingsfeest... en aI dit meer, met in Je hart e e n g r o o t brok onrust. Het gerucht heeft je, op weg naar de kerk, aI gezegd, dat er
vandaag geen IuchtaIarm zaI komen. Het kan nietl Sabotage of
verraad, dat weet niemand, maar de Braden zijn cdoorgeknipt...
OveraI worden mensen gearresteerd. N.s.B.ers. Landverraders.
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Goed zoI Pak ze op! Hang ze opI TuigI Smerig tuigI... Pinksterfeest Zenclingsfeest...
Een normaIe Zondagslcrant met tameIijk optimistische Lericliten.
't Gaat nog steeds niet gek. Saar ^-^ onze troepen zijn teruggetrokken op de Dude, heproefde waterIinie. Aan de AfsIuitdijk zijn
aIIe aanvaIIen weer afgeslagen. Maar ,–• de Prinses heeft met de
kIeine prinsesJes het land verlaten. De geaIIieerden zuIIen hIp
sturen. Maar ,–• straatgevechten in Rotterdam. Hariverheffende
beschouwingen over burgerzin, over Godsvertrouwen...
En wat moet je van de Tweede Pinksterdag verteIIen? VoIgens
de radio redden we het nog weI... Hier bericht Iuchtwachtlienst... bericht luchtwachtdienst... bij Gouda werpen dertig
IaagvIiegende JunkervIiegtuigen parachutisten af... Enkele punten werden na zware strijd door onze heIdhaftige troepen hernomen... Die paraclzutisten is gemeen goed. AIs nonnen verkleed, en aIs arbeiders en aIs NederIandse soIdaten vaIIen ze uit
de Iucht en stichten verwarring. Maar ze w o r d e n vernietigd.
Je vaIt van het ene Iuchtalarm in het andere. Op 't Iaatst lack
je er om. Vader gaat ' s middags uit. Hij w i I alIeen en Je weet,
dat zijn gang weer naar het Joodse tehuis voor ouden van dagen
is. AIS Iiij terug komt, staat zijn gezicht nog wat strakker. Half
afwezig verteIt hij, dat hij heIe rijen zandauto ' s de stall heeft Bien
intrekken, van buiten af. Hij snapt de bedoeIing niet. Dat doe Je
zeIf weI. Die zandauto ' s werkten nog in de GrebbeIinie, maar
zijn daar niet meer nodig...
Toch is de dag een beetje antlers dan gister. Toen was Julie bij
haar verIoofde. Nu is Arend bier. Maar veeI heb je niet aan ze.
Dat plotselinge trouwen heeft ze zelf ook overvaIIen en ze doen
niet antlers dan praten over de inrichting van bun etage in het
grote domineeshuis. Af en toe lachen ze, zo maar hard op. Het
werkt aanstekelijk. AIs de radio afgezet is, komt er werkeIijk lets
van de aparte Zondagssfeer.
De Dinsdagmorgen geeft een verIammend bericht: De regering
is uitgeweken. De koningin ook. Om reclenen van Iandsbelang...
Maar de strijd op de vaderIandse bodem wordt voortgezet... Het
is verpletterend.
De meIkboer brengt echter uitkomst: Er zijn EngeIsen in
IJmuiden aan Iancl gegaan. Honderden? DuizendenI Ze zijn aI
op weg naar de stall.
De Bakker bevesligt zijn woorden. Een heIe EngeIse vIoot wordt
ontscheept. - Wacht maarl zegt IziJ, over Brie dagen zitten cue
Moffen weer in der!ui HeimatI
Je geIooft het, je geIooft alIes. Je moet immers aIIes geIoven. Het
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Ic a n toch niet, dat een yolk van verracders en moordenaars het
want.
AI5 je h00t, dat er brand is, kIim je op het dak en je ziet dikke,
roetzwarte rookwoIken opstijgen met nu en dan de f elIe priem er
door heen van een rode vIam. Zie Je we!: de EngeIsen zijn er. Het
gaat immers goed...
Het gerucht vernieIt alle verwachtingen : er is maar een EngeIse
torpedojager gekomen. Honderd vijf tig man zijn aan Iand gegaan
met een speciale opdracht. Ze moesten aIIeen maar de petroleumtanks in brand steken. Daarna zijn ze weer verdwenen... Neel
Neel kreunt het in Je. Dat kan niet!
Enorme rookwolken drijven naar het Noordwesten. De oIiehaven Brandt. Maar het gerucht zegt meer: Heel Rotterdam staat
in brand na een verschrikkeIijk bombardement... Duizenden
doden!... De radio-berichten zijn uitermate schaars, over geallieerde huIp spreken ze niet meer.
' s Avonds komt er een mededeIing van de opperheveIhebber
generaaI WlnkeIman I CapituIatie I Zwichten voor de overmacht.. .
Brand van Rotterdam... bedreiging van andere steden... het Icon
niet anders... Af gelopenl... Het WIIhelmus... Nederland herademt. God zij dank: deze oorIog is uit.
Maar — een stem is in Rama gehoord, geklag, geween, en veeI
gekerm ; Rachel beweende hare kinderen en wiIde niet vertroost
worden, omdat zij niet zijn...
Nog aItijd is de Iente straIend. 't Is vreemd stil in huffs, als was
er een dode. En gisteravond heef t Julie toch even gelachen.
't Was, toen de straatIantarens aan gingen. Ze zei : — Gelukkig,
die eIIendige verduistering vond ik zo ergj
Het is niets bijzonders, maar ze Iachte er om. ' t Vfas juist op het
moment, dat die sarrende regeIs weer in je hoof d drongen:
\Venn ' s Judenbiut vom Messer spritzt,
Dann, Ja dann, Bann geht 's erst gut.
Varier is near de zaak. Die beef t vanmorgen op zijn werkkamer
opruiming gehouden. Op de zaak gaat hij er verder mee. AIS de
heren komen, mogen ze niets vinden. Je mag zeIf ook nog weI
even kijken, of er geen bezwarende papieren meer zijn. Je gaat
near boven. De dear van Vaders kamer staat op een trier. Naar
die trier word je getrokken, Je kijkt er door. Je gaat de kamer binnen. Je ziet rond. Op Vaders bureau Iigt zijn BijbeI. Opengeslagen. Vanmorgen heeft Varier dus nog uit de BijbeI geIezen. D a t
wiI Je weten...: Zijn IeesbriI Iigt nog op het boelc. A!5 je naderbij
komt, vaIt je op, dat door de briIIegIazen bepaaIde worden veel
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groter naar voren komen. Je bkt wat voorover en zeker eens zo
groot als de andere springen door de briIIegIazen deze woorden
op je of
- Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verIaten?
Ontzet wijk je terug, maar komt toch weer near voren, omdat
je Iezen w i I t, wat Varier geIezen heeft. Het is detwee en twintigste psalm:
Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verIaten, verre
zijnde van mijn verlosing, van de woorden mijns bruIIens?
Mijn God, ik roep des daags, maar Gij aniwoorclt niet, en
des nachts en ik vind geen stiIte.
Dan vIucht je weg van bier, de straat op. Heeft Varier ook gecapituleerd? DatI O, dat!
BiJ de oucle beer Goldstein staan wat mensen to kijken, er komt
een ziekenauto aan. Je weet het aI, voor je het vraagt. Hij heeft
volbracht, wat hij een goede week geIeden gezegd heeft.
En je vIucht verder, tot Je aan een van de grote verkeenswegen
komt. Hier zuIIen straks de Duitsers Iangs trekken, bi hun gIorieuze intocht. Een motor davert. Ze zijn er aI... Twee prachtige
jonge kerelsT VoorhoedeT De afzetting deugt niet. Een inspecteur
van poIitie krijgt een snauw in Iceihard, rauw Duits. HiJ salueert
en zwiJgt...
Je vlucht weg, weg van bier. Je loopt haast tegen Jager op,
tegen m e n e e r Jager. Je groet heel eerbiedig, want hiJ heefte
moeten zien. 1VIaar meneerlager heeft je n i e t gezien, jou Jodenjongen. Zijn staaIbIauwe ogen zien vooruit in het nieuwe tijdperk,
waar jij niet hoort.
o Leo Cohen, ga maar Haar huffs. Ga maar Haar huisI Het
is voor jou immers aIlemaaI e e n g r o t e daIIesI
Moeder zit thuis aardappeIs to schiIIen, kIein en in elkaar en
scheefgezakt, net aIs Zaterdag, toen ze bij het eerste Iuchtalarm
Kaddisj zei.
Je gaat Haar boven, Haar je kamertje, en daar, in de geur van
seringen, in de feIheid van de middagzon, begin Je to huilen, omdat er voor jou op garde Been toekomst meer is...
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Peter van. den Bralzen
DE LITANIE DER VERWERPING
(Fragmenten)
... ijdel is het, een Zang Leven to wensen,
geringe zorgen to hebben voor een antler Leven;
alleen op het tegenwoordige to letten,
Been acht to geven op het toezomende;
ijdel is het, to beminnen
at wat met snelheict voorbij gaat .. .
... maar niet ijder is het, daarheen to vluchten
waar de eeuwige vreugcle heerst.
(Thomas van Kempen)

Onaantastbare, Goede KrachtI
Wie U tot bondgenoot heeft,
is onoverwinnelijk.
Uitgaande vanuit U, mocht ik vinden;
niet om to bewijzen of to behouclen,
schoon overal Uw getuigen zijn.
Kerende tot U Iiet Gij U vinden
aan het pad door de wiIdernis,
wezenIijk en toch, onvatbaar.

De eerste zonnestraaI tast de bergkammen af.
Burijnen graveren in koel morgenblauw.
Gouden griffeIs etsen de droom-tere hind
der wijkende neveIs, ijIe contouren
van nog sIapende AIpen.
De herder troept zijn schapen bijeen,
terwijl de bashond aan de ketting rukt.
De wiIde ram bezoekt het ooi
en het mekkende Iam ziet toe...
Als een vermoeid onclier kruipt een rode carrion
tegen de steile bergweg op.
De Ianclman heeft ingespannen;
koperen bellen zingen in het haam,
oncler het gi£scherpe kouter
breekt en kruIt de rode aarde open.
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Stofwolken wandeIen in de oliJvenhof,
want aIIe land is droog en dor
omdat Gij, Goede Kracht,
Uw regensluizen gesIoten houdt.

Goecle Kracht, is dli de middag, door U beloofd?
Een Ievende fakkeIdans van tovervIammenI
Wit zijn de rotsen, naakt en feet.
Het argeIoze Ionijn is ingedommeld;
tIe Iaffe schorpioen kruipt uit voeg en spleten;
d e Ioerende slang huicheIt sIaap.
De goudwaraan ritselt in gran en gewas;
alIeen de roestbruine bIoedzuigende bergrat
is snelIer, en sneIler nog
dan de speeIzieke hagedis,
die over mijn handen buiteIt
en zich tussen boelcen verbergt.
VIinder, biJ en wesp waken
van honig dronken, op en aan
uit het daI, waar de bedwelmende lavendel bIoeit...
waar de vijgeboom Icoelte wuift,
de perzik rijpt en bloost
aIs een verliefde vrouw.
Pronkziek staat de stamroos
b oven de groene druif...
Hoe gloeit de Iachende tomaatI
Verborgen Icoert de hotdf
aIs een verraste fazant,
Iuid kokkeIend, opvIiegt van het open nest
in het Iandscliap beneden mij
een warwinkel van verten
een onuitpluisbaar weef seI,
zonder einde...

De dauwclrop op de gentiaan
deed mij denken aan de moelclerweke hand
die een ring cjroeg
fIonkerend aIs een ster.
Toen heb ik Uw stem gehoord
in de kIacht van de brandstapeI
en in de stiIte rondom de marteIpIaats.
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In de Bergen:
de oIijfboom is geknot,
ruk de amandelboom zijn takken af.
Smetteloos is de giftige bIoemkeIk,
bIoeiend aan de fIanken der aarde,
aIs een vaandeI over beclerf;
een sIaande trom boven ontucht,
een koningin in onneembare burchten.
Branding van Iicht en donkey omspoeIt hen;
zij heffen een vermeteI geweId
boven wiIdernis van doom en disteI.
De kreunende cypres ziet toe.
Om die Been bed meer heeFt
is niemand bedroefd.
Ergens tussen weegbree en boterbloern,
of rijpencj graan
wear de papaver vlamt,
sterft een zwerver.
Misschien ook is het winter
en zijn de wegen week
van regen en verdriet.
Klink, lied der Iiefde.
over golvende korenvelden.
Lied, dat de morgen fIuistert
tussen je vIeclzten van goud,
zuiverder dan er ooit
in Bactrie gevonden werd.
Tropheeen wapperen in Ientebries,
wimpeIs aan schepen waarvoor de vijand vIuclit.
KIink, Iied der Iiefde>
alsof een morgen opengaat boven zee...
In de nachtdonkere shoot der scheIp
Iigt de pareI en wacht...
Klink, lied der lief de,
Troost aIIer ogen, de Poort is open.
De ophaaIbrug is neergeIaten
en de feesteIiJIce stoet
ijIt Haar de wapenzaaI,
het hart van ieder icasteel
479

waarin de hartstocht Brandt.
De weidende Iammeren zien op
uit de maIse kIaver,
purper, rote en wit.
De bIoemkeIk Iaat de dauwdrop vallen,
coos en dahlia verbleken;
aIIeen de trotse zonnebIoem
keen zich of .. .
De harpspeIer zaI begeIeiden
aIs in strakke tamboerijn
to Iuide de begeerte roffeIt.
VlindervIeugeIs zingen in schaIen van porselein,
zó broos en ijI en oud
dat niemand meer de tijd
der verre geboorte weet.
Maar in kristaIIen bokaIen
pronkend op sneeuw-dons damast
vervIuclztigen zij...
BoordevoI is het vat van robijnrode wijn;
het bloed der geperste druif
is van de h.emel gerukt vuur.

Goede Kracht, verIos mij.
Maak mij vrij van het speeIgoed
en de dwaasheid der kinderjaren.
Vrij van geloof, hoop en liefde.
Want zij verdonkeren de verte,
zij maken ieder uitzicht triest.
Verbs mij van de sprookjes der verbeeIding,
van de vrouw die ik nooit beminde...
van het fabrieksmeisje
slat iedere avond wachtte
achter de gesIoten poort.
Verbs mij van het nichtje
en de deflige dame
per advertentie getrouwd.
Van ergens ritseIt water aan;
sijpeIend uit donkey gewas
wear het de bergwand heeft gesIepen
tot gekIeurd, bIinkend gIas.
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De Jag breekt en het leeg,
verlaten Licht wreekt zich :
aIsof ilk een vijand was,
zo heef t de stiIte mij gegrepen.
Een adder vlucht in het zwarte
en ik heb haar niets gedaan...

Bras

Nu smijt de maan groen venijn
in het purperen cdal... nu zingen spoken
in de schaduw, kIanken die aIs gebroken
accoorden en dissonanten zijn.

GeIaat van angst,
verwekker van al wat doocit.
De verstandige maak je Iichtzinnig ;
de voorzichtige, roekeIoos ;
de vruchtbare, onvruchtbaar;
de Iankmoedige, ongeduIdlg ;
en de zachtaardige, wreed.
AlIeen de goedertierenheid vreest je niet.
AI hing je Hem op Golgotha
tussen moor enaars in,
aI heb je de stervende
met gal en edik gelaafcd
en aan de voet van bet kruis
g'JobbeId om zijn kleed .. .
een graf bleef net gesIoten.

De mier vecht met de schorpioen;
de schaduw ziet toe met bedekte ogen.
Nieuw s gieri g Iicht
heef t zich Iui in mijn venster gezet.
Straks kIimt het in de spijIen van mijn bed;
in stro, waar de muis schrikt.
Nu is het aIs fIuweeI,
maar straks heeft het ijzeren handen.. .
Vs/at wil je weten, brutaal Iicht?
VVaarom er vandaag bIoemen in mijn kamer zijn?
Het gaat je immers niet aan.
Luister, ik ben een duel in ketens.
Is je dt niet genoeg?
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Wat steer je mij aan7
Zie je clan niet hoe ik gekIuistercl ben?
Noorclewinden, bIaas de Bergen keel
en fluit misericordia
tussen de weerbarstige kapseIs
van vijgeboom en Laurier.
Roof de gaarden Ieeg,
Ieg de wijnstok plat;
maak schaduwen chin
en strooi stofgoud uit
in verten, grijs van verlatenheicl.
Vlecht zilver en oranje
in de schering van het Iandschap
dat Ieeft van dwaIende neveIdampen.
Noordwinden, ruk de hemeI
zijn cirrosstratus mantel af.
Moeder, Uw zoon roept.
Vanuit de diepte der ellende,
een put waarin hij gevaIIen is.
Zie mij; ik ben doorpIoegd.
De IibeI heeft de vIinder aangevreten
maar de vIeugels werden versmaad.
De slier is geslacht.
De viIder heeft hem gevilcl,
het onbruikbare is weggeworpen,
het bruikbare verdeeIcI
en huid en beenderen werden verkocht.
De talc van een oude moerbeiboom
klopt aan mijn venster.
Een vogeI fIuistert.
Vraagt hij? KIaagt hij?
Zingt hij van Iiefde, die niet sterven Ican?
Kleine tovenaar,
waarom roep je verbeeIdingen op?
Achter het tuIen gordijn
sIaapt de goede fee
zij droomt...
Hoe verleideIijk is hear stem.
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AfschuweIijke Quasimodo.
Dood, die mij wacht.
Je krakende armen zitten voI Icruipencl gedierte,
neten en luizen nesteIen in de plooien van je Icleeci.
In je Iege oogkassen Ioeren adders;
tussen de ruines van je rusteIoos gebit
glinsteren zwartgeschubde torren.
Onder je oksels hangen Iarven; en woekeren cocons;
mier en duizendpoot feesten aan je gebeente.
Op je kaken hangen tranen van etter en bloed.
De bIauwe vIieg, de koningin van het graf,
gonst uit je wonden op.
Zij zaI de zuigeling bezoeken,
de varier en de moeder.
Requiem aeternam Bona ei Domine.
De rouwvaan waait
en de omfIoerste from gromt.
Goede Kracht
die mij geschapen hebt
naakt en met Iege handen,
arm aIs Franciscus, de heilige dwaas,
die voor de vogeIs sprak;
die de rat „broeder" noemde
en de zon „zuster".
Goede Kracht,
die uit de Drie-Eenheid
de Zoon of f erde,
neem mij aanT
...waarIijk,
ijdeI is Iiij, die zich een Lang Leven wenst
en die geringe zorgen heeft voor het kornende;
iJdeI is Iiij, die op het heden Iet
en die bemint, aIIes wat met sneIheid voorbij gaat.
Maar niet ijdeI is hiJ
die daarheen sneIt
wear de eeuwige vreugde heerst.
Les Baux, berghuis Maja, Juni 1947.
Vow' myn vrincden Paul Pinet, stroper en Lous Montfort, giJs.

Hen1 Krijger

DRIE OVERWEGINGEN
I *)
EIk gesprek onder Protestant-ChristeIijke kunstenaars over
Christendom en Cultuur Levert vroeg of Iaat de vraag op, of het
werkeIiJk redelijk is om nog to verwachten dat er eens een waarIijk
ChristeIijk-aesthetische beIeving der Ievensaspecten zaI wezen.
Sinds Abraham Kuyper zijn aesthetiek formuIeerde heeft reeds zo
menigeen deze vraag bevesligend beaniwoord en vergeefs gehunkerd Haar het moment waarop zijn verwachting gerechtvaardigd
zou worden, dat het nu, vandaag een mens vaak als dwaasheid
wordt aangerekend aIs IiiJ zicIz t.a.v. dt probleem nog optimistiscIz
toont. Erger nog; heden ten dage zijn er lieden, die niet aIIeen
meewarig het hoofd schudden wanneer zij zo'n optimist ontmoeten, maar bovendien met kIem van redenen hem ervan trachten
to overtuigen dat het denkbeeId van een waarIijk voIwaardige en
daarbij specifiek-ChristeIijke kunststijI een absurditeit betelcent.
De goede Iezer zaI na het doornemen van deze eerste alines
ongetwijfeId denken: clear zijn wij weer op het oude ehapitre ,–
rin - Inderdaad, het is, vooraI voor een kunstewat doodveroeiend.
naar-zeIf, een zeer Iustvernietigende bezigheid om over dit onderwerp to schrijven, tenzij hij van tijcI tot tijcl nit de niet specifiekChristeIijke kunst een duidelijke aanwijzing krijgt, dat ieder Ievensgevoel, dus ook het CliristeIijke, zich kan uiten in een eigen
kunsttrant. De pessimist ziet Haar de resultaten die op het punt
van de ChristeIijke kunst bedroevend zijn, maar de optimist kent
de potenties waaruit andere, betere resuItaten zuIIen voorkomen.
HiJ die in het onderhavige probleem goecle moed heeft ziet sours
achter de niet-Christelijke kunstuiting hetwaagstuk, deverbreking van de traclitie en het vrijkomen van een oerkraclit ais eerste
voorwaarde voor de grootheid van die kunstuiting en in zichzelf
constateert Iiij tegeIijkertijd de dodende zonde van Iafheid die
oorzaak is van de kunstzinnige steriIiteit van het huidige NederIandse Protestantisme. Voor hem is het een kweslie van bekering
aIs ooit uit die rots, ,,het ChristeIijk betrouwen" , die tere plant
zaI spruiten: een eigen ChristeIijke kunststijI.
*) Overeenkomstige gedachten formuIeert Jaap Das in „SoIa Fide" —
1 lac! voor Calvinistische studenten — No. 1 — Jaargang 1 948 — bIz. 11.
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Zeker, onze tijd kan Been eigen stijI vinden. D.w.z. er is een
chaos van religieus feIgekIeurde en zachtgetinte schoonheidsideaIen, die eIk de eigen verwerkeIijking in de bazar des levens
uitstallen en aanprijzen. Een groot, universeel schoonheidsideaaI
is, zoaIs hijna alIe ideaIen, ver-puind en het is deze omstandigheicl
die het IevensgevoeI van onze tijd bepaaIt. Het Ievensgevoel van
een tijd is de kweekbodem van de kunst van die tijd en het ziJn
de grote kunstenaars die aan dt IevensgevoeI, en vaak reeds aan
het nauweIijks waargenomen eerste beweeg ervan, worm geven.
Is het clan to verwonderen dat bijna alIe grote kunstenaars van
deze tijd in hun werk aan de chaos, aan het gevoel van verdwaaIdzijn-tussen-Izoge-puinhopen telkens weer een ontstellencl ware
gestaIte geven? AIIeen bij wie kunstbeoefening ziet aIs een divertissement, een nutte joze (zij het aardige) tijclpassering van nutteIoze (zij het vriendeIijke maar toch geschifte) individuen, kan het
verbazing wekken dat deze grote kunstenaars intuitief tot dezeIfde
concIusies komen diede wijsgeer-van-de-dag systematisch denkend ook vindt. Dit is een evidentie waarmee men eigenlijk niets
weet aan to vangen, zeIfs de Christen niet. De Christen-kunstbeschouwer zaI geredeIijk beamen, dat waar de aesthetiek, de kunstphiIosophie zicIi minder met de waarden en meer met de Mote verschijnseIen in de kunst bezighoudt, meteen tevens de voor de phaenomenoIogie karakteristieke schuwlzeid voor het oordeeI optreedt.
Alweer Been wonder, zaI zeggen, want ook voor de Christen
geIdt het, dat wie niet een enkeI allesomvattend schoonheidsideaal, dus een stijIvormend doeI heeft, bij de verscheidenIzeicl der
hedendaagse stijIen moeiIijk kan afwijzen of accepteren, laat staan
een synthese, een grote, omvattende stijI kan stimuIeren. De Christen-kunstbeschouwer meent dat het verontrustend is dat zeIfs de
Christen, die toch een het Ieven volkomen beheersende zekerheid
heeft, deze pIicht des oordeels en deze taak der synthese-vanuithet-Evangelie niet aanvaarclt.
Ziet deze Christen-kunstbeschouwer het goed? Het is maar de
vraag wat bedoeIt aIs het over de „zekerheid" van de Christenmens heeft.
Het NederIandse Protestantisme heeft Been IevensstijI, het heeft
een zede, een moraaI, een traditie, hetheeft aIIe mogeIijke „zekerheden" , maar het heeft Been Stijl. Het heeft immers Been aestlzetisch ideaaI. Het heeft een systeem van dogmatiek-toepassingen,
passend ook op de kunst, het heeft een schriftgeIeerden-leer, leiddraad ook voor de kunst, maar daarbij systematisch het getuigenis
van het Leven, ook in en door de kunst, overstemmend en versmorend.
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Daarom is het pIantje van onze ChristeIijke kunst zo armetierig
en Iwijnt het reeds voor zijn bloei onder de angstvaIIigheid waarmee het wordt gekweekt. ZoaIs wij snoepen van het wereIdIeven,
zo snoepen wij van de wereldkunst. Zoals wij snoepen van de
mode en de cosmetiek, zo snoepen wij ook van de sclioonh.eid,
vooral - als we modern, d.w.z. snobs zijn - van de hedendaagse
schoonheicl. NatuurIijk vermijden wij alIe aanstoot bij onze 6nstbeoefening en kunstgenieting. We temmen het exces, want onze
Christelijk e Ievensvormen zijn voorzichtigIijk negaef,
kunnengeti
karakteriseerd worden met: „zoiets doe je aIs Cliristenmens
niet. " Dat is dan, zoIang wij nog onder de terreur van de schriftgeleerden-Ieer en -moraaI staan, de droeve rest van het oordeeI
waartoe wij geroepen waren.
1VIaar ook onder deze terreur kunnen wij uit, menen wij. Inderdaad, we kunnen er onder uit, maar niet door ons to „bevriJden"
in gesecuIariseerde Ievensvormen, die niets Christelijks meer bevatten. En toch doen we zo en onze „vrijheid" en „innerlijk evenwicht" hestaan dan Merin, dat we niet eens meer merken dat er
Been conflict meer is tussen „de wereld " en ons. Deze sclzijnvriJheid is het die ons in de wean brengt dat wij zonder BijbeI, zonder
kerk, zonder gebed ChristeIijke kunst zouden kunnen voortbrengen.
Geen wonder dat er zo van oordelen heIemaaI niets meer
terecht komt, niet eens een armzaIig restJe. AI dreunen we ook nog
zoveeI teksten en catechismus-antwoorden achter eIkaar op.
Hoe vinden we echter een ontsnappingsweg uit de impasse? Ik
meen, dat het, om een antwoord op deze vraag to vinden, nuttig
kan zijn het werk van de RussiscIze beeIdhouwer Zadkine een
ogenblik to belcijken.
II
Ossip Zadkine, geboren in 1890 to Smolensk, is van dezeIfde
generatie van vernieIende vernieuwers, waartoe ook Pablo Rui
Picasso (geb. 1881) behoort. Er zijn overeenkomstigb.eden in betder werk. Evenals Picasso is Zadkine bijvoorbeeld een experimentator.
Waarom? Zadkine verteIt zeIf hoe hiJ in 191 1, na een studie
van zes maanden op de Ecole des Beaux Arts to Parijs, genoeg
kreeg van de opleiding die hij dear ontving en vrij begon to werken. Deze dead motiveert hij dan met een reIaas over de voosheid
van de artistieke ideaIen die men hem op die academie trachtte
op to dringen. Hij voeIde zich daar in een „nauw en sterieI leader"

geperst, het Ieslokaal werd een benauwend kleine ruimte, waar ^iJ
uit weg moest breken. Met enkele vrienden „sloeg hiJ een ores"
en wijcdcde zich aan de vrijheicd. Zacikine Bing op zoek naar de
„ware werkelijkheid en de werkeIijke waarheicd."
Ik Ican mij voorstellen dat de Iezer, biJ het zien naar de foto's
van Zacikine's werk zich afvraagt of dat dan de portretten van
werkelijkheid en waarheid moeten wezen. Ik wiI niet „Ja " en irk
wil niet „nee " zeggen. Ik heb immers in „Overweging I " betoogd
dat wij niet oordelen kunnen. Voorlopig moeten wij ons bepalen
tot een neutraal bekijken.
Zadkine was in nood, Coen, in 1911. Hij beleefde een cultuurcrisis. Zolang men niet voelt dat het „anders moet" , zit men niet in
nood. 2oIang men tevreden is met de cultuur zoaIs die refit en
zeiIt, beleef t men geen cuItuurcrisis. Zadkine voelde echter weI
dat „het antlers moest" en hij stond daarin, naar wij zagen, niet
alleen. Wij kunnen dan wel niet oordelen maar toch zien wij
Zadkine (en anderen, bijv. Picasso) graag aIs revolutie-kraaiers.
Toch zijn zij dat in wezen niet. Zij waren in nood en zij trachtten
uit die nood to ontkomen door op zoek to gaan naar de „ware
werkelijkheid en de werkelijke waarheid " . Deze f ormulering wijst
er aI op dat hun zoeken reltgieus geaard was, ztch niet alleen op
artistiek gebied bewoog maar meer existentieeI was, dus heel het
wezenIijke bestaan doordrong. Hun nood was dan ook niet alleen
een artistieke nood, maar werkte door heel het wezenlijk-erzijn heen. Zadkine en zijn vrienden predikten de revoIutie niet,
zij zagen hem aankomen. Zij waren in hun jonge Jaren heIderzienden, die de Coen erkende kunstmanier ten dode gedoemd zagen, omdat daarin aan het omgesIagen Ievensgevoel van de mens
der eerstkomende decennia Been gestalte zou kunnen worden geschonken. Zij zagen de toch aI niet zo heeI vaste, in de 19e eeuw
verworven zekerheden van de verIichte mens in hevige wankeIing.
Met de zijnen zag Zadkine deze zekerheden Iiggen aIs een Ioze
b odem ter halver hoogte in het menselijk bestaan. Dat bestaan,
zijn bestaan, was niet of. . Eerst als de diepte onder de door de
ratio gelegde vIoer erbij betrokken zou zijn, zou het volledig kunnen wezen. De schijnbodem moest of gebroken worden, wiIde hij
voIledig in zijn bestaan geworteId, nieuwe kracht vinden om zich
in het anders doen (omdat „het anders moest " ) to kunnen verwerkeliJken. Hij brak door naar die diepere volIedigheid en vond
zlchzelf teruggeworpen in een oerstaat, waann de huivering, de
angst, de verIorenheid karakteristiek zijn voor het IevensgevoeI.
Ik moet hier meteen wijzen op een kenmerkend aspect van Zadkine ' s kunst. Hij grijpt n.I. voor de vormen terug op de aIIeroudste
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stijIen, de oerstijIen uit de kunsthistorie. Op de achtergroncl van
het bewogen tafereel dat zijn oeuvre opent, staan de brokken
schoonheid die ons zijn overgebleven van de meesterwerken van
Egyptenaren en Summeriers, van Cretensers en archaische Grieken. Er zou, tussen haakjes, nog een vierde , >overweging " to scIirijyen zijn over het felt dat het joist brokken zijn die Zacikine zo
fascineren; waarom die puinstukken en niet, bijvoorbeeld, tIe
Christus van ThorwaIdsen? .. Zadkine is op oer-worm en oerkracht en oer-gebaar uit. Daarom hakte hi zijn „Diana" uit een
tweemaal manshoge boomstam. Wat is er ineer oer-worm dan
de stam van een boom? Daarom doet ook de mensfiguur van zijn
,Monument voor een gebombardeerde stall " denken aan een
ontbladerde, nagenoeg onttakte boom, door de bIiksem getroffen,
opengereten. SchuiIt niet in de bIiksem een oer-kracht? Er is voorts
weinig verschiI tussen het schreeuwen van deze mens en dat van
„de Haan". De kreet van mens en Bier wordt immers met het
zelfde achterover geworpen gebaar, het oergebaar, uitgestoten.
In deze onderwereld van het bestaan blijkt dan ook geen wezenItk verschil: godheid, mens, Bier en plant Iiggen onder een en,
dezelfde doem: uit een gemeenschappeIijke herkomst nemen zij
hun aanvang en in een gemeenschappeIijk eindpunt vinden zij
hun afloop.
De hierboven beschreven doorbraak naar de diepte is niet lets
dat eens-voor-aItijd gebeurde. EIk kunstwerk eiste opnieuw de uit
vrije wiI gewaagde sprong in de afgrond. Daarom is bier sprake
van een voortdurend moeten-kiezen, van een gedwongen keuze
voor wat Zadkine zeIf „werkelijkheid en waarheid " noemt. Het
heeft lets van wat de Christen aanduidt met het woord „bekering".
Bekering vindt toch ook niet eens-voor-aItijd pIaats, maar wordt
dageIijks afgeeist en moet dagelijks vernieuwd worden. Hier is
lets van een zoeken near God. Er sleet uit Zadkine ' s werk met
regelmatige tussenpozen een tragisch-verre echo op van diet
eeuwige De Profunclis. Het is immers op de bodem van deze
existentieIe afgroncl dat de bekering zich voItrekt, dat psalm i 30
gedicht wercl en de verborgen omgang Gods hegint.
Ik ben ervan overtuigd slat de lezer nu bedenkelijk kkt en
meent aan het oordeeI toe to zijn, zo niet aan het oordeeI over mij,
dan toch aan het oordeel over Zacikine.
Toclz zijn wij zover nog niet.
III
Dit is onze nood, onze cuItuurcrisis: er Iigt ter halver hoogte
in ons Ch.risteIijk bestaan een loze vIoer, de schriftgeleerden-wet.
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I. Jssip %adkine
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11. Ossip Zad une ,.De gevangene " , terra cotta 1943
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IV. Ossip Zadkine

..Ontwerp vnor een monument van een gebomlardeerde stall " . gips 1947

En om aan liet hachelijk verbIijf daarop to ontkomen, dringen wij
niet door die schijnbodem been tot in „de diepte", wear het gebed,
d e schreeuw Haar God waarachtig, d.i, exstentieel, uitbreekt, maar
wij vIuchten - mirabile dicta - in een nog hacIielijker vertoef,
een equilibristendans, aan de peripherie van ons bestaan. Wij
wagen ons aan evenwichtstoeren op het snoeprandJe, waarvan
wij kunnen aftuimeIen, of Haar binnen, terug op de Ioze vIoer der
b eginselen-zonder-meer, terug op het waggeIend plat van de door
ons zelf geheiligde Leer, of - en dat verhoede God - wij kunnen
Haar buiten vaIIen, in de IetterIijke zin Haar buiten, de buitenste
duistemis in. Het is genade aIs wij Haar binnen storten, maar clan
door de schiJnbodem been Haar de diepste diepte.
WiJ mogen echter niet Haar het randje wilIen ontkomen. Wij,
en ik bedoeI dan in de eerste pIaats de Christen-kunstenaars, moeten die lone bodem onder onze voeten zeIf afbreken en ons storten
in de diepste diepte, wear de bekering zich voIteekt, wear psalm
13o eens gedicht werd en de verborgen omgang met God begint.
Dit is niet lets waartoe wij sIeclzts een keer de moed behoeven to
elke bezighebben om dan voor aItijd vrij to zijn, maar dit is
de artistieke bezigheid, een voortdurend moetenheid, ook
kiezen, door ons zeIf been, voor de genade.
Hier nu begint de absurditeit, ja > inderdaad toch, aI is deze
absurcliteit even antlers dan die de optimist uit de eerste alinea
van „Overweging I" werdvoorgehouden. Hier begint de absurditeit, want gedwongen kiezen sIuit tocli in dat de kiezende vrij
wordt, voordurend vrij-wordend is, bij eIke bezigheid, ook bij de
artistieke bezigheid, zich verwerkelijkt aIs begenadigde. Dit is
dezelfde absurd-gedwongen keuze die Abraham moest doen, door
zichzeIf been, d.w.z. tegen aIIe zekerheid der menseIijke leer in,
toen hij het bevel kreeg Isaak to offeren. Hij stortte zich met een
vrij „ja" in de of grond (,,God zaI zichzeIven een Iam ten brandoffer voorzien, mijn zoon"*), zich aIs profeet verwerkeIijkend; en
htj werd in de genade opgevangen.
Zo, de beginseIen doorbrekende kiezend en kiezend de schriftgeIeerden-Ieer doorbrekend, wordt de Christen-kunstenaar niet
een rebel tegen God, maar IIij wordt getuige van het Woord.
Van dat Woord zal hij getuigen in die eigen taaI: zijn ChristeIijke Icunst, die dan een echte ware Stijl zaI hebben. ,–• Dat is
bekering.
Zouclen wij nu kunnen oordeIen?
*) Genesis

: 8.
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Anna Mertens
TOEN GIJ KWAAMT UIT HET
HEILIG LAND *)
„Toen giJ kwaamt uit het heilig land
van WaIsingham,
Hebt gij nimmer miJn lief ontmoet,
Die de weg Iangs kwam?"
„Hoe ken ik uw zoeteIief7
'k Zag zo menigeen,
Toen ik grog naar het heiIig Iand,
Die kwam en verdween?"
> 2ij is niet donicer, niet Iicht,
NIaar aIs de heemlen zoet.
Niemand heeft een gestaIte zo sclioon
Ooit op aarde ontmoet."
„ZuIIc ene za g ik wel, heer,
Met een engelgezicht.
n Koningin scheen ze mij en een nimf,
Door Naar grade en gang zo Iicht."
„Ze Iiet mij in eenzaamheid staan,
Onbekend en aIIeen,
Die eens met mij medeging
En mij Iiefhad aIs geen."
„Waarom Iaat ze u in eenzaamheid staan
En gaat een ander pad,
Die u eenmaal Iiefhad aIs geen,
En haar vreugde in u had?"
*) Vertaling. As ye came from the Holy Land.
Sir WaIter Raleigh (± 1552-1618)
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„Heel mijn jeugd heb ik hear bemind,
Maar nu ben ik oud, zo ge ziet.
Liefde mint de gevalIen vrucht
Van de dome boom niet.
„Weet, cde Lief cde is een zorgIoos kind,
Die beIoften vergeet,
Daar zij blind is of doof, naar haar wil,
En van trouw nimmer weet.
„Haar begeerte is geen duurzaam goeci,
Doch onzeker van wil,
Die met diepte van wanhoop men wint
En ver iest om een gri .
„Zo is waarIijk de Iiefde der vrouw,
Of het woord Liefde onteerd.
In haar pleats heeft men meen' ge Iust,
Menig kinderverlangen geeerd.
„Ware Iief cde is een vuur, dat niet cdoof t,
In het hart immer brandend,
Nimmer zwak, nimmer oud, nimmer dood,
Nimmermeer verandrend...”

491

Hans Barendregt
ZOMERNACHT
'k Hoor over de tuinen, over de wizen
de regen, van minnen zwaar, nedersuizen,
warm, tot de naakte, open groncj;
k hg met mijn Iiefste ' in chit geurend ruisen
moncl aan mond.
Het murmeIt 't geIuksliecl van 't verboncl,
het ritselt en IispeIt aIom rond
't geheimnis van zijn dringen;
k Iig met mijn Ijeiste mond aan mond
in chit rondom zingen.
Het vocht omlielst cIe wachtende Bingen,
het vocht trekt waaiend en niet to beciwingen
van boom tot boom;
wij higgen tezame in chit welig zingen
zo Iich.t en Ioom ,-.•
De bruising zwelt aan tot een vervoerende stroom,
wij liggen tezamen zo Licht en Ioom
met 't Iiefst verkregen wij Iiggen versIonden in Iie£de-Broom,
wij, grond en regen.
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P. A. Hekstra

CULTUURPSYCHOLOGISCHE OVER-

PEINZINGEN IN EEN TOVERTUIN
(bj het werk van Hendrik de Vries)

Wanneer men kennis neemt van de recensies en beschouwingen, Welke gewijd worden aan Hencdrik de Vries ' jongste hundeI
„Toovertuin " (verschenen hij A. A. M. StoIs, Den Haag, jaartaI
MCMXLVI), bIijken onze heren litteratoren een vrij vervelende
koekoelc-een-zang to zingen, met de steeds weerkerende woorden
„groots " , „cdaemonisch " , „irrationeel " en meer van dergelijk en
vogue zijncd fraais. Met het eerste woord kan ik instemmen, de
andere wens ik echter aan enig onderzoek to onderwerpen. Daartoe Iijkt mij de volgende weg, weIke een omweg kan schijnen,
dienstig, ja nooclzakeIijk, willen wij deze uitzoncderIijke figuur
recht doen, d.w.z. zien in het psychoIogisch-Iitteraire raam van
deze tijcd.
\Vat deze dichter tot een waarIijk groot dichter maakt schijnt mij
geIegen to zijn in het f eit, dat zijn verzen vrijweI Iangs uitsIuitend
mecdiumieke weg ontstaan, doorgaans in de droom. Ontwakencd
knipt hij de lamp aan en schrijf t binnen de kleine Iichtcirkel op
een taf eI naast zijn bed. De „droom " is bij deze dichter dus de
voorwaarde voor zijn scheppende arbeid en Lomt bij hem niet
voor In de of geleide betekenis van „voorsteIIingswereId " . Het Iijkt
mij niet overbodig dt nog even to bekIemtonen, gezien de traditioneeI wordende besmetting, waaraan het woord in zijn pnmaire
betekenis is gaan Iijden, dank zij het onzaIige misverstand van
onze taIrijke hysterrsche verzenf abricerende tijdgenoten, die roof b ouw plegen op hun paradijsje van dagdromen, waarin zij uit
vrees voor het aIIedaagse gezicht van hun decadent-aristrocratische, zatte burgerlijke of nihiIistisch-proletarische werkelijkheid
vIuchten. De Vries heeft nog een tweede prae boven deze heren,
nameIijk deze, dat hij, geheel mediumiek-dromende, niet aIs denkend subject versIag doet van zijn beIevenissen gedurende de
droomtoestand en daarbij ontkomt aan het gevaar dat, om een
term van Ludwig Klages to gebruiken, de „Geist " zou worden tot
een „Widersacher der SeeIe " . Het waarIijk grootse van zijn poezie
koint uit deze attitude voort en Ys geIegen in het feit, dat op de om493

schreven medumieke wijze de „oerbeeIden" van het coIIectief onbewuste zich manifesteren en neersIaan in versvorm.
AIs ik mij niet vergis betekent de poezie van Hendrik de Vries
voor cut- voor zover mogeIijk restloos .-• uitdiepen van het colIectief onbewuste zieIeIeven een eindpunt van de ontwikkelingsIijn sinds de herIeving van onze Vaderlanclse letteren sinds t880.
Bij detachligers begint deletterkuncle opnieuw de mens to ontclekken en deze mens verschijnt in cIe ioop van de Iitteraire generaties
telkens onder een antler aspect, waarbij (Iogischer-, of nog beter
psychoIogischerwijs) de opeenvoIging geschiedt in een zich steeds
meer verwijderen van de periferie en een naderen van de kern.
Daar echter begin- en eindpunt bepaaId zijn door een anthropocentrische insteIIing (doem van het Goole afvaIIige denken), sluit
zich de cirkeI. De tachtigers met hun sensuaIisme startten op de
vage overgang tussen Iichaam en zieI (beter soma en psyche, dear
„ziel" een verre van ondubbeIzinnige term is) en onze generatie beIandt wederom in dezeIfde zijnssfeer. Achterberg is hun exponent,
zich bewegend in bovengenoemd duister overgangsgebied, door
Sartre niet ongeestig aIs „Ia viscosite " aangeduid.
den Jongere figuur aIs Aafjes heeft dit terrein reeds achter zich
geIaten en is daarmee wederom op het plan der tachtigers gekomen, namelijk op dat van de „zuivere zintuigeliJkheid " . Begin- en
eindpunt, zoeven genoemd, zijn dan ook op to vatten aIs tameIijk
wilIekeurige (door de geschiedenis geclicteerde) pIaatsbepaIing in
een cirkelboog. Beschouwen wij tlzans het verIoop van deze boog
hinnen het gebied der menseIijke psyche. Daartoe kiezen wij de
worm, weIke Jung hieraan toekent, waarbij wij het voordeeI hebben gebonden to zijn aan een weinig omstreden, waarschijnIijk
geniaaI systeem.
Het eerste, waarop wij clan voIgens Jung (de overgang tussen
psyche en soma achter ons Iatend en daarbij opmerkend, dat de
taclztigers in deze steer en clan voornameIijk tegen het soma aan,
Ieefden) bij de waarneming van de psyche stuiten is de Persona,
d.w.z. dat deel van het bewustzijn, dat met de buitenwereld in betrekking staat, of weI die houding van de mens Welke overeenkomt met het beeId dat anderen zijns inziens van hem hebben.
De naam Persona, ontIeencl aan de bokkezangen der Grieken,
verraadt reeds dat de scliijn aIs het beIangrijkste wordt gezien.
Het Iiterair correIaat na ' 8o zien wij optreden bij Van Eeden.
Heel de strijd van clew tegen KIoos is to begrijpen, wanneer men
bedenkt, dat het Van Eeclen's bedoeIing was tegenover het zintuigeIiJke aan de mens diens „ethisch gezicht " to redden. Ont494

deIdend is in dt verbancl zijn getuigenis hij het zien van een waterleIie niet to denlcen aan de sIijkbodem, waarin deze worteIt.
„Schijn" wordt bier van „wezen " geabstraheerd en het totaaIbeeId
door vooroordelen van ethicistische en aestheticitische (tachligerrestl) aard, vertekend. De consequentie van deze aandacht voor
de mens aIs „betrekkingswezen tot soortgenoten" trekken de sociaIistische dichters. Gorter is h.et voorbeeId van de evoIutie van sensualistische tot moraIistisclze interpretatie van het Leven. Het eerste zoweI aIs het Iaatste Iieeft hij feller beleefd dan Van Eeden.
Deze Testate onthuIt echter duidelijicer het „schijnkarakter " van de
Persona-kwestie, vandaar dat ik hem de voorkeur gal aIs voorbeeId to dienen. Van Eeden vond een gemeenschap (de roomskathoIieke kerk) en Gorter vond er een (het socialistische strijdcomite). VergeIijken wij deze dan bIijkt Van Eeden de tachtigerrest to handhaven in zijn uit schoonheidsbehoefte voortgekomen
„neerstrijken op het daic van een kathedraal", Gorter zien wij zich
echter zo volledig mogeIijk identificeren met de geest van de gemeenschap. Hij is dus dieper doorgedrongen in de voIgende
psychische Iaag, waarin wij Henriette Roland Hoist en Adama
van ScheItema zich zien ontpIooien. Indien Waterink ' s opvatting
juist is (en ik zie aIIe reden om dt aan to nemen) dat de Persona,
in Welke worm ook, op degeneralie wijst, hebben wij bier een diep
liggende ondergrondse verbinding met een pervertering van christeIijke waarheden, nameIijk met de roomse verwringing van het
christeIijke Ieven en de marxistische > ,diesseitige" interpretatie van
het christelijke heilsverschiet.
Onder de Persona Iigt de sfeer van het bewustzijn in engere
min met aIs centrum het Ego: drager van aI hetgeen, waarvan
mi.i bewust ben. De gang door de eerste sferen bIijkt sneI gegaan
to Rijn, want waar een tachtiger cIe baanbreker was naar de
tw'^ede sfeer is het wederom een tachtiger die de volgende sfeer
toegankeIijk maakt, nI. de denker AIbert Verwey. Bij hem zien
wij in een prachtige drievoudigheid en de zinnenIust van tachtig
en de ricliting op de gemeenschap en een zich richten op persoonIijk-bewuste waarden. Dat er zich na hem Been grote groep bewustzijnsdichters Iieeft gevormd komt vermoedelijk voort uit het
felt, dat het intelIectuaIisme op wijsgerig gebied in het eerste
decennium van onze eeuw reeds behoorIijke kIappen had gehad.
Een danlcbaarder terrein voor onderzoek is de volgende sfeer,
nameIijk die van de Anima. Deze sfeer speeIt een bemiddelende
roI tussen bewust en onbewust Leven. Waar de Persona bemiddeIt
in het contact van het Ego met de buitenwereId, dear brengt de
Anima het contact met de binnenwereld tot stand.
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Bij Persona-dichters zagen wij een zich bewust richten op de
ancder, bij de Anima-cdichters een zich bewust richten op het eigen
innerIijk. A. Roland Holst en P. N. van Eyck zijn Anima-dichters
uitstek. Hierbij zij opgemerkt, dat Anima tevens de benaming
is voor het oerbeeId van de vrouw, dat eIke man in zich omdraagt.
Met djt oerbeeld nu houden de genoemde cdichters zich intensiet
bezig. Bij A. Roland Hoist vond zij een weergaIoze uitdrukking
in de f iguur van Helena, bij Van Eyck in de haast niet minder
„sprekende " gestalte van Medousa.
Uit deze derde sf eer stamt eveneens Martinus Nijhof,f , die echter in de vierde tot voile ontplooiing komt. Deze vierde sfeer is die
van het persoonlijk onbewuste, d.w.z. het gebied, waarop de' particuIiere herinneringen van het subject worden bewaard. Het domineren van de bijna magische moederfiguur spreekt hier verder
voor zichzeIf evenaIs het veelvuldig voorkomen van jeugdherinneringen.
Op de grens van deze sfeer en de volgende (die van het gemeensch.appelijk onbewuste) Iigt de Individualiteit, welke slechts
optreedt bij de mens, die zijn eigen bestaansharmonie vond. Een
individualiteit, klein in ontwikkeling, doch intens strevend naar
een steeds hechter persoonlijkheidsstructuur, waarbij de onderscheiden componenten inderdaad componerend zijn, zien wij in de
generatie na Nijhof f : de moeizame zoekers Marsman, Slauerhof f
en Ter Braak. Ter iIIustratie ga hierbij een uitspraak van de criticus
VW. L. M. E. van Leeuwen: „AI het werk van Ter Braak is een
serieuze, scherpzinnige, nietsontziende bevrijding der persoonlijkheid. Het is een uitgebreide zeIfbekentenis. Hij is dè vertegenwoordiger van de zoekers naar de kern van de individualiteit."
(Opm.: Wat van Leeuwen hier „kern" noemt is bij Jung de
individualiteit zelf, wat Van Leeuwen als individualiteit best mpeIt is bij Jung de geIntegreerde persoonlijkheid).
Evenals het bewustzijn heeft ook het onbewuste deel der psyche
een kern (de derde kern dus die wij ontmoeten, naast Ego en
Individualiteit), namelijk „der Schatten " . Deze „schaduw" bergt
in zich aI de eigenschappen welke de mens Iiever niet aan het
daglicht ziet treden. Zij is de tegenhanger van de „Ego".
Met deze schaduw houdt voornameIijk Vestdijk zich bezig,
althans in zijn vroegere werk (by. „Meneer Vissers hellevaart");
in de werken die de Iaatste tijd verschenen zijn bIijkt trouw
aan zijn Ieef tijdgenoten, meer de Individualiteit to zoeken.
Het grote domein om deze schaduw heen, het gebied van het
gemeenschappelijk onbewuste is het element van Hendrik de
Vries.
496

De structuur van dit colIectief onbewuste is bJ alIe mensen
gelijkvormig, doch bi iecder domineren verschillende inhouden.
Het is het domein van de reminiscentles aan of godendienst, cdaemonen, natuuraanbiddingen, mythen en mystieke handeIingen.
Nu is het zeer merkwaardig, dat „Bolen " bij de bepaling van
d e inhouden van dt coIIectief onbewuste de voorrang bIijkt to bezitten op „Blut" . Voor ons onderwerp is cut van beIang.
Er is namelijk rondom Hendrick de Vries, mede dank zij zijn
voortreffeIijke copla ' s, de Iegende ontstaan, dat hij van Spaanse
afkomst zou zijn, via de bezettingstroepen tijdens de tachtigjarige
oorlog. Mocht dit juist zijn, dan is dit echter nog geen steekhou-dend argument tegenover het onmiskenbare feit, dat de inhouden
van De Vries ' onbewuste germaans pur sang zijn.
Jung heeft namelijk aangetoond, dat de hedendaagse Amerikaan
van germaans of romaans origine in zijn onbewuste Indiaanse oerbeeIden vertoont, weIke dus van de „bodem " zijn overgenomen.
Hierom dus alleen reeds kan De Vries, al of niet van Spaansen
bIoede (nog afgezien van de eeuwenlange Freese en Groningse
infiItratie) germaanse oerbeeIden „opspulten " . Doch verder is de
kans op Spaanse afkomst zeer Bering. De soldaten, die hier vochten, waren immers bijna uitsIuitend ItaIianen en Kroaten. SIechts
de bevelhebers waren Spanjaarden, to weten edeIIieden en derhalve van west- gotische, is germaanse of komst l
Hoe het zij: Hendrik de Vries Beef t ons oerbeeIden to zien van
een bewonderenswaardige heIderheid en eigensoortigheid. Wie
d eze echter wiI begrijpen zal er goed aan doen zich Ter Braak's
woord to herinneren: „Wie tot het dichtwerk van Hendnk de
Vries wiI doordringen, moet beginnen iedere bijgedachte aan betoog, moraliseren, zoetvloeiendheid op zij to zetten."
Nu is het „begrijpen " van poezie nooit een uitsIuitend verstand elijk gebeuren en meer dan door het verstand door de intuitie
bewerksteIligd. Het vatten van het dichtwerk van Hendrik de
Vries vraagt echter een bijzonder gedif f erentieerde intuitie, die
daarenboven bij Naar werkzaamheid het verstand aan zich weet
to subordineren. Wordt er aan deze Iaatste voorwaarde niet voIdaan, dan zien wij misvatting optreden, in casu door de gedichten
van Hendrik de Vries in eerste instantie to zien aIs sprookjes (of
nog erger: aIs balladen). De overeenkomst met sprookjes is daar
in geIegen, dat beicle hun materiaaI ontIenen aan de oerbeelcden
van het onbewuste deel der voIkspsyche. Deze nu was bij Grimm
en De Vries van hetzeIf de, nameIijk nedersaksische origine. Zo
keren aI de ons uit de noorcdse sprookjeswereId hekende figuren
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opnieuw bij onze dicliter voor het voetIicht: de heks en de ooze
profetes, feeen en bosgodjes (,,als bokJes met Izoorntjes aan 't stoten" ), monsters en stieren, prinsessen, vorstinnen en ridders en
niet to vergeten het germaanse symbooI -uitstek: de oude koning. Ook de omgeving, waarin zij optreclen is door en door noords
(niet NoorsI): wooden, wiIcle stromen, vervaIIen burchten. In de
vormgeving der verzen zoo vercler to wijzen zijn op prachtig stafrijrn en verrukkeIijke assonances. Dat deze dichter Been sonnetten
schrijft (die meest duidelijke manier van romaanse vormdwang)
spreekt verder boekcleIen. „Sehnsucht " en „Fernedrang " en de
in
zieIsattitude de spanningen tussen de absolute polen God en dveI intens to doorIeven completeren het beeId van de germaan.
(WeIIicIit ten overvIoede merk ik bij aI deze „germanismen " op,
dat Hoch de bedoeIing tot bewonderen, Hoch die tot denigratie bij
mij voorzit. Ik trachtte'aIIeen to wijzen op het verdiensteIijke van
enkeIe inzichten vary de diepte- en de geopsychoIogie en deze in
objectief-wetenschappeIijke zin to gebruiken).
Resteert mij thans nog de behandeIing van de vraag weIke
waarde gehecht client to worden aan het zich in deze td manifesteren van dit natuurphaenomeen. Aangezien het in deze „overpeinzingen" aIleen om het cuItuurpsychoIogisch aspect gaat, last
ik het Iiterair-critische rusten. Bij de beantwoorcjing van genoemcle
vraag ga voorop het leveren van een omschrijving van „het daemonische " , char dt ons in het hart der kwestie brengt. WiI men
de term „daemonisclz " voor het werk van Hendrlk de Vries gehandhaaf d zien, clan ga ik hiermede sIechts accoord op de voIgende
voorwaarden. Ten eerste is „het daemonische" niet identiek met
,het irrationele " . Deze misvatting is sinds Goethe in twang aIs
het product van een rationaIistisch tiJclperk. Ten tweede is het
aandeeI van „het daemonische aan het werk van Hendrik de
Vries alleen to herIeiden tot het aandeeI wat het had bij het tot
standkomen van de oerbeeIden in de voIkspsyche, waaruit deze
dichter ze mediumiek wilt to laten opduiken. „Daemonisch" is
deze poezie dos sIechts in zoverre „daemonen" (of beter: Satan)
onze voorouders dreven (dreef) tot afgocIendienst, naiuuraanbiddingen, verering van magische personen, mystieke handeIingen
enz. Af to wijzen is dos de Dude misvatting (erfenis van Parzisme
en Iiierdoor beinvIoede Griekse fiIosofie en gnostiek) het hogere
in de kosmos en in de zieI aIs „het godcleIijke " en het Iagere aIs
„het daemonische" to zien. Dit spreekt .-• heIaasT - in ChristeIijke
kring nog steeds niet vanzeIf. Het zal duicleIiJk zijn, dat, wanneer
„het daemonische" wordt teruggebraclit tot beinvIoedend princiep,
ook de poezie van het bewuste zieIeIeven „daemonisch " is to noe498

men. De platonische wereldbeschouwingen van Boutens en Van
Eyck valIen cdus onder hetzeIfde oordeel en zijn misschien voor
een Christen nog gevaarlijker. Want deplatonische traditie IkapseIcde de ChristeIijke heiIswaarheicd onherkenbaar in zijn fraaie
gedachtenspinseIs in, terwijI verdieping in zijn onbewuste zieleleyen de Christen tot zelfkennis en ootmoed kan brengen. Het instinctieve verzet uit Christelijke kring tegen De Vries' oeuvre is er
dan ook een van een bedenkeIijke soort. Het onthuIt niet alleen,
dat de NederIandse Christen sIechts twee uitersten kent, n.I. een
over-beredenering of een botte of wijzing zonder de motieven to
kennen, die hem daartoe drijven, doch ook cut wordt veroorzaakt
door een — hopeIoos? — vastzitten in een rationaIistische traditie,
die de „uitholIing " van het Christendom op haar geweten krijgt.
Uit de beschouwingen weIke ik aan de aan Hendrik de Vries
voorafgaande generaties wijdde, zaI gebleken zijn, hoe deze dickter aIs exponent van de heersende „tijdgeest " (ook zo 'n ma! begrip, dat we nog eens zullen moeten ontIedenl) aileen mogelijk
was, cdoordat deze tijdgeest gekarakteriseerd werd door het missen
van de hoger dan het coIIectief onbewuste Iiggende psychische
sf eren. Dus door het of breken van de bewustzijnssf eer en het verhinderen van de ontwikkeIing van een sterke individuaIiteit. Wi!
men hiervoor de term „decadentie " gebruiken, dan ga ik hiermee
accoord op voorwaarde, dat men deze term ook van toepassing
acht voor het absoIuteren van elke sf eer, waardoor een harmonische ontpIooiing wordt tegengehouden. Normatief gezien is de
mens sinds de zondeval decadent en is verder sIechts sprake van
nuanceverschilIen binnen het door dit begrip aangeduide. Lzever
poem ik derhaIve de bovenomschreven mentaIitelt „primitief ". Te
Bever, daar zij de kenmerken vertoont welke Van der Leeuw typerend acht voor de primitieve geestesstructuur. De primitief namelij
kept, met de WesterIing vergeIeken een aanmerkelljk kIeiner dstantie tussen subject en object, hetzelf de tussen subject en subject,
aIs ook tussen object en object, „voeIt " voorts een f undamentele
identiteit tussen voor het mocderne besef gescheiden wezens. (Met
het oog op dit Iaatste is de visie van het existentialisme een bijkans
onovertref baar specimen van „westerse " mentaliteit).
Vanuit rationaIistisch standpunt is deze terugkeer tot het primitieve dus inderdaad als „verval " (decadentie) to beschouwen,
d och vanuit irrationaIistisch standpunt is de rationalisatie van mens
en maatschappij evenzeer vervaI. Een Christen kan er dan ook m.i.
verkeercl aan doen ach en wee to roepen over het primitief karakter
van onze id, daar het een rationaIistisch absoIutisme kan zijn,
dat hem de klacht ingeeft.
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En, Goddank, gaat het ChristeIijk geIoof niet restloos op in rationaIisme, noch in irrationaIisme, noh ook in het „harmonisme" met
zijn icdeaal van de voorbeeldig geIntegreercde persoonIijkheid.
„GevaarIijk " aIS verIeicding voor „zwakke broeders" (die het
door onze bijzondere tijdgeest toch aI zo moeiIijk hebben, nietwaar?) acht ik deze bundeI dan ook niet. Zij is niet gevaarIijker
dan het narcisme van A. Roland Holst of de mystiek van bovengenoemde PIatonici. AIIeen zijn de epigonen van De Vries ongenietbaarder dan die der bewustzijnsdichters, daar irrationeIe eIementen nu eenmaaI moeiIijker op hun Jurstheid to controIeren zijn
clan rationeIe. (Men Ieze er eens de artikelen van Hendrik de Vries
in „Critisch Bulletin" op na, waarin hij Diels, Schuur, Voeten
plus Den Brabander van zich of schudtl)
De enige zelf stancdige f iguur naast Hendrik de Vries, die waardevol materiaaI aan het colIectief onbewuste ontIeent en dat in
aanvaardbare verzen aanbiedt, is de jongere Leo Vroman.
En mocht men mij nog wiIIen vragen naar de „bruikbaarheid
in de gemeente " (O, onwaardeerbaar criteriuml) dan zou ik wilIen antwoorden : Onze Iiteraire domine ' s zullen na een conf rontatie met „schaduw " en onbewuste daemonenreIieken eens heerIijk
„ontdekkend " kunnen gaan preken, bij voorbeeld over de Iaatste
vraag en antwoord van Zondag z. Aileen vraag ik mij af, of ze
er nog zijn, die f ijnzinnige heren. Ik hoor namelijk steeds minder
citaten van Kloos uit pastorale mond. De herder en Ieraar die met
onze td meegaat schijnt voorzien to moeten worden van het epiitheton „psychoIogisch " . Ook een afkeurenswaardige eenzijdigheicd
natuurIijk, maar Ja, laten wij of wachten. Misschien maakt Hendrik de Vries nog een kans. Ten einde deze voor hem to vergroten
mag ik hem welIicht hierbzj aan de eerwaarde heren voorsteIlen
met zijn meest „positieve " vers, ontleend aan zijn „Capricho ' s en
rijmcritieken " , waarin hij aIs „verdediger des geIoof s " optreedt
tegen een de dorpse kerkgang beIacheIijk makend sonnet van
Gerard den Brabander (uit liens , , Gebroken Tier " ). Let u op: die
beide eerste „rare " regels zijn van Gerard.
„De mannen duiken eerst in t urinoir:
Het water mocht hen bij de preek verrassen".
— Ja, Gerard: zulke dingen zijn we! waar
En 't schilderij mag soms wat raar zijn... maar
't Is daarom dubbel nochg: op to passen
Dat men toch Bens de ziel ervaar,
Geen ander hinder door grimassen,
Noch eeuwig blind zich staar
Op kIadden en op krassen.
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EENVOUDIG LIED
'k Zou wiIIen, dat ik vIeugeIs had
en dat ik vIiegen mocht...
Ik scheerde over dorp en stall,
Iijk het mijn hartje docht;

en rustte ik h.ier, aIdaar een wijI,
op toren, mast of kerk,
clan had ik sneI mijn liedje veil
en Iachte om aIIer werk.
Dan zong ik van de lentezon
en van de sterrennacht.
En elke dag, die ik begon,
wercl zingend doorgebracht.
En zwerven zou ik overal.
Naar waar? Ik weet het niet.
Vernaclzten zou 'k in bos en daI,
met vreugde en verdriet.
Of: zonder deze? Ach1 wie weet,
wat ik aI zwervend vond?
Misschien weI wercl mijn lied een Icreet,
die God aIIeen verstond.
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MIJN SCHEMEL EN IK
VIag aan de h.emeI.
VendeI van vuur en goud.
Hoor, hoe mijn stoere schemeI
rent door het woud.
Ziet, hoe zijn kIoeven sIaan
gensters, feI en koud.
Wel is zijn stampend staan
mij vertrouwd.
Vier ik de teugeIs, vrij
draaft ht dan weg.
Dwars door de zwarte hei,
dwars over sIoot en heg.
Waar zaI ons Leger zijn
in deze nacht?
Wat Iokt de verre schijn?
Wie houdt er wacht?
Is dear het bed gespreicl,
voor jou en miJ?
Worden wiJ dear gewijd
in Witte pij?
Een, die de hoefsIag hoort,
is aIs een vrind,
die aan de open poort
ons wacIit... en vindt.
Voort, near de Binder toe;
dear drukt de nacht
daags moede ogen toe
in Iouter pracht;
dekt ons de donzen yacht
van 't scheidend Izcht.

In onze ogen Iacht
zacht Zijn geziclzt.
Hij wenkt met miIde hand
era zdnder woord
brengt Hij ons Haar het Iand,
dat Hem hehoort.
Heeft Zijn verclroogde moncl
stiI ons gekust,
dan neemt de zwarte grond
ons in Zijn rust.
VIag aan de hemelI
Vendel van gloecl en goudI
„Hij" is 't, die van mijn schemeI
de teugeIs hdt.
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J. van Doorne

DE MARTELAAR SPREEKT:
Wie ben ik, Heer, dat Gij mij tot
het marteIaarschap verheFt?
Neem dt mij af. O God, ik ben
een pijl die 't doel niet treft.
Ik ben een rank die zonder vruclzt
zijn Lover spreidt in 't jiclit;
een Iege bedding, weerIichtloos
onder Uw bIiksemschicht.
\Vaarom dan, Heer, verIeent Gij mij
zo kosteIijke kroon?
Hoe vrees ik dt. O God, ik ben
to klein voor zuIk een Ioon.
Geef, dat ik in 't verborgen sterf
mij past Been vuren kIeecl.
Was ik het niet, die sIechts uit pIicht
aan Uw beveI voIdeed?
Heb ik weI ooit mij Bans en al
met wat Gij wilt vereend?
Wie ben ik dan, dat Gij aan mij
zoveeI gena verIeent?
Wat zocht miJn Iiefde antlers dan
wat Gij hebt overmocht?
En wear de schat is, is het hart.
Maar GIj hebt mij gezocht.
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't Is aI genade wat Gij doet:
cIe pijI trilt in de roos,
de Iate vrucht bIoost in het Iicht.
O blijclschap eindeIoos I
L. aat clan mijn vIees de Iaatste pijn
niet achteloos cdoorstaan,
opcdat Been trots wanneer ik sterf
mijn gIorie zaI verstaan.
Want U zij aIIe eer. De lof
zij U slechts toegebracht.
Ik leef, doordat ik sterf in U,
Lam, staande aIs geslaclzt.
Ach Heer, act, woorden zijn de as
van 's harten Iaaiend vuur.
Gij hebt mij lief. Dat is genoeg.
Niet mijn, Uw is dt uur.
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VLUCHTIGE NOTIT1N
Het altijcl actueele
In het tijdschrift „Libertinage" heeft de dichter H. A. Gompertz een
interessant artikel geschreven „Het gevaarIijk Tevroeg" (bIijkbaar aIs toespeIing bedoeIcd op Vestdijks' Eeuwig Telaat), waarin hij o.a. afrekent
met de redeneering, dat men zilch weI met de poIitiek moet bemoeien, omdai ze zich antlers met ons bemoeit. ,,Wat gaat het mij aan," zoo vraagt
hij,, ,,wie of wat zich met m^'j bemoeit?" De politieke fanatici zijn, voIgens hem, misschien we! geirriteerd omdat anderen intusschen „naar de zee
zitten to staren of hun meisje kussen " . Ik zou de dichter Gompertz wiIIen
Ikarakteriseeren aIs iemand, voor wie, evenaIs voor zijn geestehjke vader
Ter Braak, alIe standpunten verouderd zijn. Hij spreekt zelfs van de „ouwe
Ikoek" van het existentialisme. Hij doet mij denken aan een acrobaat, niet
een koorddanser (dat is een to rechtIijnige gedachte), maar zuIk een, die
door bliksemsnel been en weer springen, zich op rollende ballen in evenwicht houdt.
Ook de primitieven hebben hun politiek, in de tegenwoordige wereld
echter hebben staat en maatschappij zooveel macht over de iindividuen
gekregen, dat men geen stap kan doen, of men bevindt zich reeds midden
in de politieke situaties of men in Londen zit of op Haiti. Men kan er weI
met de rug naar toe gaan staan, maar om een andere, ook reeds tot gemeengoed versIeten wijsheid to debiteeren: door niet to handelen, handeIt
men ook en door niet to stemmen stemt men evengoed. En wat meer zegt,
men draagt er ook de verantwoording voor. Dat de dichter Gompertz naar
de zee kan staren (wat inderdaad een conditio sine qua non van het dichterschap is) heeft hij to danken aan een bepaalde politieke situatie. Heeft
daar zelf niet voor gezorgd, dan hebben anderen het gedaan en of hij
wi! of niet, is hij hun schuldenaar (wij worden vaak zonder ons toedoen
schuldig).
Om rustig naar de zee to kunnen staren, za! men eerst de poIitiek moeten veranderen van machtsapparaat van een systeem tot instrument van
een gemeenschap. Dat zaI men echter met staren we! niet gedaan krijgen.
,,Haar", zoo Iaat Gompertz z 'n staarder zeggen, „ik ben inzet in een speI,
waarbij deze Bingen nu eenmaal hooren,...... a!s de Dood mij grijpt, wei
dan heb ik tenminste tot het Iaatst gedaan, wat ik wilde: gestaard of gekust". Ziehier een worm van humanisme, dat zichzeIf voor de gek houcdt.
Dat iemand uit reactie zoo spreekt, uit depit tegen een wereld, die zelfs z'n
hartsIag zou reglementeeren, aIs ze daartoe de leans Ikreeg, is begrijpelijk,
niet, dat hij het aIs een serieus alternatief steIt. Tagore schrijft in een zijner
gecdichten, dat het zijn wensch is: „dror iken to zijn en naar de haaien to
gaan". Dat zegt men op zoo'n moment met z'n heeIe ziel en een dichter,
die deze menscheIijke en dichterhjke stemming niet kept, is misschien, om
met Goethe to spreken : „ein truber Gast". In werkeIijkheid is het niet
zoo gemakkelijk, om naar de haaien to gaan; aIs Ievensprogram is het veel
moelIijker, dan een gedicht over de haaien to schrijven. Maar, zaI iemand
zeggen, _ voeIt u Jan niet, dat 't bier een boutacde betref t, een boutade op
het politiek dilettantisme van inteIlectueelen, in casu van Iitteratoren? Dat
geIoof ik toch niet, want wat is een boutade? Het is de humor van iemand,
die_ ingezien heeft, dat de genade Been Ievensrecht is, maar de keerzijde
R.

van een IevenspIicht, de pIicht o.a. om zich met de poIitiek to bemoeien.
Staren naar de zee kan niet een beclrijf zijn, dan ware de aardigheid er af,
het kan slechts een verpoozing zijn, ook voor een politicus zonder partij.
J. A. R.
Het weert em.
Charlientje komt voor me staan. Ze heeft een vingertje van haar Iinkerhancd geheven ter hoogte van haar hoofd. Het weert om, zegt ze en ze
heeft geIijk. Een Iangdurige dondersIag is bezig uit to rommeIen. Maar
voordat de natuur hiermee gereed is heft Charlientje het vlaggetje, dat
ze in haar rechterhand draagt, reeds weer omhoog en ze gaat door met
in Naar eentje, om de tafeI heen, een optocht to vormen. Het is een verkiezingsoptocht. Ze heeft er een half uurtje geIeden een, en nog wel van
de communisten, voorbij ons huffs zien gaan. Dat ze juist een vIaggetje
de hand heeft is een gevoIg van het feit, dat vandaag Prins Bernhard
jarig is. Ze zingt bij Naar omwandeIing met de dreigendste stem, die ze
op kan zetten: stifle nacht, heiIige nacht, het versje, dat ze het beste kent.
Ze houdt Naar buikje vooruit en heeft de wenkbrauwen gefronst. Ik sIa
het schouwspel Bade en krijg er een eigenaardig ongerust gevoel van.
Het heeft aIIes bij eIkaar iets van een film van Sartre of van een schiIderij
van Picasso. Het kind heeft geIijk. Het weert om. En daarom stem k TiIanus. Zou men kunnen zeggen. En zegt het ook. En moet men misschien
weI zeggen. Het weert om en daarom stem ik Stalin. Die millioenen eens
zaIigen zaI, zingt CharIientje. Kind, kind. Er vaIt weer een dondersIag
Tangs de dreigende Iucht en Charlientje komt naar me toe met gezakte
vIag en geheven vinger: Het weert om. Ik geef geen antwoord. Het weert
om, zegt ze, het weert ohhom. Non, non. Niet dreinen. Goed, het weert
em, maar het weert niet ohhom. Dat is ook een leant van de zaak. Het
weert gewoon om en daarom stem ik Vorrink. Zou men kunnen zeggen.
En zegt men ook. En moet men misschien weI zeggen. Onweer is een natuurverschijnseI. CharIientje houdt allang weer optocht en ze zingt nu,
even dreigend, van SinterkIaasje rom-bom-bom. Het weert ohhom en daarom stem ik MarshaII. Zou men kunnen zeggen. Enz. Het is maar, dat men
de dingen zo moeiIijk uit eIkaar kan houden. Charlientje zou Ian Schouten
kunnen zijn met haar: het weert om. Hij houdt niet op hetzeIfde to zeggen
en ik denk dat hi; ook bereid is er KerstIiedjes te zingen. En Sinterklaasversjes evengoed. En denk niet, dat ik dit in hem misprijs. 'Want bier
Iiggen tensIotte de grondsIagen ener ChristeIijke poIitiek. AIs ik eerlijk
ben meet ik zeggen, dat ik weI graag of zou wiIIen van het wacht betrekken ergens bij en dammen opwerpen ergens tegen. Ik kan er niet goed
tegen aIs ik op verkiezingsbiIJetten zo'n keurig nette en geciviIiseerde arbeider met een stoer, kernachtig en open gezicht in de straIende toekomst
van het socialisme zie kijken, maar ik kan het evenmin hebben aIs ze op
andere biIjetten van die reusachtige dammen tegen het communisme opwerpen. Dat arbeidersgezicht is een theatergezicht en die dam is een
theaterdam. \Vat is eigenlijk Het Beginsel? Het weert om, en eigenlijk
moesten we bij onze optochten KerstIiedjes zingen. want er is uit 's
werelds durstre wolken... Niet waar? waarmee niet ontkend is dat bedrijfsorganisatie of inkrimping van de bureaucratic beIangrijk is. Ze behoren echter niet bij de to zoeken maar bij de toegeworpen dingen, door
weIke Iaatste vrijweI aIIe verkiezingscampagnes worden beheerst. Stemt
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K. v. d. Tuin en Jan... hou je hand of een zak of een schort op want er
wordt je van aIles toegeworpen. Daarom vind ik die KerstIiedjes van
CharIientje nog niet zo cdwaas. Want me dunkt bier Iigt Het $eginseI.
En het Iijkt me nogal v_erdrietig dat de wervende kracht van de SinterIdaasIiedjes hoger worclt aangeslagen.
CharIientje zingt trouwens al Iang niet meer. Ze staat voor de tuindeuren to kijken hoe de bui zich in regen en hageI ontIaadt. Haar handjes
met het vIaggetje houdt ze op de rug. AIs er weer een dondersIag komt
draait ze zich om en komt bij m 'n knie staan. Het weert om, zegt ze ernstig.
Ja, zeg ik. Want daar gaan we samen van uit. Het is me je weertje weI.
Maar wie zaI ik stemmen, CharIientje? 't Is duideIijk, dat we met twee
zeteIs geen dammen opwerpen, wachten betrekken of rechte koersen gaan
varen. We kunnen ook het weer niet veranderen. Wees gerust, mijn kind,
aIs het zover is zaI ik mijn vaderIandse plicht weten to vervullen. Ook zal
ik op de avond van die Jag met rooie oortjes bij de Iuidspreker zitten. Ik
gun de een de winst en de ander de debacle. En dan de voIgende Jag
kunnen we de dam opstoken en de stoere arbeider afschminken. Zing nog
een versje kind, een versje over Het BeginseI. Want dit is 't wat wij nog
v. d. S.
behouden: het Iiedje van verIangen.
Groote gecdachten
Er is gezegd (door Rathenau), dat groote gedachten op straat Iiggen, voor
' t grijpen zou men zeggen. Het gaat er dus maar om, ze op to rapen. Maar
dan blijken ze pIotseIing zoo zwaar, dat een schier bovenmenscheIijke
J. A. R.
kracht noodig is, ze in beweging to brengen.
Dich.ters
Men verteIt van de hekende staatsman Von Stein uit de Napoleontische
tijd, dat enkeI z 'n tegenwoordigheid aI de arbeid van zijn medewerkers kon
doen geIukken. Zoo is het in zekeren' zin ook met de groote dichters ; hun
gestalten (Don Quichote, Antigone, Tijl UyIenspiegel) zijn eigenIijk voIksverbeeIdingen; het dichterIijk vermogen eerst brengt, als een geesteIijke
J. A. R.
wicheIroede, deze Iatente verbeeldingen aan het Iicht.
Droom en

lie fde

Degene, die gezegd heeft, dat droomen bedrog zijn, droomde zeIf, maar
J. A. R.
sIechts een heIderziende kon beweren, dat de Iiefde blind is.

KRIT
ROMANS EN NOVELLEN
Oscar Wilde, Het granaatappelhuis.
Uitg. Wereldbibliotheek, Amsterdam.
Voor wie van Oscar Wilde de brilliante humor van zijn toneelstukken
kent is het bijna onbegrijpelijk, dat
hij ook deze fijnzinnige, maar hier en
daar toch min of meer sentimentele
sprookj es geschreven heeft. Ze zijn
bewonderenswaardig door stijl en
compositie en ook wel treffend van
gedachte, de doorlichte klaarte van
Andersens sprookj es missen ze echter.
Liana van Oosterzee gaf ze een
prachtige Nederlandse vertaling. De
illustraties vind ik minder gelukkig;
ze doen een (vergeefse) poging om
dit in 1892 voor het eerst verschenen
boekj e „modern" to maken. J. M. Vr.
Hans Nesna, Troebel water. Roman
van de binnenvaart. Uitg. Scheltens en Giltay. Amsterdam.
Het tweede deel van Hans Nesna's
trilogie over de binnenvaart heeft
mu meer geboeid dan het eerste.
Dat komt waarschijnlijk doordat de
problemen naderbij gekomen zijn.
Het schippersleven van de laatste
j aren voor de oorlog tot het begin
van het verzet wordt in dit boek
met liefde en warmte beschreven.
Zelfs de figuren van de beide N.S.B. ers blij ven menselij k, dus meelij wekkend.
Dit tweede deel kan een op zichzelf
staande roman genoemd worden -en een in vele opzichten goede roman — maar er blijven toch nog enkele vragen open tot de afsluiting,
die het derde deel van de trilogie
brengen moet.
J. M. Vr.
Louise Jordan Miln,
Kern, Den Haag.

Rijst. Uitg. De

Deze roman over China van Mrs
Miln — een Amerikaanse, door huwelij k Engelse geworden -- verdient
minstens evenveel aandacht als de
beroemde boeken van Pearl Buck.
Beschreven wordt het harde leven
van een boerenvrouw, een doodarme
weduwe, die na de dood van haar
man nog een kind ter wereld brengt,
een meisj e. Zij is moedig genoeg om

EKEN
de geweldige teleurstelling, die de
geboorte van een meisj e voor iedere
Chinese moeder betekent, to boven
to komen. Haar leven, dat eigenlijk
geen betekenis meer heeft, nu haar
geen zonen meer geboren zullen
worden, wordt een voortdurende
toewij ding aan het dochtertj e. Het
enige wat zij voor zichzeif verlangt
is: rust; eenmaal in haar leven wil
zij het voedsel der rijken eten. De
vervulling van deze wens, waarvoor
de dochter zoveel heeft opgeofferd,
wordt voor moeder en dochter allebei een erbarmelijke teleurstelling,
maar toch een levensbekroning.
Een boek dat men geboeid en bekoord kan lezen, maar dat wel wat
al to gemakkelijk doet vergeten, hoe
verschrikkelijk het eigenlijk is, dat
zoveel millioenen mensen in zó grote stoffelijke en geestelijke armoede
moeten leven en sterven.
De uitstekende vertaling is van Co
Kars.
J. M. Vr.
Jef Last, De vile gende Hollander.
Tweede omgewerkte druk. Uitg.
N.V. De Arbeiderspers. Amsterdam.
De figuur van de Vliegende Hollander, of komstig uit een bij gelovig
zeemansverhaal, heeft zich in de 1iteratuur ontwikkeld tot het zinnebeeld van de zijn Schepper trotserende opstandige mens. Door zijn eigen halsstarrigheid komt kapitein
Van der Decken under de vloek,
dat hij tot de Dag des Oordeels op
zijn schip over de zeeen zal moeten
rondzwerven, zoals Ahasveros, de
Wandelende Jood, tot in eeuwigheid
de landen der aarde doortrekken
moet. Het Vliegende Hollander-verhaal en het verhaal over de Wandelende Jood brengen allebei, binnen
aardse en tij delij ke verhoudingen,
Gods eeuwige straf over de menselijke zonde in beeld. De kunstenaars,
die zich met deze thema's bezig houden, komen dus voor het probleem
to staan : is er verlossing mogelij k
voor een groot zondaar als Ahasveros, als Van der Decken?
Kapitein van der Decken uit de roman „De Vliegende Hollander" van
Jef Last is niet helemaal de gebruikelijke figuur van de Vliegende Hollander. Hij is niet zomaar een overmoedige spotter of een God en men509

sen trotserende halsstarrige; hij is
de strijder tegen ieder onrecht en
elke onderdrukking, de mens, die
het waagt, als Job en Jacob, met
God Zelf to rechten en to vechten.
Gebruikmakend van een versie van
het verhaal, die de Vliegende Hollander toestaat in iedere eeuw een
j aar aan de wal door to brengen,
geeft Jef Last Van der Decken en
zijn manschappen een aandeel aan
iedere revolutie, die de geschiedenis
van de laatste eeuwen gekend heeft,
o.a. aan de worsteling van Cromwell tegen Karel I, aan de Franse
en de Russische revolutie. „Telkens
schijnt het of de revolutie zegeviert,
maar telkens wordt ook de oorspronkelij ke overwinning door een
nieuwe tyrannie gevolgd, die de
Hollander dwingt opnieuw de vaste
wal to verlaten".
Als „bij figuren aan de wal" treden
op: een meisj e, dat in de verschillende tij dperken onder verschillende namen (Mirj am, Marianne, Maroesja) de Vrijheid symboliseert en
een j ongen (Dave, Jean, Iwan) , die
de strijdbare Liefde belichaamt. Jonathan, de scheepsj ongen kiest tenslotte partij voor Iwan en tegen Van
der Decken. Dan komt de bevrijding:
het spookschip lost zich in de golyen op. En Jonathan hoort, dat aan
Van der Decken, een groot en rechtvaardig mens, het enige ontbrak, dat
werkelijk onsterfelijk is: de liefde.
Het is niet nodig hier uiteen to zetten, dat de oplossing voor het probleem van de verlossing van de zondige mens, die in Gods Woord wordt
aangewezen, oneindig hoger, dieper
en wijder is dan deze door menselijke fantasie gevonden bevrijding
van de zondevloek.
De roman van Jef Last voegt aan de
overgeleverde stof enkele voor de
literaire ontwikkeling van de Vliegende Hollander-figuur merkwaardige nieuwe elementen toe. Als bezwaar tegen de bewerking, die immers een roman-bewerking is, moet
echter genoemd worden, dat in feite
Jonathan de hoofdpersoon is en dat
Van der Decken bijna even schimmig blijft als de bijfiguren.
En verder zijn de verschillende episoden teveel losse f ragmenten gebleven, terwij 1 de roman nu eenmaal eenheid van handeling eist.
Het omvatten van een tij dsruimte
van eeuwen binnen de eenheid van
handeling van het verhaal is technisch misschien wel de grootste
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moeilijkheid, waarvoor de Ahasveros- en Vliegende Hollander-verhalen de bewerkers stellen. Qnoverkomelijk is deze moeilijkheid evenwel niet. Dat heeft de enkele j aren
geleden verschenen Vliegende Hollander-roman van P. Verhoog aangetoond.
J. M. Vr.
Alfred Neumann, Het waren er zes.
Vertaling C. C. Bender. Uitg. Allert de Lange, Amsterdam. 1947.
In de bezettingstijd hebben we zo
terloops gehoord van onlusten onder
de studenten in Munchen, van het
Duitse verzet. Dat verzet was naar
veler inzicht miniem en vruchteloos.
De titel van deze roman schijnt dit
to bevestigen. Maar als in de aula
de executie van de eerste zes wordt
bekend gemaakt, vallen door de
luchtkokers bij honderdtallen bilj etten in de zaal en van het dak op
straat. De S.D. weet de daders dadelij k to arresteren : het waren er
zes. De eerste zes zijn voortrekkers
geweest. Naar het woord van hun
aanvoerder, de professor in de criminele psychologie, vertegenwoordigen zij de anderen, tot 6 millioen
toe. Even als het getal is de vruchteloosheid van het verzet maar
schijn. Er is een doelmatigheid die
boven succes uitgaat, de gerichtheid
van de geest.
Deze aangrijpende roman maakt
duidelijk, wat het gemeenschappelij ke geweest is in het verzet in de
onder de voet gelopen landen en in
Duitsland zelf. Er is verschil. De
verhouding, het krachtenveld is anders geweest. Wie op totalen en resultaten let, kan het Duitse verzet
verwaarlozen. Maar die zal zich afkeren van alles wat oorlog en verzet beet.
Wie beseft wat de inzet is geweest,
zal in dit boek de heerlijke bevestiging vinden van de zaak waarvoor hij gestreden heeft en nog
strijdt, zij het op andere manier.
De zes mensen, vier mannen en
twee vrouwen, die het opgenomen
hebben tegen de overmachtige, genadeloze vij and, zijn niet tegelij k
gestart. Twee zijn frontsoldaat geweest en Stalingrad heeft het moment betekend van hun tegengerichte activiteit. De professor en zijn
vrouw hebben al voor '40 de geboden kans tot emigreren laten voorbijgaan, omdat in Duitsland zelf hun
taak lag. Het j onge meisj a is bij alle

innerlij ke of keer en heidhaftige tegenstand de weg door B.D.M. gegaan
tot zij met Naar broer, de frontsoldaat, eerder nog dan hij, het Neen
heeft leren zeggen.
De meest opvallende figuur is haar
verloofde. Zijn verzet heeft gestalte
aangenomen in zijn lijfelijk bestaan.
Hij heeft de gave, het niet willen
over to brengen op zijn lichaam. Opgeroepen voor de dienst is hij veranderd in een soort hout, ongevoelig
voor alles wat van buiten komt,
mishandeling, verschrikking of een
appel op zijn normaal redelijk inzicht. Eigenaardig is de symphatie
die dit niet als zodanig herkende
verzet wekt tot bij de Nazi-bonzen
toe. Hem willen zij behouden, gebruiken voor hun doel. Maar zijn
neen is ondubbelzinnig. Het is weer
een neen van de daad. Even zonder
toezicht gelaten, hangt hij, de gelovige katholiek, zich op in zijn eel.
Dat is voor hem de enige weg om bij
de andere vijf to komen. Deze bizondere mens spreekt in de rechtzaal
ook het beslissende woord. Zijn laatste woord is over de nacht die Duitsiand zal ingaan, over de j aren van
boete die komen. Hij strij dt tenslotte
niet meer met de tyrannieke staat.
Ziet hij de Nazi's als verwoesters,
hij is niet meer dan een verwoeste
verwoester. In hem, die wilde steryen op de grens van dag en nacht
voor het Duitse yolk, gaan nacht en
dag zich scheiden, anders dan hij
verwacht heeft. Nacht : het hier en
nu en daarna, j areas lang. De dag:
het eeuwige leven. Haarscherp is
hier de levensvraag voor de Duitser
geformuleerd : solidariteit in de
schuld.
Neumann's roman is het sterkst,
waar ze het leven van de daad beschrijft. Zijn kracht ligt in de handeling, in het reageren van de handelende en niet meer kunnen handelende personen. Waar hij ideeen
typeren wil of mensenlevens samenvat, wordt het verhaal soms verward en, zij het zelden, goedkoop.
Een duidelijke inzinking betekent
m.i. het proces, de beschrijving van
de Nazi-rechters. Spot en bitterheid
verleiden de schrijver hier tot caricaturen die alleen gedekt worden
omdat men van die kant nu eenmaal
alles verwachten kan. Het fantoom
Nazi is nog steeds onbenaderd, onmogelijk als partner in een Auseinandersetzung. De motieven van
de verrrader Vierck, collega van de

professor, zijn niet duidelijk en voor
het Hof afkeurenswaardig. Maar ze
zijn even onduidelijk en onbegrijpelijk voor de lezer. Kan iemand als
Vierck zo stompzinnig zijn?
Met dat al rijst deze roman boven
het tekort uit. Ook de slordige, al
to haastige vertaling verminkt het
geheel niet. Er zijn misschien zakelij ker documenten mogelij k, in zijn
menselijkheid is Neumann's werk
moeilijk to vergelijken. Zijn waarde
ligt, boven litteraire verdiensten, in
het „Opdat wij niet vergeten", echter gezuiverd van haat en wrok : een
duidelij ke wegwij zer in een donkere
toekomst.
Ou.
Ethel Mannin, Idylte in de Dauw.
Satire bewerkt door Beatrice Willing. Uitg. De Driehoek, 's Graveland, '48.
Een j onge Fransman maakt een vacantiecursus mee van een gezelschap
vegetariers, die natuur en geest op
hun manier zwijmelend vereren. Hij
hoort in dat gezelschap natuurlijk
niet thuis, heeft „gezonde" opvattingen, maar blijft er desondanks en
houdt een lezing waarin hij die opvattingen verkondigt. Dit gegeven
zou een prachtige gelegenheid tot
satire bieden, wanneer de lezer in
de huid van de Fransman kon kruipen -- er is overigens ruimte genoeg -- en echt kwaad kon worden
op de natuur-en-geest-vereerders.
Maar deze maniakken zijn niet belangrijk genoeg om er kwaad op to
worden en de Fransman mist nu
eenmaal vlees en bloed ondanks zijn
liefde daarvoor. Nu staan de zaken
zo dat de schrijfster meer dan eons
voorwerp van satire voor haar lezers
zou kunnen worden.... wanneer ze
in dit boekske maar belangrijk genoeg was. Al met al een mistige of faire. De uitgever heeft gezorgd voor
een motto: du sublime au ridicul it
n' y a qu' un pas. Maar als ik passages lees als op blz 28 en 29, ach
arme, het mes snijdt naar twee kanten.
Ou.
Agaath van Ree, Bronsdale, het nagestacht van den Phoenix. Uitg.
Holland, Amsterdam.
Agaath van Ree, de schrij fster van
„Land zonder einder" en „De inzet",
schrijft een uitstekend, vaak verrassend, beeldend proza. Zij heeft stijl,
zoals elke ras-auteur stiji heeft.
Haar boek „Bronsdale" handelt over
een Nederlands, aristocratisch koop511

lieden geslacht, waardoor een merk- in gedachten : „Ga voort Thij s ... .
waardige onburgerlij ke ader loopt : er is eenmaal bloed gezweet voor
sommige leden bezwijken voor de ons alien."
verleiding, hun deftig, weelderig mi- Al wordt Christus' Naam er niet in
lieu to ontvluchten en een avon- genoemd, dit boek is toch een dieptuuriijk bestaan to leiden. Dit avon- christelijk boek: het rekent of met
tuur vindt de een in het circusleven, alle heidense trots van het bloed,
de ander in Amerika, en de hoofd- van het edel geslacht, van de sterke,
persoon van het boek, de historicus vorstelij ke mens. En dat niet alleen:
Caspar, de intellectueel van de fa- het belijdt ook, dat de doem to ontmilie, in de wetenschap. Zijn familie gaan is, dat er een heden van geleeft bij Naar eigen grootheid, bij nade voor ieder door God gegeven
burgerlij ke zekerheden en traditie. wordt.
Zij stoot de „vreemde" elementen Wat een prachtig gegeven: de bloedniet uit: ook deze blijven en voor trots van een geslacht, ontsproten
zichzelf Brondale's, en voor de fa- aan bloed-schande ! En dan beide
milie, wier zuil het sierlijk orna- teniet gedaan door 't geloof aan het
ment niet behoeft to schuwen.
Goddelij k Bloed.
God, wie en wat is Hij? Hij is de Dat de auteur de nuchtere, alle gezekerheid, behorende bij het stijl- slachtstrots aantastende gedachte:
volle sterfbed. Hij is de lege Schaal, „een geslacht bestaat eigenlij k niet",
waaruit het kuiken kroop van de de compositie niet heeft laten beinverwaterde, vooral voorname reli- vloeden, is j ammer.
giositeit, door de Bronsdale's ten Jammer is ook, dat het motief van
onrechte en onbewust voor geloof de bloedschande op een onduideaangezien.
lij ke en daardoor pikant aandoende
Kuiken? Neen, Phoenix. Want er is wijze wordt verwerkt in het tekeeen familie-legende. Deze behelst, nen van de groeiende liefdesverhoudat de eerste Nederlandse Brons- ding tussen Caspar en zijn nichtje
dale uit Vlaanderen hierheen is ge- Cue. Het is to begrij pen, dat Caspar
vlucht, nadat zijn vader op de brand- een ogenblik parallellie heeft ge-.
stapel zijn geloof beleden had. Het zien, maar dat deze schijnbare overkBtterskind, de zijn adel formeel eenkomst zo grote remming zou
verloren hebbende „eerste" Brons- hebben veroorzaakt bij een nuchter
dale wordt als de Phoenix gezien : denkend mens als Caspar lijkt muj
hij is symbool en vrijbrief, voorva- verre van waarschijnlijk! Caspar en
der en type.
Cue's huwelij k, dat in de composiMaar de historicus Caspar heeft tie, naar 't schijnt, de verzoe^
minder belangstelling voor de zoon fling verbeeldt, is j uist de zwakdan voor de vader. Wat is zeker- ke stee in de compositie. Want
heid? En Caspar gaat, gedreven door God heiligt geen bloedschande, en
onrust, op zoek naar de martelaar. zo er jets daarvan in dit huwelij k
En dan komt hij tot de ontdekking, was, het had nooit gesloten moggn
dat die stamvader alleen maar worden. Zo het er niet in was, het
Bronsdale heet, doordat hij een motief had niet mogen meedoen,
P005 in een schuur van het aldus
want de overwinning op de gedachgenaamd kasteel gewoond heeft. De te eraan zou niet een daad van geouders van de Phoenix waren niet loof in engere zin zijn, maar een zaak
veel meer dan horigen. Maar wat van gezond verstand.
erger was: zij waren broer en zuster Al met al is „Bronsdale" een uitneen werden beiden om hun bloed- mend geschreven roman, die door
stij 1, milieu-tekening (geen boeren
schande verbrand.
Caspar verzwijgt dit voor de fami- of dominees) , gegeven en uitwerlie; hij zelf wordt er zeer sterk door king een grote aandacht verdient.
J. v. D.
geschokt. Hij, die de rust van zijn
geslacht als voos, en de onrust als
gevaarlij k heeft leren kennen, en Rogier van Aerde, Stenka Razin.
tenslotte ook nog de mythe verl oor,
Urbi et Orbi, Amsterdam 1948.
hij leert beseffen, dat, zo een mens
niet wedergeboren wordt, hij het Het boek geeft het verhaal van de
Koninkrijk Gods niet zal ingaan.
opstand onder de Don kozak Stenka
Niet alleen Caspar, ook andere Timofej ewitsj Razin tij dens de reBronsdale's vinden de zware weg gering van Tsaar Alexej Tisj aisj i in
terug, die immers een weg vooruit de tweede helft der zeventiende
is. Tegen een van hen zegt Caspar eeuw, een der donkerste tij dperken
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uit de Russische historie. De inleiding tot de roman geeft een beknopt
doch zeer belangwekkend overzicht
van de geschiedenis van „moedertj e
Rusland" gedurende de voorafgaande eeuwen.
De feitenkennis van de schrijver is
voor zover wij kunnen beoordelen
zeer gedegen en moet een omvangrij ke voorstudie noodzakelij k hebben gemaakt.
Rogier van Aerde is een laatbloeier
der romantiek. Deze kenschetsing
zou kunnen worden aangevuld met
de volgende precisering : Het boek
is een nakomer doch zou in de bloeitijd der romantiek zonder voorbehoud een meesterwerk kunnen worden genoemd. Het is echter we
zijn geneigd to schrijven „helaas" —
geschreven nadat twee wereldoorlogen literaire smaak en inzichten
ingrijpend beinvloed hebben. Ondanks de voortreffelijke kwaliteiten
overvalt ons een zekere vermoeidheid tijdens het lezen der vierhonderdvij ftig pagina's. Schrij ft Rogier
van Aerde in gedragen stijl, dan is
hij juist iets to gedragen, beschrijft
hij de menselij ke hartstochten, menselijk leed of menselijke vreugde,
dan geeft hij die weer in bewoordingen die j uist jets to hartstochtelij k, to lij dend of to verblij d aandoen. We kunnen ons niet ontworstelen aan de idee dat al het aangrijpende, al blijft het nog zo aangrijpend, door v. A. is gesublimeerd
tot kunst. Het diepmenselij ke, het
allermenselij kste is niet to voorschijn gekomen. De horizontale verhoudingen (mens-mens) beter dan
de verticale (God-mens) . Deze laatste correlatie is zelfs gebrekkig benaderd en aan de biografie van een
Christen mogen we toch zeker de
eis stellen dat oak deze belicht
wordt. Ongetwij f eld speelt ons bij
het neerschrij ven van dit oordeel
de kennis van het werk van Dostoj efski parten. „Stenka Razin" wil
volgens het stof omslag de geschiedenis van Rusland zelf geven. D.
leerde ons eveneens Rusland kennen en hij deed dit door ons een
blik to gunnen in de Russische ziel,
waarin we de Westerse weerspiegeld zagen. Ze kwam Rusland zeer
nabij . v. A. is er niet in geslaagd
op soortgelij ke of andere wij ze de
afstand to overbruggen. We blijven
ons in ons Holland van heden veilig
voelen.
De uitgever heeft nog niet kunnen
breken met de sedert lang nagenoeg

geheel overwonnen gewoonte het recensie-exemplaar door een ontsierend stempel als zodanig aan to duiJ. E. N.
den.
H. van Grevelingen, Spel zonder inzet. N.V. Internationale Uitg. Mij.
Het Wereldvenster (Witte Ravenreeks no. 2) Amsterdam z.j.
Een posthume uitgave van een op
39 jarige leeftijd overleden begaafde
auteur. Een roman over „de weg
terug" van een, die na de oorlog,
met het gewone leven weer in het
reine moet komen.
Het milieu is dat der half-zachte
artisten, waar de nodige tucht over
het leven zoek is.
Van Grevelingens stijl is zeer beheerst, zonder literaire franj e. Zijn
proza is beeldend in de goede zin
van het woord.
In het nagelaten dagboek van Andre
lezen we: „Een ingebeelde zieke en
een vermeend kunstenaar hebben
veel gemeen, hun vruchteloos lijden
en hun belachelijkheid".
Doch geen lijden behoeft vruchteloos to zijn voor wie de ware ootmoed verstaat.
Dit is een pessimistisch boek, niettemin geschreven door een kunstenaar die van de menselij ke ontoereikendheid een diep besef had.
P. J. R.
S. P. Akkerman Ozn., De Kunstenaar. Bosch & Keuning N.V. Baarn
1948.
Wanneer wij in aanmerking nemen
dat dit boek in een „serie" is verschenen waarmee de uitgever goede
lectuur voor weinig geld wil geven
(laten we deze pogingen om iets
voor het y olk to doen niet gering
achten) , dan kunnen we met een gerust hart zeggen: dit is een uitstekend volksboek. Akkerman is een
geboren verteller. Reeds eerder las
ik een goede Friese vertelling van
hem. Hij kent zijn mensen en hij
heeft zin voor humor.
In dit verhaal gaat het over een
Friese j ongen die voordrachtkunstenaar wil worden. Hij wordt daarin
gestijfd door Pel, zijn stiefvader. De
enige die hem door heeft, die weet,
dat hij de bovenste sport j uist niet
zal halen omdat hij nu eenmaal
geen kunstenaar is, is het meisj e,
dat later zijn vrouw wordt. Hoe
lang zij er beiden onder moesten
lijden en hoe hij er op het nippertje
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van genas, vertelt dit boek op zeer
onderhoudende wij ze. Het kan helemaal geen kwaad voor een aantal
j onge scribenten en voordragers als
zij eens in dit spiegeltje kijken. De
weg naar de kunst is een doornig
pad en zelfkennis is een harde zaak.
P. J. R.
H. Hardon, Parade der Schamezen.
Internationale Uitgevers Mij. Het
Wereldvenster. (Witte Ravenreeks
no 3) Amsterdam z. j.
Waarschij nlij k is dit een debuut van
een auteur die door zijn werk nauw
betrokken was bij het beoordelen
van politieke delinquenten, met nãme bunkerbouwers, slopers en hun
kornuiten.
Heel dit vieze wereldj e wordt uitvoerig beschreven, waarbij de schrij ver niet nalaat funk in dit walmende potj e to roeren. Het stinkt dan
ook vreselij k.
Mijn voornaamste bezwaar tegen
deze reportage in romanvorm is,
dat de auteur teveel met zijn neus
op de ruit van zijn buurman heeft
gestaan. Dit tekort aan afstand
wreekt zich op schier elke bladzij de,
hoewel een zekere deernis de schrij ver gelukkig niet vreemd is. P. J. R.
B. Rijdes, Twee tegen een. Roman.
A. A. M. Stols, 's-Gravenhage '47.
Van de leraar in de oude talen, die
een van de hoofdpersonen is van
deze roman, zegt Rij des : Anderik
had zelf ook dialogen geschreven,
in de trant van Plato. Ik weet niet
of dit ook van de schrij ver geldt,
maar ik meen dat zijn boek Twee
tegen een, hoewel het voluit een
roman is, het wezen van een diabog heeft.
Het verhaal heeft drie hoofdfiguren,
mannen, en drie figuren van het
tweede en derde plan, die vrouwen
zijn. Faust is de bijnaam van Petrus
Koekebakker, makelaar, een door
een gekwelde j eugd cynisch geworden karakter, dat niet aan het goede
maar web in de daad gelooft: hij is
de personificatie van het kwaad. Het
meisj a Margaretha Koning dient
hem tot bewij smateriaal, ook als zij
van hem een kind verwacht en door
hem verstoten wordt. De leraar Anderik heeft Plato ingedronken, maar
de jonge liefde van zijn leerling
Liesbeth Cruce voor haar schoolkameraad leert hem niet to vluchten
in de idee, doch zijn geloof in daden
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om to zetten. Cornelia Koekebakker
de geestelij k mishandelde zuster van
Faust, kan door zijn humanitas niet
genezen worden, maar Margaretha
Koning en haar kind redt hij uit de
nood, hoewel niet voor het geluk.
Hij vertegenwoordigt het goede.
Cruce, de notaris, wiens naam men
als Latijn (Kruutse) of op z'n Italiaans kan uitspreken (Kroetsj e) en
die wel niet anders betekent dan
„door het Kruis", is de christen met
de vaste overtuiging dat Christus de
enige oplossing is voor alle vraagstukken van dit moeilijke leven. Hij
is de man die dwars door goed en
kwaad heen aan zijn Heiland vast
houdt en van Hem getuigt.
De verleidingen van Faust hebben
op Anderik geen vat. Als zij Cruce
tot een misstap brengen, kiest die de
vernedering, liever dan zijn Heer
ontrouw to worden. De vraag, die in
het boek behandeld wordt, wie van
deze drie mannen zich het meest
mannelijk gedragen heeft, houdt
waarschijnlijk wel verband met het
antieke arete-begrip, het vraagstuk
van het „deugen". Dit pleit wordt
door Anderik en Cruce gelij kelij k
gewonnen: zij zijn beide kerels uit
een stuk. Hun voorbeeld maakt Faust
uit zijn dwangpositie — die hij voor
de ware vrijheid Wilde laten doorgaan — los, en opent hem de mogelij kheid van een nieuw begin, een
positiever leven. Een ander ik komt
in hem boven, dat ook in staat is
goed to doen.
De drie mannen zijn vrienden. Hun
geestelijk verkeer is de wederzijdse
bepaling, waardering, bestrijding
van drie standpunten. Er wordt veel
en boeiend gesproken in dit boek, en
toch is het meer dan een dialoog.
De drie vrouwenfiguren doen de
mannen in overdrachtelij ke zin „hun
standpunt bepalen", ze doen hen reageren, en het gesprek wordt verhaal. De personen zijn niet maar
personificaties, ze zijn karakters, en
het boek is een roman. Rij des heeft
wat men, sprekend van een musicus,
zou noemen een kleine maar zeer
zuivere toon. Hij past geen opzettelijkheden toe om zijn verhaal modern, of ook maar een roman to doen
zijn. Hij begint heel kalm en ouderwets met een expose. Maar dit expose krijgt onmiddellijk een anecdotiscl, karakter. Nergens komen
lange vertogen of beschouwingen
voor. Gesprek, beschrijving en gebeurtenissen wisselen elkaar voortdurend af. Zo krijgt de geschiedenis

een rustig en gelijkmatig, maar levendig en stromend verloop. Het
boek is harmonisch opgezet, het heeft
een toon van verfijnde maar natuurlij ke beschaving, het is helder en
diep.
Men kan niet zeggen, dat deze dialog eindigt in aporia. De vraag naar
de absolute waarheid wordt er niet
in gesteld. Teder, voor wie deze vraag
achter alle andere vragen roept,
blijft echter aan het slot in een zekere ongewisheid. Faust bekeert zich
tot Anderik en Cruce, maar tussen
deze beiden wordt geen keus gedaan.
Om het inn woorden van het Evangelie to zeggen : Faust komt tot zichzelven, maar het is de vraag of hij
tot zijn Vader gaat. Men krijgt het
gevoel dat de schrijver Cruce gelijk
geeft, maar dat zijn hart bij Anderik
is. Augustinus heeft de deugden van
de antieke wereld, waarvan hij toch
zo'n zwart beeld getekent heeft,
hoog geprezen. Calvijn heeft de wijsheid van de heidense filosofen zeer
gewaardeerd, hoewel hij zich in zijn
zoeken naar de waarheid volkomen
van hen losmaakte. De grens van
hun waardering en de kracht van
hun argumenten werd bepaald door
hun standpunt in de kennis van God,
zoals Hij zich in Zijn Woord openbaart. Veel van wat de Spreukendichter en de Prediker gezegd hebben, had door andere Oosterse wijzen gezegd kunnen worden en is ook
door hen gezegd. Maar dat de woorden van de Spreukendichter en de
Prediker in de Bij bel staan, dat is
omdat ze in Jacobs God geloofd
hebben. Het wordt in onze tij d onder
christenen gebruikelijk, het goede in
de humanisten en de waarheid in de
wereldse wij sheid platweg to loo.chenen. Geen wonder,dat een classicus zich met dit probleem bezighoudt. Daarover gaat voor mijn gevoel dit boek van Rijdes. Maar het
vraagstuk vindt binnen de termen
van deze dialoog web licht, geen
doorlichting. Het kan alleen worden
opgelost bij de lamp van Gods
Woord. Nu blijft het kwaad in Faust
toch eigenlijk een psychisch kwaad.
En nu blijft de vraag, of Anderik
toch niet in een waan gestorven is.
Dit boek wilde, als ik het goed zie,
geen antwoord geven op de vraag,
die Socrates aan het eind van zijn
apologie aan God ter beantwoording
liet. Maar het spreekt ook Been oordeel uit over zijn goed vertrouwen.
Wij hebben slechts het getuigenis
J. D.
van Cruce.

POEZIE
Epicurist, Rijmen van de Roef, met
tekeningen van Guus Inckel. Uitg.
„Contact" Amsterdam.
Dit zijn veertig sonnetten, geschreven door de zeiler A. T. S. Groen.
Zij zijn speels, uitstekend van vorm,
oppervlakkig, maar altijd boeiend, feestelijk. De geuren en de muziek van wind en water en ook de
vreugden van de verfijnde genieter
vindt men er in terug. De dichter
weet een kleine weemoed evenzeer
to waarderen als een goed glas wijn
of een straffe wind. Een voortreffelijke taalbehandeling en een ingetogenheid wat de „ontroering" betreft, gaan hand in hand met uitbundigheid en vreugde.
Achter de sierlijke, wel eens burlesque luchtigheid van zijn werk vind
j e soms, ongedacht, het gelaat van
de mens die de weemoed kent en
de liefde tot het zuivere en schone,
dat helaas immer vluchtig, sterfeJ. v. D.
lij k is....
B. Rijdes, Orpheus. Een cyclus.
A. A. M. Stols, 's-Gravenhage '47.
Barend Rijdes, aan de lezers van
Opwaartsche Wegen voor de oorlog
al door enkele verzen bekend, heeft
zich naar mijn begrip met enkele
grote passen in het voorste gelid
van de Nederlandse letterkunde gesteld. Aan zijn novelle Het derde
beeld werd in de eerste j aargang
van dit tij dschrift een artikel gewijd. Zijn roman Twee tegen een
wordt hier ook besproken. De gedichtencyclus Orpheus wend, evenals Het derde beeld, in de oorlog clandestien uitgegeven. Hij zag
nu als deel 36 van de Helikon-reeks
van de uitgever Stols opnieuw het
Licht.
B. Rijdes is classicus, en dat is voor
zijn werk, ook weer voor dit werkje,
van bij zondere betekenis. Het erfgoed van de antieken is door hem
echter volkomen verwerkt : het is
een geestelijke actualiteit geworden.
In zijn Orpheus zet hij de geschiedenis van de mythische zanger, de
zoon van de muze Calliope en echtgenoot van de nymph Euridice, die
zijn geliefde vrouw verloor, door de
macht van zijn lied uit de dood terugbracht en opnieuw verloor, die
de dieren en zelfs de bomen in de
ban bracht van zijn zang en wiens
tong nog zong nadat hij gestorven
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was, voor ons veer in veertig kleine
gedichten, veertig zielsgestalten.
Al volgt de dichter het klassieke
verhaal getrouw (evenwel zonder
vermelding der feiten), de inhoud
van zijn cyclus heeft niets antieks:
hij is springlevend en tijdeloos, en
dat zonder enige „vergeestelijking"
of „toepassing". Ook de vorm is
geen repristinatie; alleen door zijn
eenvoud en zuiverheid is hij klassiek. Dit is een lied van liefde, van
liefde voor de aarde, zoals ook het
lied van Orpheus was. Een liefde,
die zich ook in de hemel een nieuwe
aarde droomt, maar niet een nieuw
Jeruzalem. In lang heb ik niet iets
gelezen, dat zo helder en zo vol
verlangen en heerlijkheid is. Het is
o wonder — een lof van het dichterschap zonder enige zelfingenomenheid.
Dit zijn volkomen moderne gedichten. Toch zou ik willen dat U ze,
behalve daarom, las om to voelen
wat ons, voedsterlingen van de antieken die Jezus Christus belijden
als onze Heiland en Heer, in die
heidense schoonheid onvergetelij k
is. Om ze to typeren zou ik graag
het Lied van de leeuwerik of het
Lied van de boom aanhalen, of ook 't
Lied van God. Maar dit is in deze
rubriek bezwaarlijk. Als ik een conj ectuur mag wagen, dan zal in het
allereerste gedicht voor een Teed,
aan feed to lezen zijn. — Dat men
zo iets voor een-vijfentwintig kopen
kan ! Deze cyclus is een bibliophile
J. D.
uitgaaf waard.
Ben Sikken, Nagelaten Gedichten.
Met een inleiding van Gabriel
Smit. Uitgeverij het Spectrum,
Utrecht-Brussel 1947.
De dichter van deze verzen was nog
jong, zijn werk was nog maar een
begin. Dat is aan de motieven en aan
de taalvorm vaak to merken. Maar
hij had toch iets, dat hem bezielde,
en hij bezat het vermogen daarvan
to zingen. Ben Sikken, een RoomsKatholieke j ongen, was 23 j aar toen
hij stierf in het verzet tegen de Duitsers. Maar wat zich in zijn eerste
verzen als een romantische meditatie over het wonder van leven en
liefde vertoont, dat was toch al een
vurig verlangen naar een leven met
God op deze aarde. En zijn laatste
verzen spreken daarvan welbewust.
Dit boekj a geeft een keuze van tweeentwintig uit de paar honderd gedichten die Ben Sikken naliet. Wat
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hier begon, werd niet voltooid, zegt
Gabriel Smit. Toch wel; en de dichter heeft dat voorvoeld: „God, als Gij
nimmer geeft wat wij verlangen, hoe
maat'loos zullen wij dan eens ontvangen wat Uw wil is". Gabriel
Smit betreurde, toen hij zijn inleiding schreef, het sterven van Sikken
ook hierom, omdat na de bevrijding
geen groep j onge Rooms-Katholieken optrad, die de taak kon vervullen van De Gemeenschap na de eerste wereldoorlog. Iedere Zondagavond kan men echter door de radio
in de pauze van een concertuitzending met vertegenwoordigers kennis
maken van een groep Jong-Katholieken, die weliswaar voorzover mij
bekend geen naam heeft en ook Been
geformuleerd program, maar die
Loch wel weet wat Naar bezielt en
bindt. Zo is ook hierin voorzien. Dus
behoeven we bij de nalatenschap
van Ben Sikken niet to treuren. We
kunn en ons in hem en met hem
verblijden.
J. D.
BEELDENDE KUNSTEN
Dr. H. E. van Gelder, Honderd Jaar
Haagse Schilderkunst. In Pulchri
Studio. G. W. Breughel, Amsterdam 1947.
Met enig chauvinisme heb ik dit gedenkboek ter hand genomen. Als
Hagenaar klopt het hart wat sneller,
als men zich verdiept in honderd
j aar Haags kunstleven. Immers het
is hoofdzakelijk de Haagse School
geweest, waartoe sedert ± 1850 alle
belangrijke krachten van ons land
behoorden ik denk, om er slechts
enkelen to noemen aan de gebroeders Mans, Mauve, Mesdag, Bosboom, Israels, Weissenbruch, Bauer,
Van Konijnenburg, Toorop die de
eer van ons land in de gehele wereld
heeft hooggehouden niet alleen,
maar tevens Den Haag een grote
plaats gegeven in het culturele leven van ons yolk. De kunstenaars
hierboven genoemd en met hen vele
anderen waren verenigd in het
schilderkundig genootschap „Pulchri
Studio", dat is: „In Dienst van de
Schoonheid".
Het boek valt in drieen uiteen. De
schrijver beperkt zich in het eerste
deel niet tot het beschrijven van het
ontstaan en ontwikkeling van de
schildersvereniging, maar schetst
tevens in grote lijnen de geschiedenis van de Haagse schilderkunst in

de XIXe en XXe eeuw. Hierdoor
verkrij gt dit gedenkboek een veel
diepere betekenis en wordt het bezit
waardevoller. Toch ontkomt men bij
het lezen van dit gedeelte niet aan
de gedachte, dat slechts hij die enigermate thuis is in de kunsthistorie
van dit tijdperk, tenvolle profijt van
zijn lectuur zal kunnen trekken.
Dit geldt in mindere mate voor het
tweede deel, bestaande uit een verzameling van 169 reproducties. Al
zal de getrouwe tentoonstellingsbezoeker er met vreugde vele „oude
bekenden" of gebeeld vinden, toch is
dit deel ook voor de niet-kenner bij zonder aantrekkelijk, omdat hij een
zeer uitgebreid inzicht verkrij gt van
het kunnen van de in 1947 bij het
genootschap aangesloten leden. De
samenstelling is niet bepaald alphabetisch of chronologisch, maar volgens onderwerp, in dien zin, dat op
twee tegenoverelkaarstaande pagina's zoveel mogelij k gelij ksoortige
onderwerpen zijn geplaatst, waardoor interessante vergelijkingsmogelijkheden ontstaan.
Uitvoerige biografische gegevens
besluiten dit boek. Het is mij niet
duidelij k waarom van enkele belangrij ke figuren, waaronder een
Van Dongen, Escher, Charles Eyck,
Toon Kelder, Permeke wel een biografie, maar geen reproductie is opgenomen.
Tenslotte mag ik niet nalaten to wij zen op de vaak voortreffelijke keuze
van afbeeldingen, voor het merendeel van schilders, die een bepaalde
rol in het verenigingsleven gespeeld
hebben, waarmede het tekstgedeeite
J. C. S.
is geIllustreerd.
Dr. G. Knuttel Wzn.,

Fakkeldragers
van de Nederlandse schilderkunst.

Uitg. Mij . W. de Haan, Urecht.
Wie nog steeds in de mening verkeert dat de schilderkunst (en kunst
in het algemeen) „zomaar jets" is,
een liefhebberij van min of xneer
„gevoelig aangelegde naturen", zal
in dit boek met verbazing lezen dat
van de vroegste tijden of de kunstdaad nooit uit divertissements-oogmerken, maar steeds uit noodzaak,
als verwezenlijking van de Idee-van
de-tijd begaan wordt.
De schrijver behandelt het vraagstuk van de verhouding tussen Geest
en Stof, zoals deze door vhf eeuwen
been zich in de Nederlandse Schilderkunst ontwikkelde. Zes grote figuren in wier kunst deze uit de tijd

naar voren gedrongen idee op het
volkomenst is „verstoffelijkt", worden uitvoerig besproken. Waar tussen twee van die „fakkeldragers"
een grote periode van ontwikkeling
ligt, voegt de auteur een apart hoofdstuk in, om to duidelijker to kunnen
aantonen hoe de daad van een geniale mens doorwerkt, hoe deze de
stand van taken in de evolutie van
de verhouding Geest--Stof voor dat
ogenblik („zijn ogenblik") in zijn
kunstuiting formuleert en hoe deze
formule bepalend is voor de kunst
van die na hem komen, tot opnieuw
het moment aanbreekt waarin een
andere grote een nieuwe samenvatting en beslissende conclusie tot
stand brengt.
De lezer voor wie het zonneklaar is
dat het j uist de spanning tussen
Idee en Stijl is, die de aandacht voor
de schilderkunst (en voor de kunst
in het algemeen) rechtvaardigt,
vindt in dit boek eigenlijk geen
nieuws, behalve dan misschien de
zeer verrassende opmerkingen die
de schrijver maakt over Vermeer als
een in wezen „abstract kunstenaar".
Voor de belangstellende leek moet
het bestuderen van deze publicatie
hartelij k worden aanbevolen.
Henk Kruger.
DIVERSEN
Dr L. A. Rademaker,

De Stenen

Strengholt's
Uitgeversmij. N.V. Amsterdam,
1947.
Dit boek geeft een uiteenzetting van
de Brits-Israel beweging, die zich
ten doel stelt uit de profetieen van
de Bijbel en de bouw der pyramiden
to bewijzen, dat de Angelsaksische
volken voorbestemd zijn om het vredesrijk aan de wereld to brengen,
waarvan de Openbaring van Johannes ons spreekt. Groot-Brittannie is
het vijfde wereldrijk uit de bekende
profetie van Daniel, dat „nooit vernietigd of aan andere volken afgestaan (zal worden) maar voor altijd
zal bestaan".
Het is een fantastisch gegoochel met
teksten en pyramide-afinetingen,
dat aan de ernstige bijbellezer slechs
ergernis kan geven. Wij kunnen er
ons aleen over verbazen, dat al deze
fantasterijen klaarblijkelijk zoveel
belangstelling vinden, dat het in onze tijd van papierschaarste mogelijk
is een omvangri j k boek als dit zo
fraai uitgevoerd op de markt to
spreken Vrede. A. J.
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brengen. Dat dit in Engeland mogelijk was, is beter to begrijpen. Het
boek komt tegemoet aan de nationale trots der Engelsen die zich vanouds het uitverkoren yolk gevoelen.
Het is opgebouwd uit de sedert Mei
1940 verschenen nummers van „The
National Message", het orgaan van
„The British Israel World Federation" en tracht met Bijbelse bewijzen (?) de bovengenoemde stelling
Dr. J. C. H. de Pater.
to staven.
Prof. dr. J. L. Walch t, Nieuw Hand-

boek der Nederlandsche letterkundige Geschiedenis (tot het eind

der 19e eeuw) . 2e dr., uitg. M. Nij hoff, 's-Gravenhage 1947.
Prof. Walch zegt in de inleiding, dat
zijn boek ongeveer dezelfde
opzet heeft gevolgd als prof. Prinsen in zijn handboek. De lezer merkt
spoedig, dat niet alleen de opzet
maar ook de methode overeenkomstig is. Dit brengt ons tot de kwestie
van de obj ectiviteit en het handboek
Prof. Waich maakt twee opmerkingen, die in verband hiermee van belang zijn. De eerste komt hierop
veer, dat de uitgave van zijn werk
natuurlijk niet voortkomt uit ,,betweterij", maar dat ze gerechtvaardigd wordt door de visie van een
nieuwe generatie. In de andere opmerking, die daarop volgt, verklaart
hij dat „ieder die niet van historischen zin misdeeld is" zal trachten
„zich boven de geest van de tijd to
verheffen" en „zich van de relativiteit van eigen belangrijkheids oordeel to doordringen". Nu kan men
vragen: is dat beide tegelijkertijd
mogelij k, kan men geheel van zijn
tijd zijn en zich tevens boven z'n tijd
verheffen, m.a.w. kan men subj ectief
en objectief in eenen zijn? Die vraag
is urgenter voor de historicus dan
voor de kunstenaar, omdat deze laatste vrij er tegenover zijn stof staat.
Dat prof. Watch deze beide aspecten
wil vasthouden, bewij st, dat hij niet
alleen historicus, maar tevens kunstenaar was. Met dit zeggen heb ik
niet zoozeer op 't oog het vermogen,
dat elk historicus min of meer eigen
moet zijn, van dramatiseering en
mythologiseering der stof (waaraan
de paedagogische strekking van een
werk als dit, de doceerende factor,
uiteraard paal en perk stelt), als wel
dat van groepeering en expositie en
last not least, van een smaakvolle
behandeling.
Obj ectiviteit is overigens natuurlij k
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ook maar relatief, ze kan niet meer
zijn, dan een benadering. Als men
obj ectief wil zijn, moet men alleen
beschrijven, zich tot descriptie bepalen en de interpretatie der feiten
in het midden laten : „ne pas conclure", om Flaubert to citeeren. Maar
al concludeerde Flaubert dan niet
opzettelijk, de personen, dingen en
situaties waren met een dusdanige
evocatieve kracht, niet van een beschouwend, obj ectief standpunt enkel, maar vanuit de vereenzelviging
met hun wezen geschreven, dat de
conclusies er als 't ware vanzelf uit
voortvloeiden. Flauberts persoonlij ke visie was in een zoogenaamde
obj ectieve vorm verhuld. In de ontwikkeling van „Madame Bovary"
b.v. speuren wij de tragische afloop
als een fataal natuurgebeuren.
Het kan ook zijn, dat de „obj ectieve"
beschrijving niet tot identificeering
komt, maar blijft binnen het kader
der wetenschappelijke beschouwing;
ze laat de gebeurtenissen aan zich
voorbij trekken, doch mengt zich telkens, zonder dat dit daarom storend
behoeft to zijn, in het relaas, zooals
een sterk geinteresseerd verteller z'n
verhaal door persoonlijke opmerkingen kleurt. Zoo is prof. Waich to
werk gegaan en dat maakt zijn betoog op vele plaatsen boeiend. De
compositie, de groepeering van
hoofd- en bijfiguren, hoewel in groote trekken met die van andere bekende handboeken overeenkomend,
geeft door de compacte en tegelijk
heldere structuur, over 't algemeen
een overzichtelij ke indruk. Prinsens
standaardwerk b.v., dat zich 't best
met Walch's boek laat vergelijken,
is, door een minder in acht nemen
der proporties, op vele plaatsen diffuser. Als ik, wat de Stijl betreft,
Walch naast Prinsen mag leggen,
zou ik dit willen zeggen: beiden
hebben die losse, vrije schrijftrant,
die men zich in de eeuw der j ournalistiek, ook in wetenschappelijke
publicaties heeft eigen gemaakt, wat
inderdaad de leesbaarheid van zoo
gedegen werk ten goede komt. Prinsen neemt daarbij minder de etiquette in acht, dan Watch; hij ins
nonchalanter en pittiger, Walch beheerschter en ondanks hier en daar
lyrische divagaties, egaler. Watch
was docent en dichter, hij had een
natuurlij k taalvermogen, hij kon
schrijven, zooals men dat noemt. In"
causerie-stijl wordt ons de geschiedenis der Nederlandsche letteren
verteld en Walch bewij st, dat we-

tenschappelij kheid en droogheid volstrekt niet altijd samengaan.
Dat dit boek geschreven is door een
man, die gewoon was in wat ruimer
dimensies to denken, dan in vakkringen pleegt to geschieden, blij kt
uit verschillende passages, Zoo bij
de bespreking van de Reinaart.
Walch wij st er bier op, dat men een
belangrij k dichtwerk niet toereikend
kan interpreteeren door motieven,
die op klasse-tegenstellingen of verhoudingen van louter materieele
aard gegrond zijn, dat de dichterlij ke inspiratie een tegelij k persoonlij ker en algemeener oorsprong heeft,
kortom, dat men het element niet
uit 't oog mag verliezen, dat wel
eens al to vaag „het algemeen-menschelijke" genoemd wordt. Een
dichtwerk is geen pamflet, ook al
draagt het (zooals met vele hekeldichten van Vondel 't geval is) een
pamfettistisch karakter. Een ander
voorbeeld van Walchs onafhankelijk oordeel toont ons zijn behandeling van de figuur van Allard Pierson. Ik beschouw het als een groote
verdienste van Watch, dat hij Pierson de plaats gegeven heeft, die hem
toekomt. Al to lang heeft men Pierson, zij het niet miskend, dan toch
„officieel" het tribuut onthouden,
waarop hij recht heeft. Officieel was
veeleer Huet de man, die al was hij
bij zijn litteraire tijdgenooten geen
persona grata, zich niet zoozeer
kantte tegen het liberale denken
van zijn tijd, als wel tegen de stijl
of liever het in zijn oogen gebrek
aan stij 1 van het liberalisme in Nederland. De scherpte van zijn intellectueele passie stelde door haar
brillanter allure het breeder, concilianter humani sme van Pierson in de
schaduw. Een der oorzaken van zijn
geringer faam moet dus zeker wel
gezocht worden in het minder opvallende van dit voornaam karakter,
deze veelzijdige geest van edele reserve, het (betrekkelij k gesproken)
weinig positieve (agnosticistische)
van zijn levensopvatting en een
daarmee samenhangende houding,
die men nog 't best met de term
„bescheidenheid kan aanduiden.
Vergeleken met Pierson schijnt Huet
zelfverzekerd, bijwijlen zelfgenoegzaam.
Voorts noem ik Walchs karakteristiek van Potgieter, waarin hij van
meer kritischen zin blij k geeft, dan
de tachtigers Kloos en Perk, die onder de indruk van enkele schoone
gedeelten uit de „Florence", waar

inderdaad de souvereine dichter aan
't woord is, de vaak geleerde overladenheid, deftigheid en stijfheid in
de gewrichten voorbijzagen of in de
koop toe namen. Walch spreekt van
de „grandioze opzet" van het gedicht
maar verheelt de genoemde tekortkomingen niet. Ook Potgieters invloed op de talentvolle, doch weinig robuuste, fijngevoelige Oltmans
kritiseert hij en weet aan het contrast van een oorspronkelijke, uit 't
hart gewelde romantiek (in „De
Schaapherder") en Potgieters tendenz, deze to kanaliseeren (en dusdoende to knotten) diens soms al to
eigengerechtigde burgerlij kheid to
demonstreeren en daarmee het manco in zijn eigen kunst duidelijk in 't
licht to stellen.
Anderzijds moet gezegd worden, dat
Watch ook, door een al to vluchtig
resume, sommige dichterfiguren niet
tenvolle recht doet wedervaren. Dat
lijkt mu b.v. het geval in zijn beoordeling van Perk. Wel prij st hij
de schoonheid van enkele sonnetten
en de „Iris" en wijst op de vormbeheersing, niet enkel als technische
praestatie, doch als uitdrukking van
het karakter dezer kunst, maar terwij 1 hij op het moraliseerende en
conventioneele in deze verzen de
aandacht vestigt, verzuimt hij ons
een duidelijk beeld to geven van
wat Perk in de hoogste momenten
van z'n kunst bereikt heeft, zooals
van Eeden heeft gedaan, toen hij
Perks sonnet „Hemelvaart" besprak.
Men blijkt doorgaans meer oog to
hebben voor de schoone aanvankelijkheid van Perks kunst, dan voor
de snelle gerijptheid, waarvan enkele zijner sterkste uitingen getuigen.
Dat voorts Watch de kortstondige
bloei der tachtigers uitsluitend wil
verklaren uit de maatschappelijke
nivellering dier periode, komt mu
ontoereikend voor; hij zoekt het hier
teveel in uiterlij ke omstandigheden
en laat de innerlijke factoren buiten
beschouwing. Hier ware een goede
gelegenheid geweest, om het individualisme der tachtigers, hun kracht
en hun zwakheid, aan een diepergaande beschouwing to toetsen.
Thans wordt als in zekeren zin incidenteel voorgesteld, wat in wezen
een fataliteit was. Hetzelfde zien wij
bij Walchs bespreking van Gorter.
Watch heeft de moed, om to zeggen.
dat hij sommige passages in de
„Mei" vervelend vindt en hij motiveert deze reactie door zijn beden519

kingen tegen de structuur van het
gedicht. Hij merkt op, dat het dikwij is schij nt to „hangen op de rij men". Hij vergelij kt dit impressionnistisch laisser aller met Perks magistrale beperking. Hij ziet verder
in 't verloop van Gorters ontwikkeling diens socialistische conceptie als
„een onverteerd brok" in diens
poetisch werk liggen. Maar hij laat
na, het dieper contact op to sporen
van de „Mei" met het werk uit die
laatste periode en Gorters natuur,
die hij, als terloops, met de term
„absolutistisch" kenschets, van hieruit to doorgronden, zooals Mevr.
Roland Hoist, Marsman en Menno
ter Braak, elk van hun standpunt,
getracht hebben. Coster sprak van
een „geheimzinnige drempel", die
Gorter nooit heeft kunnen overschrij den. Men zou, om zich een
beeld van Gorters persoonlij kheid to
kunnen vormen, hebben willen hooren, hoe het kwam, dat zijn zinnen
en geest altijd gescheiden moesten
blijven; men had althans een poging
verwacht tot synthetisch begrip. Nu
blijft de karakteristiek fragmentarisch en daardoor onbevredigend.
Concludeerend meen ik to mogen
zeggen, dat ondanks enkele bezwaren, als de hier uiteengezette, prof.
Watch's boek in zijn beknopte en
overzichtelij ke vorm, met aan 't slot
van elk hoofdstuk een verantwoording der geraadpleegde litteratuur,
een niet slechts instructief, maar
ook boeiend geschreven werk is. De
uitgever, Martinus Nijhoff, komt 'n
woord van lof toe voor de wij ze,
waarop het werk is verzorgd; het
eenvoudige smaakvolle aspect en de
duidelij ke letter maken de lectuur
tot een genoegen.
J. A. Rispens.
Andre Bremond S. J., Wijsbegeerte
in Wording. Vert. G. Bomans. Uitg.
„Het Spectrum", Utrecht.
1k heb het boek van Arj en Miedema
„Gesprekken met Gabriel", dat als
een meteoor, mag ik wel zeggen,
plotseling onze literaire atmosfeer
doorsneed, nog niet gelezen. Ik las
alleen nog de in „Ontmoeting" geppubliceerde fragmenten. Maar die
fragmenten hebben mij ' opeens jets
doen beseffen, wat ik al wist, maar
misschien, als de meesten uwer, al
to zeer verstandelijk wist, dat n.1. de
dichter een boodschapper is, of, om
het treffende woord van Novalis to
5^0

gebruiken, een „verkondiger" („Verkundiger der Morgenrothe” enz.) .
Het is zoo moeilij k, de dingen wenkelij k to zien; om het innerlij k gezicht to doen opengaan, is vaak een
plotseling gebeuren, een schok, noodig of een ontmoeting met de dichter. Ik gevoelde na lezing dezer
fragmenten weer duidelij k : de dichter is geen aestheet, maar een geroepene en dichten is de stem eens
roependen. Juist op dit punt heerscht
veel misverstand en boerenbedrog.
Denkt aan Zarathustra's woorden:
„die Dichter lugen zuviel", waarop
hij echter onmiddellijk laat volgen:
„aber auch Zarathustra ist emn Dichtter", een dichter, die de verzoeking
van het dichterschap blijkt to doorzien en heel z'n ideologie overboord
werpt terwille van. het bare levensrythme van spel en dans, zooals men
heden ten dage de ideologie van het
christendom verwerpt en zelf s als
wapen tegen het christendom gebruikt, om en alleen de moraal uit
to elimineeren.1) Zarathustra was 'n
verkondiger des levens, die zich geroepen voelde de menschen de o^gen
to openen voor de beteekenis van
het leven, dat zij bezig waren voor
ideologieen over het leven to vergeten. En al liep zijn levensontdekking tenslotte uit op levensverheerlij king en levensoverschatting in de
verheffing van het leven tot een
idool, toch mag men 't cultureel conrectief niet uit 't oog verliezen, dat in
zijn boodschap lag opgesloten en tot
een wij sgeerige bezinning heeft
meegewerkt. Hiermee ben ik op
wij sgeerig terrein gekomen en tot het
boekj a van Bremond, waarmee ik
een soortgelij ke ervaring had, als de
bovengenoemde. De wijsgeer, die terecht die naam mag dragen, is niet
in de eerste plaats een- scherpzinnig
vakgeleerde of een artistiek systeem-bouwer (dit was de conclusie
van het in den geest samenzijn met
Bremond) , maar een getuige van
wat hij als waarheid gelooft to hebben ontdekt, een man dus, die naar
de , oorspronkelijke beteekenis van
dat woord, als het en op aan komt
voor zijn waarheid wil instaan. Dat
heeft b.v. een Giordano Bruno bewezen, die ervoor op de branstapel
is gegaan. Deze opmerking bedoelt
Been depreciatie van het vakmanschap; een dichter, die zijn instrument niet heeft leeren bespelen, zal
1) Zie „Symbool en paradox" door A. Maria in „Commentaar op Achterberg", (D. A.
Daamen 1942) .

nooit de zang uit zich kunnen bevrijden en vleugelen geven aan zijn
boodschap, daarom is het begrijpelijk, dat Verlaine met trots verklaarde, werkman to zijn („j a suis
artisan") . En de wij sgeer, die de
dialectische grepen van zijn yak niet
beheerscht, zal niet in staat zijn,
zich uit de verwondenheid der wij sgeerige problematiek to verheffen
tot het niveau van een direct, eenvoudig getuigenis. Uit het werkj e
van Bremond bemerkt men wel, hoeveel studie aan deze zoogenaamde
populaire uiteenzetting van de
kernvraagstukken der wij sbegeerte
moet zijn voorafgegaan. Wat het ons
wil bijbrengen is in de eerste plaats
dit, dat wij sbegeerte niet uitsluitend een aangelegenheid is voor
deskundigen en wijsgeerig geschoolden, maar ons alien aangaat. Daarom begint de schrijver met de holbewoner ten tooneele to voeren; ik
zeg dit niet bij wij ze van rhetorische
wending: hij gaat aanschouwelij k to
werk en stelt hem ons voor oogen
temidden van zijn gezin en genooten
in een waarlijk handelend, dramatisch filosofeeren, want filosofie, dat
wordt ons hier ook geleerd, is niet
enkel eenzame contemplatie, het is
actie en dan ook: sociale actie, een
handelen in relatie tot anderen, of,
om met een hedendaagsch wij sgeer
to spreken: „penser avec les mains".
Achtereenvolgens worden de voornaamste problemen van ons denken
behandeld, niet chronologisch en
schematisch, als een soort film der
menschelij ke gedachte, waarbij een
karavaan van systemen aan het oog
voorbijtrekt, maar in verband met
de directe actualiteit van het leven.
Bremond geeft de problemen een
achtergrond van werkelij kheid, hij
laat de organische verbondenheid
der gedachten met hun omgeving
zien, de eenr eid of idee, die zich in
leven en denken openbaart. Daarom
stelt hij de verwantschap in 't licht
van de aard der gedachte en het
type van de denker en zoo leert hij
ons de wijsgeerige dubbelgangers
onderkennen in de gestalten van de
straks-genoemde holbewoner, de
schaapherder, de boer en de stadsbewoner. Hij begint to filosofeeren
van de besloten intimiteit van het
individueele en maatschappelij ke
leven uit, om tenslotte tot een algemeener visie op de wereld to komen. Hij verliest nooit het verband
uit 't oog tusschen de weidsche gedachtenbouwsels der filosofie en de

schijnbaar simpeiste levenservaring.
-- Wij gaan de relatie beseffen tusschen de religieuze cultus en de
oorsprong van de stad in de oudheid, de relatie ook tusschen de hedendaagsche wijsgeerige stroomingen en de moderne wereldsteden.
Vroeger werd ons in de geschiedenisles verteld, dat Pallas Athene de
beschermster was van de naar haar
genoemde stad; Athene was Pallas'
stad en we namen dat aan als een
mythologische curiositeit, zonder
dat de diepere betekenis van dit
feit tot ons doordrong. Door Bremond's oogen zien wij nu de stad,
niet als een conglomeraat van gebouwen, ook niet als de belichaming
van een architectonisch plan alleen,
maar als een maaksel van goddelijke oorsprong. En evenzoo voltrekt
zich voor onze blik in de ontwikkeling der stad van godsdienstig-cultureel centrum tot moderne metropool de verzwakking en verwording
der oorspronkelij ke, goddelij ke idee.
Bremond vermijdt alle gecompliceerdheid, hij concentreert zich op
enkele hoofdzaken, waarom 't in het
wij sgeerig denken gaat, omdat zij
ook de cardinale problemen in het
leven zijn. Wijsbegeerte is voor hem
niet een geestesspel, maar een levensverantwoording. Hij doet ons
gevoelen, dat de essentieele verschijnselen in hun eenvoudigheid
raadselachtig zijn en dat juist dat
mysterieuze hun heerlij kheid uitmaakt; dat het er dus in de wijsbegeerte niet om to doen is, het
raadsel op to lossen, het beeld van
Isis to ontsluieren, maar, naar de
vingerwijzing van het oude Delphische orakel, zichzelf to kennen en
tot het besef to komen van de idee,
die zich ook in ons weerspiegelt.
De problemen, waartoe de mens altijd weer terugkeert, zijn die van de
zin des levens en die van het wezen
van het bewustzijn, problemen, die
ook weer niet los van elkaar staan.
Bremond toont aan, dat het eerste
eigenlijk een sociaal probleem is:
men ontdekt alleen zin in het leven
in de gemeenschap met anderen en
dan niet zoo begrepen, als de vitalisten het willen, dat het levee, doel
in zichzelf zou zijn, maar zoo dat
men in de gemeenschap het leven
ervaart als iets, om het paradoxaal
uit to drukken, dat boven het leven
uitgaat. „Gods barmhartigheid,"
zegt Nijhoff, reikt verder dan zijn
wet". Zoo zou men hier kunnen zeggen : Gods idee (of de zin der we521

reld) reikt verder, dan de bloote
existentie. Bremond demonstreert,
hoe een eenzij dig idealisme tot een
levensvreemde abstractie leidt en
omgekeerd een eenzij dig realisme
op zinloosheid uitloopt en dat men
in beide gevallen als mensch de vertwij f eling niet ontgaan kan. Hij leert
ons weer de waarheid to zoeken in
de relatie van God en wereld.
Wat het andere probleem, het we zen van het bewustzijn betreft, gaat
hij uit van Descartes, diens beroemde stelling „cogito, ergo sum." De
rekenschap geeft van wat hier gegegrond in het denken. Maar, zoo
redeneert Bremond, als men zich
rekenschap geeft van wat bier gebeurt, zal men tot de conclusie moeten komen, dat de mensch in dit
denken, waardoor hij zichzelf meent
to bevestigen, van zichzelf vervreemdt, omdat hij van de wereld
vervreemdt en de weg tot zichzelf
via de wereld loopt. Trouwens, dit
Ik, dat denkt, gaat immers reeds als
een vooropstelling aan het denken
(het cogitare) vooraf ? En heeft William James niet gesproken van de
veelvuldigheid van ons ik? „Mijn
ik," zoo heeft hij gezegd, „is gegrond
op wat anderen van mij denken."
„Wat blijft", zoo besluit Bremond,
„is de betrekking van het ego tot
zijn ideale volmaaktheid"; opnieuw
dus de verhouding der wederkeerigheid. Verder dan Descartes gaat
Bremond in deze verhandeling niet
en dat is voor zijn doel ook niet noodig. Descartes was immers de vader
der moderne filosofie? Hier ligt reeds
in de kiem Hegels identiteit van
denken en zijn, hier het Principe van
de autonomie van de menschelijke
geest, de hoeksteen van het rationalisme en moderne humanisme; van
hieruit ook kan men het ontstaan
van het existentialisme begrijpen.
Niet, alsof men het daaruit zou kunnen voorspellen, want Bremond
heeft immers j uist betoogd, dat een
bepaaide filosofie ontstaat in wisselwerking met onvoorziene levensgebeurtenissen. Maar zooals Descartes
na de cultureele omwenteling der
Renaissance de behoefte gevoelde
zich terug to trekken (uit het tumult
der meeningen en het woelen der
volkeren) op de elementaire kern
der bloote existentie en dat als uitgangspunt to nemen van zijn filosofie, zoo ziet men ook in de geestelijke
melee van onzen tijd het existentialisme, vooral dat van Heidegger,
dat als de thematische grondslag van
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de verschillende Europeesche varianten beschouwd kan worden, de
ontologie, de leer van het zijn, opnieuw met een elementaire belangstelling aan de orde stellen. -„Wijsbegeerte in Wording" noemde
Bremond zijn boek, daarmee to kennen gevend, dat voor hem de beteekenis van het wijsgeerig denken bestaat in het streven „om to worden,
wat het moet zijn, maar nog niet is"
(cogito, ergo esse volo) en waartoe
de verwondering over Gods wereld
het noopt. Dat hij aan de hand van
de geschiedenis der wij sbegeerte in
haar hoofdmomenten dit streven
zoekt to rechtvaardigen m.a.w. 't bestaansrecht zoekt aan to toonen van
een theistische wijsbegeerte en het
gevoel in ons verlevendigt van de
noodzakelij kheid, ons op de hedendaagsche situatie van het denken,
dat zich zoover van z'n bronnen verwij derd heeft, to bezinnen, geeft dit
boekj e voor ons z'n waarde.
De vorm zal de lectuur ongetwijfeld
vergemakkelij ken. Bremond schrij ft
geen zwaarwichtige filosofisch proza, dat de lezer op zichzelf al inspanning zou kosten, om de gedachtengang to volgen, hij causeert met
lichte humor en maakt zijn betoog
doorlopend met voorbeelden aanschouwelij k. In dat genre zou hij
geen beter vertaler hebben kunnen
vinden, dan Bomans, die we uit z'n
eigen werk hebben leeren kennen
als de virtuoos van een superieure
j ournalistiek.
In de laatste hoofdstukken heb ik
nogal eens moeite gehad met de onderscheiding der wij sgeerige terminologie, maar de aard van vele begrippen maakt het vaak uiterst lastig, ze signifisch-scherp onder woorden to brengen.
Moge het boekj e door velen gelezen
J. A. Rispens.
worden.
DRAMA EN SCHIMMENSPEL.
(naar aanleiding van „Martin Buber", verz. en bew. door Dr J.
Binger, De Driehoek, 's Graveland.)
Als men het zich even indenkt, heeft
alle recenseeren toch een onweerstaanbaar komisch aspect. Iemand
heeft een boek geschreven, de uitgever zendt het rond ter recensie
en nu is daar (om 't eenvoudigste
geval to nemen) een meneer, die
het „leest" mag men eigenlijk niet
zeggen, maar met tusschenpoozen
vluchtig doorbladert, van 't eene
hoofdstuk op 't andere oversprin-

gend, zooals men in het straatverkeer van vluchtheuvel naar vluchtheuvel snelt of zooals de Friesche
j ongens schotsj e-loopen; hier en
daar lets aanstreept, met een oog op
de bladzijde en automatische handbeweging aanteekeningen maakt,
zich dan terecht schikt in zijn stoel,
een pup opsteekt (tegenwoordig is
het meer de eeuwige sigaret) , z'n
verspreide notities samenvlecht, van
het gebruikelij ke passage-werk
voorziet en tenslotte in de enveloppe schuift. De uitgevers, de tijdschriften en het publiek moeten nu
eenmaal het bepaalde kwantum recensies hebben, als het ochtendblad
z'n hoofdartikel, als de reiziger op
de eerste stationshalte z'n kleintj e
koffie. Niemand toch maakt zich
druk over de inconsequentie van het
ideeele en de eischen der realiteit,
d.w.z. de actualiteit der publieke
gemeenschap. Het is zaak, dat de
maatschappelij ke mallemolen draait
en, (wat het heden aangaat) , zo snel
mogelijk draait. De verhouding van
individu en samenleving verliest
hoe langer hoe meer het karakter
van de organische eenheid van takken en stam, ze lij kt eerder een
conglomeraat, als van lucifers in een
doos, als van turven, verbrandingsmateriaal, op een stapel. Een typeerende uitdrukking voor de situatie
is dan ook wel, dat men van menschen spreekt als van materiaal. De
tijd, die de meest geperfectionneerde instellingen in het leven geroepen heeft en de term „humanisme"
tot een shibboleth geij kt, heeft tegeIijk de kern van alle humaniteit, die
in het persoonlij ke gelegen is, tot
een schema vervluchtigd, een wezenloos schimmenspel van gebaren
en woorden. Wij alien doen op onze
beurt in dat schimmenspel mee,
maar daarachter voltrekt zich in de
menschelijke ziel eon dramatisch gebeuren, waarvan bij tij d en wij le
een teken naar onze schijnwereld
doorkomt. Zulk een teeken is ook
dit boek. Ik heb de recensie ervan
niet op mij genomen, om een uitzondering op de regel to demonstreren, want, al ben ik niet onbekend
met Buber, ik kan toch niet met het
gezag van een ingewijde spreken.
Evenwel, men kan zich verstandelijk
de ideezn van 'n boek eigen maken,
zonder tot de geest van het werk
door to dringen, dat is inzonderheid
het geval met eon filosofie als deze,
niet alleen, omdat ze met gevoelselementen geladen is, maar vooral

omdat ze spreekt van uit een persoonlijke roeping en gericht is, niet
op intellectueele belangstelling in de
eerste plaats, maar op direct persoonlijk contact. De lezing van dit
boek greep mij, niet tot een plichtmatig oordeel, maar tot een persoonlijke weerklank.
Bubers filosofie is, evenals die
van Kierkegaard en TJnamuno, een
dramatische filosofie. Het dualisme,
waaruit ze zich ontwikkelt, komt
ook in het dialogisch karakter der
structuur tot uiting. Ik gebruik hier
met opzet het woord dialogisch en
niet dialectisch, omdat dit laatste to
zeer aan intellectueele problematiek
doet denken. Als men zich b.v. met
Kant bezighoudt, is het volstrekt
niet noodzakelij k, zich persoonlij k
met hem to confronteeren. Zeker, in
zijn ethiek worden de groote problemen van het persoonlijk leven
van de mensch benaderd, maar hij
blijft daar Loch, om 't zoo uit to
drukken in de obj ectieve sfeer. Bij
geesten als Kierkegaard en Buber
is dat anders. Zij scheppen onmiddellij k eon soort krachtveld tusschen zich en de lezer en men wordt
gedwongen op doze directe aanraking met het persoonlijk fluide van
z'n gedachten to reageeren. Van
meet of wordt Bubers werk door
doze installing bepaald en als we
zijn ontwikkeling nagaan, treft het
ons, dat de verschillende stadia niet
wezenlijk verschillen (zooals dit b.v.
bij Nietzsche het geval is) , maar
eerder eon spiraal-bouw vertonen,
culmineerend in de voor Bubers
denken zoo karakteristieke Chassidische mystiek. Het heeft dus goon
zin, zulk eon work als eon wij sgeerig-litterair curiosum onder vole andere, of to doen en zich to houden
op de vlakte der onzijdigheid; de reconsent gevoelt wel, dat het goon
object kan zijn van louter cultureele
interesse, dat het goon schim is in
het schimmenspel van geestelij k divertissement; hij gevoelt ook wel,
dat eon uitsluitend verstandelij k begrip, aan de kern ervan voorbijgaat.
Het betreft hier goon stelsel, goon
leer, goon logische apperceptie van
de wereld, anderzijds heeft men ook
niet to doen met eon litterair-filosofisch poeem, eon wijsgeerig-dichterlijke schepping (als bij Scheiling),
maar met eon levenspraktij k, die
zich in de eerste plaats in de daad
en daarna ook in het noodzakelijk
complement van het woord openbaart. Het woord heeft dan ook bij
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Buber een bijzondere betekenis; hij
zoekt weer contact met het woord,
zooals het oorspronkelijk (b.v. bij de
Bijbelschrijvers) voorkomt, als een
elementaire kracht.
Geen wij sgeerig poeem, zei ik zooeven naar aanleiding van Bubers
filosofie, neen, want de scheppende
functie is bij hem, in overeenstemming met zijn gevoelsinstelling en
denken geen heerschende, maar een
dienende functie. Zijn dichterlijkscheppende werkzaamheid staat in
dienst van zijn levenspraktijk, waarbij dan de nadruk dient to vallen op
de eerste component van dit woord.
Het zou specifiek Joodsch zijn, de
laatste to accentueeren; de Joodsche
geest is in zijn meest toegespitste
vorm altij d een wettische geest geweest. Vandaar ook in het Jodendom
de eerbied voor de traditie : „er is
door de Ouden gezegd". Dit wettische en traditionneele zijn immer
de saambindende elementen van de
Joodsche natie geweest, maar uiteindelijk tevens kerkermuren, belemmeringen voor een wij der geestelij ke groei en ontwikkeling. Het
wettische kan, op de spits gedreven,
een obsessie worden en caricatuur,
maar dan een tragische; het boek
„Der Prozess" van F. Kafka, de
Joodsche auteur, die thans zoo vaak
genoemd wordt en een tijdlang tot
Bubers kring heeft behoord, is daarvan de uitdrukking. Buber heeft de
bancirkel van de wettische dogmatiek weten to doorbreken, nadat hij
in het land van zijn geslacht „Galicie", de bakermat tevens van oude
Joodsche overleveringen in aanraking gekomen is met het Chassidisme. Hij ontdekte, kan men zeggen,
het esoterisch Jodendom. „Bij dit
Chassidisme", zegt de schrijfster,
„een Joodsche mystieke secte in Polen en Galicie, die echter aan het
verworden was, zag hij als kind
reeds, hoe het centrale punt van de
gemeente, de wijze leeraar was, de
Rabbi (niet to verwarren met Rabbijn of priester) en hij zag ook hun
groote levensvreugde."
Het was misschien juist zijn Westersche, klassieke opleiding, die hem
in staat stelde in dat Chassidisme
op het spoor to komen van de oerreligie van het Jodendom, waarin
het met de mystiek van de andere
groote godsdiensten der wereld samenhing. Daardoor ook kwam hij tot
het inzicht van het verband van
Christus' evangelie met de Oud-Testamentische profetische opvattingen.
524

Buber heeft zijn als ik het zoo zeggen mag „definitief" standpunt bereikt via de kunst en de mystiek.
Hij verbleef eenigen tij d in Weenen,
in de kring van Hoffmannsthal en
Schnitzler, maar het aesthetisch pessimisme van dit milieu kon op den
duur, hoezeer zijn humanistische gezindheid zich ook aan de personen
verwant gevoelde, toch zijn ethisch
religieuze natuur niet bevredigen.
In de to Zurich doorgebrachte periode verdiepte hij zich in filosofie en
mystiek en in sociaal-economische
problemen; hij las er o.a. Bohme en
Paracelcus, zooals hij 't later in Berlijn, Eckhardt zou doen. Dit wil niet
zeggen dat hij een theoretisch geleerde werd; zijn belangstelling inen verwachting van de kunst bleef
levend. „In die tij d" (ik citeer de
schrijfster) „dacht hij nog, dat alleen kunst aan de mensheid verbssing zou kunnen brengen, en als
vurig Zionist wilde hij vooral Joodsche kunst propageeren". Hij verhuisde daartoe naar Weenen. Maar
hij was nog onderweg naar zijn eigenlijke bestemming. Een boekje
viel hem in handen, dat hem daaraan als 't ware herinnerde, n.l. „Het
Testament van Rabbi Israel Baal
Shem". „Toen schoot het plotseling
door hem heen, dat dit de kern van
het Chassidisme was en ook de kern
van het Jodendom moest worden. Er
moest niet naar het specifiek-Joodsche gestreefd worden, maar web
naar het oer-Joodsche, waarin de
mensch Gods evenbeeld is, een opdracht heeft en een wordingsproces
doormaakt. En dit oer-Joodsche, zoo
begreep hij, is tevens het oer-menschelij ke, is het oer-beeld der menschelijke religieuziteit", en verder:
„De geschiedenis van het Jodendom
is f eitelij k altij d een strij d geweest
om of tegen de Wet. Het probleem
is, of alleen de geest moet leven of
ook de menschelij ke levensdrang,
gewijd door het religieuze inzicht.
Altijd heeft de levensdrang geworsteld tegen de Wet. De profeten hebben deze strijd gevoerd en ook Jezus.,,
Buber komt nu, waar hij wezen wil.
In zijn teruggetrokkenheid doorleeft hij dit geestelijk proces met de
intensiteit van een geconcentreerde
herhaling. Nu eerst kan hij zich
daadwerkelijk geven aan wat hij als
zijn levensroeping gevoelt. 1k zeg:
daadwerkelij k, want de daad is de
voortdurende motorische kracht van
zijn denken. Wij krijgen Been be-

grip van de wereld door ons Iogischdeduceerend verstand, maar door
ons handelen. Hier is de oude volkswijsheid, dat men al doende leert,
het door strijd verworvenn inzicht
geworden van een mensch. Dit inzicht en dit handelen voltrekken zich
tegen de achtergrond van een levensbeschouwing, waaruit ze harmonisch voortvloeien. wij hebben
gezien, dat Buber in de kunst en de
mystiek van verschillende volken
(de Duitsche-, de Chineesche-, de
Joodsche mystiek) een gemeenschappelijk subtraat ontdekte. Toch
leidde dit bij de vorming van zijn
overtuiging niet, als bij Spinoza, tot
een soort indifferent, alomvattend
pantheisme. Het Joodsche monotheIsme was to diep in zijn ziel geworteld, dan dat hij zich daarvan zou
hebben kunnen of wilien losmaken.
Maar dit Joodsche monotheisme,
dat in de wettische leerstelligheid de
priesterschap tot een star monisme,
men zou bijna kunnen zeggen ,,bevroren was' bevrij dde hij uit z'n
verstarring en daarmee ook het individu uit zijn verenkeling, door
weer door to dringen tot de oorspronkelijke verhouding van Schepper en schepsel, en terug to grijpen
tot de oorspronkelij ke zin van Israel of Jisrael, de „strijder Gods", „de
mens" (om nogmaals de schrijfster
to citeeren) , „die worstelt met zijn
eigen ingeboren goddelijke vonk,
en zoo lang worstelt, tot hij de overwining behaald heeft, maar die toch
nog niet loslaat „tenzij Gij mu zegent"; totdat hij de zegen heeft ontvangen, die zich uit in liefde en verantwoordelijkheidsgevoel voor de
medemens, voor de maatschappij,
voor de mensheid." Het beroemde
boek „Ich and Du" is hiervan de
vrucht. Hier blijkt, dat in Bubers
mystiek de menselij ke persoonlij kheid niet vervluchtgt tot jets als
een natuurelement, maar geadeld is
tot een wezen, dat in de spanning
der religieuze verhouding zich van
zijn verantwoordelijkheid bewust
wordt. In deze mystiek smelt de
godheid niet met de natuur tot een
alles absorbeerende substantie to
samen, waarin van een persoonlijke
verhouding geen sprake kan zijn,
nosh wordt de voorstelling van God,
als in een al to rigoureus dogmatisme, zoo ver buiten het blikveld
van de mensch verschoven, dat Hij
voor de drang en de behoefte des
harten praktiseh met bestaat, maar
hier treedt Hij met de mensch in

connectie, niet alleen om zich in ondoorgrondelijke genade to geven,
maar ook om de wederliefde van
zijn schepsel to ontvangen, zonder
welke (mysterie van het Ich and
Du) zijn goddelijk hart onbevredigd
blijft. In dit verband wordt het begrijpelijk, dat Buber verschillennde
dogmatische begrippenn van het
Christendom weer tot hun oorspronkelij ke inhoud trachtte to verdiepen;
zoo houdt b.v. het genade-begrip
voor hem niet in het passief ontvangen van een gunst, maar is de
vrucht van een daadwerkelij ke worsteling, om de genade deelachtig to
worden, een antwoord, het j a en
amen op een reactieve verhouding.
Als men de levensbeschouwing van
Buber met andere hedendaagsche
stroomingen vergelijkt, mag men
wel zeggen, dat ze merkwaardig up
to date is. Ze is geen wereldvlucht
uit de chaos van het heden, maar
berust in tegendeel op levensaanvaarding (het zwak, dat Buber voor
Nietzsche heeft, vindt daar wel z'n
oorsprong) . Echter gehouden naast
b.v. de tijdsfilosofie van het existentialisme, treft ons een veelbeteekenend, ik mag wel zeggen, essentieel verschil. Ook een typische trek
van overeenkomst in de opvatting
der menschelijke verantwoordelijkheid, maar een cardinaal onderscheid, waar deze verantwoordelijkheid, niet als in het existentialisme,
onlosmakelijk gekoppeld is aan de
levensangst (de angst voor het Niet) ,
maar met een fundamenteel gevoel
van levensvreugde gepaard gaat, een
levensvreugde, die voortkomt uit het
besef creatuur to zijn, dat uiteindelijk door den Schepper gedragen
wordt, niet (als bij de existentialisten) een vertwij f elde Atlas, op wie
het lot der wereld weegt.
Ik heb straks deze levensopvatting
dramatisch genoemd, en naar ik geloof terecht, immers in het licht dezer filosofie verloopt het leven,
waarin voor alles de daad geldt, niet
langs lijnen van gelij deli j kheid of
als een deterministisch fatum, maar
wordt ervaren als een voortdurende
spanning tusschen een verantwoordeli j ke opdracht en egoistische neigingen, waarbij alles op het spel
staat. (Vandaar Bubers affiniteit tot
Kierkegaard) . Het spre ekt wel vanzelf, dat een man als Buber sociaal
denkt; ik herinner in dit verband
aan zijn vriendschap met Gustav
Landauer. Maar zijn staag contact
met de religieuze bronnen van zijn
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leven, weerhoudt hem, zich bij zijn
bemoeiing met sociale en economische problemen, in dat economische
to verliezen. Het blijft bij hem secundair. Daarom ook, hoewel hij
Jood is en Zionist, zijn bij hem het
nationaliteietsbesef en de sociale interessen, die daarmee samenhangen,
steeds ondergeschikt aan de in het
religieuze gegronde persoonlijke verhouding en het daaruit voortvloeiende waarachtig gemeenschapsgevoel.
Bubers socialisme is geen partijdogma, maar een religieus beginsel. Uit
dat levensgevoel handelde hij, toen
hij zich indertijd, kort voor 't uitbreken van de eerste wereldoorlog,
aansloot bij de „vriendenbond", tot
de oprichting waarvan Frederik van
Eeden het initiatief had genomen,
om n.1. de „koninklij ken van de
geest", zoals het in de oproep heette,
verspreid over de wereld, eenzaam
levend zonder contact met elkaar to
krij gen, in een vriendenkring to vereenigen tot beter onderling begrip
en bevordering van de samenwerking onder de volken, een bond,
waartoe ook Bubers rasgenoot Rathenau toetrad. 1)
Het is ook duidelijk, dat een man,
wien de gemeenschap zoozeer ter
harte gaat, aandacht moest wijden
aan opvoedkiundige problemen. In
zijn „Voordracht over de Opvoeding"
zegt hij (in de geest van zijn Chassidische relatie-mystiek), dat de opvoeding dialogisch behoort to zijn.
Buber gaat uit van de voorbeeldige
tendenz in de opvoeding d.w.z. de
opvoeding kan Been yak zijn, geen
technische routine, het kind moet
leeren door aanraking met de meester, het voorbeeld. Een uitspr^ak als
deze: „de ware opvoeder werkt, alsof hij niets doet" herinnert aan de
wijsheid van de „Tao-Teh-King".
Buber verwerpt derhalve ook de
dwang in de opvoeding; consequent
in de lijn zijner gedachten is de opmerking, dat tegenover dwang geen
vrijmaking staat, doch verbondenheid, maar dat voor die verbondenheid een innerlij ke onafhankelij kheid nodig is. Opvoeding, daarop
komt het neer, is dus voor Buber
niet opvoeding tot collectiviteit, of
maatschappij of staat, maar tot een
innerlij k vrij a persoonlij kheid in
een gemeenschap. Het begrip vrij heid is zonder de keerzijde der ge1) Zie: F. v. Eeden „De geestelijke verovering der wereld" L. J. C , Boucher,
1933.
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meenschap dus een begrip zonder
inhoud.
Een filosoof, voor wie de daad in
het centrum staat van zijn levensbeschouwing, moet natuurlijk zijn
houding tegenover de politiek bepalen. Buber legt er de nadruk op,
dat men zich op politiek gebied niet
aan speculaties moet overgeven,
maar uitgaan van de concrete actueele situatie. Dit betekent echter
geen opportunisme, want deze reeele politiek is gebaseerd op het religieuze levensgevoel van opdracht
en verantwoordelijkheid. Het werkelij k kwaad in de politiek acht hij
„het politieke middel", dat men n.l.
de andere mensch wint door hem
z'n wil op to leggen, in plaats van
zich voor hem open to stellen. Een
mensch heeft de plicht op alle gebieden to werken, die hem worden
aangewezen, om mee to werken aan
het Rijk Gods; wie zich voor de ander openstelt, kan, zegt hij, in de
politiek zwak lijken, maar in werkelijkheid bouwt hij aan het Godsrijk mee. Deze idee van het Godsrij k is de welbekende Messiaanse
gedachte, maar bij Buber draagt ze
niet het chauvinistisch-Joodsche cachet; zooals ze bij hem voorkomt is
ze verwant aan de eschatologische
verwachting in het Christendom.
Alle facetten van Bubers leer hebben hun brandpunt in zijn dialogische Godsverhouding, waarin de
heilsverwachting opgesloten ligt,
die ten doel heeft het profetischMessiaansche Godsrij k.
Buber is geen wijsgeerig dichter of
dichterlij k filosoof, hij is wij sgeerdichter, d.w.z. dat zijn dichterschap
niet een ornament is van zijn filosofie of omgekeerd zijn filosofie een
illustratie van zijn dichterschap, het
bedoelt, dat zijn dichterschap een
onmisbaar trait d'union vormt tusschen leven en leer. Het leven, de
daad, is het voornaamste en aangezien Buber de aanleg van een
dichter heeft, voelt hij zich gedrongen de achtergrond van het handelen, de samenhang van de daad
en inzicht zichtbaar to maken
door de indirecte daad van het
woord. Evenmin als voor Ibsen
was dichten voor hem een aesthetisch welbehagen; het was een
profetische drift, to getuigen, door
to verbeelden. De prediker is een
overreder, pleiter, de dichter is een
verkondiger. Ik zeide al, dat
dichten bij Buber een dienende func
tie is, niet een kunst om de kunst.

— Bubers begrip van het woord
wijkt of van de in het Westen gangbare. Wel zijn er in het Westen
dichters en schrijvers, wier opvattingen met die van Buber verwant
zijn, over 't algemeen echter geeft
men zich to weinig rekenschap van
het woord als incarnatie van een
werkelij kheid, als levende werkelijkheid zelf, orgaan en organisme
tegelij kertij d en als zoodanig afspiegeling van de Ik-Gij verhouding, waarin ook deze opvatting van
het woord wortelt. Bubers bezwaren tegen de gecodificeerde Bijbelvertalingen . rusten op deze overtuiging. Hij acht het woord daar
veelal gebezigd louter als instrument van mededeeling, waardoor
voornamelijk de zakelijke inhoud
wordt overgebracht, in plaats van
als medium van zinsoverdracht, als
magisch geladen klank, die in direct contact brengt met de spreker
(want het woord is in wezen gesproken woord) . Vandaar dat hij
zelf een nieuwe vertaling in die
geest heeft beproefd. — Ik ben zoo
langzamerhand aan het einde gekomen van mijn bespreking, wel
overtuigd, dat er nog veel to overdenken en to vragen overblijft. Er
zullen passages zijn, waarbij men
misschien bedenkingen voelt opkomen of met de schrijver van gedachten zou willen wisselen, zoo, om iets
to noemen, Bubers beschouwing over
Schepping, Openbaring en Verbssing in onderling verband. Dat
neemt niet weg, dat men zich, naar
ik geloof, door de lezing van dit
boek, in menig opzicht verrij kt zal
gevoelen en opgewekt, om althans
enkele der voornaamste werken van
Buber in 't oorspronkelij k ter hand
to nemen. In een beknopte inleiding
wordt een overzicht gegeven van
Bubers leven en denken, wat uiteraard summier moest geschieden, gegeven de opzet, om Buber in fragmenten uit z'n werken zelf to laten
spreken; desondanks is het de
schrijfster gelukt, ons een indruk
to geven van de samenhang en beteekenis van Bubers leven en werken. De fragmenten werken de inde inleiding in grote trekken geschetste phasen, breeder uit.
Bubers stijl heeft, in overeenstemming met het humanistisch- en prof etisch karakter zijner persoonlij heid, een mengeling van vervoering
en nuchterheid (een verschijnsel,
dat men ook bij v. Eeden kan opmerken) ; hij heeft niet het leerstel-

hg of apodictisch accent van de dogmaticus noch laat hij zich gaan in
lyrische uitb`undigheid; er is een
spanningsevenwicht tusschen de polen van extase en nuchtere werkelij kheidszin. Waar het onderwerp
aanleiding geeft tot een betoog
wordt dat al ras in z'n rechtlijnigheid doorbrokenn door het dramatisch over en weer der gedachten,
vaak in verschillende personen belichaamd. De schrijver houdt ervan,
zijn beschouwingen in concreto to
preciseeren, vandaar zijn voorliefde
voor het zinvol-anecdotische, het
allegorisch exempel, de gelijkenis.
Het is nu de kwestie, hoe men dit
boek moet lezen. In onze tijd heeft
de propaganda in allerlei vorm zooveel macht over de geesten verkregen, dat het publiek nauwelij ks meer
in staat is, onbevangen to lezen. Een
boek als dit dient men onbevangen
to lezen; als men het met dogmatische vooroordeelen tegemoet
treedt, rij st al dadelij k een muur
van misverstand, die alle begrip belemmert; men raakt verward in het
schimmenspel der meeningen, waarhet in stede van om zuivere bedoelingen gaat om de handgrepen der
begoocheling ten bate van een of
ander propagandistisch oogmerk.
Dat wit niet zeggen, dat men alles
critiekloos moet aanvaarden; j uist
een boek als dit wil in de lezer
weerstanden wakker roepen, opdat
hij zich temeer van zichzelf bewust
worden; het wil geen beslag op hem
leggen, het wil hem aanspreken en
alleen de heilzame onrust in hem
wekken, dat hij antwoord moet geJ. A. Rispens.
yen.
Iwan Toergenj ew, Hamlet en Don
Quichote. Uit het Russisch vertaald en ingeleid door Aleida G.
Schot. Uitg. J. M. Meulenhoff,
Amsterdam. 1947.
Er was alle aanleiding deze op 10
Januari 1860 door Toergenj ew uitgesproken rede alsnog in het Nederlands to vertalen: de vergelijking
tussen twee zulke betekenisvolle figuren uit de wereldliteratuur uls
Hamlet en Don Quichote blijft voor
alle tijden boeiend.
Toergenj ews visie op Don Quichote
wijkt niet zo erg ver of van de gebruikeli j ke : hij is voor hem meer
dan alleen de ridder van de droevige figuur; voor alles drukt hij het
geloof uit, de volkomen toewij ding
aan een ideaal. Meer tegenspraak
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zal ontmoeten zijn oordeel over
Hamlet. Toergenj ew ziet Shakespeare's Prins als de verpersoonlij king van de analyse, het egoisme,
het ongeloof; als de scepticus, die
zich voortdurend bewust is niet van
wat het zijn plicht is to doen, maar
van de omstandigheden, die zijn inactiviteit bepalen.
De in ons land laatst verschenen
Hamletcommentaar, die van Eduard
Verkade, legt de nadruk op de kinderlijkheid en hulpeloosheid van de
Prins en is alzo vrij wat barmhartiger tegenover deze zeer menselijke
(en dus zeer erbarmelijke) figuur.
J. M. Vr.
M. Nijhoff. De ster van Bethlehem.
Een kerstspel. 4e dtuk. Uitgeverij
Ploegsma, Amsterdam, 1947.
Dit werk wordt door de schrijver
opgedragen aan de vrome nagedachtenis van zijn moeder, Wier lijfspreuk
luidde: „In Jezus overwinnen". Zo
lees ik op de eerste bladzij de van
dit lekenspel van de dichter Nijhoff.
En op de laatste lees ik: Uitvoeringen zijn alleen toegestaan in een
kerk of daarmede voor de gelegenheid gelijkgesteld gebouw. Daarmee
is het karakter van De ster van
Bethlehem al grotendeels bepaald.
Mag ik het U nog wat duidelijker
maken door een herinnering op to
halen aan de j aarlijkse opvoeringen
in een kerk aan de rand van Amsterdam? Wij zullen allen wel eens
een preek gehoord hebben over arti.kel drie van het apostolicum. Denk
U nu in dat de heldere stem van een
lekespeelster, een vrouw uit Bethlehem, aan Eva vraagt: Bestaat er,
Eva, uit den Geest ontvangenis? --en dat Eva antwoordt, „klinkend als
een klok" : Ja. Aangezien bij God
geen ding onmogelijk is. De schok,
die ge dan krij gt ! Toen verstond ik,
dat het geloof is door het gehoor. En
dan meende men, maar bij de vrij zinnigen to zijn.
Wat de vorm van dit spel betreft,
vind ik daar het hier toch om een
vierde druk gaat— vrijmoedigheid
om to herhalen wat ik elders eens
gezegd heb : hier heeft wat sedert
duizenden j aren in leven en sterven
de enige troost der mensen is die
edele poetische vorm gevonden,
waarnaar Hieronymus en Augustinus hebben verlangd. Het is ook opmerkelij k, hoe oorspronkelij k en
zuiver een dichter, die toch bij mijn
weten nooit voor het toneel geschre528

yen had, de Kerstgeschiedenis met
bijbelse middelen heeft weten to
dramatiseren.
Wat beweegt ons, de vierde druk
van een spel, dat toch velen bekend
zal zijn, to bespreken? Vorig jaar
tegen Kerstmis is het voorgekomen
dat een kerkeraad zijn kerk, die terzelfder tijd werd afgestaan voor een
ontspanningsavond van een christelijke vereniging, voor een uitvoering van De ster van Bethlehem
geweigerd heeft. Geijkte maatstayen, die toch vals zijn. Een lekenspel is geen „toneel", het is dramatische verkondigi. We kunnen
hier lang en breed over redeneren,
maar om de aard en de kracht van
het lekespel to verstaan moet men
er eenmaal de uitwerking van hebben ondergaan. En Nijhoffs Ster van
Bethlehem is er het beste mij bekende voorbeeld van. Moge het in
een volgend seizoen velen tot zegen
zijn, die er nog van verstoken bleyen doordat kringen er zich voor
afsloten die menen zoiets niet to behoeven. We willen een christelij ke
cultuur opbouwen; laten we beginnen Gods huis mee to bouwen door
het uitvoeren (en, zo het mogelijk
is, het schrijven) van zulke spelen.
J. D.
Dr. W. v. Schothorst, Geschiedenis
der Nederlandse Letterkunde I
en II. P. Noordhoff N.V., Gronin-

gen 1947.
Dat deze literatuurgeschiedenis +
bloemlezing nog steeds gebruikt
wordt, blijkt uit de vele herdrukken.
(Het eerste deel van 1200-1795, de
13e druk; het tweede deel van 1795heden, de lie druk.).
Dat Dr. J. G. M. Moorman, die ook
deze herdruk bewerkte, enkele fragmenten wegens papierschaarste
moest schrappen, heeft niets van de
waarde van dit boek afgedaan. Ze
konden gemist worden. Door het beperkt aantal uren voor de lit. geschiedenis op de Middelbare Scholen is men toch genoodzaakt enkele
coupures to maken. Wij constateren
met genoegen dat ook „verzetspoezie" is opgenomen.
In een volgende herdruk moeten enkele algemeenheden worden weggelaten : Bij Carry v. Bruggen wordt
vermeld: „De Verlatene is een diepgevoelde roman uit het Joodse leven.
Heleen is een roman van diepe psychologie. In 1921 gaf zij een bundel
diepgevoelde schetsen uit het Joodse
kinderleven."
J. A.

Hans

Turizen

HET EINDE
AIs het afscheid weerklinkt uit de vogeIkeIen
vaIIen regen en wind nog eIkaar in de retie.
AItijd wanhopend aan uiteindlijke vrede
scheept de nazomer stuurIoos het Doti Iieimwee in.
AIS de blaaclren der wingerd, de rode en gele,
d e hand aan zichzelf sIaan en uitgestreden
hun voItooid verleden
zich neerleggen
aanvaarden wij de onrust van ieder begin.
Gereed voor de refs maar nog zwaar van de vruchten
die de Iente des Heere ' in ons bIoed heeft genet,
ontvangen wij duizeIend de uiterste wijding.
En - omstuimig de nacht en de najaarsIuchten vergaan wij voor onszelf maar worclen gerecl
uit de stortzee des tijds, zonder naam, zonder tijding.
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Jan E. Niemeijer

DE PARTISAAN
Even na middernacht bralen ze op. De mean was toen verdwenen en de regen maakte de duisternis voIkomen. Juarez had
een toespraak gehouden, waar niemand lets van geIoofde. Met
onbewogen gezichten hadden ze echter tot het einde geIuisterd,
want ze vreesclen hem. Zijn icleoIogie liet hun lcoud sedert de
honger hen begon to kweIIen. Achter z 'n rug hadden ze geIachen
om z'n poging hen nog eens op to zwepen tegen de regering. Ze
wisten immers dat de strijd om de vrijheid sedert Lang een strijd
voor eigen levee en brood was geworden. Zeker, het uur van
handeIen was aangebroken. Maar niet, omdat de kans lets to
bereiken vannacht groot was, maar omdat gisteren het Iaatste
paard was afgemaakt voor de veIdkeuken, en sinds Brie dagen
kregen ze een vijfde van de gewone portie brood. Juarez had
gewaarschuwd tegen plundering en het lastig vaIIen van vrouwen.
Maar zou weI een van hen daartoe de geIegenheid krijgen? VoIgens hen die gisteren van een verkenningstocht waren teruggekeerd krioelde het in het daI van soIdaten. Wanneer hij het nog
een maand had kunnen uitzingen, zou Juarez zeker dieper de
Bergen ingevlucht zijn. OngetwijfeId zou binnen enkeIe dagen
een expeditie trachten hen op to sporen en of fe maken. 1VIaar de
nood drong en het weer was gunstig deze nacht. Zouden ze er
werkeIijk in sIagen voor enkele maanden voedseI to bemachtigen,
dan waren ze voorlopig veilig. Nog een week en de regen zou de
b ergpaden onbegaanbaar hebben gemaakt. Maar wanneer de
overval op KohaIi misIukte was hue Iot bezegeId. 2e zouden
hebben to kiezen tussen de hongerdood, een kogeI of de strop.
Niemand had er ernstig aan gedacht het bevel van Juarez to
negeren. Niet aIIeen, omdat ze hem nog altijd aIs hue commandant erkenden en wisten dat hiJ met tegenstanders korte metten
maakte. VeeI meer, omdat hue een kogeI de meest verkieslijke
wijze van sterven toeIeek. Toch mokten bijna aIIen toen ze afdaaIden door het ravijn. Ze hadclen het geschut acliter gelaten. Het zou
nu de paarden geslaclit waren maar tot Iast zijn. Op een beIeg
van een of meer dagen mocIzten ze het bovenclien niet aan laten
Icomen. Deze nacht nog moesten ze in het stadJe hun slag slaan
en voor het Iicht werd teruggekeerd zijn in het tramp.
AIIeen de duisternis en de verwarring konden deze hacheIiJke
Fem.

onderneming doen sIagen. De overmacht van de regeringstroepen
was zeker twintigvoudig. Juarez was brutaaI. Hij was ook voorzlchtlg, maar de hood van het ogenbIik dwong hem met deze
eigenschap geen rekening to houcden.
Juan was minder brutaal, even voorzichtig aIs Juarez was hiJ,
maar Juist minder brutaaI. Hij geIoof cde niet aan een Ikans van
sIagen. Tot nu toe had thij zeIden getwijf eIcd. Hij had op Juarez
vertrouwcd en Juarez had hem niet hedrogen. Maar sedert enkeIe
dagen was z 'n geloof gaan tanen. Misschien kwam het door de
honger, misschien ook doordat hiJ Been gIas rum meer ion drinken,
om het geloof in Juarez to versterken. En nu hij bezig was z'n
geIoof to verliezen werd hiJ bang. Niet zo heel erg bang, alIeen
maar een beetjre, want teIkens moest hiJ denlcen aan vroeger en
aan straks, wanneer ze weer moesten vechten. Naast Edward baggerde hiJ voort door de modeler. 2e hadden elkaar in de arm genomen tot steun. Nu en dan gIeed een van beiden uit en dan
vIoekten ze samen een poosje, Edward in het Engels. Luid gebeurde dat niet, want eigenIijk mocht er niet gesprolcen worden. Maar
heel de coIonne mompeIde zo 'n beetle en Juarez had, nu ze nog
ver of waxen, tegen zachtjes vIoeken Been bezwaar. Toch deed
Juan het niet van harte, maar uit gewoonte en gedachteIoos.
Telkens moest hiJ denken aan vroeger, Coen hiJ nog fietsen
maakte, op tijd at en sliep bit z ' n vrouw en zich op tijd bedronk.
Het Iaatste jaar was hit bijna die geIukkige dagen vergeten. Je
moest er ook niet aI to dkIs aan denken, want dan wend Je
maar beroerd. Maar vannacht was het aIsof hiJ graag beroerd
wiIde zijn. Steeds weer zag hij Elisabeth voor zich, Iachen'd,
wanneer ze samen pret maakten, of huilend, wanneer hiJ haar
gesIagen had of uitgeschoIden, omdat ze geen kind Icreeg. Hij
had Elisabeth, sedert hij met Juarez de Bergen ingetrokken was,
niet teruggezien. Ze zou nog we! Leven. Zelcer zou ze nog Ieven,
want toen ze de Bergen in trokken was de zaak van de vrijheid
eigenIijk verloren. De Icerlcen waren gesIoten, zij die tegen de
nieuwe regering waxen, waren opgeruimd of gevIucht, en alIes
was weer rustig geworden. Hier en daar vieIen nog weI eens
partisanen aan, maar in Zipo, waar hij gewoond had, Icwamen
ze niet. Daar Iag een sterk garnizoen en de stall lag ver de
vIakte in. Elisabeth zou nu zeIf Naar kost verdienen. Ze zou Been
andere man genomen hebben, want ze was trouw. Toen hiJ haar
verIiet had ze gezworen, dat ze iedere dag voor hem zou bidden.
Hij wist dat ze het deed, want ze was vroom. Ze was ook heel
mooi en daar was hij altijd trots op geweest. „Net een madonna"
had hij dikwijIs gedacht, maar omdat ze soms ook van pret maken
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held, hoorde ze toch niet in een kIooster thuis. Maar goed ook, dat
ze niet in een klooster was gegaan. De nonnen waren bijna aIIemaaI doodgeschoten door de nieuwe regering, want die had de
godsdienst verboden. TocIi was EIisabeth vroom. Vromer dan
Juan. Hij had weI beweerd dat hij om voor de kerk to vechten biJ
Juarez dienst genomen had, maar dat was niet heIemaal wear
geweest. Vroeger kwam hiJ zelden of noon in de kerk en 't was aI
lien jaar geleden dat hiJ gebiecht had. 't Was meest om het
avontuur dat hij partisaan geworden was. En dat het zo Iang
duurde, char had hij ook niet op gerekend. Gewoonlijk kwam er
na een half jaar, zo niet eerder, een nieuwe regering, maar deze
zat nu aI meer clan een jaar. De Iaatste revoIuties waren sIecht
voorbereid en voor het zover was dat het Ieger zich begon of to
vragen of het mee zou doen, had men ze aI weer de kop ingedrukt.
Juan had er al Lang genoeg van om partisaan to zijn. Hij zou er
weI mee op willen houden, maar zag er de leans niet toe. De
mensen van de groep Juarez zagen streng op eIkander toe.
En dan moest hij steeds weer denken aan straks, wanneer ze
KohaIi bereikt zouden hebben. Om een pear soIdaten veer to
scIiieten, het zou Been kunst zijn. Maar zouden ze terug kunnen
komen voor hun de weg afgesneden was? De majoor die het dear
to zeggen had was Been kleine Jongen. Hij had aI verscheiclen
verzetshaarden uitgebrand en Juan wist dat Juarez Dole niet meer
volkomen zeker van z ' n zaak was. Juans twijfeI groeide tot hiJ er
bijna ziek van werd. 2 'n muts nam Been regen meer op en z'n
wenkbrauwen hieIden Dole Been water meer tegen. Voortdurend
Iekte bijtend, zout vocht over z 'n ogen en de kieren waren tot op de
h.uid doorweekt. Hij had er vaker zo biJ geIopen, maar dan had
d e rum hem warm gehouden. Nu was z 'n maag Ieeg en h.ij riIde
voortdurend. Edward had het bemerkt en een keer extra gevIoekt.
Edward was sterker dan Izij en brutaIer Dole.
In KohaIi verIiep aIIes aanvankeIijk precies zoaIs ze zich voorgesteId hadden. De majoor had Been wach.tposten uitgezet en dat
was stom van hem, maar tocIz heel begriJpeIijk. Er was immers
Been oorlog of revolutie, aIIeen maar een groep partisanen in de
Bergen, die hij op moest ruimen en die het weI zouden Iaten hem
aan to vaIIen omclat hiJ twintig maaI sterker was. In KohaIi was
Been kazerne en de soIclaten waren door het hele staclje bij burgers
ingekwartierd. De mannen van Juarez haciden zich onmiddeIIijk
door het heIe pIaatsje verspreid en wanneer de soIdaten met slaapdronken koppen overal near buiten kwamen, gewekt door het
schieten van anderen, werclen ze of gemaakt voor ze wisten wat er
eigenIijk gaande was. Juarez zeIf had de majoor voor z 'n rekening
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genomen, maar de luitenant was met een man of vijf tig uitgeknepen. Na een uur Iagen alle straten voI lijken en er wercl alIeen
nog maar geschoten op soIdaten die eerst zo verstandig geweest
waren om zich to verstoppen. Daarvan werden er toch nog heel
wat ontdekt, sommigen omdat ze het niet konden Iaten to schieten
wanneer ze dachten dat ze een partisaan heIemaaI alIeen zagen
Iopen en anderen, omdat overal naar voedsel wercd gezocht.
Juan en Edward hadden een uur Iang samen erg hun best
gedaan en Coen het rustiger werd verkIaarde Edward dat hij er
genoeg van had en eerst wiIde gaan eten. Juan hield er toen ook
mee op. Hij had aI zeven maaI z 'n revoIver Ieeggeschoten en om
alIeen verder to gaan, daar voeIde hiJ niet veeI voor. Nog steeds
was hang en hiJ wiIde ds Edward hlijven. Ze sIoegen de
Iuiken in van een mooie woning en de bewoner werd door Edward
neergeschoten, want htJ had een revolver in z 'n hand. „Dom van
die vent, " zei Juan. „'Wanneer hiJ z 'n handen opgestoken had
was hem niets overkomen. " „Zo is het makkeIijker, " zei Edward.
„Een IiJk kun Je vertrouwen : iemand die Ieef t niet."
De vrouw des huizes, die nog in nachtgewaad was, wees hun
eten en wijn en haastig deden ze zich to goed. Juan at en dronk
matig, maar Edward nam to veel om nuchter to bIijven. Hij begon
to zingers, hennnerde zich pIotseIing de vrouw die hun hevend hun
maaItijd gewezen had en dreef haar naar een bijvertrek.
Juan hIeef alIeen achter in de kamer aan de straat. Juarez had
wagens en paarden „gevorderd " en daarop werden alle IevensmiddeIen geIaden die to vinden waxen. Juan sIeepte aan wat in
de kelder was, maar toen de voile wagen doorreed ging hiJ niet
mee. Hij wiIde op Edward wachten, omdat hij bang was, zonder
hem. Hij kIom weer door het rngeslagen vensterluik en bedronic
zich verder in de kamer aan de straat. In de verte hoorde hiJ z'n
kameraden aftrekken, maar hiJ vroeg zich niet of of het ook voor
hem td werd. Edward zou weten wat hen to doen stond. H.i1
erkende, Juist vannacht, graag in hem z 'ri meerdere.
Aan de wand ling een oIieIamp die Iaag brandde. De kamer
kreeg er een droef geestig aanzien door. Hij ging zitten in de grote
stoel die Edward eerst gehruikt had, juist buiten de Iichtkring, en
zag z 'n revoIver na. Hij was niet meer heIemaaI nuchter, wist huJ
en zou graag wiIlen sIapen, maar hij begreep nog weI dat dit
gevaarIijk zou kunnen zijn. Na een poosje nam het schieten in de
verte toe, aIsof het gevecht opnieuw opIaaide. Hij vergat nu z'n
slaap en werd weer heel bang. Ze zouden of gesneden kunnen
worden. Hij besloot Edward to roepen, maar in de zijkamer was
alleen de vrouw en ze Ieefde niet meer. Edward had haar voor
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zover hij lion zien Been kwaad gedaan. Haar hart had aIIeen maar
opgehouden to kIoppen.
Z' n bangheid nam nu heel erg toe. Hij vergat zeIfs de gouden
armband en de ringen die hiJ had wiIIen meenemen, bij zich to
steken, maar rende de straat op aIsof Iiij achtervoIgd werd. Omdat
in het Westen, waar de weg door het ravijn Haar de bergen begon,
geschoten werd, Iiep hij zo hard hij lion Noorclwaarts. Hij zag
alIeen maar dole mensen. KoIlaIi leek uitgestorven.
Het verwonderde hem eigenIijk dat hij zonder iemand to ontmoeten buiten de pIaats liwam. Hij kende de weg weI zo 'n beetje
en wist dat hiJ Iangs een omweg ook Izier vandaan het hoof dravijn
lion bereiken. Omdat hij aIIeen was zou hij Juarez met de wagens
zeker kunnen inhalen. To^h schoot h.ij minder op dan mogeIijk
geweest was, want hij stond dikwijIs stiI. Soms dacht hij dat hij
gerucht in de struiken, terzijde van de weg hoorde, dan weer
meende gestalten voor zich op het pad to ontwaren. Saar
steeds bleek dat hij zich vergist had.
In het ravijn ontdekte hiJ geen karresporen en hiJ maakte daaruit
op dat hij Juarez voor was. Hij volgde ds de weg die hij in de
voornacht genomen had met de troep in dezeIfcle richting omdat
hiJ zo z 'n kameraden tegen zoo komen.
Nog maar enkele minuten had htJ gelopen toen van vlakbiJ
geschoten werd. Hij vieI neer zonder een geIuid uit to brengen en
hield zich flood. Hij hadaIIeen maar een kogel in z 'n kuit, waardoor hij niet meer staan lion. Hij hoorde na het schot niets meer
maar z 'n gevoeI verried hem flat vlakbiJ hem veeI mensen in
hinderIaag waren. Wanneer hij trachtte weg to komen zouden ze
opnieuw schieten. Hij moest steeds denken aan sterven en z 'n been
b egon na 'n poosje ook pijn to doen. Het roerIoos bIiJven liggen
werd een bijna onuitstaanbare marteIing voor hem.
Na een uur hoorde hiJ iemand vIakbij zeggen: „2e gaan Iangs
een andere weg terug, jongens. We vissen achter het net. Toen
begon de grond rondom de rotsbIokken to Leven en pIotseIing was
Ilij omringcl van soIclaten. Een van hem hchtte hem in z 'n gezicht
en zei: „Die vent is niet dood. Hij deed maar aIsof. Maar Izij hoort
Juarez. Door z 'n nek schieten? " „Neem hem mee Haar KohaIi,"
bevaI een antler. „Dan hebben we tenminste een gevangene."
't Was de Iuitenant, die Juarez de pas had wiIIen afsnijclen.
In KohaIi, wear ze biJ het krieken van de flag aankwamen,
wemeIde het van soldaten. Op straat werd Haar hem geworpen
met stenen en drek en wanneer zijn bewakers hem niet beschermd
haclden zou hij geIyncIzt zijn. Z 'n trots aIs partisaan kwam hem nu
aIs lets beIacheIijks voor. Hij werd Haar de poIitiepost gebracht,
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waar at een nieuwe majoor was aangekomen. Die lreeg onmiddeIIijk ongenoegen met de Iuitenant, omcdat hij deze van Iaf heid
b eschuldigde. De Iuitenant was woest en verborg z ' n gevoelens
slecht. Juan had medeIijcden met de Iuitenant, die hij Been onaarcdige kereI vond. Die man Ikon Loch niet heIpen dat hij per geluk
niet vermoord was.
Op zijn gevangene was de Iuitenant trots, maar de majoor
schonk er weinig aandacht aan. Hij bevaI Juan in het hok to
sIuiten waar aI vijf andere partisanen wachtten op de zitting van de
krijgsraad, die diezelfde midclag nog zou worden gehouden. Juan
was bIij dat hij met rust zou worden geIaten tot na de middag en
het speet hem dat hij z ' n gevangenis met vijf anderen zou moeten
deIen. Het Iief st zou hij aIIeen geweest zijn.
In het hok vond hij tot z 'n verbazing Edward terug. Toen hij de
ontdekking deed beving hem of leer. Hij moest zlch immers
voorbereiden op z ' n sterven en Edward met wie hij het Iaatste jaar
door het Ieven was gegaan zou hem dat moeiIijk maken.
Edward vloekte in twee taIen toen hij zich hekend maakte. Het
was donlcer in het hoI . Tien soIdaten hieIden over hen de wacht
b uiten en Ikans op uitbreken bestond er niet. Toen het hart van
de vrouw op gehouden had to kIoppen, was Edward een ander
hugs ingedrongen. In het donlcer had iemand hem daar met een
eind Ioo op z ' n hoof d geslagen en was pas weer bijgekomen toen de soldaten hem meenamen. Hij maakte zich nog
steeds erg Ikwaad over z 'n ongeIuk en had ook nog zo 'n pijn in
z 'n hoofd. Daarom vloekte hzj maar Iuid, maar het scheen weinig
to heIpen. Juan bracht ook verslag uit van z ' n beIevenissen en
Coen noemde Edward hem een grote kaf f er. Daarna zweeg Juan
maar, er vie! Loch weinig meer to zeggen.
Van de anderen kende hIj drie. Die sIiepen, want ze hadden to
veeI drank gedronken om zlch op lid weer uit de voeten to maken.
De vierde had niet hij hen gehoord : hij beweerde dat hij een
koopman was die tegelijk met Juarez toevaIIig in de stall gekomen
was. Hij had nooit met partisanen to doen gehad en droeg aIIeen
een pistooI omdat de wegen onveiIig waren. Maar het voIk en de
soIdaten hadden hem niet geIoofd, omdat ze hem nooit eerder
gezien hadden en zo zou hij ook wet door de krijgsraad veroordeeId
worden. Juan dacht er even aan of hij niet ook zo ' n verhaal zou
opdissen, maar hij zag er van of. . Hij was bang voor het oordeeI
dat niet Iang meer op zich zou Iaten wachten en durfde niet weer
Iiegen. Bovendien zou de Iuitenant zeker niet toestaan dat hij
vrijgeIaten werd, want hij was zijn enige gevangene geweest. Juan
zou dus aIs extra gevaarlijk moeten worden voorgesteId.
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Na een half uurtje wercl aIIes rustig in het Iiok. Buiten was het
weer begonnen to regenen en de schiIdwachten vIoekten daarom
zo nu en dan. En Edward deed dan maar mee: maar overigens
was het stiI. Juan was gaan Iiggen met het hoofd op de bulk van
een van z 'n dronken vrienden. Z'n hoofd grog nu Iangzaam en
regeImatig op en Weer en de bulk was vlezig en zacht. Hij moest
steeds weer denken aan EIisabeth, die dagelijks voor hem bad en
aan zichzeIf ; hiJ had noon weer gebeden sedert hij bi de groep
van Juarez was. Niet omclat hiJ niet meer in God geIoofde had hij
het nagelaten, maar zo maar. Hij wist eigenliJk zeIf niet precies
waarom niet meergebeden had en hij Icon het zicIz op het ogenbIik vooraI niet herinneren, wat hem er van of gehouden had.
Misschien had hiJ het to druk geliad, ofschoon Izij zich dikwijIs
verveeId had. En straks zou God hem vragen waarom hij Hem
vergeten had en hij zou niets kunnen antwoorden. God zou hem
vragen waarom hij gemoord, gezopen en gestoIen had. En hij zou
aIIeen maar kunnen zeggen dat hij God vergeten was. Angstzweet
drong door z'n porien. 1Vlorgen wanneer cue zon opnieuw op grog,
zou hij in de heI zijn. Een uitweg was er immers niet. Hij zou
moeten biechten en voor penetentie was geen tijd meer. Maar een
priester was er immers niet to kriJgen. Z'n lot stond wel vast, zoals
hid geIeefd had zou Izij ook sterven en het was reclzt.
Hij dacht terug aan pater Ignatius. Die had hem dikwijls
gewaarschuwd toen hij nog fietsen maakte. Hij had er maar een
beetle. om geIachen en pater Ignatius was verdwenen toen de
godsdienst verboden werd. Nee, uitzicht was er voor hem niet.
Morgen zou hiJ in de heI zijn. En EIisabeth, die er niets van zou
weten, zou voor hem bidden. Maar dat zou vergeefs zijn.
De krijgsraad veroordeeIde hen aIIe vijf heel haastig tot de
strop, want de officieren wiIden mee met de expeditie die dezelfde
middag nog de achtervoIging van Juarez zou inzetten. De soIclaten
die in Kohali achterbleven zouden het vonnis de voIgende morgen
weI ten uiivoer leggen aIs tenminste de gouverneur van het daI
niet tussenbeide kwam. Maar dat was niet erg waarschijnIijk,
want de gouverneur was erg bang voor de nieuwe majoor, die nog
gevaarIijker was dan de vorige. Hij zou weI spoeclig generaal
worden> want hij had gezworen dat hij Juarez zou vangen.
Juan had niets gezegd voor de kriJgsraad > want hij wist niet wat
Iiij zou zeggen. Hij had aIIeen z' n naam opgegeven en wear hij
vroeger gewoond had: dan konden ze een boodschap aan EIisabeth zenden en die zou dan niet Langer voor hem bidden. Edward
had z'n naam niet wiIIen zeggen en hij had aIIeen maar gevIoekt
en de Brie anderen waren nog niet heIemaaI nucIiter geweest: die
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hadclen ook niet veeI gezegd. AIleen de koopman had geprobeerd
veel to zeggen, maar de krijgsraad had geIachen en hem ook meat
gauw near de gaIg verwezen. Toen was hij begonnen to huilen
en de krijgsraad had opnieuw geIachen. Juan vond het erg dat de
6opman opgehangen zou worden, omdat hij niet geIoofd werd.
Het bemoeiIijkte hem het denken aan z 'n eigen flood.
Die Hecht sIiepen ze niet, want het was erg rumoerig in KohaIi.
Er kwamen nieuwe wagens en kanonnen die stilhieIden bt de
politiepost en daarna meteen de expeditie nagezonden werden,
de Bergen in. Kort na miciclernacht werd hun brood gebracht> flat
ze gulzig opaten, want het was bijna vier en twintig uur geleden
flat ze gegeten hadden. Maar het brood smaakte Juan sIecht, want
zag het nutteloze van flit broodeten in. De rum, die ze ook
kregen, raakte hij niet aan, want ht J durfde niet. Hij dacht flat hij
ook wanneer hij meet leven to goed had gehad, noon meet drank
zou aanraken. Toch was het eigenliJk ook nutteloos nu de rum to
Iaten staan, beddcht hiJ. Het zou er niets aan veranderen flat
morgen in de he! was. Maar hiJ durfde niet drinken en Iiet z'n
portie door Edward opmaken, die daarmee juist genoeg kreeg om
in een Iichte sIaap to vaIIen. Hij vIoekte dus niet.
Toen ze gehaaId werden begon het buiten grauw to worden en
d e regen zette ook joist weer in. Buiten wachtte Juan een grote
verrassing. Twintig soIclaten wachtten op hen en in hun midden
stond pater Ignatius. Hij droeg z 'n eigen gaIg en zoo dos in hun
lot delen. Sedert de nieuwe regering aan het bewind was gebeurde
het bijna dageIijks flat een priester werd opgehangen. Er zouden
er weI niet veeI meet over zijn en voor Kohali was het een gebeurtenis. Er stoncl ondanks het vroege our veeI yolk to kijken.
Een ogenbIik voeIde Juan lets als grote blijdschap toen hij pater
Ignatius zag, meat onmiddeIIijk claarop werd hij zoveeI bedroefder.
Zeer zeker wachtte de priester de hemeI, hem immers de heI.
Ham z'n galg op en drong zich Haar voren om een plaats
naast de geesteIijke. Ze moesten twee aan twee Iopen. Pater
Ignatius had hem Izerkend en knikte hem vriendelijk toe. Juan!
vond flat hij nu op een heiIige leek, heel enders flan vroeger, meat
was nu ook een marteIaar. Zij mochten met eIkander praten,
want de soIdaten waxen gemoedeIiJke mannen, die bIij waxen flat
ze Juarez niet behoefden to voIgen, meat zes Iandverraders mochten ophangen.
„Nader, ik ben zo bang," zei Juan, zachtjes.
„Ik ook, Juan," antwoordde de priester.
„Maar U zult spoedig in de hemel zijn, vacler, want U is een
marteIaar die z'n Ieven voor de kerk geeft."
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„1a, .Juan, jk zaI spoedig in de hemeI zijn, en toch ben ik zoo
bang, want ik zondigde zo veeI.”
„Maar Uw zonden zuIlen U vergeven worden, varier, want U
is een vroom mens, maar ik zaI over enkeIe wren in cIe h.el zijn."
„Ook jouw zonden wiI de goede God vergeven, Juan, want Hij
is genadig."
,,Hij zap ze mij niet vergeven, varier, want ik heb hem vergeten,
jaren lang."
„Hij wiI vergeven, Juan, hoe erg de zoncle ook geweest is."
„1VIaar ik heb niet gebieclit, varier, en ik zaI geen penetentie
kunnen doen."
„De hereidheid om to biechten, Juan en de goede wiI, die zaI
Hij voor de dead nemen."
„Naar mijn goede wiI is aIIeen maar angst, varier. Ik geIoof
niet in mijn goede wiI, ik zou wiIIen biechten."
„Kom diet naast me lopen, Juan, en antwoord mij: Heb je
gemoord?"
>Ja varier."
„Heb je uit lust, uit heat gemoorcl?"
„Ja varier."
„Heb je dikwijls gemoord?"
„1a va er.
„Heb je je verontreinigd met vrouwen?"
Juan aarzelde. Hij wist dat Item Been absoIutie geschonken zou
Icunnen worden. Dat htj om de eerst hekende zonden tocb reeds
voor eeuwig verIoren zou zijn. Hij twijfeIcle of zich aan vrouwen vergrepen had. Heel z 'n Ieven was immers een aaneenschakeIing van zonden geweest? Stond hij ook voor dt gebod
QchuIdig? De tijd drong. Weer antwoordde Iiij: ;,Ja, varier."
„Thuis, o£ toen je bij Juarez was, Juan?"
„Beide, varier."
„Wat misdreef je nog meer, ,Yuan?"
„Diefstal, dronkenschap, vloeken, verraad, leugen, piJnigiig
zoncler oorzaak........." Hij stokte. Er was nog veel, nog ontza^ggeIijk veeI meer. Hij was het vergeten. Hij hakkeIcle lets onverstaanbaars. HuIpeIoos zag hij pater Ignatius aan. Die keek strak voor
zich. BehaIve onder z 'n gaIg en z ' n eigen zonden leek hij ook
gebukt to gaan onder de last van Juan.
Reeds enkele maIen had Juan de paaI van z' n gaIg rakelings
Iangs het hoofd van Edward, die achter hem liep, Iaten zwaaien.
Nu raakte htj hem tegen het hoofd en Edward vIoekte kermend.
Een soIdaat sprong toe, sIeurde Juan terzijde en dwong hem aIs
Iaatste de stoet to sluiten. Hij was van pater Ignatius gescheiden.
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Op absoIutie had hij niet gehoopt. Het was immers onmogeIijk
dat hem vergeving werd geschonken. Toch voeIde hiJ spijt dat hij
niet meer mast de priester Iiep. Z 'n eenzaamheicl kweIde hem. Hij
had niet geweten dat eenzaamheid zo moeiIijk to dragen Icon ziJn.
Of was eenzaam sterven zoveeI moeiIijker dan eenzaam Ieven?
In een valIei buiten de stall hieIden ze haIt en de soldaten gaven
opdracht aan de veroordeelden om zeven smalIe gaten to graven
van een meter diep, waarin de gaIgen opgericht zouden worden.
EnkeIe , soIdaten hieIden het nieuwsgierig volk op een afstand, de
anderen zetten zich in een kring en Iegden een kaartje om hey
wachten to belcorten. De grond was zacht. De spaden gIeden er
gemakkeIijk in weg. Nu en dan kIonk een aansporing tot haast.
Eerst zwegen ze aIIe zeven. Toen werd het voIk onrustig en begon
to scheIden. Dit , prikkeIde Edward en hiJ schoId terug. Toen het
to erg werd, verboden de soIdaten hem. Daarna nam hij de priester aIs doeIwit. De piJ verried de geesteIijke stand van pater
Ignatius. Edward vIoekte en zei Iachend dat het hem goed deed
dat de regering voor geesteIijke bijstand had gezorgd. De soIdaten
Iachten mee en hiJ wist nu dat hij door Icon gaan.
„He, wader," riep hij. „Heb je voor ons alien een plaatsje besprolcen in de schoot van Abraham of aIIeen aan jezeIf geclacht?"
Ook het yolk Iachte nu mee, maar pater Ignatius bleef zwiJgen.
„Hoeveel kinderen heb je, wader?" schreeuwde Edward.
Juan vocht tegen z ' n ergernis en tegen de angst voor Edward.
Hij had hem noon durven tegenspreken, maar moest I-iij nu niet?
Wist hij niet dat pater Ignatius steeds rein geIeefd had? Was
niet de enige die de priester Icon verdedigen?
„Hou je smoel, Edward, en bid voor je smerige zieI," riep IiiJ.
„Je weet dat wiJ de straf verdienen, maar deze pater Ignatius is
een vroom mens die niemand Icwaad deed."
Edward vloekte, maar een vuistsIag van een soIdaat deed Item
verder zwijgen. De pater was het eerst kIaar met z ' n kuil. Z 'n gaIg
werd opgericht en de aarde rond de paal vastgestampt.
„Juan, " riep hij. „Tot straks, boven, aIIes is ons vergeven. In de
naam van de Varier, de Zoon en de Heilige Geest, Amen. HeiIige
Maria, bid voor ons, nu, en in het uur van onze flood........."
De katrol aan z 'n galg knarste: de strop sneecl het gebed af.
„Wat een genadeI " bruIde Edward.
Juan begreep niet flat hij spotte. HiJ begreep niets meer. Een
geweIdige vreugde beneveIde z 'n verstand. ZeIf Iegde hij de strop
over zijn schoucIers. ,,Here Jezus, ontferm U onzer, " riep IiiJ nog.
Het klonk aIs een vreugderoep. Toen verloor ook hij de grond
oncler z'n voeten.

C. J. Nobel

NOCTURNE
• De regen tikkeIt in de Boot,
de nacht drukt zwaar op aIIe wegen.En in mijn arm rust warm en bIoot
mijn donkey lief, en lacht mij tegen.
Verdreven uit het Paradijs,
vindt bier een peIgrim, rnoe van zwerven,
een halte op de verre refs
van wordingsnood tot moeiIijk sterven.
Het leven keert tot zijn begin:
In een, to kort, herwonnen Eden
vindt aIIe onrust uitweg in
cue bedding van een tiJdIoos heden.
En binnen dt beperki domein
Jouw troostdoortrokken tederheden,
de zacIzte pracIlt van vorm en Iijn,
de schuchtre naaktheid van Jouw leclen.
Saar o, mijn lief, dt kort respijt.
Hoe wordt het grote Iieimwee wakker
Haar Teven zonder angst of spijt,
verbonden met den eeuwgen Makker.
Hij voedt de mussen op het dak,
Hij ziet de vossen in hun hoIen,
Hij geeft om niet, wat ons ontbrak,
en weet ons Ieven Hem bevoIen.
Láát ons den kamp om warmte en brood,
laat ons Uw troost, en Mf ons tegen,
•-y Zo maakt Ge een peIgrim Uw genoot
want onnaspeurIiJk ziJn Uw wegen.
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Licly van. Eijsselsteijn

DE SPIEGEL
Die naclit, toen de vrouw wakker werd, zag zij de duivel op
het bankJe voor Naar kaptafeI zitten. WeIiswaar droeg hij niet zijn
traditioneeI costuum, bokspoot Hoch Boren, maar zij wist zeker dat
hiJ het was. Hij Ieek een erg presentabeI man, en zijn rug Ieek
hear bekend. Hij Iette niet op hear, verdiept aIs hij was in het
hanteeren van de driedeeIige spiegeI. Hij zette de zijkanten vast,
hezag zich, en knikte.
- Ik Loop, dat ik niet dérangeer, zei hij, hoffeIijk.
Dat hangt er van af, zei de vrouw.
Hij keerde zich. weer Haar de Spiegel en bekeek zich met
dacht nog eens van Iinks en van rechts. Wat hij zag steIde hem
zichtbaar tevreden. De vrouw Iiet hem begaan, maar tensIotte
werd ze korzelig. - Je schijnt het nogal met jezeIf getroffen to
hebben, zei ze, om hem to ergeren.
Dat gaat, dat gaat, zei hij. Dat weet ik trouwens pas zeker
aIs ik er heeIemaaI door ga. Dat moest voor een mensch, net aIs
voor ons, verplicht zijn, zoo eens in de zeven jeer.
.-• Wat is dat, door de spiegeI gaan? wou de vrouw weten.
.-.+ Kijk maar, zei hij. Hij Iiet Naar zijn Band zien, de verzorgde
hand van een man uit goede kringen. Dan, zich op het bankje
draaiencl, stale hij aan weerskanten de handen door den Spiegel.
Ze zonken er geIuidIoos in weg.
- KunstjesI mompeIde de vrouw. Maar toen hij de hanclen
terugtrok, en zij de spiegeIs zich weer zag sIuiten, week zij in hear
bed achteruit, de ogen groot van sclirik. - Wat... was dat?
vroeg ze.
Oh, alIeen maar de terugkeer. Een sptegeI is feitelijk heF
gebied van de zeIfkennis. Dat is voor jou nog vrijweI onontgonnen
terreinI ZaI ik er eens heeIemaaI doorgaan? hood hij aan.
.-+ L,iever niet, zei ze, - tenzij je meteen wegbIijft ook. Wat wou
je hier eigenliJk?
,-r Ile wou je then truc met den spiegeI even Ieeren.
,-• Dat kIinkt niet g'ek, zei de vrouw. 1VIaar ze bleef op haar

hoecle. TensIotte had hid Eva maar een vervelende kooI gestoofd,
aI was het lang geIeden. Achteraf bezien, had die misschien meat
beter nooit van goed en Icwaacl kunnen weten.

,-• Het is heusch interessant, drong hij aan.
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- Oh, zei ze, het is ook niet onaardig in jezeIf zoo ' es het een
en antler bij stukJes en beetjes to ontdekken, je staat nog ' s voor
verrassingen. Ik hou weI van terra incognita.
Hij was op de Iage stoeI terzijcle van de kaptafel gaan zitten,
en keek Naar aan. Zijn gezicht leek hoe langer hoe vertrouwder,
het Ieek op dat van een vriencl, waarvan zij hieId. In het Licht 'van
de matte kaptafeIIampen leek de spiegeI als verzilverd. Langzaam
kwam de vrouw uit hear bed, en hekeelc zichzeIf ernstig.
- Probeer het eens met een van je handen, zei
.--. Kan ik terug? vroeg ze.
Je hand? NatuurIijk, dat zag je toch aan mij? Maar je hand
hehoudt het weten.
Ze Iegde cIe rechterliand aan den spiegeI, en voeIde hoe
die er in wegzonk, aIs in een zachte massa. Met een ruk took
ze Iiaar hand terug. De hand Ieek onveranderd, alIeen in de
hanclpaIm teekende het Memento zich helderder of dan antlers,
Witter, aIs gebleekt. - AIs hear, dat grijs is geworden, dacht de
vrouw.
Z e staarde Iang op de palm van hear hand, en zocht zich to
bezinnen. De duiveI kwam achter Iiaar staan, ze zag zijn gezicht
in den spiegeI.
- Probeer het, fIuisterde hij.- Het menschelijk hart is een
interessant gebiedI
Maar de vrouw week opzij. - Het is genoeg, zei ze. - 1VIisscliien
is het zelfs aI to veeI voor mij. Ik denk dat het bij juIIie bij wijze
van stray verplicht is, eens in de zeven Jaar. Won je je stra y met
mij deeIen?
- Vat een nonsens, mompeIde hiJ. - Ik maak aIIeen graag
vergeIijkingen, ook refs ik niet graag aIIeen. Nu, ga je mee? Denk
eraan, wat je zuIt kunnen schrijven, met deze wetenscliap. Denk
eraan, hoe je jezelf en je omgeving tot op den bodem zuIt kunnen
zien. Het is aIIes erg eenvoudig, k^Jk .-•
Hij trok het hankje van de kaptafel opzij, en stapte in 'den
spiegeI. Zij zag, hoe hij erin verzonk, en hoe de open Spiegel Naar
aIs aankeek. 1VIisselijk van angst sIoeg zij 'de handen voor het
gezicht. Toen zij eindeIijk opkeek, had de Spiegel zich gesloten,
argeIoos kaatste het gIadcle oppervIak haar beeId. De schrik zat de
vrouw nog in de Ieden, maar zij beheerschte zich, kwam overeind,
trok de kaptafeI sclieef en keek er achter. - Ik Iijk weI een aap,
dacht ze, aIs je die een spiegeI voorI-^ oudt, kijkt hij er ook achter,
en niet erinl.' ..y Maar achter de kaptafeI ping alIeen een ouch
stof rag.
,–• Hij hieId me voor de gek, dacht ze.- Dat is, tensIotte, ziJn
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metier. Laat hij zijn foefjes maar houden. Grauw moet de wereld
zijn, voor wie zichzelf en den antler kent tot op den bodem. Er was
maar Een, die wist wat in den mensch is, en die betaaIde het cluurl
Maar ze lag wakker tot den morgen, hear rechterhand met de
linker vergelijkend. Buiten waschte een kristaIheIdere morgenregen
de wereId shoo.

Hennie Witminlz

DROOM
Ik droomde dat ik opnieuw was geboren
en dat een vreemde spelend zei: mijn IiefI
Dat ik gewiIIig hppen, Iianclen Iiief...
en het werd waarheid: ik moest hem behoren.
Maar toch was het aIsof Yk jets verIoren
had, want de kIeine vogel pijpte niet,
die alti d tong, des winters in het net
en s' zomers in het hooggestoven koren.
Toen schreide ik, maar wist voor mijn verdriet
geen reden dan dat de verlaten akker
zo zweeg en ' k wist de wijs net van het Iied
en ' k riep en schreide en riep mijzelve wakker.
En het was donker, maar het waaide niet;
een nachtegaal Hoot in het bos zijn makker.
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J. W. Veerrnan

DAT OUDE DELFT
Het is, Binds Aafjes aan het eincl van zijn voetreis gekomen zijn
warme zomermiddagen op de pleinen van Rome doorbracht, moeiIijk en riskant geworden hetzelfcle to doen zoncler voetreis en in
een doodgewone, roncl-HoIIandse stall. Men kan er zich immers zo
gemakkeIijk toe laten verIeiden op zo'n middag to gaan speuren
near kIeine Romeinsen en klapwiekende d
uiven, near zuilengaIerijen en katheclraIen, die die HoIIandse stacl nu eenmaaI met de
bests wiI van de wereId niet kan geven. Tenminste...
Er was een tijd, dat de duiven ook kIapwiekten op het marktplein van het historiscIze Delft. En al waren er dan geen kIeine
Romeinsen, er waren toch aItijd weI een paar knapen, die aan de
voeten van de iIIustere Grotius-in-steep hun ijsje to verIikken
zaten. En de zuilen-gaIerijen? En de katlzedraIen? WeI, we zullen
eens zien, wat we voor u doen kunnen.
AIs een rechthoek Iigt dat marktplein, aan de beide Iange zijden
afgesIoten door huizen, oud van hoven en Jong van beneden, wear
ze meest tot winkeIs zijn verbouwd, wat rommeIig en niet eens zo
heel erg in still. Maar toch ook niet zo huiten de stiJI van de
omgeving vaIIend dat ze storen en Juist genoeg om de grenslijn
van het plein afdoende to markeren en de lange zijclen van de
rechthoek nog wat op to haIen tegenover de twee andere. Want
die twee andereI
Dear Iigt aan de ene kept het raadhuis, niet monumentaal misschien, goed, maar toch stevig en massief genoeg, met een ruim
hordes geIeideIijk opkomend uit het plein en oprijzend boven de
huizen aan weerszijden. En dear tegenover rijst snel en rechtstreeks vanuit het vlak van het plein de toren van de Nieuwe Kerk
omhoog, tot h.aIverwege nog tegen de achtergrond van cIe kerk
zeIf> maar daarboven vrij en alleen, zich. Iangzaam verrankend
en verfijnend tot aan zijn spits. 1VIaar zover voIgt men zijn Iijnen,
op het marktplein staande, meestal niet.
Dit aIIes hij eIkaar, huizen, raaclhuis en kerk, heeft in zijn
verschiIIencle afinetingen van hoogte en massaliteit juist dieIiarmonie, die zo tekenencl is voor het HoIIancI van de eeuwen waarin
het ontstaan is. En aan die harmonie sIuit zich het omIiggende
stadsdeeI zuiver aan. Raaclhuis en kerk laten aan weersziJden een
betrekkeIijk nauwe en nogaI onaanzienIiJke doorgang open, van
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waaruit men ineens het plein zich in een plotseIinge verruiming
ziet uitstrekken. Maar wie Tangs cleze Ikant het marktplein nadert,
is haast altijcd eerst aI Iangs de grachten gekomen. De Delf tse
grachten, ancders clan de Amstercdamse met hun monumentaIe,
maar wat doocdse, deftigheicd en ancders, geIukkig heel antlers, clan
de Utrechtse, die aI to f antasieIoos zijn, maar daarvan zeIf toch
zo benepen weinig besef hebben, dat ze altijcd proberen op een
beek in een bergravijn to Iijken; een armeIijk bedrog, want iedereen ziet dadelijk, dat het alIeen maar Utrechtse grachten zijn.
Maar wat is er met deze Delftse grachten? We!, ze zijn het
beste van Holland. Ze zijn warm en Ievend zonder uitbundigheid,
veranderIijk van stemming zonder exotische grilIigheld. Ze zijn
eenvoudig en funk, joist tussen gezette douariere-defligheicl en
spichtige bloedarmoede in en hun bruggetjes zijn veel to kIein om
ontzag in to boezemen, maar veeI to stevig en to eerIijk voor vriencdelijke meewarigheid, met een tikje uitcdagende speeIsheicd zoals
ze soms, boIgerugd, bij tweeen of drieen bij eIkaar kruipen, tot
ergernis van aIIes wat op wielen rijdt. En oncdanks aI hun jaren
zijn die grachten nog jong genoeg om eens genoeglijk Iichtzinnig
to zijn, zoaIs in het voorjaar, wanneer de bomen Ianggerekte
stroken van aImaar verschuivende Iicht- en donkergroene vakjes
van het zonIicht zeven. En in het najaar cdragen ze dansencl de
fakkeIlichten mee van de erIangs trekkende studentenoptochten,
met misschien wel precies die Iichte, goudgekIeurde roes in het
hoof d, die van het bruisend Io vivat maakt wat het zijn moet.
Maar in de zomer,_ wanneer in andere straten het zonIicht aI to
b randend van huizen en straten terugsIaat, vormen deze grachten
met hun dubbele rij van bomen, die aan elkaar en aan de
huizen aan weerskanten haast aansIuiten, een IkoepeI van doorschijnend groene koeIte. En vaak, wanneer ik op zulke micdcdagen
cde stacl door hep om midden op een brag stiIstaande naar de voIgende brag to zien, een koker van werkeIijk en gespiegeId bIadgroen, vaak voeIde ik me, aIs was ik in een twin, zoals men ze
soms vindt bij grote oude huizen.
Men kent deze huizen: ze zijn zo gebouwd, dat het Iicht er niet
gemakkeIijk toegang in vindt. Een achterkamer geef t met een paar
openslaande cdeuren toegang tot cde twin, maar ook in deze kamer
blijft het koel-schemerig, omdat nu in de midclag de zon aan de
voorkant staat en een paar kastanje-homen, vIak achter het huffs,
clempen ook nog het Iicht dat indirect zou wiIIen binnenkomen.
Men zit bier onder deze bomen en ziet cue tuin in. Een oude, vrenri
delijke tuin, met bloeffien, met huxus heggetjes en met veeI, heel
veel bomen. Men is bier vaker geweest, maar aItijcd 's avonds of op

Zondagen en nu is men voor het eerst bier op een gewone middag
in de week. Van buiten hoort men ook de geluiden, die een dorp
maakt op een gewone middag in de week, hier doordringen :
mensen roepen wat, er zingen kinderen in een school, een kar
rijdt over de weg en vanuit een timmerwinkel in de buurt dringt
teIkens een stoot metaIig snerpgeluicd van een cirkeIzaag in de
shIte bier door. Maar deze geluiden van het werk storen de stilte
niet, ze gaan er geheel in op en men moet even Iachen, omdat men
niet eens meer kan onderscheiden, of het de stiIte is of het geIuid
van het werk, waarom men bl Is. DIt Is ook zo nIeuw, men is hier
immers nog nooit op een middag als deze geweest?
Zo stond ik ook weI op zomermiddagen op deze Delftse bruggen. En terwijl aan weerszij
den van de gracht de gewone dageIijkse Ievendigheid heerst, voelt men zich even blij, maar men weet
juist niet, of het is om het groen-verspiegeIend water in zijn stenen
bedding, of om de dageIijkse Ievendigheid, die door de aanwezigheid van dat water versoepeId en verzacht tot het bewustzijn doordringt. En daarna gaat men dan nog een straat, tot men opeens
op het marktplein gekomen is.
Gelukkig is de mens, wiens Leven rijk is aan tegenstelIingen,
geIukkig, wee Iangs de grachten op de markt komt en de eenheid
van deze tegendeIen weet to vatten. Want deze markt heeft een
kerk, de kerk een toren, de toren een carillon en het carillon de
verrassende gewoonte juist bij uw aankomst zijn eerste heldere
sIagen over de kinderhoof djes to Iaten stuiteren. In trossen tegelajk
komen ze naar beneden, maar dan schijnt er daarboven iemand
eens even plechtig to wilIen doen en komt er een hele zin met
statige, nadrukkeIijke woorden. Maar Wie die iemand ook is, en
misschien is het aIIeen maar een klokketrommel, hTj kan zich in
ieder gevaI niet Zang goedhouden en stuurt er aI weer een paar
kronkeIige klankensIierten achteraan. Totdat er tenslotte : uit met
de fIauwiteit en het ernstige werk moet ook gedaan worden, nog
eens vier stevige slagen valIen, waarmee we dan voor het eerste
kwartier weer uitgestoeid zijn. En men gaat zeIf ook al weer
verder, waarom zou men nog wachten, men voeIt zich immers in
deze stad aIs in een altijd aanwezige blijheid opgenomen.
Ook 's nachts kan men hoer rondgaan. De stad sIaapt, niet
zwaar, maar aItijd geruisloos en Iicht en aItijd vindt ze gelegenheid
om, zo tussen waken en dromen door, jets to fluisteren. Toch,
zo midden in de nacht en vooral wanneer het een Iichtwegende
zomernacht is, Loch Ian men clan merken dat de stad niet aIIeen
Lehoort aan de mensen, waaraan ze overdag weI de meeste aan-
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dacht geeft, maar ook aan de wind en aan de donlere, wiJcdIiggencde weiIancden roncdom. En de IcIoIden moeten clan we!
het verIangen naar cde wijdheid van de nacht in zich voelen, ze
Ietten er minder op, of er iemand het markplein op komt, men
hoort eerst alleen het geluici van eigen voetstappen van de tegenover geIegen huizen terugkomen. Maar het Is goed, clan toch op de
klokken to wachten, tot ze voorzichzeIf en voor de nacht hun spel
gaan spelen. In aancdachtige ernst staat clan de toren boven het
pleln en Iaat de kIanken van het cariIIon als grote, Iauwe druppeIs
neervallen in de rulmte tussen de huizen. In trage kringen Iopen
ze uit van de pIaats waar ze neergekomen zijn, kringen die van de
huizen weer terugrimpeIen, het heIe plein wordt een vIak voI door
eIkaar Iopencde en kruisende bewegingen, die Iangzaam uitvloeien
totdat het weer als een vijver in het maanIicht stil komt to Iiggen.
En ijIer van hoven neerkomend in de winter verdof f en ze in de
sneeuw, men zou haast gaan zoeken of er niet een of druk to
vinden is.
Z o kan men we! dromen in deze stad en de bekoring ondergaan
van het Licht- en schaduwspel over Naar grachten en het wisselen
van Ievencdigheid en nachtstilte op haar marktpleln. Het is een
nooit faIende bekoring, men kan er ook gemakkelijk wat sentimenteeI over worden, maar het is immers Been ancdere hekorang dan
die van een gewoon oud stadje in een HolIands polderlandschap?
En zoveel argeIoze dromen van vroeger zijn teruggeweken, is er
weI een reden om ze weer to wekken en tot Ieven to brengen?
Donkerder jaren zijn gekomen en gegaan. Daarna was er een
avoncl, dat ik op dt marktplein stond, men had er haastig wat
ongeIukkige pIankieren getimmerd voor de toeschouwers bij het
speI dat opgevoerd werd. Het was conker en het regende, de enige
verlichting van het plein bestond uit wat fIakkerencle gasflambouwen.
In de verte hegon rumoer to kIinken, trommeIs en getrappel
van paarden: de Spaanse tijd. Mensen begonnen, angstig en
gejaagd, over het plein to lopen,waarover nu onrustig de rode
IichtbundeIs van schijnwerpers been en weer bewogen. Het was
aIIes een speI, met heel simpeIe middeIen verbeeId, maar wear alle
clreiging, angst en onrust van een oorIog in besIoten waren. Een
enkeI schot weerkIonk, waarvan ieder wiat wat het hetekenje,
daarna kwam het plein weer stiI en donker to Iiggen, deschijnwerpers doofden uit. Maar ergens achter mij began het zware
Iuiden van Je Bourdon, de deuren van het raadhuis gimgen open
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en twee rijen fakkeIdragers kwamen naar buiten, clan trommel
slager, meer fakkeIclragers en daar tussen in, hoog gedragen, donker en vormIoos de met een zwart kIeed overdekte baar. En Iangzaam, langzaam grog deze stoet het plein over, er was minuten
Iang Been antler geIuid Jan het bekIemmend Iuiden van die klok,
zwaar aIs een rhytmisch verhevigcl gonzen en portend en onderbroken het dof en monotoon geroffeI van de omfIoerste trommeIs,
tot de stoet de deuren van de tegenovergeIegen kerk was binnengegaan.
Men mag het weI een wonderlijk schouwspeI noemen, zo de
rouwstoet verbeelcl to zien van een, Wiens graf men toch aI
sinds Lang aanwezig wist onder de geweIven van de kerk. 1Vlaar
misschien joist hierdoor Iag er een haast mystieke werking in, aIsof
het dole tot het Ieven teruggekeerd was, wie men ten grave ziet
cjragen, die moet men immers tijdens zijn Ieven gekencl Izebben.
Het sclieen weI, of de tijd een ogenblik opgeheven was en de
eeuwen tot elkaar naderden > het was ook niet deze ene mens die
men zag uitdragen, het waren aIIen, die gedurende aI deze eeuwen
na een Ieven met wat geIuk misschien, maar met weI meer, veel
meer moeiten en zorgen, pun Iaatste tocht gemaakt hadden. 1VIaar
aI die eeuwen dad daar dit plein geIegen met zijn kIeine huizen,
zijn raadhuis en onveranderIiJk, hoog en troostend over alles, zijn
kerk.
En het was weI op dt ogenbIik, dat a pes wat ik tot dan toe om
Naar bekoring van innemend oucl-zijn voor deze stall gevoeId had,
xijn diepe achtergrond kreeg in het besef, Bat aIle Bingen Fier
werden tot symbool van die vaak zo moeiIijk to vinden eenheid,
waarin de mess zeer rustig, vertrouwend en zeer kIein kan zijn.
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Jaap Das

HEIDENS GEBED
o Artemis, die door de straten
van deze groen bespogen stacd
zo hoog geschort en heerlijk gaat en
snijdt door het schuim uw Iijnrecht pad,
ik voIg van ver boven het wieIen
cler koppen uw omwonclen hoofcl,
en wie ook in uw Icielzog vieIen .-a
Been die uw aandacht heeft geroo£d.
Ciij gaat al voort tot wear de straten
verdwiJnen nit den rossen nacht.
Ik voIg, godin, met hleelc geIaat en
vind in het veld uw mean, die Iacht.

Jac. Kort
WAT IS MODERNE MUZIEK?
Het gaat met de moclerne muzielc als met zoveel anclere dingen :
het scheelt vee!, hoe je het helcijkt.
V\Janneer je de vraag: wat is muzielc? beantwoordt met dat
catechismusboelcje crier muziek uit de vorige eeuw: , ,muziek is een
kunst om het oor to strelen, het hart to roeren en het verstanci aangenaam bezig to houden", dan behoef je aan Strawinsky en Pijper
geen woord meer to verspillen.
S treling, roering en verpozing zijn bij de modernen zo ongeveer
verlceerd in kastijcling, ergernis en agressie. Dus weg er meeT
Pas op Met Strawinsky en Pijper gaan oolc Debussy, Rave!,
Bruckner, Franck, Beethoven, Bach, Palestrina en het Gi'egoriaans over boord. 'Want die zijn onzichtbaar maar hecht aan elicander verbonden.
at houcit ge dan over? De een: ,,Kun je nog zingen, zing
dan mee";' de ancler: ^ oh. Strauss; een clerde: de jazz, a! naar
gelang men de klemtoon Iegt op strelen, roeren of verpozen.
Ja, maar, zegt ge, nu overdrijf je toch vreselijlc. Beethoven vinci
ilc prachtig en de Matthäus Passion hoor zk seder jaar en zo is er
nog we! meer.
1k weet het we!. Mozart en Haydn en (niet to vergeten) Schubert
behoren waarschijnlijk oolc tot uw Iievelingscomponisten en vercier
zijn daar nog Handel en uit later lijd een enicele symphonie van
Brahms, Tschaikowslcy's , ,Pathelique", 'Wagners voorspel , ,Meistersinger" en sinds de film ,,Brief Encounter" Rachmaninof's
Tweede Pianoconcert aan toe to voegen.
Alles
elkaar maakt ge een keus uit twee eeuwen muziekproductie van West-Europa.
M aar de wereld is groter dan 'West-Europa en de cultuur ouder
dare, de 18e en 19e
sge eeuw. Wanneer ge vóór alles op direct genot
uit zijt, dan moet ge maar net doen als die catechismus-opstel!er
van daareven, die vonci, dat men het Coen zo heerlijic ver gebracht
had en dat het nu verder zo maar blijven moest in saecula saecuIorum, amen.
Maar nu moet ik zelf ook eerlijk zijn. 1k heb u met een tikje
ironle de mantel uitgeveegcl over uw m.i. bekrompen kijk op de
muziek. Laat mij er dadeIijk aan toevoegen, dat ik zeif 00k meer

geniet van een vioolconcert van Bach, een pianoconcert van Beethoven, een symphonie van Schubert of Mozart clan van de premiere van de een of andere „nieuwlichter " van cleze eeuw.
Ik vind die muziek mooier, ze spreekt meer tot me, ze slult zlch
aan bid alIes uit het verleden, dat ik, als Teder ander wens, onbewust in me omdraag. Goethe zei het aIs volgt : „Musik bedarf
weniger die Neuheit; jra, vielmehr Je aIter sie ist, Je bekannter
see uns vorkommt, desto besser wirkt sie".
Deze uitspraak kan men niet gebruiken zonder het korreltle
zout, dat hieruit bestaat, dat Goethe ' s repertoire-kennis niet grocer,
maar we! veeI beperkter was clan de uwe. Toen thzJ dg t zeide, lag
de Matthaus Passion nog onder het stof, om van de oudere muziek
maar to zwijgen. Hij bestrijdt niet het recht van een nieuwe muziekproductle, dock spreekt slechts uit, dat de muziek die u op
de een of andere wijze bekend is, u meer zegt dan alIes wat
vreemd is. ®ok in Frankrijk is er een zegswijze, waarin dit nog jets
zuiverder wordt uitgedrukt: „Ia musique est une fete de Ia memoire". Het is dus we! zo, dat direct muzikaal g enot het sterkst
gevonden wordt bid die kunst, die appelleert aan dat, wat in de
hoorder aanwezig is.
Dit houdt echter niet in, dat deze muziek nu ook inderdaad
mooier en beter is dan dat wat Ik niet ken. Wanneer men een bewoner uit de binnenlaiiden van Afrika de Vijfde Symphonie van
Beethoven Iaat horen, is zijn waardering niet groter dan die van
een Europees meIomaan, die (zuiver) Japanse muziek beluistert.
Het bIiJf t hem vreemd, het zegt hem niets, hid hoort slechts gedruis.
Vind ik dc^5 de moderne muziek niet mooier dan de oude, ze
is dikwijls we! beIangrijker omdat ze me jets nieuws brengt, omdat
ze een uiting is van mijn eigen tied en van de; periode die onmicddelliJk daaraan vooraf gaat.
Ik wiI niet beweren, dat ik de Duitse bezetling mooi vond., maar
voor mij is ze van meer betelcenis geweest clan de tachtigjarige
oorlog. Ze beef t ingegrepen in mijn Ieven. De begrippen oorlog,
tyrannie, honger en bevrijding, voorheen sIechts overgeIeverd, zijn
thans werkelijkheden voor me geworden. Bovendien heb ik nu
meer besef van wat onze voorouders deslijds bedoelden, Coen zij
zongen : „de tyrannie verdrijven, die mij mijn hart doorwondt",
clan aIle geschiedenisverhaIen en' -af beeIdingen mij konclen geven,
aangezien die slechts de buitenlcant der Bingen Ijeten zien.
Dit gaat een heel eind eveneens op voor de muziek. Vie alleen
naar een concert gaat om een prettige of (wat netter) een mooie
avond to hebben, die wiI sIechts aangename melodieën en weIluiclende IcIanken Koren. Een tikje vervelend mag het desnoods we!

wezen, aIs het dan maar welluidende verveIendheid is. Zo zijn er
ook kerkgangers, die zicli Bever door welbespraaktheid in de dommeI laten brengen, dan zich door een agressief woord uit hun
geestelijke sIaap Iaten porren.
Maar wie naar muziek Iuistert om geconfronteerd to worden
met het wezen der muziek, mag er niet van terugsclirikken om dat,
wat in zijn eigen tijd van dt phenomeen wordt verstaan en gemanifesteerd, to Ieren kennen en doorgronden.
Dit is voor de meeste mensen gemakkeIijker gelezen dan gedaan. De hedendaagse muziek is in Naar verschijningsvorm zo
geheeI enders den die van een eeuw geleden.
De inclerdaad heerIijke melodieen van Haydn, Mozart, Beete
lzoven en Schubert hebben, met hun prachtige harmonische begeI eiding n en uitgebaIanceerde combinaties van instrumenten, het
veld moeten ruimen.
Thans hoort men amper meer een meIodie, of men ken er geen
touw aan vastknopen. De consonante accoorden hebben pIaats
gemaakt voor samenkIanken, waarin de dissonant hoagtiJ viert. De
instrumenten-combinaties stellen, tezamen met vreemdsoortige
rhythmen en maatindeIingen, aIIes in het werk om de herinnering
aan dat wet geweest is, weg to vagen.
„La fete de Ia memoire " ken men bij de modernen niet vieren.
Men moet vergeten wet geweest is, evenals de eerste treinreizigers
eerst de veiIige behageIijkheid van postkoets of trekschuit moesten
vergeten, voor ze in dat snelheidsmonster durfden stappen.
Es Been IiefIijkheid, weIIuidendIieid enz. want dat is de muziek
niet. Muziek is meer. Ze is geen bedwelmingsmiddeI waarin ge
IieuI vindt voor de grauwheicl of hardheid van uw Ieven. Ze is het
gesubIimeerde Ieven zeIf. De smart en de vreugde, de Iiefde en
het Ieed, de godsvrucht en de strijd, ge vindt ze hier terug.
Dat bIijkt misschien nog niet eens het meest in die composities,
die een bepaaId onderwerp behandeIen. ,Tuist de z.g. absoIute
muziek, die alleen om Iiaar zeIf s wiI is gecomponeerd, is daarin
vaak het zuiverst.
Nu werkt iedere componist dat, aIs het goed is, op zijn eigen
wijze nit in verband met de tijd, waarin hij Ieeft en de stromingen,
die die tiJcl beheersen.
AIs Bach in 1885 geboren was, in pleats van in X685, zou hij
andere muziek geschreven hebben clan hij geclaan heeft. Het is de
vraag, of dtt werk even groot zou zijn geweest aIs dat, wet wij nu
van Item hebben. De huidige lcunstenaars hebhen hun tiJd niet
mee. Maar zeker is, dat hij nu evenmin bewondering had geliad
aIa hij toen ondervond van zijn tijdgenoten.
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En ik geef Strawinsky een goede leans op een jaarIiJkse Strawinsky-cyclus in het Concertgebouw, aIs dat er tenminste in 2148
nog staat.
De zin en do strijcl van het Ieven, die vindt men in alle werkeIijke kunst terug. Ik wiI daarvan enige voorbeeIden geven.
Wie het Gregoriaans hoort In de Rooms-KathoIieke kerken,
wordt waarschljnlijk in het begin onbewust getrof f en door de veIe
vreemde eIementen van deze soort muziek.
Ze is naar haar aard eenstemmig, aI wordt ze om practische
redenen dikIs begeIeid. Ze wordt gekenmerkt door een metrische vrijheid, die sIechts opweegt tegen haar tonaIe gebondenheid.
Op sommigen maakt ze aIIeen de indruk van eentonigheid, maar
wie dieper luistert, bemerkt, dat onder de zeIfbeperking dezer
cuItusmuziek de 10f, verering, smeking en boetedoening van de
makers dezer melodieen zich manif esteren in de kIankentaal van
die tijden 1).
HetzeIf de geIdt van de GameIan-muziek uit Indonesia. Het is
alIes vreemd en ongewoon. Een voor onze oren wat eentonige
melodie zeurt er doorheen. OppervIakkige Iieden hebben er direct
genoeg van, maar mensen die zijn doorgedrongen tot de schoonheid ervan, bIijven geboeid Iuisteren en gevoelen de verwantschap,
die er is tussen het Indonesische Iandschap en zijn bevolking en
deze muziek. Met opzet koos ik deze beide voorbeeIden, het Gregoriaa'ns en de GameIan. Er zijn er veeI meer, maar deze kunnen
ons ook voor het vervoIg van 'dienst zijn.
We zien namelijk de componisten in de tweede heIf t van de
vorige eeuw meer en meer onder de indruk komen van enige stijlelementen, die ook in de Gregoriaanse en exotische muziek aanwezig zijn. Zo komen verschilIende toonsoorten, die omstreeks i 600
door Majoor en Mineur verdrongen waren, weer in gebruik. Het
strenge metrum van de maatsoorten uit de klassieke periode wordt
vervangen door veelvuIdige maatwisseIing, waardoor de muziek
niet Ianger in een maatschema wordt geperst, doch het metrum
aan de muziek wordt ondergeschikt gemaakt.
Er werden echter in de jaren omstreeks 1870 nog veel meer
aanvalIen gedaan op het verstarde front van wetten en regels.
In de periode na Bach kwam de homophone muziek tot bIoei,
een kunstgenre, waarbij de bovenstem zich dermate geemancipeerd had, dat de andere stemmen van alle zeIf standigheicd
werden beroofd. Was er in de tijd van 1400.-r 1750 sprake geweest
1) Er is duidelijlc verschil tussen het Gregoriaans van de VI en b.v. de
XII eeuw.

van polyphone muziek, waarbij iedere stern zelf standigheicd en
karakter bezat, reeds Bach' s zonen wendden zich tot de toenmaaIs
nieuwe richting der homophonie, die na de grote bIoei de poIyphonie geheeI nieuwe mogeIijkheden voor de componisten opende.
Door zich de muziek niet Ianger horizontaal (als een harmonierende groep meIodische Iijnen) voor to steIIen, doch verticaal (als
een opeenvolging van accoorden), ontstond de mogelijrkheid tot het
vormen van of geronde zinnen van in de regel 8 maten, onder to
verdelen in 2 X 4 of 4 X 2 maten.
In de zeventiger+ Jaren werd ook djt steigerwerk aI meer als een
belemmering ondervonden en begon men melodieen to schrijven,
die niet beantwoordden aan de reeks 2-4-8-16 enz. Dit was zoweI
voor de structuur van de melodie als voor de vorm van het kunstwerk als geheel een zeer ingrijpende verandering.
AIs Iaatste kenmerken der verschuivingen, die in de halve
eeuw voor het eigenlijke modernisme plaats grepen, moet ik noemen de uitbreiding van de tonaliteit en de toenemende spanning
der samenklanken.
Voor wat het eerste betreft moet ik beginnen op to merken, dat
tot ± 1 870 2 ) in een compositie een bepaald tooncentrum overheersend was. Bij dt centrum (de tonica) behoorden, 6 tonen, die
tezamen de toonladder vormden, waaruit een werk was opgebouwd, b.v. c-d-e-f-g-a-b-c.
Deze reeks wordt echter verkregen, door op een piano de zwarte
toetsen to negeren. De zwarte toetsen konden sIechts gebruikt
worden, wanneer men zich tijdelijk van het tooncentrum verwiJcderde en een nieuwe tonica aannam, hetgeen men aanduidt met
de term: moduIatie.
Dot moduleren nu werd in de periode die aan de modernen
voorafging steeds meer toegepast, zodat een muziekstuk theoretisch
uit 7, loch practisch uit 12 tonen werd gecomponeerd. De chromatiek (het gebruik van alle halve toonsaf standen) verdrong de diatoniek (de toonreeks van 7)
De samenklanken zijn van oudsher gescheiden, in consonanten en dissonanten. Het is een zeer verbreid misverstand, de eerste
snort to vereenzelvigen met mooi-, de tweede met IeIijkkIinkend.
statisch,
De Juiste betekenis dezer termen is veeleer : consonant
dissonant
dynamisch.
De geschiedenis der meerstemmige muziek heef t aangetoond
dat deze begrippen aan verschuiving onderhevig zijn. Een dso2) Om misverstancd to voorkomen wits ik er op, dat men aan dit jraartal
niet aI to star mag vasthouden.
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pant, die aanvanlelijk zeer sterk gevonden worcit, begint op den
cluur nan kracht to verhezen en wordt eindehjk als consonant
waargenomen.
In de periode die hier besproken worcit, was dt proces reeds
zover voortgeschreden, dat de componisten er toe overgingen, enige
dissonanten op ellcaar to laten volgen, zonder de ontspanning van
een consonant als afwissehng, hetgeen de clynamiek der muziek
sterk verhoogde.
Deze gang van zaken hon zonder a! to grote protesten uit het
pubhek voortgang vinden. V\/el werden gaandeweg de successen
der nieuwhchters uit die lid met groter moeite verkregen, maar het
fluiten, weglopen en kabaal Laken Meet voor die kunstenaars
bewaard, die na de eerste werelcloorlog hun scheppingen in de
concertzaal presenteerden.
Immers toen het duidelijk werd dat, vat tussen 187o en 1910
was voorbereid, Been halt Meld bij de opvatting die het grote
pubhek er aangaande de begrippen mooi en lelijk op na wenste
to houden, loch dat het ontwikhehngsproces zich in sterk versneld
tempo had doorgezet, toen hon men zijn gemoedsrust niet Langer
sussen met de hoop, dat alles we! goed zou komen, doh beantwoordde men de stormloop op de heihge villa , ,Roering, streling
en verpozing met agressie.
Het was dan 0ok geen kleinigheid, wat er in luttele jaren veranderd was. De evolutie uit de voorafgaande halve eeuw op de
voet volgend, moet men vaststellen, dat Ietterlijk nan alto normen
en schema's zo hevig gerukt was, dat ze bijna onherkenbaar waren
geworden.
De schuchtere poging tot weder in gebruikneming der oude
toonsoorten had zh verbonden met de ujibreiding van het tonaliteitsbegrip. De resultaten waren de twaalftoonreeks van Schonberg, waarin alle tonen gelijkwaarchg zijn, de b- en pluritonaliteit,
waarbij in de verschillende stemmen verschillende tooncentra
tegelijkertijd optreclen, en de atonaliteit, waarin men zich in het
geheel one Been centrum bekommerde. (Het systeem van kwarttonen (Haba) heeft tot heden toe weinig invloed op de muziekproductie gehad.)
Op het gebied van de maatsoorten keerde men feitelijk geheel
terug tot de practijk uit de late middeleeuwen, waar maatwisseling
schering en inslag was, thans echter toegepast met 20e eeuws ratfinement. De homophone schrijfwijze, die sinds had
stand gehouden, werd vervangen door de polyphone, dock 0ok
deze onderging ingrijpende veranderingen.
Met de homophone muziek verdween de aan haar verwante,
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traditionele zinsbouw en werd de melodie Iosgemaakt uit een
schema, dat op den duur dodeIijk voor haar zou zijn geworden.
Reeds de voorlopers der modernen waren tot de ontdekking
gekomen, dat men denkend in rekenkundige reeksen, de melodie
vervIakt tot een meIoclietje, wat lets geheel antlers is.
Saar de grootste conflicten ontstonden toen de componisten in
hun werken Mk gaven, dat de verhouding tussen consonanten en
dissonanten, die men voorheen reeds enigermate in beweging had
gezien, nu met ferme sprongen was gewijzigd.
De oude consonanten waren zo goed aIs heIemaal van. het
toneeI verdwenen en verschiIlende dissonanten (in vroegere hetekenis) waren daarvoor in de pIaats gekomen.
Voeg daar bij nog de gelieeI nieuwe behandeIing van het orkest
en van verschiIIende instrumenten-combinatie ' s en ge hebt zo
ongeveer een overzicht van de veranderingen, die omstreeks 1910
hebben pIaatsgegrepen. Nauwkeurige en voIIedioe behandeIing
moet ter wiIIe van de aard van dit artikeI achterwege blijven .
De vraag waar het op aankomt is nu'maar: Wat bezieIde de
componisten tot het schrijven van zuIk snort muziek?
Het kan niet ontkend worden, dat er een aantaI muziekschrijvers was, die zich om, de muziek minder bekommerde dan om
het experiment. Zij zagen de verstarring van het nude systeem
scherper dan de weg om hieraan to ontkomen. ZeIfs wiI ik weI
toegeven, dat er waren, die in het modernisme een middel zagen
om hun onmacht to maskeren. Het experiment heeft zijn betekenis
gehad, voor zover taIentvoIIe componisten het hebben beproefd
of geadopteerd. Het gaat echter niet aan, de geheIe scheppingsperiode van de Iaatste dertig a veertig jaar over deze kam to scheren. Reeds thans heeft een groot aantal kunsiwerken uit deze
periode zijn bestaansrecht bewezen. Dat dt zo spoedig geschiedde, pleit voor het aanpassingsvermogen van de moderne mens.
SteIIen wiJ dus opnieuw de vraag Haar de drijfveren der moderne componisten, dan kan Izet"antwoord sleclits Iuiden: ziJ zoeken,
precies aIs de kunstenaars van aIIe tijden, zich to uiten in een
taaI, die in aIIe opzichten in overeenstemming is met hun tijd.
Dat dt niet de taaI is, die onmidcleIIijk door de tijdgenoten wordt
verstaan, is niet zo erg. Het zou veel erger zijn, wanneer deze
weigerden, tot het nieuwe idioom door to dringen.
Wanneer het ecliter zover zou komen, dat de roep om een
nieuwe kunst van het pubIiek uit moest gaan, dan zou daaruit
bIijken, hoezeer de componisten waren ingesIapenI
Ik gebruikte Izierboven de vergeIijking iussen de taclztigjarige
oorlog en die van '40'-• ' 4g en steIde, dat wij door deze iaatste lets
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Ia ebben ervaren van hetgeen in die eerste de gemoederen bewoog.
Ten opzichte van de muziek kan dii beeIcd nog nader worcden uitgewerkt.
Ik erken, dat bij de kennismaking met de moderne muziek
van „une fete de Ia memoire" geen sprake kan zijn en dat het
ook, wanneer men bij het horen van de nieuwe geIuiden over het
stadium der ergernis heen is, nog enige td kan Buren voor men
de schoonheid dezer soort muziek begint to ervaren. Is men echter
eenmaal zover gevorderd, dan is daarvan een zuiverder kijk op
Ia et wezen der muziek de vrucht.
Is het niet zo, dat joist door de muziek uit het gaIante en romantische tijdperk (ruw gedateerd : z 760 i 860) bIj menigeen de mefling beef t postgevat, dat aIleen zuIk een melodie moos is, die men
kan onthouden en nazingen? Is het succes van veeI composities
niet to herIeiden tot het f eit, dat zij een gemakkeIijk vast to houden,
of van to voren reeds bekende meIodie op duldelijk waarneembare
wijze Iaten Koren?
Het wezen van de muziek is echter nog iets antlers en iets meer
clan het wijsje, dat de eerste violen in het orkest speIen, zo goed
als de beeIdende kunst uitgaat boven het pIaatje, en Iitteratuur
boven het verhaaItje.
Door de ervaringen van de tweede wereldoorlog heb ik net
alIeen de spanningen en de bevrijding van deze periode zeIf ondergaan, ik heb ook jets van de diepere betekenis van de verhalen
en afbeeIdingen der Tachtigjarige (en van iedere andere) vrijheidsstrijd ontdekt.
Z o is het ook met de moderne muziek. Wanneer Ik mij kan
I osmaken van mijn oude opvattingen aangaancle het wezen der
muziek en ik mij openstel voor wat mijn tijdgenoten van dt phenomeen verstaan en verwerken in hun scheppingen, dan zal ik
een zuiverder k^jk krijgen op de muziek aIs geheel.
Het is geen toevaIIige omstandigheid, dat de kennis van en de
Iief de tot de muziek van Bach en een periode van Brie a vier
eeuwen voor hem, juist samenvaIt met het moderne tijdperk.
Het is veeIeer zo, dat de hedendaagse componisten hebben
teruggegrepen, over de kIassieke en romantische tijd heen, naar cle
principia van cle oude meesters, waarin zij vanzelfsprekend nieuwe
mogelijkheden hebben gezien, in verband met een nieuwe tijcd.
En is zo, hoewel ze aanvankelijk een revoIutie geIeek, toch niet
weer ook de mocderne muziek in principe „une fete de Ia memoire"?
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Niek van der Heide

DAT EENS MIJN HARTSLAG
ZINGEN MAG....
Dat eens mijn hartslag zingen mag,
Z o onhekommerd en zo vrij
Van wat nog immer zijn beslag
Legt op mijn vrede en op mij,
Dat ik mijn hloeiwijs onderken,
Mijn stihIe groei, mijn vruchtbaarheid,
het karig zaad van eigen stem
In verzen en geschrift verspreid ;
Want alIes heeft een eigen Iied
en zingt op oncderseheiden trant;
\Vie aIs een kind de wereld ziet
`7`l eet
voorgoed hieraan verwant,
En Ioopt verwonderd Iangs de straat
en aarzelt aan een oude gracht
Waarin een kerk gespiegeId staat,
die slechts het carillon verwacht
Dat aan het water zingers gaat
een kIeine, middeleeuwse wijs,
en dat het water trilIen Iaat
en resoneren, rein op refs......
Het bIijft meat stiI, en star, en dcht,
zadat dt wonder nooit geschiedt
In mij staan stecTen opgericIit,
een spiegeIbeeId, nog zonder lied......
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J. Boncla

DE TORENBOUW VAN BABEL
Nu, even, staat hij shI en ziet de Ianden
zacht zingend in het morgenwaas; de dauw
Iigt dulzendvoudig f onI eIend en 't bIauw
Iaait van goud Iicht; schuchter vouwt hIj de banden
en gIimlacht stil. Zijn wezen is weer gans
in ' t land waarin hTj groot werd — zie de schapen
is nog lnaap en
gaan blatencd voor hem uit,
hz1 float en zingt, — het Ieven wordt weer daps —
De zweep bijt in zijn rug. De drijver wijst
den Iuiaard drlftig naar de stenen. 't Stof
dwarreIt omhoo g en waait de morgen dof
De dromer bukt — de toren rijst — en rijst —

AAN DE LEZERS
Met cut nummer is „Ontmoeting " toegekomen aan het erode
van de tweede jaargang. De Pinksterconferentie van cut jaar, die
veIe Ontmoeting-Iezers samenbracht heeft, meer nog dan die van
1 947 ons getoond en ervan overtuigd dat er een, misschien nog
niet grote, maar zeker tocI^ ook niet al to kIeine, Iiteraire gemeenschap is ontstaan, die, aIs zij trouw en eensgezind bI^Jft, het werk
van ons tijdschrift kan blijven dragen en tot hoger praestaties
opvoeren. Wij hebben van meet of aan weerzin gehad tegen zeker
abstract gepraat over „ChristeIijk kunstenaarschap " , armzaIige
verbeeIdingen van het theoIogiserencl verstancl en wij zoeken onze
Iracht Iief st in het practisch nastreven van onze ideaIen. Maar wie
die weg opgaat ontdekt steeds meer hoe volkomen onchristeIijk
ook in dekunst deindivicivaiistische Ievenshouding is en...... hoezeer men afhankeIijk is van een gemeenschap, waarin men eIkaar
over en weer draagt en verdraagt. En kom nu in HoIIand onder
Christenen eens om gemeenschap... Maar het werk in „Contact
en „Ontmoeting " heeft ons toch geIeerd dat er samenwerking
mogelijk is, mits men een duidelijk uitgesproken grondsIag heeft,
een concreet Joel nastreeft en zich niet in abstracties verIiest.
Literaire beIangsteIIing is, in aIIe kringen, sIechts ht een minderheid to vinden. Maar de situatie is niet geIijk. De „wereld"
buiten de kerk heeft Naar theme ' s vrijweI uitgeput. De Iiteraiuur
is veeIszins gaan spiralen om de erotiek en die is in een nederi
waarts koIkende beweging terechtgekomen. Het gevaar is groot,
dat Iiteratuur van Christenen ook in die donkere k0Ik Haar de
diepte wordt meegesIeurd. Wij moeten daarom Haar onze eigen
theme ' s omzien. Het Christelijk gemoedsIeven, het hartekapitaaI
van generaties die in de schaduw van het kruis Izebben geIeefd,
heeft sinds de bIoeitijd van bet CaIvinisme in Nederland Iiterair
nauwelijks meer stem gekregen. Duizend Bingen, nooit vermoed
en noon gezegd, zijn dear nog doodgezwegen.
Het Iigt ver buiten het bestek van Bit redactioneei bericht om de
oorzaken hiervan na to gaan. Wij zeggen alIeen: ons werk is
broodnoclig; blmf ons heIpen. HoeveeI onbewuste wreeclheicl Iigt
er in uitIatingen, die men zo vaak uit broedermonci to Boren Icrijgt:
„Waarom geiuigt Uw kunst niet meer van Christus?" men keert
de verhoucling aItijd weer om. Christelijke kunst is oogst van
Christelijk Ieven en ChristeIijk Ieven is noon het Ieven van een
individu aIIeen, maar aItijd van een gemeenschap. Hoe ken men
van een enkeIing vruchten verwachten, die aIIeen op een ge560

meenschappelijke akk er rijpen? Dat hartekapitaal, waarover wij
spraken, die beIegen ervaring van ChristeIijk Ieven gecdurende
generaties, weIk kapitaal bij voortgaande ontkerstening van het
volksIeven zeker voor de kunst verIoren zaI gaan omclat het niet
weer zal worcien verstaan en dat dus stem moet krijgen, zo mogeIijk vandaag nog, kan dit aIleen indien aIthans bij geIoofsgenoten
Iiefde en begrip, hoop en verwachting aangetroffen wordt. Vanclaar contacten en ontmoetingen, productie, conf erenties, briefwisselingen, gesprekken I We kunnen het niet genoeg herhalen :
beIangsteIIing, mecdeIeven, steun, verwachting zijn ook scheppencde
f actoren T Wij Ikunnen niet berusten in de wanhoopskIacht van
Marsman, dat zijn yolk geen kIankbodem wilde zijn, niet kIinken
wiIde, maar wij zeggen en blijven zeggen: Volk, klink, om Christus ' will En dat is meer dan een verzoek ; het is een roep ; uit en
tot roeping.
De tweede jaargang van ons tijdschrift is omvangrijker dan de
eerste en kan naar onze bescheiden mening ook wat de kwaIiteit
betref t een vooruitgang genoemd worden. De redactie bIft haar
uiterste best doen op deze weg niet to vertragen.
De heer P. J. Risseeuw gaat heIaas de redactie verlaten om
voortaan aIs gewoon medewerker ons van tijd tot td bijdragen
of to staan. Het is moeiIijk to zeggen aan weIke kant de spijt groter
is: aan de zijne of aan de onze. Maar dit uittreden is begrijpeIijk,
indien men bedenlct hoeveeI tijd en kracht het eigenIijke boekenschrijven in schaarse vrije uren kost en hoeveel besIommeringen
eIke redactionele arbeid meebrengt. Het mag wel eens gezegd
worden, dat de peer Risseeuw niet-alledaagse redactiegaven bezit,
die ten nauwste samenhangen met zijn mensenIief de en sociaaI
besef. Dat deze gaven in de loop der jaren de erkenning hebben
gevonden, die ze verdienen, zou een to stoute bewering zijn. Het
moge daarom bij deze, overigens onwelkome, gelegenheid eens
duideIijk worden uitgesproken, hoe hoog wij hem schatten, hoezeer wij hem genegen zijn en hoe vaak wij van zijn ervaring,
inzicht en „tips " ook in „Ontmoeting " hebben geprof iteerd. sicr c^s
1918 redacteur van „Opgang " , was de heer Risseeuw medeoprichter van „Opwaartsche \Vegen " en daarvan redacteur tot
en met de tweede Jaargang. Hij redigeerde de bij CalIenbach uitkomende Kerstboeken (een idee van P. J. R., dat nadien veel
navoIging en nabootsing vond) van 1 924 tot 1933; was redacteur
van het Zondagsblad van „De Rotterdammer" van 1931 -4 1934
en later tot 1941 Iiterair medewerker van het genoemde dagbIacd.
Voorts was hij eindredacteur van de Iustrumboeken van de Chr.
Auteurskring in 1934 en 1939 en gedurende de thans verschenen
561

\wee J'aargang en redacteur van „Ontmoeting " . Wij kunnen aIIeen
maar van harte hopen, dat de omstandigheden eerlang een terugkeer aIs redacteur mogeIijk zuIIen maken.
En nu jets anders. „Ontmoeting " wiI een aIgemeen-cultureel
maandbIad zijn en bracht in de afgelopen twee jaren dan ook'
bijdragen in die richting. Maar bedenkende, dat de beste waarborg in dezen niet in incidenteIe artikeIen en recensies, maar in
de samensteIIing van de redactie is geIegen, hebben wij de heren
drs. M. Geerinlz Baker, musicoloog en Henk Krijger, grafisch
kunstenaar, uitgenodigd tot de redactie toe to treden. Beide heren
hebben de benoeming aanvaard en zullen van het voIgend nummer of deeI van de redactie uitmaken.
Aan de voet van dt bericlit vindt men enkeIe Ievensbizonderheden van onze nieuwe redacteuren. De heer Bakker kept men
reeds aIs f ijn en wetenschappelijk onderIegd musicus en als muzikaal adviseur van de N.C.R.V. Bij dt practisch arbeidsveId krijgt
nu in „Ontmoeting " een plaats op de spreektribune. Wij
hopen voor onze Iezers en voor onszelf dat het nog onbedrukte^
papier van „Ontmoeting " hem moge prikkeIen tot het schrijven
van beIangrijke artikeIen en critieken, waarin wij mogen profiteren
van zijn kennis, inzicht en groeiende ervaring. Moge het proza
zijn, geboren „aus dem Geiste der Musik " I
De heer Krijger heef t in vakkringen reeds een behoorlijke bekendheid en reputatie verworven. In ons jongste Kerstnummer
verscheen van zijn hand een knap en principieeI artikel over het
smeedwerk van AIexander Calder; over de beeIdhouwer Ossip
Zadkine schreef hij in onze Iaatstverschenen of levering een diep
ctoordachte bijdrage onder de titel „Drie Overwegingen " . De
conf erentiegangers van dt jaar, die de heer Bakker hebben horen
musiceren, hadden ook het genoegen de heer Krijger over zijn
kunst to horen Iezen. Wij f eIiciteren onszelf met deze beide vertegenwoordigers van een jongere generatie en... wensen ook hen
geIuk, want aan een redacteurschap van „Ontmoeting " is geen
eer of voordeeI to behaIen; onder deze omstandigheden is hun
merle-arbeid een proef op de som van bun beIangeIoze verknochtheid aan de goede zaak en hun bereidheid tot blijvende samenDE REDACTIE
werking.

H e n 'k K r ij g e r wercd geboren 19 November 1914 op Soemba aIs
zoon van Ds. L. P. Krijger, missionair prediI ant aIdaar. Bezocht het Geref..
Gymnasium to Amsterdam, werkte een jaar op een boerderij, ging daarna
naar de KunstnijverheidsschooI to Amsterdam en vervoIgens (in 1933)
naar het Rijksinstituut tot Opleiding van TekenIeraren. Hij behaaIde de
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middeIbare akte in 1938. In i94i gehuwd; Ieraar tekenen aan M.U.L.O.
schoIen tot zomer 1945. Nadien vrije arbeid. Had aI vroeg beIangsteIIing
voor alle niet-naturaIistische kunstuitingen en voor alIes wat „primitief"
is. Krijger maakte in 1937 een grote tekening „Grootvader met 2 kIeindochters" (figuren in 2eeuws costuum), waarmee hij een eerste prijs
behaaIde; exposeerde voorts in Amsterdam, Utrecht en Kampen. Van de
boeken, die Kr. verzorgde, molten hier worden vermeId: „Job " van Hein
de Bruin, ,,MiracIe in the Rain " van Ben Hecht, „Om het Levende
Woord" van K. H. Miskotte en „Moeller Marjanne ' s Kerstfeest" van Antoon
CooIen. Voor de dit najaar to verschijnen „Sproo^kjes voor grote Mensen"
van Antoon CooIen maakt Kr. 1 gekIeurde frontispiece, 12 zwart-wit tekeningen, 12 frontvignetten, omsIag, band en de voIIedige typografie. Kr.
schreef ook (onuitgegeven) romans, noveIIen en enkeIe korte verhalen.
VVoont en werkt to Amsterdam.
M. G e e r i n k B a k k e r is zoon van de ook in organistenkringen
bekende Arnhemse arts Dr G. Bakker. Geboren 1 November 1921 to Den
Helder. Deed eindexamen gymnasium A in 1941. Studeerde muziekwetenschap bij Dr Bernet Kempers, piano bij George van Renesse, muziektheorie bij Willem en Hendrik Andriessen en bij Ernest \V. Mulder.
Deed in 1946 eindexamen conservatorium (hoofdvak piano). Werd 1 Juli
1946 benoemd tot hoofd van de ofdeIing Muziek der N.C.R.V. Legde in
December 1947 het candidaatsexamen muziekwetenschap of aan de StedeIijke Universiteit to Amsterdam, met Ikeuze-bijvak wijsbegeerte. Studeert
thans verder voor het doctoraaI-examen muziekwetenschap. Was na de
oorIog een jaar muziekrecensent voor „Trouw " in Amsterdam. Schreef
enkeIe artikeIen in ,MuzikaIe Ommegang " (onIangs verschenen) en stelde met Prof. Dr Bernet Kempers een boekje samen over de ItaIiaanse
Opera, dat uitgegeven wordt in de „Symphonia"-reeks.
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VLUCHTIGE NOTITIEN
De tip en het manco

„Nee, meneer, " zei de man naast me (we zaten samen op een bankje in
het park en 't was prachtig zomerweer), „nee, kom me niet aan m 'n Iijf
met gedichten en van die Ietterkuncdige verhaIen. Dat is niks voor mij. Ik
en m'n vrouw en m'n ongetrouwde dochter haIen ieclere Zaterdag een
bock uit de bieb op de hoek bij ons en dan hebben we iecder drie boeken
voor een dubbeItje in de week. En dan heb ik graag avonturen-boeken of
detective-verhaIen. Over de grootheid Iees ik ook graag. D 'r moet spanning
in zitten. We zijn alIe drie eender, dus dat komt best uit. \Vaarom Ieest
een mens? Om z 'n eigen narigheid to vergeten. \Vant ik zit hier nou wel
in m'n beste pak in 't zonnetje to kijken, maar daarom heb ik m 'n narigheid nog weI. AI was 't alleen aI, dat k hier zit. Centen om es naar 't
buitenIand to gaan heb ik niet. Niet eens, om es Limburg to gaan bekijken.
En dat bier die Rus zo dicht bT; zit, vind ik ook aI niet IoIlig. Ze
praten we! es van onze tljd is zus of zo, maar onze tijd is net als vroeger:
een snerttijd. En in de, oorIog dacht 1k: aIs dat nou es voorbij is, ga ik zo
oud als ik ben nog naar Canada of zo. Ik was zo stom om to cdenken, dat
ze daar in New York of weet ik veeI aan de ka zouden staan roepen:
Komen juIlie maar gauw, bondgenoten, 't is hier best. Nou, dat weten we
weer. Zeg u gerust zeIf: is ' t bier niet veeI to vol? We zitten hier boven
op mekaar. AIs je niest, waait er een deur dicht. 't Is altijd het zeIfde: ga
es opzij, je staat op m 'n tenen. Maar d ' r schijnt niks aan to doen. En om
nou op de boeken terug to komen: als je Ieest ben je wat anders en kom je
ergens antlers. Je ben rijk of je ben een dipIomaat of een zwerver. En je
zit in de rimboe of in een wolkenkrabber. In ieder gevaI niet in dat dooie
park. NatuurIijk, het is maar surrogaat. Ik ging vanmiddag ook Bever inn
een vIiegtuig zitten of op de boot naar Argentinie. Dat gaat nou eenmaal
niet. Een mens moet de werkeIljkheid in 't oog houden. En aIs je dan wat
beIeven wit, ga je Iezen. Maar zeker geen verhaaItjes over je eigen narigheid, of over wat de een of andere halve Bare heeft gedacht toen hTj zijn
meisje naar huis had gebracht. Dat Iaat me zo koud aIs een steen. Nee,ik
wit in een bock beIeven tivat ik graag in m 'n echte Ieven zou hebben meegemaakt. En m 'n meisje heb ik tot verveIens toe naar huffs gebracht en
beroerdigheid heb ik genoeg beleefd. We zoeken aIIemaal ons beetje
vertier. En ik gun ieder diertje z 'n pleziertje, als ze mij het mijne maar
gunnen. Van Ietterkundigen en dichters moet ik niets hebben. Je zou es
zien: als ze het heIe NederIandse yolk in een Ieeb Iand zetten, dat Lien
keer zo groot aIs Nederland was, hoeveeI minder boeken ze schreven en
hoeveeI minder de mensen Iazen. Ze hadden d'r geen behoefte aan, meneer,
wat ik je smoes. En gedichten Iazen ze dan heIemaaI niet meer. Nee,
natuurIajk, ik ben weer es niet goed snik, dat weet ik nu aI vijf en zestig
jaar. En dat ik een materialist ben, is ook aI uit de ouwe loos. Ik zal
niet zeggen, dat we alIemaal eender zijn, maar geIoof me maar gerust:
de meeste mensen zijn net aIs ik. Wij Iezen een bock om wat er in
gebeurt, de heIe rest kan ons gestoIen worden. Denk es aan m ' n woorden
aIs je met schrijven een paar centen verdienen wilt. Geen gedichten,
P. S.
jongeman, en geen rare fratsen......"
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KRIT
ROMANS EN NOVELLEN
Franz Kafka, Het Proces. Amsterdamsche Boek- en Courantmij.
N.V. 1947. Vert. Alice van Nahuys.
De in 1924 op 41-jarige leeftijd gestorven Franz Kafka is zeker een
zeer merkwaardige figuur. Rusteloos heeft deze in Praag geboren
Joodse jurist gezocht naar de zin
van zijn bestaan, naar de zin dus
van het bestaan van de mens. Hij
heeft met opoffering van alles naar
de zuivere levensweg gezocht, die hij
meende to vinden in nederige zinvoile arbeid.
In hem verenigden zich het beste
van de Jood en van de Europeaan:
in zijn nagelaten werk vindt men 't
zoeken van God en het afdalen naar
de bodem van het bewuste leven.
Toen hij aan t.b.c. stierf, was zijn
werk, letterlijk zijn levenswerk,
nog niet af. Onder meer had hij
drie onvoltooide romans liggen. Hij
had bij testament bepaald, dat zijn
werk vernietigd moest worden. Zijn
vrienden, voornamelij k Max Brod,
namen het op zich, zijn beslissing
niet to eerbiedigen, dock het zeer
merkwaardig werk uit to geven.
Men kan over deze daad denken
zo men veil; niet ontkend kan worden, dat wij in Kafka's werk een
zeer waardevolle bijdrage hebben
tot de schat der cultuur. Toch: Kafka is hierdoor de benadeelde geworden. Zijn werk is on-af uitgegeven, het beeld is onvolkomen.
Aan de nagedachtenis van deze
eerlijke mens zijn wij verplicht,
steeds to bedenken, dat wij niet
weten waartoe hij gekomen zou
zijn, indien het hem vergund was
geweest, zijn weg ten einde toe to
lopen. En al geldt dit in zekere zin
bij ieder mens, bij Kafka klemt dit
wel zeer.
„Der Prozess", algemeen als zijn
voornaamste werk beschouwd, is
door Alice van Nahuys uitstekend
vertaald en door de uitgevers stijlvol verzorgd. Te betreuren is, dat
niet alle, aan dit boek ten grondslag liggende kopij is vertaald en
opgenomen. Een slechts weinig ter
zake kundige, doch critische lezer
zal nu de breuk, het onvolgroeide
opmerken. Hij zal met sommige

EKEN
stukken (hoofdstuk 8 bijv.) geen
raad weten, en het slot niet passend vinden. Hij zal dit een teleurstellend gebrek vinden, en niet een
to betreuren onvolkomenheid.
Kafka's stij 1 is zo zakelij k, dat zij
niet als zakelijk aandoet. „Het Proces" schijnt het verslag van een
droom; het ongeremd verbeelden,
dat de droom doet, is het toegepaste procede. Geen wonder, dat het
moderne denken zich van dit werk
heeft meester gemaakt. Want de
mens van nu, levend in een ten
ondergaande wereld, en zeker de
aan alle kanten belaagde en opgesloten Europeaan, is de dood op het
spoor in de duistere gangen naar
het onbewust gebied van zijn verwoest bestaan.
De hoofdpersoon van „Het Proces", een zeker Jozef K., is een
nauwgezet bankbediende, die op
een kwade dag na het ontwaken
merkt onder arrest to staan. In zijn
kamer bevinden zich twee hem onbekende dienaars van een hem onbekend gerechtshof, die hem verklaren dat zijn proces op de rol
staat en dat het 't beste is, zich to
schikken. En nu is dit het beklemmende van het boek, dat Jozef K.
zich inderdaad schikt. En dat zonder verwondering over het felt, dat
er een gerechtshof is, dat hij niet
kent; dat men hem laat arresteren
zonder bevelschrift en zonder de
beschuldiging to formuleren. En
dit wordt dan verteld als deel van
een overigens nuchter, reeel verhaal. Dit volkomen onwerkelijke,
dit waanzinnige tevoorschijn komen van deze procesvoering voltrekt zich, als in de droom, in het
alledaagse, normale leven en wordt
daardoor eveneens normaal.
Jozef K. krij gt een zeer grote mate
van bewegingsvrijheid; hij mag alle stappen doen, die hij wil,
maar hij kan geen stap doen zonder op de organen van het gerechtshof to stoten. Hij wordt verhoord, hij neemt een advokaat, hij
gaat zich geheel gedragen als een
schuldige beklaagde, zonder dat hij
weet, waarvan hij beschuldigd
wordt en zonder dat hem het absurde, het krankzinnige in de situatie opvalt. De griffies der rechtbank zijn zomaar op zolders van
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hart ontkent de aanwezigheid van
het proces en de ongeformuleerde
schuld evenmin als het opkomen en
ondergaan van de zon. Het is nu
eenmaal dwaas, het goed recht van
de werkelij kheid in discussie to
brengen. Kafka is geen dwaas.
hij ontmoet, of , beschuldigde is, of Kafka redeneert niet over de
een functie bij het gerechtshof schuld. K. springt niet tegen de
tralies op, hij beweegt hemel en
heeft. Zelfs in 't hem zo vertrouwaarde niet om to weten waarvan
de bankgebouw bemerkt hij een kahij beschuldigd wordt. Hij ontkent
mer, die door het hof gebruikt
de rechtsgrond niet; hij tracht alwordt.
leen maar aan een veroordeling to
Hij hoort, dat zijn proces er lelijk
ontkomen. Doet het er veel toe, to
voor staat. Zijn advokaat stelt requesten en rapporten op, zonder weten waaraan men schuldig is, zo
men van zijn schuld overtuigd is?
dat deze iets weet, of ergens bij teNeen, K. tracht niet to ontkomen.
genwoordig mag zijn. Er is niets
Hij doet geen poging tot ontvluchzeker; zeker is slechts, dat het proting en als de beulsknechten hem
ces gevoerd wordt.
komen halen, blij kt het, dat K., die
Ten slotte wordt K. door gerechtsdienaars uit zijn huis gehaald en van het vonnis forn-meel niets afwist, zich voor de executie correct
op correcte wij ze omgebracht. En
had gekleed. Hij aanvaardt zijn
K. zegt op het ogenblik van sterschuldig zijn, ook al begrijpt hij
yen: „Als een hond". ]De auteur
voegt er aan toe: „Het was, alsof de het niet. Zelfs de onmacht jets to
weten van zijn verschrikkelijk proschaamte hem zou overleven".
ces, ja, zelfs de onmogelijkheid lets
Kafka's werk wordt op velerlei wijervan to weten, wordt tot schuld.
ze geinterpreteerd. Maar dat Kafka
de weg der volkomen verootmoedi- Hij is verloren, hij is verdoemd, en
dat is zijn levensrealiteit.
ging, van het stemmeloos slachtofHet onvoltooide boek houdt een
fer zijn, als een weg van verlossing
mogelijkheid verborgen van geloof
zou hebben gezien, vermag ik niet
aan een weg ter ontkoming. K.
to geloven. Veel meer lijkt mu dit
komt in een Domkerk terecht,
het zijns inziens enig mogelijke.
waar, ieder detail heeft waarde,
Maar zo mogelij k zou de schaamte
waar het zo duister is, dat hij bijna
dit verloren gaan overleven.
niets kan onderscheiden. Daar zegt
Voor mij is „Het Proces" de vereen priester tegen hem: „Ik hoor
beelding van de bewustwording
dus bij de rechtbank, maar waarom
der erfschuld. God doet ons dit afzou ik jets van je willen? De rechtschuwelijke proces aan.
bank wil niets van j e. Ze neemt j e
Naarmate wij bewuster leven, naar op als j e komt, en laat j e gaan als
mate wij onszelf en het leven trach j e weggaat."
ten to doorgronden, ondergaan wij
Heeft de mens zijn lot niet in eigen
er de beklemming van. Sommigen
handen? Kan hij zich dan niet ontzullen het vroeg ervaren, anderen
trekken aan het gerechtshof ?
eerst op hun sterfbed. Maar dan
Neen, hij kan dat niet en wil dat
zonder dat wij het vreemd vinden,
niet. Hoe missen wij bier, wat Kafnemen wij het f eit van in beschulka wellicht nog had willen zegdiging staan in ons leven op. Het
gen. Want er is nog altijd de mogaat al ons doen en laten beheergelij kheid, dat het ongelovig densen. Alles en iedereen blij kt dan in
ken, en zeker is er die mogelij kcontact to staan met het gerechtsheid voor het Joodse denken, dat
hof.
de mens tot deze uitspraak komt:
Zeker, er is soms de matte vraag
„Het kan niet anders, of er is Loch
naar het waarom. Maar mag dat
de mogelijkheid, dat God een weg
verzet heten? Men kan zich afvragen of men het dan helpen kan, ter ontkoming gegeven heeft."
Trouwens, Kafka schijnt hierop to
dat men in Adam gevallen is, maar
wie zo eerlijk is als Kafka, ontkent doelen in zijn verhaal van de man
voor de poort van de Wet. Men kan
niet dat het proces er is, dat men
zich verstandelijk wel is waar kan die poort niet binnengaan, en toch
is die poort er opdat men zou binonschuldig achten, maar dat het
hof zich niet vergissen kan. Het nengaan. Waar is een poort anders

gewone huizen; op onmogelijke
plaatsen worden verhoren afgenomen. Er is een uitgebreide hierarchie van rechters, die niemand ooit
to zien krij gt, rechters waarvan
groteske bijzonderheden bekend
zijn. K. bemerkt, dat bijna ieder, die
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voor? Maar de weg vinden, zo hij
er is, kan niemand zonder dat God
er hem toe dwingt. Nog altijd versteekt Adam zich voor God. Alles
liever dan staan in Gods volmaakt
licht.
Buiten het Woord (Christus) , dat
God zelf spreekt, is er geen weg
ter ontkoming. En ik schrijf dat
maar weer neer, alsof dit net zo
gewoon is als: twee keer twee is
vier.
Kafka's „Het Proces" kan men genieten als werkstuk. Het is een
buitengewoon boeiend visioen. Ook
al heeft dit boek ons niets to zeggen, dan nog is het lezen ervan in
zoverre de moeite waard, dat het
ons een groot aesthetisch genot
verschaft.
Maar een christen heeft dit boek
zeker iets to zeggen. Want hij gelooft soms even gemakkelijk aan
erfschuld en aan Christus' borgtochtelij k lij den, zoals hij aan het
rond zijn van de aarde gelooft:
nooit gezien, maar toch heus waar.
De diepte der schuld, het vreselijk
karakter van het proces ontgaan
hem dan en zo ontgaan hem de
diepte en de rijkdom van zijn verlossing. Zo komt de doorsneechristen er toe, niet to bemerken,
dat de problemen van dood en leyen onontwarbaar zijn, niet to benaderen met het verstand noch met
het hart. Hij ziet niet, dat het leven
in laatste instantie een afschuwelijk avontuur is. Zijn leven wordt
daardoor een aaneenrij ging van
dilettantische daden.
Ik ben er mu van bewust, dat ik
zeer belangrijke aspecten van dit
boek onbesproken heb gelaten.
Vooral het typisch Joodse twisten
met God heb ik niet aangeraakt.
En ook de verhouding Kafka -Existentialisme is een beschouwing
overwaard. Ten slotte is er het verhaal van de man aan de poort van
de Wet, dat behandeld zou moeten
worden. Een recensie is voor dit alles echter minder geschikt.
Ik wil volstaan met de opmerking,
dat wij ons als christenen ernstig
met Kafka moeten gaan bezighouJ. V. D.
den.
Sigrid Undset, Kristin Lavransdochter. J. M. Meulenhoff, Amsterdam. 1948. Uit het Noors vertaald door Dr. A. Snethlage.
Wie, na lange tijd experimenteel
j ongerenproza gelezen to hebben,

tot welk isme het ook moge beho .
ren, zich ertoe zet, opnieuw Sigrid
Undsets trilogie to lezen, ervaart
dit als een bevrij ding. Hij voelt zich
als iemand, die na een tocht door
klamme kelders en muffe kamers,
naar buiten treedt en de oneindigheid van de hemelkoepel boven
zich ziet. Hij heeft de neiging, ieder
surrealistisch, psychologistisch of
wat voor ander istisch proza als
klein, als demonstratie van onmacht
to bezien. Het lijkt mu zijn slechtste neiging niet. Nog altijd blijft de
zinvolle verbeelding van de werkelij kheid het hart van de kunst.
Meulenhoff heeft het grote lezerspubliek met deze dundruk-uitgave
van dit machtig epos een bij zondere dienst bewezen.
Het is onnodig op de kwaliteiten
van S. Undsets werk to wijzen: wie
het eens gelezen heeft, behoudt een
onuitwisbare indruk. Haar figuren
zijn volstrekt middeleeuws en toch
tevens zo levend, zo van nu, dat
men waant Naar opgeroepen wereld
als de eigene to kennen. Dat alleen
kan het genie, het uitzonderlij k talent.
Want het grote menselijk gebeuren
is door de eeuwen heen gelijk gebleven. Hiervan de zin to ontdekken door middel van het scheppen
van een visionnaire werkelij kheid,
is nog altijd het doel van de romankunst.
Kristin Lavrans-dochter is een der
schoonste scheppingen van deze
eeuw.
J. v. D.
Albert Helman, Omnibus, Amsterdamsche Boek- en Courantmij.
N.V., Amsterdam. 1947.
Weinig Nederlandse auteurs verstaan zo de kunst van vertellen als
Albert Helman. In Omnibus heeft
hij niet minder dan vijftig verhalen
en korte romans verzameld, die tezamen een uitstekend beeld leveren
van zijn kunnen op het gebied van
het scheppend proza. De verzameling begint met het bekende „Mijn
aap schreit": een meesterlijke, verschrikkelijke vertelling, waarin het
eigen leed, de eigen opstandigheid
wordt verbeeld. Welk een tederheid
en welk een machteloos verzet tegen een bestaan, dat ondergaat in
schoonheid, mysterie en smart.
Helman schrijft prachtig Nederlands, dat zeer persoonlijk blijft en
dat ook bij de meest verrassende
vondsten en kleurrij kste taf erelen
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fiet „stijlvol" of „gestyleerd " aandoet. Zijn verhalen hebben een
grote verscheidenhe id van milieu
en decor; de lezer ondergaat de
vaak exotische sf eer als belangrij ker dan de actie, die zelden gevolg
is van wilsbesluit: zij wordt door
die sfeer bepaald.
Helman, de scepticus, de ongeneeslijke zoeker en vinder van het paradijselijke leven, heeft zich mijns
inziens het meest blootgegeven in
het reeds eerder genoemde „Mijn
aap schreit", in „Batten" en in „De
Brief".
„Batten" is een meesterlij ke bewerking van het sprookj a van de rattenvanger. Wie zich van de ratten
wil ontdoen, kan hij ook zijn kinderen behouden? En dan kinderen
en ratten genomen in de wijdst
denkbare betekenis. Deze vraag
wil minder aangeven, wat Helman
wellicht heeft willen zeggen, dan
wel wat ik opnieuw terugvond in
dit angstaanj agende sprookj e. Het
is altijd gevaarlijk, de wereld der
verbeelding van een bepaalde auteur in enkele woorden, in een formule, naar haar betekenis to kenschetsen. Er ligt, vooral bij een figuur als Helman, vaak meer een
levenservaring aan ten grondslag
dan wel een klaar geformuleerde
idee. Het creatieve werkstuk heeft_
talloze kanten. De vreugde om het
scheppende spel ligt er verweven
in met angst en zucht tot behoud.
In „De Brief" komt de ervaring
van het noodlot wel zeer sterk naar
voren, en ook nog iets heel anders :
het vermoeden van een nog niet
gekende weg ter bevrij ding. Het is
het verhaal van een koerier, die
een brief dwars door de vijandelijke
linies heen moet wegbrengen, en
die door de vraag geplaagd wordt
naar de inhoud van de brief. Als de
koerier na vele avonturen, in een
ziekenhuis stervend ten gevolge van
zijn hardnekkig verdedigen van de
brief, de dokter toestaat de zegels
to verbreken, opdat hij tenminste
nog voor zijn heengaan weet, wat
er in de brief staat, blijkt de brief
aan hemzelf gericht, maar hij sterft
voor hij de boodschap heeft vernomen. Had hij dus de zegels moeten
verbreken? Had hij, met andere
woorden, zijn eigen meester moeten
zijn, zijn eigen wetgever? Kan men
het leven alleen zinvol maken door
de gegeven, althans opgelegde spelregels to doorbreken en zijn eigen
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eenzame weg to gaan? Doch waar
komt dan het bedrog van die spelregels vandaan? Vragen, waarvan
de beantwoording merkwaardige
vergezichten zou openen op de wereld van het moderne, niet-christelij ke denken. Iets dergelij ks vindt
men in Kafka's verhaal van de man
die, als hij door 't beeindigen van
zijn leven niet meer door de poort
kan gaan, hoort, dat deze, hem verboden poort, toch speciaal voor hem
geopend is. Hier nadert de nietschriftuurlijke levens- en doodservaring de verziekte wortels van
ons bestaan. Op dit punt ontmoeten
de wegen van verdoemenis en behoud elkander. Want op dit punt is
de mens in staat, zijn meest verwerpelijke ketterij tot levensregel
to verheffen en to streven naar een
niets ontziend, volstrekt nihilistisch
individualisme. Maar hier ook kan
hij kiezen voor de deemoed van het
„ik, ellendig mens". En hierom is
dit individualisme zo gevaarlijk,
omdat het het masker draagt van
volkomen gehoorzaamheid aan de
natuurlij ke wet. Doch rinds Adams
val is het natuurlijke niet wettelijk
meer zonder goddelij k correctief..
De veelzijdigheid, de mystieke inslag en vooral ook de eerlijkheid
van Helman maken zijn boeiend
werk in hoge mate belangrijk voor
alle minnaars van de Iiteraire verbeelding, die niet alleen maar op
de beleving van schoonheid uit
zijn, maar ook op de kennis van 't
menselijk hart.
Het boek is uitnemend verzorgd
uitgegeven.
J. v. D.
Herman Besselaar, Het „Oude Werelt" proces. Bayard reeks. F. G.
Kroonder, Bussum. 1948.
Een uitnemende vertelling. De auteur heeft in dit nuchter verteld relaas de oorzaken blootgelegd van
een moord. In dit verhaal rekent
een mens of met zijn lust tot beheersen van het leven door middel
van het geweld van de sterke man:
de tijger in de mens. In hem ook
verzet zich de zachtmoedige tegen
de schaamteloze overheersing van
de krachtmens. Dit tweeerlei verzet
loopt uit op moord. In sterke mate
ontdekkend voor ieder, die aan het
leven slechts schablonen pleegt aan
to leggen en bij niet passen al to
spoedig bereid is, zijn oordeel to

formuleren. De auteur raakt bier
een oud probleem aan: mag de
zachtmoedige zich tot behoud van
de zachtmoedigheid van de bruut
ontdoen door de brute methode? Hij
raakt het aan: hij behandelt 't niet.
Het was er hem om to doen, de
moordenaar to doen begrij pen. Hij
houdt niet een pleidooi tot vrij spraak van de „guede moordenaar".
De zwakte van dit verhaal is, dat
wel de lezer ervan overtuigd wordt,
dat het hier een moord betreft,
maar dat de rechter dit uit de feitelij kheden alleen niet concluderen
ken. Men zou de denkbeeldige advokaat die in deze novelle aan het
woord is, willen zeggen : „Laat de
rechter asj eblieft j e boekj e niet lezen." Maar dit maakt natuurlij k tevens de kracht van dit verhaal uit.
J. v. D.
Francois Mauriac, Een voortreffelijke vrouw. De Gulden Pers,
Haarlem.
Het woord „bekeringsgeschiedenis"
heeft onder ons een ongunstige
klank, die het zeer zeker niet verdient. Het als verhaal weergeven
van de wonderen, die zich door de
werking van de Heilige Geest in en
met zondaren voltrekken, behoort
tot de mooiste, belangwekkendste
en moeilijkste opgaven, die de romanschrijver zich stellen kan.
In het oeuvre van de grote Franse
romancier Francois Mauriac komen
verscheidene „bekeringsgeschiedenissen" voor. Ook „La Pharisienne",
door Mevrouw H. Tielrooy-Bottenheim uitstekend in het Nederlands
vertaald als „Een voortreffelijke
vrouw" is er een. Beter dan de
Hollandse geeft de Franse titel weer
hoe buitengewoon zwaar de opgave
was, die in deze roman is uitgewerkt. Als de bekering van iemand
die zichzelf als een zondig mens
kent al een wonder is, ongelof elij k lij kt de bekering van hem of
haar, die van zijn of haar voortreffelijkheid overtuigd is.
Brigitte Pian is aan het begin van
het boek zulk een voortreffelijke
vrouw. Zij doet haar goede werken
echter zonder de liefde en dat
maakt al haar verdiensten waardeloos. Pas op late leeftijd leert zij de
liefde kennen en deze menselijke
liefde wordt het middel om het
„witgepleisterde graf" to ontsluiten.
In Christelij ke ootmoed leert zij of

to zien van de goede werken en alles over to laten aan de Goddelijke
genade. Zo wordt het ongelofelij ke
waar.
De compositie is bewonderenswaardig. De geschiedenis van de bekering van Brigitte Pian wordt mede^
geleefd en to boek gesteld door
haar stiefzoon Louis, een tot volwassenheid opgroeiende j ongen. In
het begin boezemt de figuur van de
voortreffelijke vrouw hem alleen
afkeer in, een kinderlijk hardvochtige afkeer, die door de lezer gedeeld wordt. Langzamerhand groeit
het begrijpen en op de laatste bladzij den is er even jets van erbarmen, het armzalig-koude erbarmen,
dat wij als volwassenen voor onze
medemensen over hebben.
Een prachtige figuur is pastoor Calou. Voor de kleine Jean de Mirbel,"
het vriendj e van Louis, heeft hij
zich van de aanvang of een goed
zielszorger getoond, maar er moet
jets in hem overwonnen worden
voor hij waarlijk priesterlijk bewogen kan zijn met het lot van „la
Pharisienne".
Een zeer belangrijke, door een Katholiek en over Katholieken geschreven, christelijke roman.
J. M. Vr.
D. Menkens-van der Spiegel, Aagt
Binkhorst, J. N. Voorhoeve, Den
Haag.
Mevr. Menkens kent het milieu,
dat zij beschrijft, het kleine boerenbedrijf in de omgeving van Amsterdam, uitstekend; het dorpsleven, 't
kerkelij k en geestelij k verkeer barer figuren met name, komt herhaaldelijk aan de orde, en de rijkelijk gerekte dialogen over ,,godsdienstige" taken -- welke overigens met de dienst van God niets
gemeen hebben -- gunnen ons een
blik in de overleggingen dier mensen. Indien de schrijfster dit gedaan
heeft om ons een huiver op de huid
to jagen, ter oorzake van de afgrond, waarin wettisch „christendom" verzinken kan en verzonken
is, dan heeft ze (althans bij mu)
haar doel volledig bereikt. De rauwe ruzietoon van het weerzinwekkende gekwebbel, het gebekvecht,
gevoerd in een gruwelijk klinkend
dialect, vergroten daarbij het naargeestig onbehagen, dat ons bij de lezing er van bekruipt tot beklem-
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mens toe. Ik dacht, niet bang to
zijn voor mensen, welke ook, maar
God beware me voor deze creaturen, want ze maken me zo ontzettend bang . Er is evenwel eery lichtd : k kan niet in hun
zijde voor mu:
bestaan geloven. Stond de redactie
muj meer ruimte toe, ik zou zeggen,
waarom niet. En tevens, waarom
dit mijn hoogste bedenking tegen
dit boek is.
Joh. v. H.
C. Baardman, Het gezegende dorp.
J. N. Voorhoeve, Den Haag.
Dit eenvoudige volksboek heeft de
goede kwaliteiten van het genre,
dat — ten spijt van al onze doodserieuze critici bij mekaar, ten spijt
evenzeer van wie het benijdt -- in
een brede leesbehoefte voorziet. Op
dit terrein heeft Baardman veel gepresteerd. Zijn boeken zijn vele malen herdrukt. Zijn Lied van de
Biesbos viel de eer to beurt, in het
Deens en Noors vertaald to worden.
Groot Alarm beleefde een 7e druk.
En zo zou ik meer van het respectab ele lij stj a zij ner werken kunnen
noemen. Het aantrekkelijke ook van
Het gezegende dorp voor ons christelijk bibliotheekpubliek ligt vermoedelijk in de eenvoud van taal
en verhaalopzet, wars van problematiek en gezochte conflicten, zonder opdringerig-belangrijke mensen. De strekking is niet vals, niet
ongezond-christelijk; het is een
verdienste op zich zelf, dat B. hiervoor op zijn hoede is.
Joh. v. H.
POEZIE
Ida G. M. Gerhardt, Buiten schot.
De Bezige Bij, Amsterdam. 1947.
W. E. G. Louw heeft eens verondersteld, dat het werk van Totius als
Bijbelvertaler invloed heeft gehad
op diens poezie. De noodzakelijkheid, de Heilige Schrift met de
uiterste nauwkeurigheid in het
Afrikaans weer to geven, zou zijn
dichterlij ke taal gezuiverd hebben.
Zo neem ik aan dat de invloed van
de vertaling van Lucretius, waarop
Ida Gerhardt is gepromoveerd,
merkbaar is in de doorzichtige precisie, waarmee zij zich in haar gedichten uitdrukt. Aan de klassieken
herinneren de eenvoud, de helderheid, en ook de doorwerktheid van
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haar poezie. „De stroeve woorden
proefde ik in een stroeve mond; wat
nachten zat 1k zwoegend op de taal
gedoken ! Maar steeds heb als een
kind ik u mij n dank gesproken, als
het gaaf vers zo levend op de regels stond." Zo . luidt haar Credo,
overigens niet het gelukkigste voorbeeld van haar dichtkunst. Een enkele maal heeft deze taalarbeid een
miniatuur wat precieus doen uitvallen. Maar in het algemeen passen
de eigenschappen van haar poetische vorm uitstekend bij het echt
Hollandse karakter van haar stof.
De voornaamste groep verzen in dit
bundeltj a Buiten Schot -- haar derde, na Kosmos (1940) en Het Veerhuis (1945) -- zingt van een liefde,
waarvan de dichteres herhaaldelijk
verzekert dat zij slechts „tot stilte
en arbeid" is bestemd, zoals ook
Lucretius in zijn beroemde prooemium van Venus voor alle dingen
vruchtbaarheid, maar voor zich en
zijn patroon Memmius alleen vrede
om to kunnen arbeiden verwacht.
Deze liefde leeft in een atmosfeer
van overgave aan de schoonheid
van het wij de Hollandse laagland,
aan het leven in een oud huis aan
een rivier, en aan de gestadige artistieke arbeid. En uit alles tezamen
gaat een mystiek offer van dankbare verering op tot de Schepper.
Ik begrij p natuurlij k wel, dat deze
verzen niet in de schaduw kunnen
staan van wat er alzo gewrocht
wordt om de Nederlandse dichtkunst to verj ongen. Maar ik houd
ze hierom voor belangrijk, omdat ik
denk dat j uist deze soort poezie er
voor zorgt dat de patient tij dens de
verjongingskuur in leven blijft. In
elk geval is het heerlijk dit werk to
lezen. Een genot van gehalte.
J. D.
A. Marj a, Van mens tot mens, gedichten 1935-1945. N.V. de Arbeiderspers, Amsterdam 1948.
Omstreeks 1940 manifesteerde zich
in de stad Groningen een groep
jeugdige dichters welke enige tijd
er prat op kon gaan meer dan 50%
van de bijdragen aan de diverse literaire periodieken to leveren. De
meesten hunner verlosten zich
sindsdien uit hun „Tijdelijk Isolement" (titel van Dendermondes
eerste bundel) en vlogen uit naar
„Holland" ten einde een nauwer
contact to bewerkstelligen met de

meesters der Amsterdamse school.
Het komt mij voor, dat deze hang
naar het westelij ke cultuurcentrum
(waartegenover elke Groninger een
sterk minderwaardigheidsgevoel
heeft) velen hunner noodlottig is
geworden. waar is namelij k de
grote vijand des dichters, de collectivisering, sterker dan in onze
na-oorlogse grote steden? Sinds hun
uitvlucht is het dan ook met veel
Groninger j ongeren b ergaf waarts
gegaan. Dendermonde is niet eens
een belofte meer, hoeveel men eer tij ds ook van hem verwachtte. Het zelfde geldt van Koos Schuur, die
in zijn verzen al heel duidelij k demonstreert „op de verkeerde kant"
to leven. Albert Redeker toonde
zich een onbetekenende epigoon
van Hoist, Reinold Kuipers een
uiterst suggestibele imitator van
Rilke. De enige die tot een bewonderenswaardige, zij het betrekkelij ke, zeifstandigheid wist to geraken
was A. Marj a. Dit dankt hij vermoedelijk aan een aangeboren nonconformisme en een grote intellectuele begaafdheid, welke hem er
voor behoedde met de mystieke
Jan en Alleman mee •te gaan. Ontegenzeggelij k is hij een dichter van
formaat. Hij versifieert zeer vlot en
knap zonder dat daarbij het verwijt
van een tekort aan werkelij ke inhoud op zijn plaats zou kunnen zijn.
Heel zijn werk legt namelijk getuigenis of van een zware innerlij ke
strijd, de van ouds bekende tussen
geest en zinnen, waarvan hij op
originele wij ze bericht weet te geyen. Het zou mij to ver voeren in
het bestek van een korte recensie
daarover uit to weiden, hoe zeer
ook het werk daartoe lokt. Daarom
wit ik volstaan met het overschrij yen van zijn meest typerende gedicht, waaruit niet alleen zijn technisch vakmanschap blijkt, maar
waarin hij „van mens tot mens"
weet to zeggen, waar hij staat op 't
literaire podium van vandaag:
Con f

essie van een reiziger

Die drang tot reizen heeft mu nooit
verdroten,
slechts waar ik lang op een Perron
moest staan
zag ik het dringen van de reisgenoten
met een sardonisch treiterlachj e
aan.
Toch, in het hoist van de een of
and're nacht,
in een wit landschap, dromend,
achter bergen,
van bloemen die 'k bewonderend
herken,
heb ik wel eens met zelfverwijt
gedacht:
waarom nog 't braaf toeristendom
to tergen?
maar j a, ik ben nu eenmaal die
ik ben.
P.A.H.
Diaspora, volksliedj es uit vele lan-

den, vertaald door Leo Boekraad.
Bayardreeks. F. G. Kroonder, Bussum. 1947.
Boekraad behoort met Aafjes tot de
j ongere lyrici in onze Ietteren.
Evenals zijn kunstbroeder (die over
aanzienlij k meer talent beschikt)
zette hij zich tot het vertalen van
voiksliedj es waarin het amoureuze
element de boventoon voert. Sommige der „displaced poems" zijn op
bevredigende wijze genaturaliseerd,
de meerderheid heeft echter met
haar „heem" alles verloren en is
dus „om land om luid' gebracht".
Verder lij kt het mu een technische
fout om ook Omar Kayyam en LiTai-Po als volksdichters voor to
stellen. Het meest geslaagd zijn enige Spaanse liederen, waarvan wij
overschrij ven :
Seguidilla

Zie naar de kleine waaier
voor je gelaat:
hoe het geheime teken
tot den geliefde gaat.
Hoe kan het zijn
dat, wat j ou koelte brengt,
mu tot het merg verzengt?

De binnendijken Tangs de donk're
M. Mok, Silhouetten, verzen. Cesloten
der-reeks. J. M. Meulenhoff, Amben ik alleen met tegenzin gegaan:
sterdam (negentiende deel der
een vergezicht lag braak, openreeks) .
gestoten
In deze bundel is Mok zeer, al to
dwong het mu and're wegen in to
slaa n. zeer, aan zichzelf gelij k gebleven.
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Nergens Licht uit de grijze en ega=
le toon een 'lyrisch hoogtepunt op,
wel zakt het Loch al middelmatige
peil, binnen de ruimte van een vers,
herhaaldelij k door somtij ds ergerlijke stoplappen, welke doorgaans
zowel poetisch als taalkundig van
een banale soort zijn. De beeldspraak is of en toe zo onlogisch, dat
zelfs Been Diels haar zou durven
verdedigen. Daarenboven komen
ook nog onzuivere rijmwoorden
voor. De levensvisie is nog volkomen dezelfde troosteloze (of misschien ontroostzame?) van „Verloren Dromen". Na als epicus to
vroegtijdig zijn pogingen gestopt to
hebben, blij kt Mok als lyricus de
herhaler van een thema zonder
hieraan de beklemmende grootheid
van een Hoist of een Bloem to kunnen verlenen. Het beste lij kt hij mu
als vertaler, waarvan het gedicht
naar Lenau (De zware avond) getuigenis aflegt.
P. A. H.
Reinold Kuipers, Rendez-vows met
een remington, gedichten. Bayardreeks. F. G. Kroonder, Bussum.
1948.
wanneer men dit bundeltj e legt
naast dat van Marj a treft naast de
overeenkomst in toon, onderwerpen
en ondergane invloeden ogenbiikkelij k het verschil _ in niveau. Kuipers
kan aanzienlijk minder dan Marja.
Hij versifieert slechter, is minder
brilliant in intelligentie en vooral
minder tiveer- en meer indeukbaar.
Dit alles geeft aan zijn werk een
typerend imitatief cachet. Dat hij
hiermee veroordeeld zou zijn tot
een vals spelende epioon bedoel ik
echter allerminst. Aan de zuiverheid
van zijn dichterschap behoeft niet
to worden getwijfeld. Deze suggestibiliteit heeft echter tengevolge dat
hij zich opsiijt aan zijn verzet tegen
de tijd en daardoor diens slachtoffer wordt, zoals hij dit wist to formuleren in zijn vers aan Hendrik
de Vries:
Uw droom raakt zelden aan mijn
leven,
maar aarn uw leven raakt mijn
droom.
Gij weet de tijd to wederstreven.
Ik moet verzinken in die stroom.
Hier is de dichter de zingende exponent van zovele in zichzelf ge572

keerde Noorderlingen die innerlijk
in een grote stad kapot gaan. Het
komt mij voor, dat Kuipers niet alleen een gelukkiger mens maar ook
een aanzienlijk beter dichter zou
zijn geworden wanneer hij „bij
honk" was gebleven. Een dichter
kan nu eenmaal beter een rendezvous houden met een ploeg dan met
P. A. H.
een schrijfmachine.
Credo, een verzameling verzen van

Jong-Protestantse dichters, bij eengebracht en van een inleiding
voorzien door W. Broos, Brochurereeks N. J. V., Amsterdam. 2e
dr.
Het streven van de heer Broos verdient ons aller waardering. Op deze
wij ze kan het werk van onze dichters een grotere bekendheid genieten j uist onder hen die zij in de
eerste plaats met hun kunst trachten to bereiken. Een woord van lof
aan het adres van het C.J.M.V. en
aan dat van de samensteller is bier
dan ook zeker op zijn plaats.
Een dertigtai verzen werd in drie
groepen inged^eld (Onze feesten,
Bijbelse figuren en Het credo der
dichters), terwijl elke groep van
duidelij k commentaar werd voorzien. Misschien zou het aanbeveling
verdienen in een volgende druk de
zwakke verzen van Niek Verhaagen en Herman Steggerda to vervangen en daarbij ruimte to maken
voor enige dichters(essen) die na de
oorlog toonden wat zij kunnen, bijv.
Lidy van Eijsselsteijn en Anna Mertens. Als geheel doet de bundel namelij k j uist iets to oudbakken aan.
P. A. H.
DIVBRSEN
C. J. Kelk, De Ned erl andse Poezie,
van Naar oorsprong tot heden.
Gekeurd en gekenschetst. Deel II.
Sinds 1880. Moussault's Uitgeverij, Amsterdam. 1948.
Dit met 18 portretten verluchte deel
II van een geschiedenis der Nederlandse poezie is een boek, dat men
enige tijd gebruikt moet hebben,
wil men zijn oordeel met een gerust geweten kunnen geven. Bij 't
doornemen ervan viel mu de luchtige toon op en een niet altij d verantwoorde want al to simpele be-

wlisvoering. Ook de scepsis van de
auteur ten aanzien van protestantse poezie in het algemeen, is opvallend. Aangezien deel I nog niet
verschenen is, en daarin zeker figuren als Reefsen behandeld zullen
worden, meen ik, dat het beter is,
aan het werk als geheel een critische bespreking to wijden en mij
thans to beperken tot een aankondiging.
Het boek geeft een grote hoeveelheid namen, maar het is prettig
overzichtelijk. 't Geeft wel eens slordige, doch altijd plezierig korte
„kenschetsingen". Ik meen er goed
aan to doen, reeds nu to wijzen op
de eigenaardige benadering van de
protestantse dichtkunst. Ik citeer
van pag. 316:
Ik moet op de voorgrond stellen,
dat ik persoonlijk in een protestants christelijke dichtkunst van
betekenis niet geloof. Zeer zeker
zijn door enkele dichters dier
confessie sterke dingen uitgesproken, maar een groei over lange
tijd of over een breed verschiet
acht ik niet mogelijk. Het specifiek protestantse is een Nederlands verschijnsel, het ontvangt
geen voedsel van elders, het beperkt zich tot een kring, die tij delijk wat uitgebreider kan zijn
dan in een vorig stadium, maar
nimmer tot een verstandhouding
komen kan met wat er overigens
in de wereld leeft. Het is een afgeknotte tronk, die nog wel bladeren schenkt, maar spaarzaam
en alle kans op onbeperkte aanwas mist. Niet uit levensvreugde
voedt zich het geloof der protestanten, zoals bij de katholieken
het geval kan zijn; aan veelsoortigheid komt het protestants dichterschap, door zedewetten beperkt, niet toe.
Daarenboven mist het de bevruchting, die de katholieke poezie uit het zuiden ontving en blijft
ontvangen. W el , vertoont ook de
protestantse hier en daar een
soortgelij ke trek als de overige
religieuze, n.l. de aandacht voor
het levensdetail, waaruit dan altoos de verschijningsvorm van 't
Eeuwige wordt gepuurd. Door die
aandacht presteert soms ook de
middelmatige dichter iets toonbaars. In het algemeen kan men
zeggen, dat onder de protestantse
dichters middelmatigheid in ho-

ger gehalte voorkomt dan in de
overige groepsverbanden. Voorts
komt er in de christelijke of
christelij k-getinte tij dschriften
natuurli j k veel uit wat alleen om
de christelijke inhoud voor een
bepaalde lezerskring van betekenis wordt geacht maar volgens
liberalere criteria het peil der
poezie niet bereikt.
Hierbij hopen de vragen zich op.
Is er enig dichterschap, dat niet
door zedewetten beperkt is? En
wat heeft deze beperking to makers
met de mogelijkheden tot groot
worden van dit dichterschap? Is
iedere beperking niet tegelijkertijd
een mogelij kheid tot intensifisering? Zo er (Kelk zegt het zelf) IIberale, dus niet universele criteria
zijn, waarom mogen die dan wel
worden aangelegd, en niet protestantse?
Men kan zo natuurlij k nog w4 een
pagina doorgaan.
Wie mocht geloven, dat de huidige
protestantse poezie op lager peil
staat dan de humanistische, zoeke
dat niet in het protestantisme,
maar in zijn huidige fouten. Een
eventueel manco is een tijds-, nimmer een wezensverschij nsel.
Zoals gezegd, een bespreking van
het hele werk kan pas uitmaken
van welke stellingen Kelk uitgaat.
Want ook hij heeft zijn geloof, dat
„nimmer tot verstandhouding komen kan met wat er overigens in
de wereld leeft". Kelk vergeve het
mu, dat mijn pessimistisch protestantisme mij niet verhindert de humor hiervan op to merken.
J. v. D.
G. K. Chesterton, Waar het om
gaat. Vertaling van The Thing
door Daniel Houtman. Sheed and
Ward, Brussel; De Koepel, Nijmegen. 1947.
„Deze onbeduidende en algemeen
verachte persoon zou zonder aarzeling zijn eigen gedachten verkiezen
boven de hunne." Woorden uit „Het
zakboekj e van Kai-Lung", door
Chesterton met welgevallen aangehaald. Ze zouden een motto kunnen
zijn voor dit hele boek. Dat boek
bevat vierendertig opstellen, die
met elkaar geen ander verband
houden dan door de geest en de
hoofdzaak: een verdediging van het
katholicisme tegen al het andere
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Op een toon, scherpzinni g en blij moedig, ironisch en tegelij k onteChestertons
genzeggelijk naIef. levert
een maal er
flier van spreken
smakelijkst bindmiddel voor dit
werk, dat men uitleest hoewel het
zo rommelig is. Want de schrij ver
knoopt steeds weer aan bij uitlatingen van tijdgenoten in boek en
blad, en de Nederlandse Iezer van
nu kan zich maar matig interesseren voor deken Inge en bisschop
Barnes, omtrent wie hij toch niet
meer to weten komt dan dat ze
protestantse vrijdenkers waren van
een verlichte maar achterlijke
soort.
Wat lijkt het allemaal passe, dat
waar Chesterton hier tegen to velde trekt — het Darwinisme, en de
wijsheden van H. G. Wells niet
minder. Toch is The Thing nog
maar twintig j aar oud, en als ik
bedenk hoeveel onderwij zers van
openbare lagere scholen, vrij zinnige plattelandsdominees en vrij gestelden van vakbonden met deze
wetenschap gewapend hun carriere
zijn aangevangen zonder haar ooit
meer to herzien, dan komt het me
waarschijnlijk voor dat het grootste deel van de beschaafde wereld
er nog in gelooft. Heel verdienstelijk bewijst Chesterton de innerlijke tegenspraak van een op deze
theorieen gebouwd leven, vooral bij
een fatsoenlijk yolk als de Engelsen. Een tegenspraak, die meer radicale partij gangers als b.v. de Russen dan ook hebben toegegeven
door van vele consequenties terug
to komen. Nog verdienstelij ker is
de, ik zou bijna zeggen listige manier, waarop Chesterton -- vooral
door middel van argumenten e
contrario — het goed recht bewij st
van een leven uit een geloof, met
name uit het christelij ke geloof, j a
zelfs uit het door de Rooms-katholieke traditie gevormde christelij ke
geloof.
Natuurlij k kruist de schrij ver ook
de degen (een bier heel toepasselij k beeld) met het protestantisme.
Hier heeft hij het gemakkelijk,
want hij staat tegenover een waterige vrijzinnigheid, die haar protestantse karakter alleen nog maar
zoekt in een traditie van uitsluitend
negatieve waarde. Geen betere leus
voor deze geest dan het beruchte
„liever Turks dan Paaps". Het
blij kt in Engeland al niet anders to
zijn dan bier: hoe bloedlozer het
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protestantisme is, des to antipapistischer. Maar ook met het puritanisme, en in het algemeen met het
Calvinisme heeft Chesterton het
aan de stok. Hij richt zich bij zonderlijk tegen de meer woeste historische vormen daarvan. Het is zeker, dat hij voor deze soort protestantisme meer waardering heeft:
hij waardeert er de stijfhoofdige
consequentie van. Maar verder
gaat zijn waardering niet; de rest
is verfoeiing. Ik kan dat een figuur
als Chesterton niet erg kwalij k nemen. De Calvinistische puritein
doet immers dikwij is denken aan
iemand, die noodgedwongen in een
hooiberg overnacht heeft en nu de
sprieten in zijn haren en de kreukels in zijn kleren verdedigt door
het slapen in hooibergen tot zijn
beginsel uit to roepen. Het is daarom to verstaan, als de schrijver
meent dat Milton — hoeveel bewondering hij heeft voor zijn genie -- wanneer hij aan het katholieke geloof van zijn familie trouw
gebleven was een vlottere vent zou
zijn geweest. Of dat van Milton
waar is, weet ik niet. Wel weet ik
dat vaak het omgekeerde waar is,
dat nl. iemand een puritein is omdat hij niet zo'n vlotte kerel is.
Wat Chesterton verdedigt is het
Rooms-katholicisme op z'n best.
Dat valt hem in het niet-katholieke
Engeland niet moeilij k. Natuurlij k
moet hij ook to keer gaan tegen
bijgelovige papenvrees. Die kan
men ook bier ontmoeten op het
protestantse platteland : een achterdochtige twijfel aan de persoonlijke
moraliteit van Roomsen, die daar
even hardnekkig voortleeft als het
geloof aan bezeten zwarte katten
en betoverd vee. Maar het positieye in zijn boek is in hoofdzaak niet
alleen katholiek, het is Christendom. Hij heeft ook j uiste critiek op
het protestantisme. Dat maakt het
boek, behalve om de vorm, ook om
de inhoud lezenswaard. Het is in
elk geval zeer prikkelend, het geeft
heel veel to denken. Ondanks de
luchtige toon kan men het niet
doorvliegen. Met Orthodoxy en The
Everlasting Man, vormt het de kern
van Chestertons apologetische
werk, waarmee hij de titel ,, Verdediger van het geloof" verdiende.
The Thing wordt aangekondigd als
het boek over zijn bekering. Ten
onrechte: daarvoor is het to indirect en heeft het to weinig reli-

gieuze allure. Wel ademt het de
frisse moed van de novicius.
J. D.
Andre Gide, Oedipus en Theseus.
Bewerking van Jef Last. De Driehoek, 's-Graveland. 1947.
Twee werkj es van de j ongste, welhaast tachtigj arige winnaar van de
Nobelprijs. Een uit 1941 en een uit
1946. Het eerste is het antieke drama van koning Oedipus, getrouw
naar de overlevering, maar modern
van geest en glashelder en glashard
van taal. De dialogen zijn niet spiritueel, ze zijn koel en licht ironisch, maar in de metamorphose,
die de tragedie heeft ondergaan,
proeft men de spiritualiteit van de
auteur. De bewerker Jef Last vestigt er de aandacht op, dat de
Oedipus stamt uit de tij d, toen Gide naar het communisme was overgegaan. Inderdaad spelen de sociale verhoudingen in dit drama een
rol van betekenis, met name de
verhouding van het geluk van de
enkeling tot het leed van de massa. Maar een vorm als „zatte, conservatieve bourgeoisie, die de steun
der kerk nodig heeft om het yolk to
bedriegen en in toom to houden" is
toch veel to grof om er Gide's bedoelingen in to vatten. Zulke termen zijn als knopen in schapenwol,
vergeleken bij het koele en gladde
linnen, dat de Fransman weeft. Gide houdt zich bezig met de practische consequenties van zijn geestelijke daden. De bloedige werkelijkheid van de idealistische U.S.S.R.
gaf daar ook alle aanleiding toe. De
zin van dit werkj e is, dat de schrij ver om deze realiteit niet heen
loopt. En daarom is zijn Oedipus -het drama van een mens (of mensheid) , die meende geen afkomst en
verleden to hebben, en nu moet ervaren daaraan toch gebonden to
zijn --- ook een tragedie. Oedipus'
zuivere bedoelen loopt uit op een
heroIsch lijden. Hij kan hoogstens
zeggen, dat hij gedaan heeft wat hij
kon — maar tevergeefs: alles pakte
verkeerd uit. Er is veel waars in
de critiek van Gide op de samenleving, de moraal en de godsdienst.
Men moet er dadelijk bij zeggen,
dat hij ook niet blind is voor de
waarden ervan. Dat brengt evenwel niet mee, dat hij nu tot zo'n
bezadigde conclusie komt. Zijn
zwakheid ligt hierin, dat hij alleen

ziet wat de ment maakt van God,
Zijn gebod en de naastenliefde.
Hun eigenlijke wezen en inhoud
kent hij niet. Zijn horizon is hijzelf,
en in dit drama onderscheidt hij
nauwelij ks de individuele mens van
de mensheid.
Theseus is een novelle, het verhaal
van Theseus' verblijf op Kreta en
zijn terugkeer naar Athene. Oedipus en Theseus zijn voor Gide
springlevende figuren, en deze beide werkjes zijn getuigenissen van
hemzelf, getuigenissen overigens
zonder pathos, maar op de gedeta
cheerde toon, waarop men jets
voorlopigs, persoonlijks, dat niet
bindend en definitief is, meedeelt.
De betekenis van deze beide door
de Nederlandse uitgever in een
band verenigde werkj es ligt naar
Gide's eigen zeggen in de ontmoeting van de tragische, blinde Oedipus met de aan alle scrupules ontkomen, met zijn lot tevreden Theseus in het laatste. Theseus is het
met Oedipus niet eens, en dus is
Gide tussen 1931 en 1946 van mening veranderd. Gelij k bekend. Het
ligt dan ook voor de hand met Jef
Last to spreken van een „retour de
1'U.S.S.R.", en het is hachelijk met
de bewerker, die Gide persoonlijk
kent, van mening to verschillen.
Toch geloof ik, na lezing van de
werkj es, dat Last zijn inleiding teveel in maatschappelijke termen
gesteld heeft, en dat hij teveel in
uitsluitend sociale begrippen denkt.
wat hier behandeld wordt, ligt wezenlij k op een ander plan. Het gaat
om de eigen verantwoordelijkheid
van de mens, om de zin van het individuele mensenleven, om de verhouding van de persoon tot anderen en tot de geldende waarden.
Theseus en Oedipus zijn bij Gide
mensen die zich niet druk maken
met denken. Dat laten zij over aan
anderen, die zelf niet handelen,
maar allerlei goede motieven om to
handelen bedenken. Als Theseus de
balans opmaakt, dan verwerpt hij
Oedipus heroische mystiek van het
tragische mensenlot, waardoor deze
inderdaad in zichzelf gevangen
bleef -- al maakt dan zijn as de
aarde, waarin hij rust, vruchtbaar.
Last ziet hierin een overwinning op
het individualisme. Maar Theseus is
niet minder egocentrisch dan Oedipus. Alleen vindt hij de zin en de
verantwoording van zijn volstrekte
eigenwilligheid in het toekomstige
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geluk van de mensheid, dat hij
meent j uist zo to dienen. Theseus
verschilt van Oedipus dus meer
hierin, dat hij vertrouwen heeft in

de toekomst van het mensdom. Dit
vertrouwen betreft echter de bestemming van de mensheid, niet de
vermogens van ieder mens. En wat
anderer vermogens to kort komen
om aller bestemming to kunnen bereiken, dat vult Theseus aan doordat hij een „aristocraat van cte
geest" is (en niet van het goud) .
Theseus kent geen andere overweging dan die der doelmatigheid. Dit
geloof aan de doelmatigheid veronderstelt het geloof in de bereikbaarheid van het geluk, en dat is Gide's
„terugkeer". Een terugkeer dus tot
optimisme, en daarbij meer onderscheid tussen enkeling en collectiviteit. Toch is deze terugkeer geen
grote stap : het maakt immers niet
veel verschil, of nu iemands as of
zijn bewuste telen de aardse spijzen doet gedijen. Maar bij de laatste opvatting kan men, als men
maar zelfbewust genoeg is, vrolijker zijn. Kort gezegd heeft Gide na
de negatieve nu ook de positieve
phase van het existentialisme door-.
lopen. Het blijft evenwel nihilisme.
De bewerking van Jef Last is goed,
de boekomslag van Roel Knobbe
ook. De werkj es zijn zeer lezenswaard -- als reagens. In hoeverre
onbekendheid met de mythologie 't
begrip bemoeilijkt, kan ik niet beoordelen. De „feiten" worden luchthartig als bekend verondersteld.
Waarschijnlijk spreken de verhalen
voor zichzelf.
J. D.
A. Marja, Zeepbellen in de Orkaan.
Uitg. De Bezige Bij, A'dam 1947.
Nu ik dit kleine boekj e, waarvoor
de koper bijna vijf gulden moet
neertellen, gelezen heb, kan ik een
gevoel van wrevel niet zo makkelijk kwijt. Ik ben bereid, met gepaste eerbied to luisteren naar
lemand, die me van een groot man
vertelt, dat hij zo machtig veel van
vis houdt. Zoiets kan belangrijk
zijn. De schoensmeer, die j e meisj e
gebruikt, is een verrukkelijke substantie. Maar ik ben niet bereid
naar onbenulligheden to luisteren
van een auteur als Marj a. Hij
schrijft zeker niet onverdienstelijk,
maar dat is nog geen rechtvaardiging van het doen van openbare
mededelingen als bier in dit Zeep576

bellen in de Orkaan. Het boekj e beheist een aantal notities uit de be-.
zettingstij d. Ik kan ze niet anders
dan babbelachtig geleuter vinden.
Aan het uitgeven ervan ligt een ridicule zelfoverschatting ten grondslag. Laten we toch gewoon doen.
J. v. D.
Ds. C. W. Coolsma, Ga nooit boos
slapen. A. J. G. Strengholt, Amsterdam. z.j .
Een boek zonder pretenties. Fris
geschreven. Het geeft wat de bedoeling van de schrijver is: practisch Christendom, de kracht van
het geloof in gewone omstandigheden van gewone mensen. De schrijver moet iemand zijn met veel liefde, veel nuchtere humor en veel
mensenkennis.
S. J. P.
E. Stanley Jones, Christus fangs de
Amerikaanse Heirweg. H. J. Pa-

ris, Amsterdam. 1947.
In elk geval boeiende lectuur. De
schrijver vertelt (bl. 141) : „ik heb
eens op een openluchtmeeting gesproken, waar een meisj a op de
eerste rij was, een kind met een
sportbroek en een overhemdj e, dat
op haar rug ging liggen en met de
handen onder het hoofd naar mij
opkeek. En zo moest ik haar toespreken ! Wat had ik graag gezien,
dat zij rechtop ging zitten ! En daar
ontdekte 1k, dat ze dat deed ook:
elke keer, dat ik jets zei, dat haar
bijzonder interesseerde, kwam zij
overeind om het op to schrijven."
Ik kan dit begrijpen, want voortdurend zegt de schrijver Bingen, die
we willen onthouden. Het pijnlijke
echter is, dat de Amerikaanse heirweg ons duidelijker wordt dan
Christus.
S. J. P.
E. Stanley Jones, Is het Koninkrijk
Gods werkelijkheid? H. J. Paris,
Amsterdam. 1948.
Het uitgangspunt van Stanley Jones is: Christus is een realist. 't Volgen van Christus brengt in onze
Barre wereld : geluk, gezondheid,
betere verhoudingen enz.; bezorgdheid en angst verdwijnen en de
ziekten, die uit angst en zorg kunnen voortkomen, worden overwonnen. Toch blijft ook hier de vraag
of de Bijbel ons niet wat anders
zegt over Christus en over het koninkrij k Gods.
S. J. P.
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