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GEDICHTEN
VAN

WILLEM DE MERODE.

MISERERE MEI.
't Is bee- en boetedag.
Verloornen en gewonden,
Richten hun stil geklag
Tot U: vergeef mijn zonden!
0 Heer, aanzie dit hart,
Dat trotsch is en verslagen.
't Heeft uwen toorn getart
En kan uw toorn niet dragen.
Gij weet, hoe 'k tot u ween,
Geen die meer troost behoefde.
Laat mij toch niet alleen,
Mij, een naar U bedroefde.
Al heb ik dwaas weerstreefd,
Hoe hoog mijn zonden rezen,
'k Berouw 't, en Gij, vergeeft 't . . . .
En schuldeloos zal 'k wezen.
't Is bee- en boetedag.
U, doornenkroongewonde,
Tot U, dit stil geklag:
Vergeef, vergeef mijn zonden.
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GEDICHTEN VAN WILLEM DE MRRODE.

IN ALLEN NOOD.

In alien nood en bitterheid
Zijt Gij nabij geweest.
Nu ben ik tot de erkentenis bereid:
U min ik 't meest!
0, daarom liet Gij mij alleen?
Wat is dit wrang en zoet:
Te staamlen, stug nog, door zijn tranen heen:
Gij zijt zoo goed!
Berouw blijft bitter, en verlangst
Maakt stiller nog dan schaamt.
Bij kaarge woorden schreeuwt mijn hart van angst:
Of Gij het naamt.
Hoe Gij nu glimlacht: van uw hand
Voel ik den lichten druk
Over mijn oogen, en mijn vrees ontspant
Zich in geluk.

GEDICHTEN VAN WILLEM DE MERODE.
Nu schijnt het als een kinderspel,
Dat ik U stout ontliep.
Ik ben terug, en, o, Gij wist het wel :
Ik min U diep!
Gij stond met open armen daar,
Uw oogen vol gevlei.
Ik voel Uw lippen hijgen aan mijn haar.
Z66 mint Gij mij?
Gij krenkt mij niet met hard verwijt,
Maar nu Gij mij omvangt,
Streelen Uw handen vol van lieflijkheid
Of Gij verlangt.
Nu bonst mijn hart zwaar aan Uw hart.
Zoo doodsbenauwd geweest,
Voel, hoe 't nog slaat ; wild, langzaam, dof, verward,
U min ik 't meest!
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TARWEGRAAN
DOOR

GERA KRAAN—VAN DEN BURG.
I.
Aan de Oude Binneweg, een half uur van de stad, lagen sedert lang wat
armelijke huisjes tot een buurtje saamgescholen. Een paar daggelderswoninkjes met een lapje bouwgrond, een winkeltje-van-alles, een cafeetje
en een smederij vormden er een kleine wijk die, in 't vlakke land
neergestippeld, de beweeglijke volzin van het groote stadsleven kwam
afsluiten. V erderop lag de weg open in 't groen en de zon had er in
haar spiegelende weidetuin geen andere speelnooten dan een paar
molenwieken en wat wilgepruiken.
Maar de stad was dorstig geworden en had met gulzige slokken
groene stukken land opgeslorpt, tot halverwege 't Binne-buurtje. Een
boeren-timmerman had toen zijn belang begrepen en enkele van de
huisjes verbouwd tot villa's die hun af komst niet geheim konden
houden en dorpelijk een bleven met het landschap.
„De Haard" stond achter een geschoren meidoorn-heg waarin een
groen-geverfd houten hekje draaide ; uit de bekiezelde voortuin rezen
de verwrongen stammen van oude vruchtboomen, met hier-en-daar wat
herfstasters en bottel-dragende wilde rozen. In 't eetkamertje liep Emke
bedrijvig been en weer en keek of en toe even haastig door 't luikje
de keuken in. Ze monsterde de tafel, of nog iets ontbrak en ging, toen
alles klaar stond, naar de achterdeur om wat uit te rusten en op
Riemer te wachten. Tegen een zijpost geleund keek ze de druilige
herfstdag in en liet haar gejaagdheid wegduiken onder de verstillende
nevels. 't Hekje piepte ; een frets werd binnen geduwd en Riemer's
voetstappen knerpten door het print. Zijn gezicht verklaarde toen hij
om de hock haar gewaar werd ; voorzichtig laveerde hij 't rijwiel in
de schuur, draaide zich om en veegde de mist uit zijn snor.
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„Dag vrouw!"
Glimlachend om de ondertoon van humor die zij alleen kon hooren,
ving ze met grage mond zijn zoen op.
„Dag man! Moeie man! zijn ze weer aan 't belhamelen geweest van
morgen ?"
Antwoorden kon hij niet, want afwisselend werd een gloeiend wangplekje tegen z'n frissche, vochtige lippen gedrukt.
„Mag ik nou naar binnen gaan, kleine ?"
„Nee, loch! Eerst zeggen wat je ruikt en raaicn wat je bij de
koffie krijgt!"
Hij snoof lachend. „Azijn!"
„Bah ja, da's gebruikt om te schuren! Ruik je soms ook nog petroleum ?"
„Nee : maar wel 'n bakluchtje! Ommelet ?"
„Mis! Toe, gastronoom, raad dan! Heb jij nou 'n iijne neus ?"
„Spiegeleieren met ham?"
„Ja, ja! Kom nou maar gauw in de eetkamer en laat al de miezerigheid buiten. Hier, ik zal je jas wel weghangen! Jc pantoffels staan
al klaar!"
Toen ze terug kwam legde ze teer haar warme handen rond z'n
gezicht en fluisterde
„Wat hebben we 't goed samen, he jongen?" En nog zachter, met
een vochtige glans in de oogen: „Hebben we 't niet innig goed?"
Zijn oogen en mond zeiden haar genoeg, maar toen ze hem losliet
vroeg hij bezorgd:
„Een drukke morgen gehad?"
„Tamelijk, hoezoo?"
„Wel, je hebt zoo'n kleur en ziet er 'n bcetje opgewonden uit! Kalm
blijven onder je werk, vrouwtje, en wat je doct, beheerscht doen, dat
is voor ons allebei 't beste!"
„Ja meneer! Kom nou maar eitjes eten, dan kun je voor de lessen
nog wat rusten !"
„Maar jij moet ook gaan rusten vanmiddag! Waar zijn je medicijnen?"
„O, straks! Eerst maar beginnen!"
Aan tafel gezeten verinnigde zich hun houding, terwin haar oogen
hem zeiden, nu God's zegen te vragen over hun maaltijd.
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Diep-warm van timbre trilde enkele oogenblikken zijn stem in de
stilte, domineerend over de heel-kleine geluiden van kuchen en klokgetik. Toen hij zweeg schoof ze hem de schalen toe en onder 't eten
vertelden ze elkaar hun kleine ervaringen van den morgen. Maar bezorgd
bleef z'n gezicht en tusschen z'n oogen trok een lengterimpel, telkens
als hij haar kuchen hoorde.
„Niet zoo hoesten, kind!"
„Nee, 'k zal m'n best doen! Stil, nog een keertje flink, dan is 't over!"
Haar zakdoekje voor den mond boog ze 't lichaam zijwaarts.
„Zoo, nou kan 't wel ...." Maar hij hield op, want ze zat al weer
recht, met verschrikte oogen en hooge kleur en kneep het zakdoekje
zenuwachtig weg onder de tafel.
„Laat zien."
De vorm was zoo gebiedend, maar doodsangst trilde in elke uitgestooten klank. Emke's verzet was al gebroken ; haar hoofd zakte
tegen zijn arm en haar slappe hand. vouwde zich willoos open om de
vlek te laten zien die het dunne batist had doortrokken. Zonder woorden
nam hij haar op en droeg ze zwijgend in bed. Bevend plukten haar
vingers aan de japonsluiting en begrijpend schoof hij voorzichtig haar
kleeren uit en hielp haar in 't nachtgoed. Toen wou hij naar beneden
gaan om verdere hulp te zoeken, maar schor fluisterend hield ze
hem terug.
„Hier blijven, ik durf niet alleen ! 'k Ben zoo bang dat er ... nog
meer ..."
Sussend ging z'n hand over haar klamme voorhoofd.
„Stil, niet praten ! 'k Zal de meid boven sturen terwijl ik de dokter
haal!" Haar handen en onrustige, smeekende oogen hielden hem terug
en ze kalmeerde pas toen hij 't meisje geroepen en met z'n orders
weggestuurd had.
Bij 't raam aan 't voeteneind van 't bed ging Riemer zitten, schuins
op zijn stoel, 't gezicht naar Emke heen. Laag en wit lag haar hoofd
in 't kussen ; door de blauwachtige oogleden liep of en toe een trilling;
forsch en welvend kwam haar mond naar voren en langs de kin liep
een verdroogd bloedspoor. De weggetrokken wangen en magere hals
gleden nietig tusschen de gesteven borduursels van haar ruime
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Dat was Emke, de vitale die zijn energie wist te
nachtjapon
prikkelen, de levensblije die hem rustig-monter heen hielp door z'n
Emke , Wachtend op de dokter in 't geluidlooze
somberheid ....
huis, was 't hem alsof iets daaruit wegtrok ; de veilige zekerheid van
haar bezit, 't aroom van verzorgende liefde dat hun kamers doorgeurde ..„
het was verleden geworden. Wat bleef was .... Neen, niet bitter worden :
God had de maat van zijn geluk zoo vol gemeten, een parelende beker
van zingend kristal. Nu zou Hij ook de maat bepalen van zorg en
leed dat binnendrong. God wist, hoe ver het komen mocht, dat gaf troost.
Uit het bed kwam tot hem het hortende, zagende geluid van Emke's
ademhaling en knarste in zijn ziel. Als 't grille schuren van een IAA over
een gouden ketting, zoo leek het hem. Straks was de schakel dOOr,
dan lag hun geluk gebroken
Hier sloot zijn leven
IL
't Ging vooruit met Emke, maar te langzaam. De long genas prachtig
maar haar zenuwgestel was geschokt en niemand wist eigenlijk, wat
haar beterschap tegenhield.
In de huiskamer van „De Haard" zat Riemer te corrigeeren, zich
haastend om straks naar de ziekenkamer te kunnen gaan. Bij de theetafel zat de verpleegster en wachtte zwijgend op een wenk om in te
schenken.
„Mevrouw belt!" Ze lei haar handwerk neer om naar boven te gaan.
„Blijf maar, zuster; ik ga!" Hij liet z'n schriften in de steek en stond
even later bij Emke's bed.
„Beide je, kindje ?"
„Ja vent! Wat doen jullie nou beneden ?"
„Ik zit te corrigeeren ; nog 'n paar schriften, clan kom fit 'n poosje
bij je praten!"
„En waar is de zuster? Jullie hebben straks zitten lachen!"
„Ze zit stil te borduren. Gelachen ? 0, ja, dat was om de fouten en
hanepooten van mademoiselle Diana Augurkie 1"
„Dat gaat haar toch niet aan! Waar zit ze ?"
„Bij de theetafel."
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„Op mijn stoeltje?"
„Dat geloof ik wel."

„O !" — Haar gezichtje verstrakte en een kleine pauze viel tusschen
hun woorden. Toen, bang dat Riemer gaan zou, verzette ze zich tegrn
haar stemming en vroeg liefjes:
„Zeg, Riem 1 Wanneer komt de thee ?"
„Zal 'k eens gaan kijken?"
„He ja! Toe, haal dan twee kopjes boven! Anders komt zij ook bier
en dan hebben we weer niets aan elkaar!"
Riemer deed wat ze vroeg. Emke, bevredigd nu, was kalm en opgewekt en dicht bij elkaar geschoven genoten ze een half uurtje van
hun schaarse vrijheid.
„Nou Ems! 'k Moet weer aan m'n werk!" Hij stond op en keek op
z'n horloge .... „Nog de rest van m'n correctie en prepareeren voor
morgen en voor de cursus!"
„He, jammer! je blijft altijd maar zoo kort! Zul je 't niet zoo ladt
laten worden van avond? Vroeg boven komen boor! Niet lang op
blijven, jullie!"
„Nee, 'k zal om de tijd denken. Wil je de zuster nu een poosje bij
je hebben?"
„Wat heb ik daar nou aan! Of ja, stuur d'r maar; dan zit ze tenminste niet langer op mijn plaats!"
Riemer dacht een oogenblik na. Toen zei hij ernstig, met meevoelen
in zijn stem:
„Zit ze op jou plaats ? Kleine domme meid, om je zelf zoo te plagen
door zoo'n uitwendige opvatting! Ze zit op je stoel, maar wie kan nu
ooit jou plaats innemen dan jijzelf?"
Zijn oogen zonken in de hare en lang bleven zijn lippen op haar
voorhoofd. De armen in een plotselinge opwelling rond zijn hals
geslagen, bracht ze zijn oor vlak bij haar mond en fluisterde begeerig:
„Zeg dat nag eens, dat van die plaats! Vertel d'r eens wat meer van!"
Maar hij schudde glimlachend het hoofd en maakte zich los.
„Mijn vrouw is wijs genoeg om daar zelf over na te denken. En 't
resultaat vertelt ze me wel eens, he ? Tot straks Emmekind!"
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Voor 't raam op 't zuien in de voile voorjaarszon ligt Emke op haar
stoel. Buiten waait nog een gure wind, die de kouwelijke lammetjes
doet rillen tegen moeder's yacht, maar spoedig wikkelen de wilgekatjes
zich los en sieren haar donzige krullekopjes met duizend gouden
speldjes. Trillend glanzen de sterretjes van 't speenkruid aan de slootkant en laag in 't water hangen de voile knodsen van dotterbloemen.
't Is Emke alsof ze alles dit jaar voor 't eerst pas ziet. De vorige
lente kwam met veel regen, wel zacht en vruchtbaar, maar te dicht
een sluier voor de bruidstooi der aarde. Was elk voorjaar niet een
volmaakt eenig ding?
Turend naar buiten ziet Emke 't langzaam duidelijk worden evenmin
als een schilder twee zelfde kunstwerken schept, maakt God twee
dingen gelijk. De levensheerlijkheid van ieder schepsel is, iets eigens
te hebben ; en daarom, omdat er nooit twee menschen precies gelijk
zijn, is er voor elk een eigen plaats
De geslepen spiegel boven de waschkast werpt een kleurige bundel gebroken lijnen de kamer in. Rond het glas hangt een wazig
wit zijden sluiertje gedrapeerd, in de bovenhoek saamgehouden door
wat fijne bloempjes behalve de herinnering het eenige wat Emke
van haar bruidsdag gebleven was. Zonnige, blije Junidag, vlak voor
Pinksteren! Wat had Riemer onbeholpen voorzichtig gedaan met die
wolkende tulle, die ()venal was, om haar schouders en hoofd en handen !
Emke's oogen dwalen door de kamer en zien nog een Andere sluier :
aan de kapstokhaak hangt een zwarte verpleegstershoed. Waarom ziet
ze dat hinderlijke ding juist nu? Pas tot rust gekomen door hoogere
gedachten — en nu al weer ontstemd ? De eindelijke vrede nag niet
gevonden ? Laat ze zich nu war meevoeren door haar temperament ?
Afschuwelijk! Ellendig, afgunstig, wantrouwend hart, dat bij de eerste
sommatie prijsgeeft wat moeizaam veroverd is !
De handen saamgeknepen buigt ze kreunend haar lichaam, zoekend
naar verweer tegen eigen gedachten maar ze vindt geen wapen dan
't gebed. Geen woord of gedachte kan ze brengen bij God, maar —
haar levensleed op de handen — strekt ze die omhoog, hOOg, hooger,
tot ze al 't zondige gewarrel van haar brein berouwvol neer kan leggen
voor Hem. En als zij de last uit haar moede armen heeft laten glijden
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komt de ontspanning in woorden en tranen en een vragen om vergeving voor egoIsme en heerschzucht.
Biddend-mijmerend voelde ze 't naderen van de troostende slaap
die de napijn uit haar herinnering zou wegstrijken. Straks kwam
Riemer — in de schemering zou ze alles vertellen : eerst van die
lente — nee — die stoel — Riem, je zei — van die plaats — — —
Ze sliep.
Melkwit stond de avondlamp boven de slooten en trok overal veilige
heiningen om de fel-groene weidevlakken. Dichtbij de huizen graasden
nog de schapen : een riep blatend haar jongen en de lammeren liepen
schielijk toe om verzadiging, Verder weg naar 't Zuiden was de grauwte
van den vallenden avond, die boomer en wegen vervaalde, maar in 't
Westen boven de molen gloeide de hemel violet en karmijn, waartegen
de wieken zich zwart markeerden. Maar de strengheid der silhouetten
faalde om de stemming te beheerschen en 't bleef een vloeiing van
wolkenwaden, een vreedzaam verglijden van arbeid in rust.
Emke's oogen zeiden Riemer toen hij binnenkwam bêter dan woorden
wat ze aanschouwd had. Hij zag de harmonieuse lijnen langs voorhoofd
en slapen en merkte hoe evenwichtig ze was,
„Jij hebt 'n goeie dag gehad, he ?"
„'n Dag met een goed eind althans ! Of nee, heelemdal 'n goeie dag,
al was-t-ie niet altoos even gemakkelijk. Wat is 't nu mooi en rustig,
he ? Een avond om van te genezen! 'k Ben wel drie weken verder
dan gisteren !"
Ze keek hem 'n beetje verlegen aan en vroeg :
„Zeg, ga 's schuin op je stoel zitten ! Nee, zoo-niet, je gezicht van me
vandaan ! ZOO, geef je hand nou hier, dan hoof je niks te zeggen! Je
wilt wel luisteren, nietwaar, en mij laten praten. 't Is altijd maar denken,
denken, als 'k alleen ben en daar word je zoo vervelend van."
„Heb je wel gemerkt hoe jaloersch ik geweest ben van de zuster,
heel de winter door?"
Hij knikte licht en trok met de schouders.
„Nee, je moet me goed begrijpen ! Ik wist wel, ik wist heel zeker,
dat je geen notitie van haar nam, Waar zijn je oogen man ? Kijk me
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eens aan! Z66, da's goed, je gelooft wat ik zeg, je weet wel, dat ik
nooit aan je twijfelde.
„Maar ik kon 't niet hebben dat je haar iets zou vertellen eer ik
het wist; dat je met haar huishoudelijke dingen overlegde en dat ze
thee voor je schonk en je jas borstelde. 't Was prettig, dat er voor je
gezorgd werd, maar ik gunde 't niemand dan mezelf.
„En als ik dan verdrietig twijfelde aan beterschap, piekerde en ploos
ik nog verder ; een ander op mijn plaats een ander .... nee, wees
maar stil, ik zal 't niet uitspreken, 0, ik zie nu in, hoe zondig 't was,
dat ik heerschen wou over 't leven en in 't centrum van ons gezinnetje staan, terwin God het noodig oordeelde om me in retraite te
sturen.
„Weet je nog wat je gezegd hebt over de verkeerde opvatting die 'k
van mijn plaats had ? Vandaag is 't me duidelijk geworden dat God
niet alleen 't leven, maar ook de plek om op te leven geeft en aanwijst,"
Hij zag dat ze uitgesproken had.
„En ben je nu tot rust gekomen ? Lieveling, begrijp je wel hoe groot
de plaats is die jij inneemt?"
Ze bloosde, dankbaar, maar iets moest nog over haar lippen.
„Wil je me vergeven, boy ?"
„We beginnen vanavond samen opnieuw! Hou vast wat je gezien
hebt, want de les van het zelf-vergeten is moeilijk."

De pensiongasten uit „Het hooge Duin" waren gewoon 's avonds
een uurtje samen in de veranda te zitten. Tusschen zeven en half acht
kwamen de kranten binnen en onder 't bespreken van de nieuwtjcs
van de dag werd door een van de dames thee geschonken. Emke en
Riemer genoten van hun tweede huwelijksreis ; ze waren hier al veertien
dagen en kenden de gasten, Vandaag voor 't eerst was de professor
in de kring ; hij had een enkel beleefdheidszinnetje gezegd tegen z'n
buurvrouw en was toen rustig gaan lezen in zijn stedelijk lijfblad.
In de twee dagen dat de professor hier was, had Emke hem een
enkele maal vluchtig gezien bij de deur en aan 't strand, maar nu zat
ze uit haar lage stoeltje bij het theeblad hem op te nemen op vrouwe-
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manier, na al wat ze wel eens van hem gelezen had verlangend naar
kennismaking,
Bescheiden en rustig was zijn binnenkomen geweest ; nu zat hij,
onopgemerkt, in zijn hoekje, diep gebogen, zoodat de ruige roode baard
de krant soms raakte. Zoekend gleden zijn goedige oogen die diep
stonden in 't van veel lijnen doorkerfde gezicht, langs de regels ; en
als hij 't hoofd hief bij een luid woord of plotselinge lach, schommelde
losjes de ouderwetsche lorgnet, die een klein deel van zijn neus vastkneep tot een smal rood reepje.
't Was vanavond Emke's beurt van theeschenken. Plomp rees ze uit
haar stoel en schikte 't servies met haar mollige bruine handen. Voorzichtig schoof ze telkens met haar blaadje tusschen de stoelen door,
wat gegeneerd door de ruimte die ze noodig had en bang voor kwinkslagen.
„Professor!" — verdiept in z'n lectuur had hij haar niet bemerkt.
,,Z'n lorgnet valt in de thee !" dacht Emke verschrikt, toen hij haar
plots gewaar werd. Maar 't liep mee ; z'n rechterhand duwde 't montuur
op z'n plaats en met beide vatte hij behoedzaam 't kopje aan. Lange,
slanke handen waren 't en lichtgebogen vingers zonder sieraad behalve
een verlovingsring.
Roerend, knabbelend en drinkend leunden alien achterover in hun
serre-stoelen. Beneden aan de verandatrap stond een zwerversjongen en
speelde op z'n harmonika sentimenteele Duitsche wijsjes en een enkele
Hollandsche straatdeun. Professor bewoog of en toe onrustig, gehinderd
door de muziek en toen de jongen met z'n pet kwam, gaf hij 'n kwartje
en zei met vaderlijk vermaan
„Nu moet je niet meer spelen, jongen!"
„Nee meheer!"
Bij leege kopjes zweeg 't gesprek en zocht elk z'n onderbroken
bezigheid weer op. Ook de harmonika, die even gerust had, zette weer
in en voor de vierde maal snerpte 't :
„Liebchen adee !"
„Nou is 't mooi genoeg !" vond een van de badgasten.
„Zeg, kerel!" zei Riemer, „je zou niet meer spelen!"
„Nou, meheer, ik speel ook nie voor u! Ik doe 't nou voor me eige !"
De geestigheid van 't schoffie deed de stemming opvlammen ; de
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jongen werd buiten gefeteerd en was binnen aanleiding voor een geanimeerd gesprek over kwajongens-grappen. Midden uit de drukte keek
Emke naar de professor, die nog stil in zijn hoekje zat. De krant lag
open, maar hij keek er niet in; rechtop zat hij in zijn stoel, 't hoofd
even naar voren. En terwijI alien rond hem schertsten, bewogen zich
zijn lippen in klanklooze uiting van wetenschap, terwijl z'n rechterhand
een geste maakte van kalm betoogen,
't Werd Emke vreemd weemoedig om 't hart toen ze hem vereenzaamd
daar zitten zag, tragisch-alleen met z'n wetenschap te midden van dit
luchtige vacantie-leven. Had deze man een ferne geliebte, wier ring
hij droeg ? Dan waren toch zijn gedachten op 't oogenblik niet
bij haar ....! Emke had hem graag een begrijpende blik gegeven,
maar 't eenige wat ze voor hem 'doen kon, was z'n kopje nog eens
vullen.
Arm in arm liep ze later in den avond met Riemer langs het strand,
naar 't Westen, waar de hemel nog gloeide, alsof de dag opnieuw
beginnen wou. Over de verre zeilen, die even lichtten in de roze wolken
en verdwenen in 't grijs lag de weemoed van de schemering, In 't
natte zand zakten hun schoenen, telkens een klein stukje bodem droogpersend dat dadelijk de vochtigheid weer inzoog.
Zwaar als haar schoenen gingen Emke's gedachten en bleven hangen
om 't gebeurde van den avond Ze wou praten met Riemer en zocht
een luchtig begin.
„Zeg, de professor, is die getrouwd, verloofd of gescheiden ?"
„Hoe kom je daar zoo bij ?"
„Hij draagt een gladde ring. En de gedachte dat zoo'n vijftiger verloofd zou zijn is toch al te mal! Maar went je niets van hem ?"
„Hij is ongetrouwd."
„Dus toch verloofd?"
„Of verloofd geweest!"
„En dan na jaren de ring nog dragen van 't meisje, dat hem de bons
gegeven heeft ? Mar lijkt ie te nuchter voor!"
Emke kon de losse toon niet volhouden en zonder zich langer
tegen haar aandoening te verzetten ging ze ernstig verder
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„Heb je 'm zien zitten bij de thee? Alle menschen lachten en waren
luidruchtig, maar hij merkte niets. Vergeten zat hij in zichzelf te praten
en te gesticuleeren, z'n duim tegen z'n middenvinger gedrukt, net of
hij zeggen wou: „Dát is nu de groote wetenschappelijke vraag, waar
alles van afhangt!"
„0, als z'n vroegere meisje ooit van hem gehouden heeft en hem
vanavond daar had zien zitten, dan was ze naar hem toegevlogen om
z'n eenzaamheid weg te zoenen!"
Riemer hoorde zwijgend toe ; alleen drukte hij Emke's arm die op
de zijne rustte, stijf tegen zich aan. In haar bewogenheid van dit
oogenblik kon ze niet verdragen, alles te weten wat hij wist. Iets
luchtiger na z'n liefkoozing begon Emke weer:
„Zeg joch! Als ik een bakvisch was ging ik vast met de professor
dwepen!"
„Dat doe je nu nog, als getrouwde vrouw!" antwoordde hij schertsend.
En zij weer ernstiger :
„Heusch, man! Vroeger scharmde ik altijd met zulke oudere heeren
die een tikje zielig waren. En als iemand me, zelfs toen ik al twintig
was, gevraagd had naar m'n huwelijksideaal, zou 'k gezegd hebben:
„Zoo'n eenzame, veel oudere man gelukkig rnaken!" Maar toen jij me
vroeg, ben ik heelemaal ontrouw geworden aan m'n ideaal! Begrijp
je dat?"
„Was ik dan geen eenzame man ?"
„Eenzaam ? Ernstig was je, juist wat ik noodig had!"
„Maar heb je nooit overeenkomst gezien tusschen mij en dat ideaaltype van jou ? Heb je wel eens gedacht, wie ik zou zijn als 'k altijd
op mezelf was aangewezen ?"
In dankbare verrassing keek Emke op.
„Doe ik dan heusch wat voor je ? Nu n6g, nu 'k niet meer voor je
zorgen kan, maar mezelf door jou laat vertroetelen ?"
„Wat denk je zelf, kindje ?"
„0, ik hOOp het zoo, 'k gelOOf 't ook wel, maar ik heb soms noodig
om 't van jou te hooren, Nu ik aan je uitwendige verzorging haast
niets kan doen is het zoo'n troost voor me, dan we aan elkaar's ziel
iets gedaan hebben — en dat is eeuwigheidswerk. Er is zoo heel veel
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wat de dood je afnemen kan, maar wat je aan elkander's persoonlijkheid
en karakter doet, kan niet verdwijnen in 't graf!"
Ze keek landwaarts, waar 't leven was en met vaster hooger stem,
innerlijk jubelend, keerde ze zich weer tot hem :
„Wat is 't een heerlijkheid, man, dat wij elkander bezitten ! God
heeft wonderen vOOr ons en aan ons gedaan, liefde !" - Haar woorden
en gedachten waren hem als edelsteenen, gezet in goud van toewijding
en overgave, die hij gretig borg in de schatkamer van zijn herinnering.
Wat ach, dat brooze
frele
Emke ontving bezoek in de knusse zitkamer van „De Haard", waar
ze elke middag op haar divan lag. De zon was haar tijdmeter en
onder 't reisverhaal van een veel-pratende vriendin dwaalden Emke's
oogen naar de schoorsteenmantel, waar 't wolleweefsel van een oude
shawl warm gloeide in de namiddagzon. 't Ivoren miniatuuruurtje hing
nog in de schaduw en de zilverkast stond levenloos.
„Jullie bent aan zee geweest he? Was 't goed weer? Leuke kennissen ?"
Ernke's gedachten waren weer bij de conversatie en ze deed haar plicht.
„Ja, we zijn in Voorwijk geweest. Heerlijk rustig was 't er in „Het
hooge Duin" want het was ons meer om de zee dan om de menschen
te doen!"
„Zijn jullie in „Het hooge Duin" geweest? Heb je ook kennis gemaakt
met oom Otto? Professor van Hoornbeek!"
„Is professor van Hoornbeek een oom van je? Hoe zit dat dan ?"
„Hij is verloofd geweest met een zuster van moeder die jong gestorven
is aan tuberculose. Hij draagt nog altijd z'n ring en heeft nooit weer
aan trouwen gedacht !"
Tonie Vermeer begon onrustig te worden toen ze merkte dat Emke's
gedachten weg waren ; zij had zich verpraat bij zoo'n longpatient ! Met
een onbehaaglijk gevoel nam ze afscheid en liet Emke alleen. De zon
was lager en lager gezakt en weggegleden achter 't schuurtje, IJl als
belgeklingel stonden de hooggekapte laat-October-boomen tegen de
terracotta horizon die, uitvloeiend in oranje en bleekblauw verloren
ging in de grijze welving van de avondlucht.
Uit het zilverkastje was de laatste zonne-reflex verdwenen.
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De kamer werd kil.
Emke huiverde.
'n Kwartier later zat Riemer bij haar en vroeg naar de middag.
„Tonie Vermeer is geweest en heeft zitten vertellen van haar Zwit-

sersche reis. En toen kwam 't gesprek op Voorwijk."
Even zweeg ze. Toen hortend, met lage stem:
„Ze heeft me de geschiedenis van de professor verteld!"
„He !" Spijtig klonk het.
„Wilt jij die van de zomer al ?"
„Wel ongeveer, denk ik."
„Heb je 't met opzet toen verzwegen ?"
„Je was toen al zoo begaan met hem, dat ik je verdere aandoening
spaarde."
„Riem, kom 's hier!"
„Ja. Is 't zoo goed ?"
„Hier je hoofd, dan kan ik fluisteren. Zeg boy, hegrijp je dat ik
mezelf in dat verhaal betrek ?"
Hij ging rechtop zitten.
„Kindje, zoo mag je niet dadelijk denken ! Al moet je nu 'n paar
weken kuren, daarom ben je toch veel beter dan verleden jaar!"
een stootje
„Och, je weet zelf ook wel, hoe 't met mij gaat ....
, en nag een stootje, totdat ...."
en weer opknappen
„Emmeke, Emmeke, waar is je dankbaarheid van deze zomer gebleven?
Is je Godsvertrouwen geschokt door de levensgeschiedenis van een
ander ?"
„St! 1k ben niet ontevreden! Juist omdat ik 't met mezelf uitgevochten
heb, kan ik er met je over praten, als je maar luisteren wilt."
„Weet je m'n humeurigheid nog wel, toen de verpleegster er was ?
Ik wou Mies voor je zijn en m'n plaats innemen als altijd. Toen heb
ik eerst leeren inzien, wat het zeggen wil, een plaats te hebben in de
wereld — en dat heeft m'n jalousie gestild en weggenomen. En later
heeft het beeld van de professor me zoo veel te denken gegeven. 't Is
ontroerend-trouw, voor 'n meisje om trotsch op te wezen, als een man
zaa standvastig is. Maar als zij een echte, fijne vrouw geweest is, zou
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ze zelf gewenscht hebben dat een andere zijn leven tot bloei bracht."
't \Vas Riemer alsof in Emke 't lichamelijke klein werd en terugweek
en in alles-overheersching der ziel een scheiding zich begon te voltrekken.
Vasthouden wou hij haar, zijn voile, levende vrouw en in een opwelling
van bitterheid viel hij heftig in :
„Houd op! Je maakt je zelf en mij ongelukkig! 't Lijkt wel alsof je
een wenk ...."
Z'n mond werd gestopt door Emke's handen en toen hij haar verwrongen lippen zag, stand hij weer in de werkelijkheid.
„Redeneer dan ook niet zoo kindje ! Ik lam niet denken aan een
toekomst zonder jou. Goddank, 't hoeft ook niet, je moet altijd bij
me zijn V
Ze deed een poging om streng en nuchter te zijn :
„Ben je oud genoeg om uit de herinnering te leven?"
Met dat ze 't zei zag ze hem, alleen in hun zitkamer, vermoeid, met
z'n correctie, bij een koude haard.
„O Riem, Riem! Ik kan je niet loslaten I"
Even later zag hij, dat ze bad.

HET MANCO-VRAAGSTUK
DOOR

HARMEN VAN DER LEEK.
Een van de schoonste wezenstrekken van het Christendom, — een
van de sterkste kenmerken van zijn Goddelijken oorsprong is, dat
het ruimte heeft voor alle idealen, die ooit in een menschengeest zijn
opgekomen. Geen gedachte is zoo diep, geen wensch zoo verheven,
of de Christelijke levensbeschouwing heeft er een relatie mede. Dat
er — helaas — Christenen, persoonlijke aanhangers van de Christelijke
levensbeschouwing zijn, die het universeele van de Goddelijke openbaring niet verstaan en niet willen verstaan, doet aan de waarheid
van dit feit niet of — en deze persoonlijke begrensdheid, deze weinige
ontvankelijkheid voor de majesteit van de idee der Goddelijke almacht
en oneindigheid, het formalisme en materialisme, de zondige zelfvoldaanheid en de wrevele hoogmoed, die uitkomt in veler taal en
daad, hebben toch de scheppende werkzaamheid van den Geest Gods
nooit kunnen verhinderen, Zijn werk te doen en in de zielen van
velen de ondoofbare vIammen van een verlangen naar het hoogste,
volmaaktste, schoonste, en heiligste, — het oneindigheidsverlangen,
het Ideaal te ontsteken. Ook de Christenheid weliswaar is zich niet
altijd ten voile bewust geweest, zelfs niet in haar beste vertegenwoordigers, van de onbegrensde ruimte van haar principe, van de verlossende kracht, welke daarvan kan uitgaan op een ieder die zich kinderlijk
en ontvankelijk wil openstellen voor de leeringen van het Woord en
den Geest Gods — want zelfs ten opzichte van de hoogste en allervoornaamste vragen, welke ooit in het menschenleven kunnen opkomen,
heeft de zonde de harmonie vernietigd en zal dan ook steeds weer het
streven in onevenwichtigheid ter eener of ter anderer zijde kantelen.
Voor den een ligt het gebied, waarop de Christen zijn voile aandacht
en genegenheid heeft te richten, in het hiernamaals, -- het „Jenseits":
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terwijl bij den ander de taak van het heden in het brand punt
zijner overleggingen en strevingen staat, het „Diesseits" zijn bewustzijn
volkomen vervult. Terwijl toch zoo onafwijsbaar de eisch tot ons
komt, „het eene te doen en het andere niet na te laten," ook tusschen
onze bovennatuurlijke verlangens en onze waardeeringen van het
natuurlijk leven een harmonische band te leggen. Maar even onvermijdelijk is het tevens, dat zulk een algemeene eisch nooit zal Leiden
tot een algemeen resultaat, omdat het zoeken en vinden van zulk
een harmonie niet een zaak van de gemeenschap, maar zeer bepaald
een individueele, zielspersoonlijke taak is, — slechts bij benadering
te volbrengen in de kracht Gods door eigen streven, worstelen,
en overwinnen.
Dit dubbel besef: ten eerste van de noodzakelijkheid, het „Jenseits" te
verbinden met het „Diesseits" en andersom ; — de eeuwige waarheden
steeds te realiseeren in den tijd van het heden, en omgekeerd in en achter
de werkelijkheid van het natuurlijk leven onophoudelijk de eeuwige kracht
Gods te schouwen ; en voorts van de noodwendigheid, deze taak persoonlijk en door een onophoudelijk en uiterste inspanning van zijn hoogste
en beste krachten na te streven, dit tweeledig besef neemt in den tegenwoordigen tijd onder ons, Christenen in Nederland, hand over hand toe.
En zoo maakt dan ook de uitsluitendheid van het alleen-bovennatuurlijk, wereldverachtend, liefst wereld-ontvluchtend Christendom
plaats voor een sympathischer, universeeler en dieper Christendom,
zoo durven en kunnen in de harten van een jongere generatie ook
kultureele idealen ontstaan, die in hun denken tevens in hun voile
consequentie worden aanvaard.
Dit alles geldt allerlei ideaal maar niet het minst 't ideaal van een
Christelijke kunst. Ook het aesthetische vindt zijn relaties in de
Christelijke levensbeschouwing, ook in de kunst vermag de Christen
de eeuwigheid terug te vinden, ook de schoonheid wekt in zijn leven
een verlangen, dat niet anders dan door het hoogste en volmaakste,
door het Ideele kan worden bevredigd.
Een van de levendigste, van de meest algemeene en werkzaamste
kultureele idealen van het Christendom van onzen tijd is het ideaal
eener Christelijke woordkunst. Weliswaar is het er nog ver van af,
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dat ieder Christen de groote belangrijkheid, de niet gemakkelijk in
vaste maatstaven nit te drukken waarde van de woordkunst zou
beseffen. Integendeel, eerder het tegenovergestelde is waar en het is
niets dan een vaag en onklaar verlangen, een onbegrepen aesthetische
behoefte, die aan het ontkiemen van dit ideaal werkzaam is.
Maar dat neemt niet weg, dat juist dit vage, niet klaar-bewuste,
maar toch ook niet te onderdrukken verlangen naar een element van
schoonheid in het geestelijk bestaan de ondergrond, de eerste voorwaarde, het uitgangspunt is voor een streven, dat — is het nog niet
in vollen gang — toch onvermijdelijk met het rijpen van den tijd, in
omvang en kracht zal gaan toenemen.
Intusschen, — al schemert reeds dit pril morgenlicht verkeert
toch ons Christelijk literair streven nog in 't stadium van het chaotische
en wordt deze toestand vergezeld van alle primitiviteit, en van al
de weeen, welke het wordende en ongeordende kenmerken.
Er zijn krachtige pogingen gedaan, om ons een Christelijke kunst
te schenken, overeenstemmend met alle kenmerken van onzen hoogsten
norm ; er is een koene greep gedaan naar het sublieme en een zwaren
strijd gestreden met de materie. Maar de resultaten waren ver beneden
de bedoelingen en zoo bleven ze. Er zijn verschillende dichters van
de generatie onzer voorgangers, die hetzij in getuigenis of metterdaad,
hebben moeten bekennen, dat de eerste worp naar het ideaal eener
Christelijke woordkunst is gefaald.
En zoo blijkt dus, dat, waar het ideaal nog onverminderd bleef
bestaan, ja zelfs in levend besef is toegenomen, het thans een eisch
is, gesteld aan een volgende generatie om dit kultuurideaal opnieuw
in het oog te vatten, om opnieuw te trachten, den schoonen droom
te verwezenlijken.
Inmiddels heeft de mislukking, die een vorige generatie zich als
resultaat zag toebedeeld, niet nagelaten, zeer ontmoedigend en ontstemmend te werken op de gemoederen van hen, die het ideaal in
hun vroegste enthousiasme hebben gekoesterd, die de bedrijvigheid
en de inspanning van het voile streven hebben gedeeld en die de
verslapping van krachten en het dooven van de edelste verwachtingen
van nabij hebben gadegeslagen.
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Deze strevers van het verleden zijn de rouwklagers van het heden.
Treffend is het en, leerden we niet intusschen zelfstandig denken,
ontmoedigd zou het zijn, te zien, hoe Seerp Anema factisch de
woordkunst afzwoer, hoe Geerten Gossaert een „non possumus"
beleed, hoe een Gerard van Eckeren vergleed in een element, dat in
wezen aan het Christendom vreemd is, hoe de groei van Willem de
Merode zeker niet langer in opgaande lijn beweegt naar het ideaal
eener Christelijke lyriek, zooals dat oorspronkelijk in zijn bewustzijn
leefde, hoe G. Schrijver, na zijn groot en gaaf werk in fragmentarisch
pogen neerzonk — kortom, hoe menige belofte onvervuld moest blijven.
Is het dan ook wonder, dat zij, die aan deze Christelijke kultuurbeweging als tijdgenooten indirect deelnamen, thans hunne idealen
belijden in mineurtoon en hun verwachtingen niet anders dan zonder
eenige innerlijke overtuiging durven uiten ?
Ik doel hier op een zeer bepaalde uitspraak en wel op de typische
slotzin van Dr. Wielenga's boek : „Moderne Letterkunde en Christelijke
Opvoeding". Opmerkelijk en zeker niet zonder opzet en bepaalde
beteekenis is het, dat dit werk besluit met deze woorden : „Maar alles
tezamen genomen, is onze ootmoedige slotsom : Een schrale oogst !
En hoewel dankbaar de gave vruchten plukkend, blijven wij met pijnlijk
verlangen uitzien naar den eindelijken herbloei der christelijke kunst."
Dit verlangen is voor Dr. Wielenga en alien, die zijn zienswijze deelen,
daarom zoo pijnlijk, omdat zij zelf, dieper dan wie ook, overtuigd zijn
van de hopeloosheid ervan,
Laten we vooral deze uitspraak toch niet beschouwen als de op
zichzelf staande meening van een pessimist. Ver vandaar — niet slechts
behoorde juist de schrijver van deze woorden altijd tot hen, die het
innigst het nieuw ideaal eener Christelijke kunst liefhadden, maar
bovendien is hij, in deze hopeloos klinkende belijdenis der representant
van een breede groep van schoonheidszoekers.
En daarom mogen we, zonder ongegrond te beweren, zeker aannemen, dat het bewustzijn van een tekort aan Leven op het gebied
van de Christelijke literatuur een verschijnsel is, dat van bijna onbepaalde algemeenheid kan worden geacht. En ook mag, al berust zulk
een uitspraak op een formed onbewezen gevoelsoordeel, aan dit besef,
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een zoodanige evidentie worden toegekend, dat we wel mogen spreken
van het bestaan onder ons van een „manco-vraagstuk". Met opzet spreek
ik van een „vraagstuk". Want, alleen voor hen, wier verwachtingen
door teleurstellende ervaringen dermate zijn ontzenuwd, dat zij feitelijk
de kracht zijn gaan missen, om opnieuw van den komenden tijd de
vervulling eener belofte te durven eischen, — alleen voor hen, zeg ik,
kan een tirade als die van Dr. Wielenga slechts een bloote constateering
beteekenen, waarbij ze zich, als bij iets onveranderlijks neerleggen.
Neen, juist omdat de geschiedenis der eerdere pogingen en teleurstellingen geen invloed hadden op de vorming van onzer jeugdiger
beschouwingen, kunnen wij nooit of te nimmer het feit van een
Christelijk literair manco aanvaarden als fatum. Wij zien er eerder in
een „vraagstuk" dat voor ons gereed ligt, een probleem, dat zich voor
ons zal moeten openen, waaraan wij — faalt ons pogen niet — iets
van zijn verborgenheden zullen afdwingen.
Immers, slechts door als zoodanig het huidig feit van het „manco"
op te vatten, kunnen we onze hoop op verbetering in de toekomst
levendig houden, alleen door niet te berusten, doch door een grondig
onderzoek naar de oorzaken van het tekort als onze huidige taak op
te vatten, hebben we kans, erachter te komen, waaraan een vroeger
falen moet worden toegeschreven, welke oorzaken nog heden het
manco bestendigen en of er inderdaad hoop is, dat dit manco in de
toekomst, die ons behoort, ooit zal kunnen worden aangevuld. Hierover kan verschil van meening bestaan. Het zij zoo. Maar wij weten,
inderdaad de actieve houding tegenover het manco-probleem te moeten
verkiezen boven een volharden in lijdelijkheid. Het wachten op een
wonder is weliswaar steeds een fantasie- en verwachtingsvolle en dus
in zekeren zin schoone en bekorende geesteshouding geweest, edoch
eene, die als te weinig vruchtdragend op den duur door de practijk
als ontoereikend werd gelogenstraft. Bovendien strookt een zoodanige
houding allerminst met de activiteit, die thans in breede kringen juist
ten opzichte van het poetisch ideaal is ontwaakt.
Sterker nog : ik zou zelfs alle beloften en verwachtingen, alle
toekomstdroomerijen in het midden wenschen te laten. Aileen zekerheid is reeds meer waard dan iedere verlokkende droom en wanneer
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dus, in dit concrete geval bijvoorbeeld ten opzichte van de mogelijkheid
van het ontstaan eener nieuwe, bloeiende, edele Christelijke woordkunst, gekozen zou moeten worden tusschen het behoud van een
verwachting, de hoop op een wonder — door het niet-zoeken van de
laatste oorzaken van ons manco, Of het verlies van een illusie, doordat een onderzoek aan het licht zou brengen, dat inderdaad het
kultureel ideaal van een Christelijke kunst op bepaalde gronden voor
verwezenlijking onvatbaar zou zijn, dan zou mij met klare bewustzijn
van deze besliste onmogelijkheid, het vernietigen van deze illusie, de
smartelijke waarheid liever zijn, dan de behagelijkste verwachting. 1k
voor mij zou dan moeten, dat ik mij, als Christen van het aesthetische
maar consequent had of te wenden, om elders de idealistische strevingen van mijn wil naar het hoogste op te voeren.
En daarom lijkt het mij een eisch, dat wij ons niet bepalen tot de
klacht van Dr. Wielenga, noch ons optime meenen te hebben verricht
uitsluitend in een negatief, preventief-paedagogisch streven, als meerdere
vooraanstaanden onder ons, maar dat we onze beste krachten aanwenden, om nader te komen tot het brandend vraagstuk van het
Christelijk literair manco.

Wezen, omvang en bezwaren. Noch omtrent het wezen, noch
omtrent den inhoud van het manco-probleem bestaat tot heden een
eenigermate juiste voorstelling. De terminologie, die tot de aanduiding
van het bestaan van een „manco" door verschillende schrijvers en
sprekers in den loop der jaren gebezigd werd, kenmerkt zich door een
confusie, die nooit anders dan uit een even confuse toestand van de
daarmee verbonden voorstellingen kan zijn ontstaan. Maar, vatten we
alles tezamen wat in de begrippen „arm", „armoede", „schamel", „esthetisch tekort", „schrale oogst" enz. zou kunnen liggen, dan zijn we
er nog niet in geslaagd, te constateeren, of nu wel verschijnselen, dan
oorzaken worden bedoeld. Want er bestaat een dubbele mogelijkheid
of de geuite krachten doelen op quantiteit en hoedanigheid van de
voorhanden Christelijke literatuur — of wel het gevoel van onbehagen
wordt veroorzaakt door het besef dat de ontstaansbodem onvoldoende
is, om een Christelijke literatuur te dragen, die aan de hoogste normen beantwoordt.
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Inderdaad is de materieele opvatting van het manco de meest voor
de hand liggende in die werken, die daarover iets zeggen. De afkeuring
richt zich hoofdzakelijk tegen het quantum en de hoedanigheden van
het bestaande. Zeer zeker heeft zulk een opvatting waarde, wanneer
zij zich daarbij niet tevredenstelt met een oppervlakkig, emotioneel en
ongegrond oordeel, maar wanneer ze er toe drijft, dat voorhandene,
ontoereikende juist om zijn ontoereikendheid te onderwerpen aan een
diepgaand, methodisch onderzoek en tracht te komen tot de juiste
kennis van den inhoud van het qualitatieve tekort, dat als oorzaak
mag Belden van een belemmerende invloed op de productie, m. a. w.
wanneer men verstaat, dat wij, als Christenen, moeten trachten de
essentie van de christelijke literatuur los te maken uit de betrekkelijkheid
van een toevallige vorm, dat wij zoowel de essentieele schoonheden als
essentieele gebreken moeten bestudeeren van die Christelijke literatuur,
die we momenteel bezitten. Hierover spreken we allicht nog eens nader.
Met deze materieele opvatting echter is het wezen van het mancovraagstuk geenszins gegeven. Want een quantitatief-qualitatief tekort
zou een kwestie van methode, tijd, goede wil en volharding kunnen
zijn. Echter berust de geheele kwestie op een dieperliggend principe.
Want, daar we licht vervallen in de fout, om in het vage begrip „kunst"
het kunstvermogen en het kunstproduct te identificeeren en te verwarren
en het „christelijk literair gebied" dus te vereenzelvigen met enkele
auteurs en hun bestaande werken, dreigen we te vergeten, dat juist
de werken ons alleen dan iets kunnen leeren omtrent de oorzaken van
hun ontoereikendheid, zoodra we ze bewust beschouwen als eindresultaten, als toevallige producten van een noodwendig vermogen, als
betrekkelijke gevolgen tegenover een absolute oorzaak. Het wezen van het
mancoprobleem is de vraag naar de gesteldheid van het scheppend
vermogen van de christelijke dichters en in laatste instantie dus naar de
gesteldheid van het Christelijke gemoedsleven in het algemeen. Daarop
moet tenslotte iedere probleemstelling hetzij direct of indirect uitloopen.
Het is duidelijk, dat bij deze tweeledige stelling van de vraag naar
het christelijk literair manco, de omvang van de daaruit resulteerende
taak niet gering is. Een juiste probleemstelling mag zoo weinig mogclijk
van wat ook slechts in uiterlijk verband staat met zijne materic buiten
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beschouwing laten en dus vereischen ook in dit geval zoowel alle
uiterlijke, sociale zijden van de literaire bezigheid, en de hoedanigheid
van de voornaamste bestaande literatuur. als de innerlijke, genetische
factoren in het scheppen zelf gelijkelijk de aandacht.
Dat is echter eenvoudiger gezegd, dan tot stand gebracht. De eischen
die daarvoor worden gesteld zijn van zulk een omvang, dat ze eigenlijk
van te voren niet eens kunnen worden overzien. Want, ook voordat
we op het gebied van dit probleem ook maar iets hebben bereikt,
voelen we al bij voorbaat de velerlei moeilijkheden, waarvoor we
telkens opnieuw en al voortgaande steeds weer onverwacht geplaatst
zullen worden. Niet alleen de omvang van het werk zelf brengt de
bezwaren. Eerder zullen allerlei moeilijkheden daardoor ontstaan, dat
bij een ernstige bezigheid met het gebeuren op het gebied van de
Christelijke literaire productie allerlei principieel aesthetische vragen
zullen worden aangeraakt. Welnu, geen dezer vragen is tot heden ook
maar gesteld, hoeveel minder dan beantwoord. In de tweede plaats
is aan de perfectie van het voornaamste hulpmiddel, de literaire kritiek
van specifiek Christelijke geaardheid, tot heden nooit methodisch iets
verricht, zoodat er in geen enkel opzicht, noch aesthetisch, noch idedel
eenig kanoniek criterium bestaat. Vervolgens dient een historischkritische stofbehandeling nog van den grond of te worden gemaakt,
zullen we een bepaald gebied afbakenen, waarop eventueele waarnemingen zouden kunnen worden verzameld. En toch, zouden we het
juiste begrip benaderen van den inhoud van het manco-vraagstuk,
dan zou een bepaald, methodisch bewerkt quantum literatuur volgens
bepaalde, kritisch vastgestelde maatstaven tnoeten worden onderzocht.
We voelen levendig, dat zulks voorshands nog onmogelijk moet worden
geacht. Er is nog te veel te ruimen, voordat aan opmeten kan worden
gedacht. Alles schommelt nog al te zeer in het „betrekkelijke" en onzekere, dan dat er nu al een begin zou kunnen worden gemaakt met
het vaststellen van de noodzakelijkste christelijk-aesthetische grondbegrippen. We laten daarom, noodgedwongen, na dit expose van den
chaotischen toestand, waarin zulk een streven zou vastloopen, een
methodisch literatuur-onderzoek en een daaraan vastknoopcnd °riderzoek van de inhacrente belemmeringen van het schcppend vermogen
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voorloopig in het midden en zullen ons aanstonds bezighouden met
het aanwijzen van de verschillende richtingen, waarin zich een volledig
onderzoek zou hebben te bewegen, teneinde te geraken tot het volledig
begrip van het manco-vraagstuk. Wanneer duidelijk is geworden, dat
een experiment als bovengenoemd voor de toekomst noodzakelijk is,
dan is op het oogenblik ons doel bereikt. Wenden we ons thans
liever tot de buitenzijde van het probleem.

Het Publiek. Men kan de vraag naar de oorzaak van het manco
eveneens beschouwen vanuit het oogpunt van een reeks van betrekkingen, welke bestaan tusschen het christelijk publiek en verschillende
uitingen van het christelijk-literaire leven. Ook hier bestaat een uitwisseling van invloeden, die aan de oorzaken van het manco niet
vreemd zouden kunnen blijken.

Kultuurvijandigheid. Afgezien van dat contingent, dat zich op het
oogenblik zonder aarzelen verklaart voor de daadwerkelijke deelname
aan het kultureele leven, mag het christelijk publiek als massa beschouwd worden als vrijwel kultuurvijandig. ') Ook ten opzichte van
de christelijke literatuur bestaat zelfs deze kultuurvijandigheid nog.
Misschien niet onmiddellijk en duidelijk uitgesproken, Maar zeer zeker
is er een middellijke en passieve invloed van dezen aard. Met betrekking tot de woordkunst als „schoone fictie" uit ze zich in drie
afnemende graden
1. Als bepaalde veroordeeling van de literatuur op grond van het
feit, dat literaire geschriften bedenksels zijn, en derhalve „leugen" ten
opzichte van de Schriftwaarheid.
2. Als bestrijding van de literatuur, op grond van verschillende
motieven. Het voornaamste daarvan is wel, dat de belangstelling voor
deze kultuurwaarden afleidt van het nastreven van het „Eenig Noodige",
dat ze in aanraking brengt met de verderfelijke invloeden van den tijd,
dat ze daardoor een brug slaat tot de „wereldgelijkvormigheid". Vervolgens vindt deze obstinatie houding tegenover het literaire leven
dikwijls zijn oorzaken in zeer samengestelde innerlijke motieven.
1)

Gaarne zal ik naderhand aan dit onderwerp nog eens een op zichzelfstaande
beschouwing wijden, die dan tegelijkertijd de staving dezer ietwat apodictische bewering zal bevatten.
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welke uitvloeisels .blijken te zijn van psychisch onbehagen, een geprikkeld zijn. Aanleidingen hiertoe kunnen zijn: dissociatie van de
eigen voorstellingswereld door de nieuwe elementen, welke in dit
nieuwe streven tot uiting komen, onmacht tot beheersching onder bepaalde, speciaal zedelijke, normen van de aesthetisch-literaire verschijnselen ; afkeer van alles, wat in zichzelf door grootschheid en schoonheid
uitgaat boven het middelmatig bevattingsvermogen en een daaraan gepaard gaande neiging tot ridiculiseeren ; het gevoel van hulpeloosheid
tegenover de nieuwe verantwoordelijkheid welke het aesthetisch-literaire
element in het christelijk leven binnenhaalt enz. Deze en nog andere
motieven vooral zijn nog zeer sterk in aanzien en vormen een belangrijk element ter beoordeeling van de kultuurvijandige strooming.
3. Als onverschilligheid ten opzichte der literatuur, (passieve kultuurvijandschap) die zich uit in een onoverwinnelijke neiging, om uit
louter traagheid bij het bestaande te blijven ; in een overhellen naar
het materialisme ; in een eveneens veel voorkomend gevoelloos rationalisme ; in een welbewust puritanisme, enz. Alle zijn dit eigenschappen,
die zoowel door geboorte, als door opvoeding kunnen zijn ontstaan.
Het springt in het oog, dat deze feiten, welke tezamen ongeveer den
inhoud vormen van de algemeene neiging, zich antipathiek te stellen
tegen iedere kultuurverfijning, speciaal ook tegenover de literaire ontwikkeling, geen directe invloed hebben op de geaardheid van de
christelijke literatuur. Want zij die tot het voortbrengen daarvan medewerken, behooren zelf uiteraard niet meer tot de dragers van dergelijke
begrippen. Echter is de indirecte uitwerking vrij sterk in 't oog vallend.
Ten eerste is duidelijk, dat uit een omgeving, waarin een aantal overwegingen als de zooeven genoemde nog vrij groot gezag bezitten, de
publieke opinie, het huiselijk leven en de opvoeding beheerschen, niet
gemakkelijk persoonlijkheden zullen voortkomen met een ingeboren,
door milieu en opvoeding van jongsaf aangekweekte en harmonisch
ontwikkelde schoonheidszin. Want niet alleen zal zulk een zin allicht
van meet of meer onderdrukt, dan aangemoedigd worden, maar buitendien zullen allerlei antithetische opvoedingselementen naderhand, bij
een zelfstandig denken en voelen, nog als psychische residus de
scheppende werkzaamheid van den geest belemmeren en begrenzen.
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Het is waarlijk geen prettige gewaarwording, te overwegen, dat bij een
werkelijk bewust aanvaarden van een aesthetische roeping, ons christenyolk nog eenige generaties noodig zou hebben, om van de nawerkingen
van zijn kultuurvijandigheid bevrijd te worden. Maar bovendien oefent
deze algemeene kultuurschuwheid nog onder enkele andere vormen
een directe invloed uit.
Begrip voor het schoone. Een merkwaardig verschijnsel, dat ook
met de straks genoemde kultuurvijandigheid in verband staat, is het
vrij algemeene gemis aan levensblijheid, dat de groote massa van het
christelijk publiek kenmerkt. Geen levensblijheid, die zich uit in
allerlei dingen van zinledigen aard, maar een spontane „zielevreugd",
cen snel-ontroerd zijn, dat zich niet styleert onder het strakke masker
der uiterlijke beheersching. 1k spring hier even uit den vorm en noem
als cen voorbeeld voor zulk een opgewekt christendom de roomsche
dichter Guido Gezelle ; wiens vroomheid toch zeker onder ons van
alle twijfel ontheven en wiens schoonheidszin en levensvreugde tevens
van algemeene erkendheid zijn. Een zoodanige geestesgesteldheid ontbreekt in de breede lagen van ons christelijk leven. Er is geen besef
van, geen gevoel voor de beteekenis, die de schoonheid van een cenvoudig liedje, van een simpel stukje schoonheid, van een enkele lijn
en een enkel welluidend woord kan hebben voor het persoonlijk
leven. Er is geen begrip van, dat zulke dingen ons kunnen vervullen
met een blijheid en dankbaarheid, die zeker in Gods oog welgevallig zullen zijn, omdat ze, aithans bij den Christen, berusten in
de wetenschap, dat God de bron is en van de schoonheid, en van
de vreugde, die om deze schoonheid den menschenziel ontroert. Weet
iemand dat nog niet, laat hij dan in de leer gaan bij Gezelle. Welnu,
een publiek, dat in een puriteinsche onbewogenheid het ideaal van
Christendom ziet en met nauwelijks onderdrukte ergernis hen beschouwt, die van een natuurlijker, spontaner levensopvatting zijn, is
zeker nict in de eerste plaats het milieu, waarin een auteur zal
arbeiden, die ook gaarne zijn schoonheidsbeseffen spontaan zou willen
uiten. Zijn woordmuzick zal geen weerklank vinden, de echo van zijn
levende stern zal leeg tot hem weerkecren.
Geldt dit natuurlijk voornamelijk ten opzichte van lyrische kunst,

HET MANCO-VRAAGSTUK.

29

het is een verschijnsel, dat tenslotte op iedere kunstuiting betrekking
heeft en zeer zeker een van de relaties beteekent, welke het christelijk
publiek met het christelijk-literaire leven heeft.

Begrip voor de sociale beteekenis der woordkunst. Een tweede
verschijnsel is de afwezigheid van het begrip voor de geweldige sociale
beteekenis van de christelijke literatuur, met name van het christelijk
kunstproza. Zooals de pers in het algemeen, is in het bijzonder de
roman — het prozakunstwerk — een kultuurelement van beteekenis.
Deze beteekenis is van zoodanige geaardheid, dat ze wel niet gemakkelijk
statistisch zal kunnen worden geconstateerd. Zou dit evenwel mogelijk
zijn, dan zouden ongetwijfeld de uitkomsten van zulk een statistiek
in een woord overweldigend zijn. Vermoedelijk zou de invloed van de
zoo geweldig uitgebalkte bioscoopverwoesting daarbij kortweg in 't niet
vallen. Want, voert de laatste tot excessen in de samenleving — de
romanliteratuur vreet langzaam en gestadig de innerlijkste steunpalen
van de samenleving door en verkankert door pessimisme, Freud'sche
basterd wijsheid, en vooze romantiek den geest van duizenden, die
straks hun rolletje in diezelfde samenleving gaan spelen en er het
aantal van ontoerekenbare vrij-rondloopenden zullen vermeerderen.
Doch, dit ter zijde. Zooals in het dagblad en het periodiek zich de
meer vluchtige waarden van het contemporaine leven afspiegelen, de
journalistieke leiders zich bezinnen op de gebeurtenissen en toestanden
van het oogenblik, — zoo weerspiegelen zich in het moderne kunstproza de diepere geestelijke a chtergronden. Die auteurs, wier werken
inderdaad van literaire beteekenis kunnen worden geacht, bezinnen
zich daarin op de diepste overtuigingen van het geslacht van hun tijd
en zoeken in hun werk de beeldende weergave te bereiken van de
centrale motieven, die in het kultuurleven van hun tijd werkzaam
zijn. Hierin ligt niet alleen de groote waarde van den roman, maar
tevens zijn sterke invloed op het denken en voelen van de duizenden,
die het vermogen tot zulk een zelfbezinning niet of slechts zeer ten
deele bezitten. Want dikwijls gelukt het den kunstenaar, in directe en
beeldende, suggestieve taal duidelijk uit te spreken, wat in de hoofden
en harten van duizenden zijner tijdgenooten slechts als een vage
voorstelling leeft. Zoo kan een enkele roman, die met genialen greep
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aan de gevoelens en gedachten van duizenden vorm geeft, die aan
de verlangens van de massa voedsel verstrekt, voor die duizenden
een openbaring worden. De sociale werkingssfeer en de sociale invloed
en beteekenis van den roman in 't algemeen zijn dus zeer groot.
Zou ze, analoog beschouwd, in den christelijken roman van minder
beteekenis zijn? Ik wil hier in het midden laten, of er tot nog toe
ooit een Nederlandsche christelijke roman is geweest, die zulk een
openbaring voor ons is geworden. Doch, daar we immers, zooals
aangetoond, nog geen oordeelen kunnen uitspreken, willen we hier
heenstappen over een vaststellen van de mate, waarin de christelijke
auteurs ten deze hun verantwoordelijkheid hebben beseft en liever bij
het publiek blijven. Het zal U zeker niet moeilijk vallen, met mij te
constateeren, dat er ten opzichte van de beteekenis van den roman
als drager der moderne gedachte onder het christelijk publiek weinig
of geen besef wordt aangetroffen.
Zelfs de jongeren en intellectueel beter gesitueerden beseffen van de
geestelijke beteekenis van den roman dikwijls nog verbazend weinig.
Als staaltje hiervan 1) wijs ik op de beschouwing welke indertijd van
de hand van Dr. S. Eringa (lit. doctor) verscheen onder de Letterkundige Kroniek in de „Standaard" over het toen pas verschenen werk
van Johan de Meester „Walmende Lampen". Met alle respect voor het
prachtige kunnen van dezen auteur is dit boek, als geestelijk verschijnsel genomen, een in Freud gedrenkt vuns produkt, dat in zijn
charge of en toe de waanzin nabij komt. Over dit werk geeft Dr. Eringa
— en wel onder auspicien van de Standaardredactie, — een zeer welwillende beschouwing in algemeen-aesthetischen trant gehouden. De
beoordeelaar was blijkbaar volstrekt niet in den geestelijken achtergrond
van het werk doorgedrongen of — zoo er een vermoeden bij hem
leefde, was hij toch klaarblijkelijk niet genegen, zich aan de precaire
onderneming van een ideologische kritiek te wagen. Wanneer de
literaire profeet van de „Standaard" zoo leest en oordeelt, wat dan te
verwachten van duizenden, die zonder eenige ontwikkeling hoegenaamd,
hetzelfde soort werken savoureeren?
1)

Ik beschik er over meer, soortgelijke!
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Om kort te gaan, zoowel Drs. Tazelaar als Dr. Wielenga werden
door het levendig besef van dezen misstand genoopt, hun omvangrijke
preventief-opvoedkundige werken in het licht te geven. Welnu, even
gering als onder ons christelijk publiek het besef is van de beteekenis
van den modernen roman, even onontwikkeld is het begrip van de
geestelijke beteekenis welke gehecht zou moeten worden aan den
goeden christelijke roman.
Want, afgezien van dat volstrekt naieve deel van het christelijk
publiek, dat in iederen roman slechts leesstof en in den christelijken
roman dus 'n soort gepasteuriseerde leesstof ziet ter tijdpasseering
van gure Zondagmiddagen, wordt het meerendeel van dit publiek
gekenmerkt door een bedroevend gebrek aan smaak en onderscheidingsvermogen; — en een zelfstandig geestelijk aanvoelen van de beteekenis
van een boek, boven de gewone smaak- en soortverschillen uit, een
besef, dat een kunstwerk, om de aanduiding van Couperus even te
leenen, een „ziel" kan hebben, dat het leeft en een machtige invloed
om zich heen verspreidt, een invloed die niet gemeten of gewogen kan
worden en die juist daarom zoo onnaspeurlijk diep kan indringen, —
zulk een besef is nog altijd voor de duizenden, die lezen, een
onbekende gedachtenwereld. Op deze wijze bestaat er bij de massa
van het christelijk publiek geen vermoeden van, dat ook de christelijke
auteur een verstrekkende en zware verantwoordelijkheid heeft. Omdat
hij — juist door zijn weergeven van allerlei gebeurtenissen en innerlijke gesteldheden, die door een enkele, christelijke kerngedachte worden
doordrongen en bijeengehouden — zulk een grooten invloed uitoefent
op de voorstellings- en gevoelswereld van de duizenden, die zonder
zelfstandig innerlijk leven en dus zonder kritiek, zich voor deze
voorstellingen en emotioneele indrukken openstellen. En dat dus de
invloed, veroorzaakt door een abnormale, geestelijk eenzijdige, of
scheef getrokken, of overspannen, of immoreele, of verzinnelijkte of
veraesthetiseerde „christelijke" visie, een niet te onderschatten schade
kan aanrichten in het innerlijk van vele geestelijke weerstandsloozen
en tobbers, juist omdat zulke, kritiekloos als „christelijk" opgevatte
voorstellingen en emoties onmiddellijke aansluiting vinden bij die
reeds voorhandene denkbeelden en voorstellingen, die tot de christe-
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lijke gedachtenkern, dus allerinnerlijkste wezenskern van den argeloozen lezer behooren. Terwiji, daartegenover, evenmin gevoeld wordt,
hoe groot de verantwoordelijkheid is van den christelijken auteur, daar
waar een tekort aan zelfstandig, levend religieus besef, waar een gemis
aan spontaan, daadkrachtig ethisch besef, in hun samengesteldheid van
gevoels-, wils- en voorstellingselementen moest worden aangevuld door
het levend, boeiend, suggestief kunstwerk, dat evenzeer door schoonheid
als door psychologische noodwendigheid moest dwingen tot dieper zelfkennis, tot verheldering van begrip en tot juister peilen van de vele
ontstellende problemen, waarvoor het ernstig trachten naar beleving van
het Evangelie van Christus in deze verwarde wereld den Christen plaatst.
Noch het een, noch het ander wordt, helaas, ingezien, noch de profetische roeping, noch de profetische verantwoordelijkheid van den
christelijken auteur worden door zijn eigen publiek beseft.
Hier gaapt ontegenzeggelijk een kloof tusschen twee wederhelften
en zijn de betrekkingen van een massa tot haar individueelen vertegenwoordiger, van een organisme tot zijn bewustzijn, defect. Het is een
moeilijk probleem, deze correlatieve betrekking van den dichter tot
zijn geestverwante groep. En voorshands kunnen we ons niet verder
wagen dan tot deze constateering: dat er, naar blijkt uit de overeenstemming die tusschen de gangbare ideen van het heden en de leidende
ideen van de hedendaagsche moderne auteurs veelal gevoeld kan
worden, in de niet-christelijke kultuurmilieus een zekere eenheid van
geestelijke onderstrooming bestaat, een als het ware onbewust contact,
tengevolge waarvan zich de auteur gedragen weet door zijn publiek
en het publiek zich zelf herkent in de scheppingen van zijn auteurs.
Ik durf beweren, dat zulk een contact behoudens enkele schier opmerkbare sporen, niet rneer bestaat in het christelijk gemeenschapsleven.
De christen-auteur schijnt zich niet voldoende gedragen, altlians niet
stork geinspireerd te voelen door zijn christelijke gemeenschap.
Ook in deze relatie tusschen publiek en auteur kan een van de
componenten van het manco schuilen. Deze mogelijkheid aan te wijzen,
moet mij bier genoeg zijn; waar de schuld van het publiek eindigt
en die van den auteur begint, zal eerst kunnen worden onderzocht bij
dieper indringen in dit probleem.

(Wordt vervolgd).

BOEKBESPREKING.
Henriette Mooy, Schakeeringen. C. J. A. van Dishoek,

Bussum.
Van deze jonge schrijfster besprak ik reeds vroeger „Acht Dagen" (wieltocht), dat prettige frissche boek.
En nu kwam er een kleine bundel schetsen en novellen. Ik was werkelijk
benieuwd, temeer omdat „Acht Dagen" toch min of meer een reisbeschrijving
blijft en ondanks de geestige dialogen tOch de innerlijke spanning die we
in een echt kunstwerk direct moeten aanvoelen gemist werd.
„Langs" heet de eerste schets in dit boekje. Langs . . . Langs.... waarlangs ? Langs het geluk natuurlijk, dacht ik, en direct herinnerde ik me die
fijne teere schetsjes van Annie Salomons.
„Langs" speelt in een coupe. Je hebt nu eenmaal menschen (ik behoor
nooit tot die „gelukkigen") die altijd „interessante" ontmoetingen hebben
in den trein.
Een nog tamelijk jonge man ziet een jonge dame in z'n coupe die hem onmiddellijk het beeld van z'n gestorven vrouw terugroept. Hij wordt er ellendig
door gestemd, temeer omdat de vrouw waarmee hij nu getrouwd is, die
zoo veel belovend leek, „veel belovend" bleef.
„We hebben ons vergist," zei ze laatst.
„'t Was miserabel mis met hem, miserabel mis
Daar stond je met je
vijf en dertig jaren, en wat had je !"
Op een tusschen station doet hij iets heel doms en koopt een kaartje bij ;
hij had bij 't afscheid nemen gehoord dat „zij" naar Terborg moest. Als hij
terug keert in de coupe zit ze alleen.
Oogenblikken van spanning volgen. Slechts oogenschijnlijk opgelucht door
een onbeduidend gesprek. Dan — als ze Terborg naderen staat ze op en reikt
naar haar bagage.
„Mag ik dat doen ?" vraagt hij dan, „en in een „duizel" oogenblik had hij
haar omhoog gestrekte hand gegrepen, haar met z'n anderen arm omvat
en een kus op haar gezicht gedrukt."
„Mensch" riep ze heesch, hem fel afduwend, maar hij had haar reeds los
gelaten — hij zat als neergestriemd."
En eerst nog geheel verward met een donkere kleur op haar wangen,
zegt ze even later op een diepen zachten toon :
„Hoe kunt U z(56 iets doen."
En dan, zich volkomen de mindere voelend van dit jonge ding, zegt hij
beschaamd (en bijna komisch). „Vergeef het me. Ik ben een ongelukkige jongenen anders niks."
Ze keek op hem neer en voelde lust om hem to omhelzen, hij sloeg zijn
oogen op, maar zag slechts, dat zij zich van hem afwendde.
En dan vraagt hij dringend om vergeving, zegt, als zij niet direct antwoordt,
dat hij „geen ploert is" en geeft haar z'n naamkaartje.
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En dan vlak aan het station, vergeeft ze hem, „en een kleine goud chrysant
afbrekend gaf ze hem die zwijgend, waarna ze sn el verdween."
*

*

*

„Op het zandpad ver van het stationnetje liep ze samen met haar verloofde
die haar had afgehaald. De sterren schenen als oogen, en hunne oogen
schenen als sterren.
„Was hij mooi ?" vroeg hij na een stilte.
„Mooi," ? ze lachte, „nee ; wel lief ..." Juist een antwoord naar haar aard.
Wie haar niet kende wist niet hoeveel, en of, er waarheid woog in haar gescherts.
„Zou je hem wenschen terug te zien ?" Zijn toon was, jammer, minder
luchtig dan hij wenschte.
„Nee," — zei ze met een rust die hem den hemel weerbracht, — „ik
heb jou."
„En ik jou," zei hij, terwijI de jubel door zijn hart sloeg."
„In de doodsche stationswachtkamer van Terborg zat een eenzaam reiziger."
*
Met opzet citeerde ik veel — omdat, wanneer ik dit gegeven in een paar
woorden zou moeten mededeelen, er groote kans zou bestaan dat de lezers
hartelijk zouden lachen om zulk een flauwiteit. Men zou zoo jets hoogstens
verwachten van een boekje dat je op stations kunt koopen „voor de
coupe". Natuurlijk, ik stem het U toe — 't gegeven is eigenaardig —
maar hoe is het gegeven ! Van de eerste regel of ga je de noodwendigheid
gevoelen van het gebeuren, dat ons verder beschreven wordt. Er trilt een
zeldzame spanning, een fijne spanning door deze weinige bladzijden. Vooral
dat meisje, in haar felle schaamte en tegelijkertijd weer opwellend medelijden, dat meisje met haar groote ziel vol milde goedheid, is fijn geteekend.
En met die arme kerel krijg je tenslotte ook nog te doen — als hij zoo
eenzaam op dat ongezellige stationnetje achterblijft. Henriette Mooy heeft
de gave om zoo iets heerlijk ongekunsteld te vertellen.
„Twentsch verhaal" spreekt weinig tot mij, een dergelijke telegramstijl
kan mij moeielijk bekoren, hoewel ik even iets geheimzinnigs aanvoelde bij
't lezen na elke woord : „En Kijken-Aarne hield de lampe".
„Jan Mees" is een leuke vent, die een kleine uitspanning heeft, en haast
struikelt over z'n woordenvloed als hij z'n klanten bedient.
Deze schets deed mij heel sterk denken aan „Acht dagen" — hoort daar
ook eigenlijk in thuis, zij 't dan zonder de verdere geschiedenis van Jan Mees.
Alle respect voor de schrijfster in haar weergave van Jan's ratel om zoo
jets te schrijven, moet je maar 'n schrijfmachine gebruiken.
Maar dan : „Gerard de Jong."
Deze novelle is opgedragen „Aan mijn vereerden Leermeester Lodewijk
van Deyssel,"
Gerard de Jong is een zoon van een stationschef van een klein stadje
in Gelderland. Zijn vader gaf niet zooveel om hem en hij niet zooveel om
z'n vader. Toen z'n moeder, waarvan hij heel veel hield stierf — en hij weer
dan een jaar later bemerkte dat de dame-huishoudster z'n tweede moeder
zal worden, Lreeg z`n gestel een schok, en ging hij van huis en vond in
Amsterdam een kantoor. Twee jaar is hij werkzaam bij Aaldercoo's bank
en terwijl studeert hij hartstochtelijk cello — neemt ook les bij van Swale —
een „nijdas" en humbeer, die dikwijls de koorts had, maar wiens spel „fel.
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diep „melancholies" was, doortrokken van gloed, alzoo — de stam van
het „meesterschap" had. Hij leert Attie kennen, en in het leege koude leven
van Gerard komt de liefde. 't Meisje schrijft hem echter, na een van de
voor hem heel bijzondere ontmoetingen af, en hij wordt door de ellende
erg ziek, zenuwuitputting, zegt de dokter. Dan komt van Swale — z'n muziekleeraar, de ruwe en toch teedere man, die hem leelijke dingen over de vrouwen
zegt, in stijgende verbittering al bitterder.
En na een eerst nog zacht weifelend : „och dat moet u zoo niet zegge...
gilt hij die woorden ten slotte uit, „uitbrekend in groot stormend weenen,
dat niet eindigde . niet eindigde
En als Gerard later herstelt, is de blijheid van zijn jeugd tot in den wortel
geknakt ; „hij duldde en zweeg."
Ook dit is weer een vrij eenvoudig gegeven, doch dat evenals „tangs"
met innige aandacht voor deze moede en arme jongensziel is geschreven.
Met enkele eenvoudige woorden zoo heerlijk geteekend: Gerard vraagt
aan Attie : „Gaan we morgen avond nog wandelen, wat we afspraken de
vorige week ?"
Dan zegt Attie : „Ja, dat is wel goed."
Ik dacht bij deze echt meisjesachtige uitdrukking nog aan Speenhoff's versje:
„Het meisje waar die van ging houen
liep op een avond zoomaar mee."
Ge voelt het fijne, nietwaar ?, Van zulke dingetjes is deze novelle vol.
Heel dit eenvoudige, dagelijksche gebeuren, eerst dat wondere ontbloeiende
tusschen hen (blz. 61 —63) en dan later haar koude briefje : Beste Gerard.
Wat ik gedacht had, is het niet. Ik zie best dat het niet gaat, en jij zeker
ook wel. Daarom maar niet meer. A. Goossens", heel dit eenvoudige
historietje , . . het is zoo oaf en hevig doorvoeld. De tragiek van deze door
liefdeloosheid verbroken ziel gaat als een koude huiver door je been.
Er staat nog veel goeds in dit boekje ook weer veel zeer individualistische
uitingen : waarvan ik die „vuil-gele klank" (blz. 38) lang niet de slechtste vind.
„Eereprijs blauw" (blz. 112) is een beetje burgerlijk, en op biz. 128 „viel hij
van het bedanken bijna op den grond" maar erg gewoontjes.
Voorts — in „Een morgentje te Napels" nog fijne natuur beschrijvingen en
een benauwend-scherpe analyse van hoofdpijn.
Acht U het voor de artistieke waarde van Uw werk noodig, om, als 't in
hun „genre" te pas komt, Uw personen te laten vloeken, juffrouw Mooy ?
U dacht misschien reeds : komt het preekje nu nag niet?
Nu ja, goed dan. Ik mag toch wel zeggen dat het mij erg gehinderd heeft
in uw laatsle werk ?
De Nederlandsche literatuur is weer eenige goede schetsen rijker.
Komt er ook nog een tijd waarin het deze auteur niet onverschillig zal
zijn als wij ten opzichte van haar werk kunnen spreken van verrijking der
Christelijke literatuur?
P. J. R.
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Ds. J. J. Knap Czn. Een Uitverkoren Vat. Twaalf tafereelen
uit het leven van Paulus, met illustraties naar platen van
Harold Copping. G. F. Callenbach, Nijkerk.

Dit is het eerste werk dat verschijnt in de 26e jaargang van de bekende
Christelijke Bibliotheek. Ik vind het werkelijk moeilijk hier jets over te
schrijven, leder kent, de juiste, sterk gestyleerde meditaties en schrift-overdenkingen van Ds. Knap, die behoef ik hier niet meer te roemen. (Het valt
immers ook wat de inhoud betreft buiten de beoordeeling van dit orgaan).
Wat de platen van Harold Copping betreft die zijn eveneens over
bekend; een afzonderlijke bespreking wordt niet gevraagd. De geweldige
figuren en de Oostersche kleuren weelde spreken uit elke plaat. De laatste
plaat in dezen bundel opgenomen „Strijd en Kroon" heeft een ontroerende
uitdrukking. Paulus in de gevangenis, met het gelaat opgeheven voor het
getraliede venster. Deze plaat doet wat Licht en kleur betreft aan Rembrandt
denken.
Ik heb nu dus en inhoud en platen geroemd, wanneer nu deze twee, bij
elkander behooren, (immers de rijkdom van de taal en de rijkdom van
kleuren ; de kracht van zegging en de kracht der figuren, is treffend in aanvulling), dan moet dit boek in deze „bibliotheek" van beteekenis blijken.
De uitgever heeft het formaat zeer royaal gehouden en ook de bandversiering is met het geheel in overeenstemming, zoodat een verdere aanbeveling zeker overbodig geacht kan worden,
v. D.

Jane Austen's Roman Gevoel en verstand. Vertaald door
G. van Uildriks, Wereldblibliotheek, Amsterdam, 1922.
De vergelijking, die de Redactie van W. 13. in haar kort voorwoord tot
deze vertaling maakt tusschen dit werkje en de romans van Wolff-Deken
geeft een vingerwijzing, een zwijgende aanduiding op de vraag, wat tot het
publiceeren van Jane Austens roman „Sense and Sensibility" in een
Hollandsche vertaling aanleiding gaf. Want blijkbaar is dit boek door
uitgeefster bestemd voor het publiek, dat haar zoo dankbaar was voor de
renovatie van een Sara Burgerhardt. Ook „Sense and Sensibility" is een
ruim honderdjarige roman, eveneens een werk van vrouwenhand, een geestige,
scherpwaargenomen en minutieus afgewerkte teekening van een zeer bepaalde,
afgesloten maatschappelijke kring en, niet minder dan onze prilste roman,
een stuk woordkunst, geboren uit de „copieerlust des dagelijkschen levens."
Inderdaad, wie Wolff-Deken kan genieten, zal ook Jane Austen niet versmaden,
al hebben dan ook de eerstgenoemden hun literatuurlijstjes- en examenpopulariteit in het voordeel (Saartje Burgerhardt te kennen is op heden
eisch van goede opvoeding en examencommissies) en al heeft de laatstgenoemde de vertaling en het Engelsch milieu van haar werk tegen zich.
Hoe 't zij, dat soort van literatuur vereischt een onbevooroordeeld, geduldig
en ontwikkeld lezer. Ook Jane Austen's roman is niet te vergelijken met
het prozawerk van den tegenwoordigen tijd. Het emotioneele, zoowel in het
gebeuren als in karakterbeelding, dat in haar werk slechts als een fijn en
kruidig aroom prikkelt, is allengs in zoo toenemende mate bijgemengd en
ons huidig publiek is thans aan zoo geweldige dosis gewend, dat het
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noodzakelijk boeken als die van Jane Austen „vervelend" en „taai" zal
vinden. Het groote publiek kent nu eenmaal de mate waarin het fatsoenshalve van een werk als Sara Burgerhardt heeft te genieten, het weet bij
voorschrift, dat dit „mooi" is en het durft dan ook, de een voor den ander,
de gecanoniseerde literaire waarde niet aan te tasten. Maar het zal, omdat
het niet zelfstandig kan oordeelen, hiermee er inloopen, en een boek als
dit, dat zeker niet minder is, met een geeuw terzijde te leggen, om te
vertellen, dat het „gruwelijk saai" is.
Dit zou intusschen een leelijke vergissing zijn. Toegestemd, dat „Gevoel
en Verstand" een bock is, dat niet direct aanspreekt, zelfs niet eens bijzonder
boeit, dat door zijn verbizondering eerder geduld vereischt, dan meesleept,
door zijn realisme geen aesthetische ontroering geeft zooals die uitgaat van
de verfijnde prozakunst van onzen tijd, dat door zijn groote beheerschtheid
voortdurend blijft in een sfeer van bewuste beschouwelijkheid, dat zich
gestadig, logisch en in rustig tempo ontwikkelt, gelijkmatig in opbouw,
ontwikkeling en afsluiting, — toegegeven, dat het, voor ons veeleischend besef,
handelt in een nauw en zeer begrensd milieu, weinig afwisseling, weinig
spanning, oppervlakkig beschouwd totaal niets „nieuws," ja nauwelijks
lets „interessants" geeft.
Alles toegegeven. Maar het is ook geen werk voor de massa en tegen de
verveling. Het is een werk voor de „fit and few," die niet gulzig verslinden,
maar bewust proeven. Het is een boek, dat zijn verborgen waarden eerst
openbaart aan toegewijden, wie het niet teveel is, het twee-, drie- en zelfs
meermalen te lezen. (Een ongerijmde eisch voor ons huidig publiek, ik weet het).
Jane Austen en haar werk is al een stukje literatuurgeschiedenis. Geboren
in 1775 en gestorven in 1817 leefde ze midden in een tijd, waarin de
romantische soes nog aller brein benevelde. De dwaasheid en belachelijkheid,
waartoe door allerlei contemporaine schrijvers de romantiek was opgevoerd,
contrarieerde sterk met Jane Austens opvattingen, aanleg en karakter en ze
was zich dit klaar bewust. Daarom bleef haar werk van het eerste tot het
laatste boek, beheerscht, sober en vocrnaam. En, zonder de fijne glimp van
humor, waardoor ze alles in een dikwijls raak getypeerd moment weet te
treffen, zou deze kunst zelfs star zijn geworden. Nu is het een genre, waarin
de beheerschtheid en de fijne humor tezamen een zeldzaam klare, edele en
levende harmonie vormen.
Ondanks en tevens juist door deze wezenlijke eigenschap, haar beheerschtheld, heeft Jane Austen haar „Sense and Sensibility" tot een prachtig werk
weten op te bouwen. Wij moeten hierbij even in het oog houden, dat het
tot de vrouwenliteratuur behoort en dat dus conflicten zich afspelen binnen
den huiselijken, den familiekring. Nu is het gevaar bijna onvermijdelijk, dat
zulk een „conflict," zich specialiseert en door zijn huiselijk karakter zonder
meer „huiselijke ruzie" wordt, een genre waarin vele, zelfs talentvolle vrouwelijke auteurs zoo opgaan, dat ze zichzelf en de heele wereld vergeten en al
ruziemakend hun zelfcontrole volkoinen verliezen. lk noem Marlitt, E. Werner,
Clara Viebig, Cornelie Noordwal, Baronesse de Baudissin, — enfin, 'n paar,
die me op het oogenblik juist te binnen schieten. Vergelijk daarmee dit
aan diepgaande conflicten rijke boek „Sense and Sensibility" en uit de
tegenstelling zult ge eerst sterk de prachtige, voorname beheerschtheid
waardeeren, waarmee alle tegenstellingen zijn ontwikkeld en opgelost, zonder
ook maar een enkel moment in het kwaadaardige, en banale te vervallen,
dat dikwijls, jammer genoeg, overigens van groot talent getuigende vrouwenliteratuur ongenietbaar en irriteerend maakt. Zelfs een spanning als die
tusschen Elinor en Lucy, twee meisjes van zoo totaal ongelijke geaardheid
en ontwikkeling, en bovendien als twee medeminnaressen heftig jaloersch
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van elkaar, verloopt geen oogenblik in het onverkwikkelijke van „ruzie."
En zie dan tegelijk, hoe volkomen zulk een spanning gegeven is.
Juist dit laatste schijnbaar tegenstrijdige, is een tweede buitengewone
wezenseigenschap van Jane Austens boek. Tegelijk een uitputten van het
gegeven, zonder ooit de maat te v erliezen. Tegelijk totaal opgaan in en toch
blijven boven de conceptie Een gelijkelijk tot het maximum spannen van
den inhoud en vorm.
Welnu, de geduldige herlezer worth beloond. Alle vermeende alledaagschheid, flegma en gebrek aan handeling verdwijnen voor het steeds meer
winnend besef, dat juist in de al te hecht en beheerscht schijnende vormen
diep en klaar doorvoelde, hevige conflicten werken en dringen. Neem de
liefde van Marianne tot Willoughby. Het temperamentvolle en begaafde,
schoone meisje wil van geen matiging of beperking weten, hats over kop
stort ze zich in deze verhouding en weigert pertinent, zich in iets te beheerschen.
Wanneer de luie en berekenende Willoughby haar echter verloochent voor een
goede partij, is ze even mateloos ongelukkig, als ze voorheen gelukkig was.
Had het geluk haar egoist gemaakt tegenover moeder en zuster — het
ongeluk waartegen haar heftige natuur zich stukstoot, verbittert haar en
doet haar zelfs de sympathie van haar omgeving haten. Tot ze eindelijk,
wanneer het haar duidelijk wordt, dat haar zuster langduriger en grievender
dan zijzelf het leed vau vernietigde liefde zonder een woord had gedragen,
plotseling door zelfinzicht getroffen, innerlijk gegrepen en omgekeerd wordt.
In heftig, echt berouw vervliegt haar zelfbeklag — de stem van haar geweten,
de voile kracht van haar gezonde, temperamentvolle natuur vernieuwen haar
levensinzicht en de verbitterde, alles voor zich opeischende Marianne wordt
gelouterd tot een hartelijk, zelfopofferend meisje, gerijpt voor haar verder leven.
Dit alles lijkt ouderwetsig-braaf, moraliseerend. Ik zal de moeite sparen,
te verdedigen. Want Tennyson heeft met zijn uitspraak : „the realism and
life-likeness of Miss Austens Dramatis Personae come nearest to those of
Shakespeare" genoeg gezegd. „Life-likeness" is bier doel en wezen. „Realism"
de visie. En uit beide ontspringt, ongevraagd, ongeweigerd, de onder allerlei
vorm eeuwig aan zichzelf gelijke ethiek. Waar kunst levend, werkelijk en
menschelijk is, daar zijn leven, schoonheid en zedelijkheid een en onscheidbaar. Bij Jane Austen is het zoo.
Alleen om deze gezonde, in wezen onbedoeld-christelijke geest, weidde ik
— tegen de gewoonte — uit over dit vertaalde werk, dat zoo kras afsteekt
bij de verziekte prozakunst van bier en thans. Nogmaals, wie Wolff-Deken
waardeerde, die ga verder en verschaffe zich Jane Austen. Hij zal dan inzien,
dat niet alle heil van het heden te verwachten is — maar dat onder 't stof
H. v. d. L.
van een eeuw nog onvergankelijke woorden kunnen liggen.

F. M. Dostojefsky. De Idioot. Roman in vier deelen uit het
Russisch vertaald door J. Jac. Thomson. N. V. v. Loghum
Slaterus Visser Arnhem MCMXXII.
Uit een brief van Dostojefsky aan een vriend weten wij het ontstaan van
van dezen geweldigen roman, die vooral moest dienen om een niet geringen
schuld te verminderen aan een Dagblad.
Na lang zoeken en denken kwam eindelijk het groote idee, een roman te
schrijven over een „volkomen goed mensch." Hij noemt het zelf een verleidelijk
maar ontzettend moeilijk onderwerp.
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In het eerste deel zou dan een inleiding komen die de nieuwsgierigheid van
de lezers opwekken moest. In het tweede deel kwam dan door verschillende
scenes alles in orde
En dan 18 Decsmber 1867 neemt het werk een aanvang, en heeft de inhoud
zich geheel met hem vereenigd, zoodat hij over niets meer denkt en spreekt,
maar werkt en lijdt
En nu is dat groote werk vertaald, en in Holland verschenen. Niet een
tweedehandsch vertaling, maar eene, door een fijn kunstenaar als Thomson,
direct uit het Russisch. Zeker ook aan deze vertaling zullen wel kleine,
gebreken zijn, maar er is zooveel leven, zooveel echtheid in elk woord gelegd,
dat het zeer zeker een meesterwerk in elk opzicht mag genoemd worden.
Ik behoef na het verschijnen van het sublieme werkje van Dirk Coster
„Dostojefski" 1 ) en de bespreking hiervan door mijn collega van der Leek,
niet meer te spreken over dezen grooten kunstenaar, want wilt ge weten van
zijn werk, zijn invloed, dan kan ik gerust volstaan met een verwijzing naar
genoemde Essay en het Dostojefski nummer van „De Stem". Ik wil mij nu
enkel kort even ophouden bij dit werk, om U te dringen en te bewegen van
dit voor onzen armen tijd zoo bizondere boek kennis te nemen.
Uit den reeds aangehaalden brief weten wij het doel van dezen roman;
het geven van een „volkomen goed mensch."
Maar uit het werk zelf gevoelen we meer dan dit. Hier is niet maar een
volkomen goed mensch gegeven, bier is een wereldbeeld, een wereldbeschouwing
voor U. Hier is gegeven de roering van een menschenhart, hier is openbaar
gemaakt wat er leeft in het verborgen van een donker gesloten ziel. Wat
Coster schreef is hier: „de hartstochten die door dit werk stormden, het zijn
ons eigen hartstochten. Zijn atomistisch-verfijnde ontleding : het is ons eigen
innerlijk, het innerlijk van den modernen mensch voor de eerste maal sinds
dit moderne mensch-zijn onstond, begrepen tot in de uiterste diepten en
verlicht door het licht van het bewustzijn. Door alle menschelijke gevoelens
te hevigen, door alle levensproblemen tot hun uiterste tragische spankracht
op te drijven, door het licht te laten nederslaan tot in de verborgenste
gebieden van de menschenziel, die iemand voor hem zich bewust te maken
durfde, wat het leven in dit werk bijna onherkenbaar voor gewone oogen."
Maar immers moet ik dan ook een terugslag geven op de mensch en
brengen tot zelfherkenning ! Daarom juist is dit boek zulk een ontstellende
kracht, die tot een gebeurtenis in het leven kan Leiden, en daarom is het
ook een boek dat voor ons van groote beteekenis is.
Het is een boek over Hoogmoed en Verstand. Een boek vol symbolen
van de heerschende machten en geesten in het leven en de geestelijke
boosheden in de lucht.
Vorst Ljev Nikolajewitch Myschkin staat daar in heel het boek voor ons in
zijn eenvoud en goedheid, met een ruime groote ziel, die lijdt en lief heeft
in zijn wonder smarten-leven, met de gelatenheid eener heilige, wiens wijde
ziel, met de al-menschelijke ontroeringen in schoone schuchterheid, de kleine
vreugden der aarde zoekt en in zijn smart zijn liefde vindt.
En in al de verhevenheid van zijn goedheid is het een volkomen mensch
gebleven. Door zijn eerlijkheid en kinderlijke goedheid is hij als een wondere

1) Eveneens bij dezen uitgever verschenen.
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spiegel voor de menschen. Daarom wordt hij niet begrepen door de slechten.
Dat rustige en vaste, dat open en eerlijke in den menschen een dwaasheid.
Hij is de „Idioot".
De eerlijkheid en de goedheid wordt door de wereld niet meer begrepen
en verstaan. Is 't niet altijd een dwaasheid en ergernis geweest?
En rondom hem is het gaan en komen der menschen en der dingen als
het wereldgeweld uitgebeeld. In dat leven kiopt het wereldhart zijn luide ver
klinkende slagen. Daar is de gevallen Natassha Filoppowna die zich aan
hem vastgrijpt, en huiverend vol verlangen naar het goede opziet maar dat
voor haar onbereikbaar staat in dit leven. En daar is Rogoshin die in zijn
geweldigen zelfstrijd en zielsworsteling en bitteren nood vergaat en in de
verre wereld verzinkt.
Al de groote en kleine figuren met al hun groote en kleine nooden, scharen
en groepeeren zich rondom dezen vorst, en ondergaan de vreugde of de smart
der loutering en ontdekking, omdat zij meer of minder gevoelen de afstand
of de eenheid die bindt en scheidt. En daardoor wordt het wereldbeeld in
zijn grootheid en verscheidenheid, in zijn opbruischen en verstillen, in zijn
gelatenheid en steigerend enthousiasme, met een beklemmende kracht voor
U gebeeld. Dat is het geweldige in het boek, dat daar menschen leven, lijden
ondergaan en hun angst en vrees over de wereld uitwerpen en dit met een
geweld, dat het onder ons gehoord wordt, dat wij luisteren, ontroeren, ontzet
tot onszelven inkeeren, onze eigen stem beluisteren, onze eigen zielekreet
opvangen . .. en met ontzetting staan voor de wereld, voor ons eigen hart,
Dat wij onszelven vinden en ontdekken in onze schaamtelooze boosheid
en verborgen afdwalingen.
Daarom kan dit boek voor ons een gebeurtenis in het leven zijn, daarom
kan het voor ons zijn een rijkdom in deze barre armoe-tijd. Dit boek bewijst,
„dat de kunst er is om de ethiek en dat deze er is, en in die kunst, om het
leven zelf, dat toch tenslotte boven alles ook boven kunst en ethiek blijft
staan."
v. D.

GEBED.

GEBED
DOOR

GERAERT VAN SUYLESTEYN.
Geef mij, o God, na zooveel zwarte daden,
Na zooveel heimlik luisteren naar het kwade, —
Geef mij, o God, na Uwen kleinen druk,
Een overstelpend, weelderig geluk.
Het is wel veel, dit, wat ik U durf vragen —
Maar 't is ook, Heer, voor Uw- groot welbehagen
Een schilfer slechts, een stofje luchtig goud,
Te klein wellicht, dan dat Gij 't merken zoudt.
Gij glirnlacht nu om dit mijn dwaze spreken ....
Wees Gij geloofd! dat Gij mijn licht laat bleken
En Uwen klaren en ondoofbren schijn
Waar zonnen in als gouden stofjes zijn.
Geef mij een fijn geluk, en laat het teder
En gans en glanzend zijn, en laat het neder
Tusschen twee zielen, die to wachten staan
Tot ze naar U, als bloemen open gaan.
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GOEDE VRIJDAG.
DOOR

ABR. VAN DIJK.
Aan Dr. B. Wielenga.
Voor zijn woord op Goede Vrijdag 1922.

0, leer mij stil zijn
En zonder wil zijn,
Alleen te zwijgen aan Uw graf.
Die in Uw luister
Den zwaren kluister
Gedragen hebt voor mijne straf.
0, doe mij weten
Hoe Gij den keten
Der zware schuld gedoogen kond'.
Zoo zonder klagen
Dat Al te dragen
En nooit een zuchten van Uw mond.
G'ontvingt de wonden
Door onze zonden
't Was onze hand toch die ze sloeg,
Maar houd Uw zegen
Voor ons niet tegen
Op al ons bidden — nooit genoeg
En die U sloegen
Met wreed genoegen
En tooiden met een kroon en staf,
0, leer hen stil zijn
En zonder wil zijn
Alleen te zwijgen aan Uw graf
14-4—'22.

PAASCHMORGEN
DOOR

WILLEM DE MERODE.

Ik zag 't wel lichten langs den grond,
Maar dacht, het was een vlek van zon,
En 't scheen, ik zelve werd een. bron,
Daar ik te weenen stond.
Door 't drupplen mijner oogen dreef
Een zevenkleurig schitterspel.
En altijd milder werd de wel,
Tot mij Been kracht meer bleef.
Kwam Hij te drinken van mijn leed?
Zijn lippen zijn nog morgenkoel.
Mijn tranen bijten zilt en zoel
En branden heet.
Zijn kleedren waren grijs van damp.
Doorweekt hing Zijn lang donker haar.
Ik zag zijn moederlijk gebaar,
Mijn hart bezweek in teedre kramp.
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PAASCHMORGEN.
1k vroeg: Gij droegt Hem weg, en waar?
Hij lachte naar mij neer en zweeg.
Stroomde mijn hart van leven leeg?
0 Meester, zegt 't mij: waar ?
Toen, boven mijner armen boog,
Rees Hij, een vuurzuil, naar omhoog.
En, of Hij zengend in mij kwam,
\XTerd heel mijn wezen vlam.
Toen was Hij weg uit mijn gezicht ,
Even nog noemde Hij mijn naam,
Zijn mond was met mijn lippen saam
En nu is Mies Licht.

HET MOEILIJKE BEGIN
DOOR

G. THEMMEN.
Ze tripte vlug en licht naar beneden, deed even de deur van de
kleine eetkamer open, om een keurenden blik te laten gaan langs de
gedekte tafel, en schoot daarna, huiverig van de kilte in de gang,
de warmte suite binnen. He, verrukkelijk was het hier, nee, ze zou
de groote kroon niet aandoen, alleen maar de schemerlamp in den
anderen hoek, dan behield ze toch het grillige lichtspel op het plafond
van het vuur uit den ouderwetschen, ver naar voren gebouwden,
open haard. Ze trok er een laag stoeltje voor, stak de voeten, om ze
te warmen, ver vooruit over den stang, die de haardplaat afsloot en
ineengedoken als een poesje tuurde ze met een zucht van genieting
in de vlammen, die langs den stapel houtblokken lekten en kron,
kelden, en spon voort aan haar luchtige gedachtetjes, die opdreven
en wegvlokten als wat vlossig schuim. „Thuis" hadden ze net zoo'n
haard — daarom had Papa hem bier juist zoo laten maken — en hun
teerste kinderherinneringen hingen samen met de oogenblikken, dat
ze daar in den schemer, phantastisch belicht door het vuur, rondom
hadden gezeten, terwijl Mama vertelde. En soms — dan was 't feest —
liet Papa een leeg sigarenkistje verbranden — en hun verbeelding
bouwde sprookjes in en rondom het brandende kasteel, tot het
— even fel oplichtend en spetterend — ineenstortte — een vormeloos
hoopje, dat snel verteerde. En altijd weer gaf hun dat oogenblik,
waarnaar ze in spanning en met tegenop-zien tegelijk verlangden,
een huivering van weemoed. Och, misschien was het wel een kinderachtig, frivool vermaak, maar heusch, soms had ze lust, om ook met
Rien zoo in de schemering te zitten kijken naar de vurig-lichtende
vormen van een brandend sigarenkistje, om met hem te leven in
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de spanning, dat het zou neerstorten, om samen even een zweem
van weemoed te voelen om het broze schoon, dat zoo verging. Net
wat voor Rien — ze lachte even kort, en er schampte bitterheid
door dien lach. Maar kom, ze wou de prettige stemming van dezen
middag niet laten neerslaan door zware, sombere gedachten, ze had
zoo heerlijk gewinkeld met Mama en daarna knus bij haar thee
gedronken. „Thuis" was toch maar alles. Hoe had ze zich ook maar
weer voorgesteld vroeger, dat dit thee-uurtje in haar eigen huis zou
zijn ? Vroeger — ze was immers nog maar een half jaar getrouwd,
Nee, nee, ze wou zich nu niet laten beheerschen door haar teleurstellingen — ze wou niet — en ze zette de tanden in de onderlip,
omdat ze de ontroering voelde kloppen in haar keel, en wierp met
een uitdagende beweging het hoofdje achterover. Mooi was toch die
onophoudelijke jacht van schaduw en licht over het plafond.
De buitendeur ging — er waren voetstappen in de gang — ze boog
het hoofd en tuurde opnieuw in den haard. Een oogenblik later wist
ze de lange, kloeke gestalte van Rien achter zich in de kamer.
„Zoo, zit jij je oogen weer te bederven met dat staren in de vlammen. Kind, kind, hoe vaak moet ik je daar nog voor waarschuwen.
Als ik dat van te voren geweten had, had ik je Vader bij het bouwen
van het huis vriendelijk verzocht niet zoo'n haard te laten maken,
terwille van jouw oogen."
Als ik dat van tc voren geweten had, echode het met onzegbare
bitterheid in haar, terwifl ze opstond en naar hem toe ging. Hij
drukte vluchtig een kus op haar voorhoofd. Het was voor hem een
gewoonte geworden, niets meer dan dat, ze wist het, maar dan toch
een lieflijke gewoonte, waaraan ze zich krampachtig klemde als aan
een voos overblijfsel van wat ze zich aan geluk had gedroomd.
„Kom, Rien, je overdrijft es weer. Ik zat er pas. 'k Heb zoo gezellig
gewinkeld met Mama vanmiddag,"
„O ja, aardig," zei hij gedachteloos en vergeleek den tijd op z'n
horloge met de klok, „Eten we haast ? Ik heb om half acht al weer
vergadering, zie je. Of we die Weensche professor nog eens zullen
laten komen."
„Anna zal zoo wel waarschuwen," antwoordde ze beheerscht. Welja,
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waarom ook Been vergadering ! Was 't niet Brusse, dien ze eens had
hooren zeggen, dat elke Nederlander, die eenig zelfrespect had,
minstens twee of drie maal in de week vergaderde? Nu, dan moest
Rien wel een dubbele dosis zelfontzag hebben, want die vergaderde
op z'n zachtst een keer of zes.
Er werd getikt en het keurige binnenmeisje kwam zeggen, dat er
opgedaan was.
Rien stond al bij de deur en Ada liep nog even terug, om de lamp
uit te draaien, toen volgde ze hem naar de eetkamer.
Het werd de zwijgende maaltijd van elken dag, Rien lepelde in
gedachten zijn soep en Ada had niet den moed na het nonchalante
antwoord van daareven opnieuw een gesprek te beginnen. Zou ze
nog eens vragen naar dien professor? Och, waarom ook, ze had
groote kans op een geringschattend schouderophalen en het krenkendmedelijdende. „Och, m'n lieve kind, dat kan jij toch niet begrijpen,
daarvoor moet je heelemaal in die dingen zitten."
Dat leek in Rien's oogen haar grootste gebrek, dat ze niet volkomen
op de hoogte was van de finesses van zijn y ak, en het baatte haar
nu niet meer, of ze zich suf peinsde over de vraag, waarom hij dan
niet een vrouw had getrouwd, die ook chemie studeerde.
Terwijl ze at of critisch de doening van het dienstmeisje naging,
wanneer dat af- en aanliep om het nieuwe gerecht op te zetten, spiedde
ze steelsgewijze soms even naar het gezicht tegenover haar. Ondanks
alles had ze het lief, o, zoo lief, dat bleeke, intelligente gelaat, en
dikwijls overviel hiaar in de weinige oogenblikken, dat ze samen waren
— meestal zwijgend — een bijna onbedwingbaar verlangen om op te
staan en naast hem neer te knielen en met het hoofd tegen hem aan
het uit te snikken :
,,O, jongen, waarom laat je ons omkomen van honger en ellende,
terwijl we zoo rijk zijn ?"
Maar hij kende zijn armoede niet — vermoedde de hare niet eens
Het eten was afgeloopen, Rien's smal-witte hand lag op hun trouwbijbel, die het meisje altijd bij het dessert naast hem klaarlei. Ada
rechtte zich op haar stoel, dit waren de kostbare oogenblikken van
eenheid in hun verrafeld huwelijksleven, waarvan ze de korte weelde
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indronk als een dorstige. Hierop teerde ze den langen, eenzamen dag,
en als zijn warme, diepe stem — die dan altijd een bizonderen klank
had — haar langzaam de levende woorden in het hart liet druppelen,
dan verloren alle teleurstellingen hun beteekenis, dan wist ze zich rijk
ondanks alles, omdat dit eene van hen beiden was en hen verbond.
Maar om het besef van dezen rijkdom uit te dragen, ongeschonden,
boven alle bitterheden, dat was het moeilijke.
„Je moet toch nog niet weg ?" vroeg ze met weeke stem, terwijl ze
samen de gang doorliepen.
„Nee, we zijn gelukkig nogal vroeg," antwoordde hij, stilstaande bij
de trap. „Ik heb nog heel wat gegevens op te teekenen, want 't zal
een fel debat geven vanavond."
Hij was al een paar treden naar boven.
„P . zal je nog even thee brengen, voor je weggaat," zei ze zacht en
ging alleen de suite binnen, waar ze dadelijk het knopje omdraaide,
zoodat de groote kroon zijn overdadig licht uitsproeide over alle
dingen. Rien hield niet van schemerige kamerhoeken en ergerde zich
altijd aan haar voorliefde voor het „alleen licht op je werk, op je
handen." In hun verlovingstijd gaven zulke dingen nog wel eens aanleiding tot gezellige discussies, nu had Rien geen tijd meer voor
twistgesprekken over dergelijke beuzelarijen, hij had alleen maar „werk."
Ze liep in de kamer been en weer, ruimde hier en daar wat
op, schikte het theegerei, maar was te rusteloos van onbevredigdheid om kalm een poos te gaan zitten. Tenslotte belde ze om het
theewater.
Het was een stilling voor haar ongedurigheid, het simpele werkje,
dat volgde. Ze bracht thee naar boven, waarschuwend: „Rien, denk je
om den tijd ? 't Is al over zevenen," waarop hij met een : „Nog even,"
in starre aandacht over de dicht-beschreven velletjes gebogen bleef.
Het heele huis lag in de stilte, alleen van uit de keuken klonk
nu en dan het guile gepraat van de meiden en het vroolijk-aanrinkelend
geluid van borden en schalen, die in elkaar gezet werden.
Wat een lange avond, peinsde ze. Zou ze uitgaan? Naar huis? Zich
voor dezen eenen keer eens laten koesteren en verwennen door de
gezelligheid van daar ? Nee, 't was laf, ze klaagde nooit over Rien's

HET MOEILIJKE BEGIN.

49

1•1■1•1■111=MININIIMM

vele uitgaan, en dit zou er bijna gelijk mee staan, net, of ze 't in
haar eigen huis niet vinden kon.
„Dag, ik ga maar gauw," fladderde even Rien's stem om het hoekje
naar binnen — een oogenblik later sloeg de buitendeur dicht.
Nu kon ze wel gaan zitten, er was niets meer te doen. Maar er
lag een troostelooze moeheid in het gebaar, waarmee ze boek en
handwerk op de tafel lei en een stoel recht onder het voile licht van
de kroon trok. Het zou een lange, leege avond worden en daar kon
ze nog maar niet aan wennen.
En daar zou ze ook wel nooit aan wennen. Opgegroeid in een druk,
groot gezin vol meeleven en hartelijkheid, had ze haar ontwikkeling
opgedaan met broers en zusters samen, had ze haar geest gescherpt,
haar smaak gezuiverd in levendig discours of heftige twistgesprekken.
Het leven in hun huis had een hoogen, helderen toon, die doorklonk
in de buitenwereld en een zwerm van kennissen en vrienden om hen
been verzamelde. Maar hun innigste vreugden en diepste droefheden
bleven binnen het schild van hun aller liefde.
Zij had het eerst dat schutsel van beschermende innigheid gebroken
en was naar buiten getreden, alleen. Dat ze 't deed, had hen niet het
meest verwonderd, maar wel, dat ze Rien koos om met hem zich een
eigen, nieuw, hooggestemd leven te scheppen. Er waren immers anderen geweest
0, ja, er waren anderen geweest, gaf Ada toe met een fijnen glimlach, Daar was de dichter, die haar op de oude, geliefde wijze z'n
adoratie in verzen had kenbaar gemaakt, maar tenslotte eerlijk tot de
erkentenis moest komen, dat hij haar geen bestaan als zijn vrouw
kon aanbieden, alleen maar vereeren als zijn goede genius. Daar waren
de vrienden van haar studeerende broers, die het zich tot een eer
rekenden, haar boeken te geven met zinvolle Latijnsche opdrachten, of die haar vermaakten met gesprekken en brieven, waarvan
het uitganspunt en het slot altijd weer waren „primair" of „secundair",
„het onderbewuste" of het „algemeen-menschelijke".
En Ada, die zich soms nuchter en critisch voelde worden bij dit
veelszins geleerd vertoon, liet tenslotte den stroom van hun welsprekendheid langs zich been vloeien, en als ze weg waren, dan
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strekte ze wel eens lui de handen boven haar hoofd en verzuchtte
quasi-wanhopig
JD, nee, stel je voor, dat je zoo jets je leven fang moet aanhooren."
Toen kwam Rien. Kalm en correct verscheen hij vanuit de studeerkamer van een der broers — ze handen 't zelfde vak — in hun
gezinskring, converseerde met Papa over algemeene dingen, had tegenover hen er een enkele opmerking over sport of jets dergelijks en
praatte verder met Paul over scheikunde — natuurlijk.
„Ziezoo, eindelijk eens een gewoon mensch," oordeelde Ada rap en
onbekommerd, toen hij vertrokken was.
Maar het „gewone" werd voor haar zeer bizonder, toen de tijd
kwam, dat zijn rustige, ernstige oogen overal weer de hare zochten
en ontmoetten.
Ze raakten verloofd.
„Is 't nu altijd scheikunde, Ada ?" vroeg eens spottend een van haar
vroegere vereerders, die haar scherts omtrent hun zwaar-boomende
gesprekken kende. En zij had een ontkennenden glimlach en een
scherp, geestig woord als terugslag, maar zijn vraag had toch een
weerhaak van pijn.
Want Rien was goed en vriendelijk, bracht haar geregeld bloemen,
bonbons en cadeaux mee, maar meer, alsof dat bij hun verhouding
zoo behoorde dan uit een spontane hartelijkheid. En Ada, ondanks
haar scherpen, critischen geest en goede dosis ontwikkeling, was in
haar hart nog een kind, een kind met dolle, overmoedige buien soms
en een hunkerende behoefte aan veel poezie en veel zon. Toch bekende
ze zich in haar intiemste gedachten zelfs niet, dat 't een teleurstelling
voor haar was, wanneer Rien afwijzend beschikte over 't gaan naar
een concert, omdat hij al in twee avonden „niets had uitgevoerd".
Rien werkte hard — een „Streber" noemden hem met een tikje jaloezie
smalend sommige kameraden — natuurlijk, hij was flunk, dat zei Paul
ook, en wanneer de buitenwereld zich eens verwonderde, dat ze zoo
weinig sanien waren, hield zij haar trots op zijn geleerdheid als een
bescherming voor zijn stifle veronachtzaming.
En verder waren er zooveel heerlijke dingen : het nieuwe huis, dat
volgens Ada's zin en smaak — Papa was architect — werd gebouwd,
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de gezellige inkoopen met mama of de zusjes — al die teere, innige
voorbereidingen, die een glanzend geluk spreidden over de weken en
maanden, die aan het huwelijk voorafgingen.
Toen haalde Rien zijn doctoraal en — ze trouwden. De deur van
het ouderlijk huis sloot zich achter haar, ze wist, dat ze vanuit haar
zonnige jeugd was getreden in het leven, dat heerlijkheid en moeite
beide is, en ze ging met blijdschap, want het was immers met Rien.
Maar aan die gave blijdschap knaagden spoedig de teleurstellingen.
Rien was practisch en benutte hun huwelijksreis — om fabrieken to
gaan zien. En Ada, die wel eens in bewondering had gestaan voor
het grootsche mechanisme in een zwart-glimmende machinekamer,
had zich toch die eerste dagen van haar huwelijk niet gedroomd
tusschen het meedoogenlooze fabrieksgeweld, dat als verplettering
dreigde op haar broze weelde.
En daarna — bij hun komst in eigen huis -- had Rien het leven van
voor zijn huwelijk hernomen, en dat leven kende maar een woord:
werk. Als eenig kind van strenge, gesloten ouders wist hij niet van de
kleinigheden, die den goudglans aan het bestaan geven. Hij gaf zijn
lessen, werkte op het laboratorium, had besprekingen en vergaderingen
met collega's, studeerde voor zijn dissertatie, en de huiskamer zag
hem bijna niet anders dan 's Zondags, verborgen achter een stapel
couranten en vaktijdschriften. Hij hield van Ada, zeker, ze was een
lief kind, maar ze had geen begrip van wat de wetenschap van iemand
eischt, en dan beweerde Paul nogal, dat ze goed op de hoogte was,
dat je zoo prettig met d'r kon redeneeren. Jawel, ze had geen notie
van z'n werk, kwam warempel wel eens aandragen met een nieuwen
roman of een bundel gedichten, net, of hij daar z'n tijd mee verknoeien kon.
Zoo leefden ze elk van z'n eigen vreugden en verdrietelijkheden,
maar de kennissen glunderden naar 't mooie paar, welwillende collega's
voorspelden „Mevrouwtje, uw man zal naam maken in de geleerde
wereld," en Ada had een moeilijken glimlach voor de leege lof, die
haar armoede vullen moest. —
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In de stad wandelde de winter nog door de kale straten, maar
buiten hadden de roerloos-aandachtige boomen al in een huivering
van verlangen de komst van de lente gevoeld.
Toen, — met het oplichten der dagen — gleed Ada's eenzaamheid
van haar of als een versleten mantel.
Het was een wonder geluk, zoo volkomen, zoo overweldigend, dat
ze in stille verbazing stond tegenover heel de wereld, die haar voorkwam onder een ander licht, in den glans van haar eigen rijkdom.
Ze liep met lichte voeten door huis, in haar oogen lag de tinteling
der weelde en op den zachten gang van haar adem neuriede den
ganschen dag het stille lied.
Haar milde glimlach was voor iedereen, maar 't meest voor Rien,
over wien ze den vollen schat van haar zachte toegeeflijkheid uitstortte, zoo, dat hij het zelfs bemerkte in verwondering, en wanneer
hij 's avonds na den eten dralend bij de trap bleef staan met een
onhandige beweging, alsof hij ergens vergeving voor vroeg, dan zei ze
bemoedigend :
„Ga maar, boor, ik weet wel, dat het werk wacht, Ik zal gauw thee
zetten, maar kom dan een beetje vroeger benee."
En hij ging opgelucht naar zijn studeerkamer, omdat het hem wel
iets als een plicht woog, dat hij haar in dezen tijd niet zooveel alleen
mocht laten.
Zij leek de sterke, sterk in haar levensblijheid en gulden toekomstverwachting, die haar wrevel om Rien's eenzelvigheid en werkhartstocht
had vervaagd. Ze zag het immers zoo klaar, dat heel zijn opvoeding,
zijn dorre, zonlooze jeugd hem hadden gemaakt, zooals hij nu was en
moest zij, voor wie de kindertijd in veel opzichten een stapeling van
vreugde op vreugde was geweest, dan niet uitgeven van dien schat,
dien God haar nu in overvloeiende mate had toebetrouwd ?
Mama, die uit bezorgdheid vaker kwam dan vroeger en bemerkte,
hoeveel ze alleen zat, had in haar oogen wel eens een zweem van
verwijt, maar dan weerde Ada of :
„Och val u hem niet hard. Hij is veel armer dan ik. Hij zit opge-
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sloten in zich zelf, heusch, hij kan er niet uitkomen. 0, Moedertje,
we hebben bij u immers zoo'n heerlijke jeugd gehad en dat heeft hij
gemist."
Met voorzichtige woorden leidde ze Moeders gedachten of en in
den schemer sponnen zij langzaam voort aan gesprekken over de
toekomst, terwifl achter ieder woord de zachte stuwing der innige
gedachten lag.
En de zomer bloeide verder ....
Wanneer ze geen bezoek had, zat Ada 's avonds het liefst achter in
den tuin. Daar was een gezellig zitje: een bank, een tafel en wat
tuinstoelen, en in dit stille, veilige hoekje liet ze de schemering en
tenslotte de duisternis op zich afkomen. Elke klank had hier z'n
eigen vertrouwdheid : als de bleeke hemel nog vol licht stond en
alleen beneden tusschen de struiken de schaduwen reeds dichtten,
kwam het geluid van hooge kinderstemmen uit naburige tuinen tot
haar over, dan, terwifl het licht op den achtergevel van het huis
omhoogkromp, stierf alle rumoer langzaam weg en vloeiden uit een
ergens openstaand venster de weeke, klagende tonen van een viool.
Dat dreef wel eens een zachte melancholie op haar aan, omdat het
leven zoo wonderlijk en toch zoo heerlijk was. 0, ze zou haar kind
wikkelen in haar liefde, dat was de beste rijkdom, dien ze het kon
geven, het eenige schild, dat later zou beschermen, als het alleen in
de wereld zou staan.
Ze leunde het hoofd achterover, om de tranen terug te dringen.
Vanuit den diepen hemel begonnen enkele sterren te gloeien, zilverig
vlekte het smalle segment van de maan.
De duisternis nam bezit van de aarde en stilde de heete ongedurigheid
van den dag.
Rien werkte maar voort, worstelend en wroetend met cijfers en
formules, en als zijn sterke oogen het moesten afleggen tegen de
donkerheid, dan sprong uit de twee vensters het felle, electrische licht
naar huiten en teekende een paar groote vakken in het egale zwart
van den tuin. Ada kon juist zijn hoofd zien, recht ender de lamp,
steeds in dezelfde aandachtigheid voorovergebogen, soms ging even
z'n hand met een gebaar van wrevel door het stugge, donkere haar.
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Stoere, eenzame werker, hij had toch ook z'n rijkdom — een andere

behoefde hij niet. — En zij de hare, niet meer een overschot van zijn
belangstelling, maar een eigen, overvloeiende weelde, die haar soms
bijna beangstigde en de bede naar de lippen drong:
„O, God, spaar mij, om mijn kind op te voeden in liefde en in
zon." —
Maar toen de zomer in den afgang neigde, scheen het, alsof juist
deze bede niet zou worden verhoord. Want om haar moedergeluk te
bezitten in voile realiteit, moest Ada van zeer dichtbij peilen de ontzaglijke doodsdiepte, die den mensch wacht, wanneer hij zijn schat
van vreugde en leed op de aarde heeft verzameld. Ze huiverde terug
— het was te veel om alles achter te laten, om nu alleen de bange
reis te aanvaarden, en in een felle, wanhopige worsteling verweerde
ze zich tegen den Vijand, wiens greep ze voelde dreigen. Tot tenslotte
haar opstandige hart zich neerlei, omdat de willigheid met Gods
wegen er in bezonk, toen schoof Zijn hand zachtkens een sluier
tusschen haar schuwen blik en den wachtenden doodsingang en
mocht ze tot het Leven terugkeeren.
De jonge kracht sterkte haar verzwakte lichaam en toen ze met
helderder bewustzijn na weldoenden slaap de oogen opende, bewoog
de verpleegster geruchtloos door de kamer en in de witte wieg lag
het kindje, dat schreide ....

Het scheen, dat de herfst op dien October-Zondag nog eens al
zijn schatten van schoonheid had bijeengegaard om ze uit te stallen
in een overdadigen rijkdom van tinten en kleuren. En terwijl Ada een
oogenblik stilstond voor de open serredeuren en uitkeek in den tuin,
had ze het gevoel, alsof iedere struik, iedere boom met haar feest
vierde op dezen dag van diepe, heilige vreugde. Waren ze niet de
vertrouwden geweest van haar stille overpeinzingen heel dezen zomer
en gaven ze nu niet in het gloeiende goud van hun stervend Leven
hun deel aan de schoonheid van dezen wonder-heerlijken Zondag?
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Haar kind, haar eigen, lieve, kleine jongen zou worden gedoopt en
voor zijn moeder was dit de eerste kerkgang. De dokter had wel even
bedenkelijk gekeken — ze was nog zoo zwak — maar haar angstigvorschende blik had hem gezegd, dat weigering nog veel meer kwaad
zou doen, en zoo mocht ze dan gaan, als de dag verder uiterst rustig
bleef. Dat had ze met een gereede glimlach beloofd ; deze blijdschap
was immers veel te diep voor uiterlijk vertoon. Nu liep ze beneden
of en aan, terwijl Rien nog verdiept zat in zijn lectuur en boven een
van de zusjes bij de verpleegster was om straks haar kleinen baas
klaar te maken.
0, als ze maar eerst sterk genoeg was, dan liet ze zich niets van
al die werkjes meer uit handen nemen, dan ging de zuster zoo spoedig
mogelijk vertrekken — 't was anders een aardig mensch, dus daarom
niet — dan zou ze geheel en al voor hem de moeder zijn, voor wie
al de kleinigheden van zijn beginnend leventje belangrijk waren.
„Rien, maak je je klaar, 't is tijd," waarschuwde ze en glipte nog
even weg, naar boven.
De verpleegster schudde vermanend het hoofd.
„0, o, wat is u weer ongehoorzaam. Dat vliegt maar op en neer,
of 't heelemaal geen moeite kost. Als u straks uit de kerk thuis is,
moet ik maar weer baas zijn, dunkt me."
„Toe, zuster," fleemde ze met een glimlach om vergeving, „niet zoo
ongenaakbaar doen. Daar meent u niets van. Ik moest hem nog
eventjes zien, heel eventjes maar."
Ze was al bij de wieg, het gezichtje met de vlaszijige haartjes droomde
als een roos op het witte kussen. Ze stond in een roerlooze aandachtigheid gebogen over haar slapenden lieveling en stomme beden om
zegen over haar kind welden als uit een bron uit de overstelpende
dankbaarheid van haar hart. Er vielen een paar tranen op het lakentje,
toen bukte ze zich en teer als een suizeling beroerden even haar
lippen zijn voorhoofdje. De beide anderen waren bescheiden wat
achteraf gegaan.
Ze keerde zich langzaam om.
„Zijn er meer zulke dwaze moeders, zuster?" vroeg ze met vochtige
oogen.
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„Gelukkig wel," was het antwoord. „Maar het wordt uw tijd, want
anders moet u zich haasten en dat mag in geen geval."
„Ja, ja, ik ga al — 0, o, wat een wanhopig punctueel mensch is u
toch. Maar 't is best, hoor. Dag zuster, dag Suzeke, zal je goed zorgen
voor rnijn kleine man ?"
En ze repte zich naar benee. Rien zou natuurlijk nog niet klaar
zijn. Je moest bijna met hoed en jas voor hem gaan staan, als je niet
op 't laatste nippertje weg wou. Ja, die man van d'r Toch een
goeierd, al uitte hij zich niet in warme hartelijkheid, al bleef zijn
meeleven beperkt tot een enkele, moeilijke vraag, waarmee hij zich
poogde los te breken uit de ommuring van zijn eigen, stugge persoonlijkheid.
Toen ze geheel gereed binnenkwam, zat hij nog te lezen.
„Rien, kijk es op de klok," vermaan de ze.
Hij zag langzaam op.
„Is Rob al klaar?" vroeg hij, nog wat afwezig.
Ze glimlachte. Hij sprak steeds met vaderlijke trots van „Rob". Stel
je voor, dat lekkere kleine diertje dadelijk alleen maar bij zijn gewonen
naam te noemen, zij kon het eenvoudig niet. Toch wist ze Rien
heimelijk meer dan blij, dat het een jongen was, al zei hij zoo iets
niet ronduit. Een wetenschappelijk man moest hij worden — natuurlijk !
Wanneer zou Rien al vast eens beginnen te onderzoeken, in welke
richting de kleine baas aanleg vertoonde ?
„Dat behoeft immers niet," antwoordde ze na een lange gauze, terwijl
hij zich klaarmaakte. „Het rijtuig komt pas over een half uur."
„'t Is waar ook. Dan gaan we maar."
Rien sloot de buitendeur achter hen, en Ada moest een oogenblik
op de stoep blijven staan, omdat haar de voile, zware rijkdom van
dit oogenblik overweldigde. Nu was het zooals ze in de stille, voorbije
weken had gedroomd, dat het zou zijn : Rien en zij voor het eerst
samen uit als vader en moeder. Ze zag naar hem op met glanzenden
blik, zou hij nu niets voelen van de heerlijkheid, die er was in dit
nieuwe samengaan, van de wondere weelde, die dit geluk had gebracht
in hun Leven ? Ze dacht terug aan de eerste, eenzame maanden van
haar huwelijk, hoe moeilijk was het geweest zich langzamerhand te
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schikken in den gang, die haar tegen haar verlangen naar liefde en
intieme gezelligheid indreef. Ach, en wat was ze zelf in honderden
dingen te kort geschoten, wat had ze weinig begrepen van den man,
die haar ondanks de dagelijksche teleurstellingen toch het liefst van
alles bleef, Als hij een andere, wijzere vrouw had getrouwd, die zijn
persoonlijkheid beter doorzag, hoeveel onaangenaamheden zouden hem
dan niet bespaard zijn gebleven ! Dat zich eerst voor haar zelf een
nieuwe wereld moest openen, voor ze beter in de zijne schouwde, hoe
wonderlijk was het toch! En nu nog — terwijl ze hier gingen met de
kostelijk-zware verantwoordelijkheid op hun hart om een menschenkind, hun kind, op te voeden voor de eeuwigheid, zag ze als in perspectief de komende jaren, die het grootste deel van dien plicht op
haar zouden laden. En er was blijdschap in haar hart, maar een
bevende blijdschap, omdat ze haar eigen kracht wankel voelde tegenover de in haar grootschheid bijna beangstigende heerlijkheid van
die taak.
Rien stapte zwijgend naast haar voort — het was als een jaar
geleden — en toch zoo anders,
Het milde, wat moede herfstzonlicht legde een glimlach over alle
dingen. Elk vergeten hoekje had nu zijn glans en zelfs in de schaduw
fluisterden weemoedsschoone herinneringen.
In de kerk was het doezelig-donker, alleen viel door de enkele
geschilderde ramen het licht in een diepe kleurenflonkering naar
binnen. Het orgel liet zijn zachte klanken langzaam los, ze gingen
langs den preekstoel naar de voorste banken, waar de koster hun de
plaatsen wees. Er waren nog enkele paren ouders. Hoe vaak had ze
als meisje niet gevorscht naar de uitdrukking van blijdschap, die het
bezit van een kind toch op het gezicht van de ouders moest leggen.
En nu zat ze zelf hier — als een bevoorrechte, Ze had bij het binnenkomen even met een vagen, glijdenden blik langs de omzittenden
gezien, maar niemand onderscheiden, Toch wist ze ze allen hier, dicht
om hen heen, met hun liefde als een stille steun om de zwaarte en
de heerlijkheid van dit wijdingsuur te dragen.
De zwaarte — ja, de zwaarte. — Want terwijl de woorden van de
prediking door haar been gingen, drong ook steeds feller in haar
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bewustzijn het besef van haar kinderlijk ontoereikendheid. En toen ze
stonden om to antwoorden op de vragen, was het haar, of ze niets
anders zou kunnen doen dan in smeeking de handen opheffen ; „Ik —
o, God — wie ben ik ?"
De stem van den predikant zweeg, ze boog het hoofd ten antwoord,
maar de klank stierf in haar weg.
Toen volgde de heerlijkheid.
Ze stonden bij het doopvont ; in een wolk van tule en kant lag
Robbie op de armen van Rien. Hij schreide niet, toen het sprinkelende
water op zijn gezichtje viel en afdroop langs zijn voorhoofd, alleen
werden zijn oogen wat grooter, terwijl zijn voetjes zich even krampachtig bewogen en zijn handjes zich wat steviger tot knuistjes nepen.
En terwijl ze daar stond naast haar man en neerzag op haar kind,
terwijl over haar gebogen hoofd ruischte het: „Ik doop u in den naam
des Vaders — en des Zoons — en des heiligen Geestes," voelde ze
zich als begenadigd — met hun drieen alleen in een wijde oneindigheid,
glanzend — licht van den glimlach Gods, die als een stralende zegen
over hen ging, een zegen van Hem, die hun zou wezen tot wijsheid,
tot kracht en tot blijdschap in het leven, dat wachtte.

HET MANCO-VRAAGSTUK
DOOR

HARMEN VAN DER LEEK.

Vervo
Spontaan waardebesef. Ik wees er in het voorafgaande reeds op,
dat de massa van het christelijk publiek wordt gekenmerkt door een
algemeen gemis aan smaak en onderscheidingsvermogen. Deze constateering behoeft nog in 't geheel niet te beteekenen, dat men van elk
lezer een ontwikkeld schoonheidsgevoel en een geschoold kritisch
onderscheidingsvermogen zou mogen eischen. Er is immers een tusschenweg? Want ook door eenvoudig aandachtig lezen en vergelijken kan
een werkelijk goede smaak, een ruim voldoende onderscheidingsvermogen worden aangekweekt. Bij ieder, die maar eenigszins fijngevoelig
is, kan zich een „spontaan waardebesef" ontwikkelen. Ter voorkoming
van misverstand wil ik dit begrip even toelichten. Spontaan beteekent
hier niet „onverwachts uitbrekend" — het woord heeft geen betrekking
op de wijze van openbaring, maar op de wijze van onstaan van het
waardeoordeel. Er zijn meer menschen met gevoel voor het schoone,
dan algemeen wordt aangenomen. Evenwel heeft men voorheen nooit
de moeite genomen om te trachten, deze natuurlijke aanleg in de
goede richting te ontwikkelen. Men achtte zich daarvan ontslagen met
een verwijzing naar het feit, dat kunst en schoonheid alleen waren
voor de uitverkorenen. Welnu, van deze fraaie stelregel was overal het
aestheticisme en individualisme de doodelijke consequentie. Vertrouwt
men daarentegen, dat de aristocratische opvatting „kunst roor enkelen"
ongelijk heeft en men een grooter groep dan tot heden tot besef van
werkelijke schoonheid kan op'voeden — dan zal men tevens moeten
aannemen, dat het mogelijk is, een natuurlijke aanleg te ontwikkelen
tot een zeker aesthetisch waardebesef. De wijze, waarop dit geschiedt,
beslist er over, of dat waardebesef „spontaan" moet worden genoemd
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of niet. Spontaan staat in dit geval tegenover kritisch. Het is namelijk
een mogelijkheid, dat men de invloed, die men van een kunstwerk
ondergaat met behulp van bepaalde methoden ontleedt, tot men zich
volledig van de inhoud van de ontvangen indruk bewust is geworden.
Dat wil zeggen, men kan door ontleding de oorzaken van de schoonheidsgewaarwording trachten vast te stellen, doordat men zijn subjectieve
waardeering herleidt tot een objectieve waardeering van de wezenlijke
schoonheidselementen in het kunstwerk zelf. Het ligt voor de hand,
dat men zulk een langs analytische weg verkregen oordeel niet meer
spontaan kan noemen, — het is een „kritisch waardebesef" dat dikwijls
van algemeen geldende, zelfs wetenschappelijke waarde kan zijn. De
andere mogelijkheid is juist van tegenovergestelde aard. Bij het streven
naar een kritisch waardebesef stelt de lezer zich tegenover, zelfs boven
het kunstwerk — hij roept het ter verantwoording om de indruk, die
het op hem maakte en spreekt ten laatste zijn vonnis uit. Men kan
deze superieure houding ook opgeven. Het is zelfs in vele gevallen
onmogelijk, die aan te nemen. En dan blijft alleen over, dat de lezer,
waar hij beseft, tegenover iets schoons te staan, zich aan dit besef
onderwerpt, zichzelf terzijde stelt, met toegewijde liefde aan de schoonheid
zich overgeeft om dus in het kunstwerk „op te gaan". Ook deze vereenzelviging met het schoone, zonder daarvan nauwkeurige rekenschap
te eischen, is een vorm van aethetisch waardebesef. Het is die vorm,
welke voortkomt uit een ootmoedige en vertrouwende houding tegenover het schoone. Tegenover de onmiddellijke gewaarwording, dat iets
schoon is, zwijgt dan alle argwaan en verstandelijk meerderheidsbesef —
het schoone heeft in de ziel van de waarnemer een voortdurende en
voile instemming. Hier is dan ook van vonnissen geen sprake — het
minder volmaakte, dat overal wordt aangetroffen, speelt bij een dergelijke
overgave aan het schoone geen rol. Het blijft buiten de sfeer, waarin
de waarnemer met het kunstwerk innerlijk contact heeft. Deze sfeer
is immers het innerlijk van de waarnemer zelf — en in tegenstelling
met de kritikus laat hij in die sfeer het onschoone niet toe, omdat
hij het als element van zijn .waardeering niet noodig heeft. Het is
duidelijk, dat men zulk een intuitief, langs synthetische weg verkregen
oordeel niet „kritisch" mag noemen, -- het is een „spontaan waarde-
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besef', dat alleen persoonlijke geldigheid en waarde heeft, maar daarom
voor hem, bij wie het zich heeft gevormd, niet minder stellig en overtuigend is.
Dat zulk een spontaan waardebesef onder het christelijk publiek
geen gemeengoed is, kan helaas moeilijk ontkend worden. En, zooals
dikwijls het merkwaardige geval is, zoo kan ook hier tusschen oorzaak
en gevolg van dit Bemis niet gemakkelijk worden onderscheiden. Want
het schijnt mij toe, dat het gedachteloos, jachterig, ja zelfs gulzig lezen
van massa's boeken — het trechtersgewijs laten doorstroomen van een
zoo groot mogelijke hoeveelheid oogenblikkelijk spannende verhaalstof
een van de meest invloedrijke oorzaken is, waardoor dit gebrek aan
onderscheidingsvermogen ontstaat. Probeer eens, een willekeurig lezer
iets te laten vertellen van een boek, dat hij pas heeft gelezen en ga
dan vooral in op de fijnere kenmerken. Dan zal, tien tegen een,
blijken, dat alleen de grove trekken hem zijn bijgebleven — die juist
in aesthetische en geestelijke zin niet de hoofdzaken zijn — maar
dat het fijnere, het essentieele, dat, wat tusschen de regels door
intuitief moet begrepen en gevoeld worden, het eigenlijke, wat een
mooi boek mooi maakt, zoo goed als geheel onopgemerkt is gebleven.
Vorscht men even verder, dan blijkt inderdaad, dat in de meeste
gevallen snel en daarom oppervlakkig lezen de oorzaak is, waardoor
het diepere gehalte van een boek aan de aandacht ontgaat. En wel
omdat die aandacht onvoldoende is. Nu is maar de vraag: waaruit
komt het voort, dat deze aandacht bij het lezen ontoereikend is ?
Hebben de beschavingsaristocraten gelijk en is dit tekort aan opmerkzaamheid een gevolg van gebrek aan werkelijke, diepere belangstelling,
is het dus in laatste instantie te herleiden tot afwezigheid van aesthetische aanleg ? Ziet inderdaad de doorsnee-lezer het wezenlijke in een
kunstwerk niet, omdat hij het orgaan daarvoor volstrekt mist ? Zoo
ja, dan zou het oppervlakkige lezen geen oorzaak zijn, maar gevolg :
dan zou ook de mogelijkheid om in breedere kring spontaan waardebesef aan te kweeken afstuiten op deze aangeboren ontoegankelijkheid
voor indrukken van meer subtiele aard. — Of zou het optimisme der
beschavingsdemocraten nog grond hebben, zou de oppervlakkige
manier van lezen grootendeels gevolg zijn van gebrek aan zelfbeheersching,
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geduld, toewijding ? Ziet misschien de doorsnee-lezer het wezenlijke
in een boek niet, omdat hij nooit de eerste beginselen van de uiterst
moeilijke kunst van het lezen heeft geleerd ? Dan zou dus gebrek aan
discipline ten grondslag liggen aan de slechte gewoonte van te veel en
dus slordig lezen, dan zou dit dus de oorzaak zijn waardoor het
meerendeel der lezers tot de diepere achtergrond van een kunstwerk
niet doordringt. En in dat geval zou de ontwikkeling van meerderen
tot spontaan waardebesef dus een kwestie zijn van opvoeding tot de
kunst van het lezen, zien, opmerken. 1)
Zou op de lange duur misschien deze opvoeding tot dieper schoonheidsbesef nog eens gelukken, dan zou dit noodzakelijk van groote
invloed moeten zijn op een essentieele factor van het christelijke
literaire leven. Want spontaan waardebesef beteekent smaakveredeling.
Zou deze mogelijk zijn, dan zou daardoor de ordinaire leeshonger
moeten worden gematigd, er zou licht minder, maar kieskeuriger en
beter worden gelezen. En juist deze literaire vraatzucht, die ons
christelijk publiek grondig bederft, regelt meteen de productie op
christelijk-literair gebied. Want aan deze vraatzucht is het te wijten,
dat voortdurend massa's prulwerk als „christelijke literatuur" met
succes aan de markt en aan de man kunnen worden gebracht. Het
is tegelijk verbazingwekkend en bedroevend, te zien hoe dat alles
zijn weg nog vindt en hoe dus ons christelijk publiek de meest
waardelooze surrogaten dankbaar slikt.
En hier heb ik niet slechts het oog op de origineel-nederlandsche
productie. want die is te overzien, maar bovendien nog op de talrijke
vertaalde fraaigheden, die de Engelsche en Duitsche industrieen
leveren.
Het schijnt mij voor een christelijk auteur met zelfrespect geen
benijdenswaardige positie, in deze „christelijke literatuur" een plaats
te hebben. En het schijnt mij bovendien voor een christen-auteur, die
zich inspant, om tegelijk aan de hoogste aesthetische en geestelijke
1)

Het vraagstuk van de cultureele opvoeding der massa staat tegenwoordig over

het algemeen zeer op den voorgrond: Volksuniversiteiten, Volksconcerten, Kunst aan
Allen, Kunst voor Allen, Vereeniging tot Veredeling van den Volkszang, enz.
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eischen te voldoen, een bron van dikwijls weerkeerende ergernis en
bitterheid te moeten bemerken, dat een groote massa zijn kwaliteiten
absoluut niet weet te onderscheiden van en te waardeeren boven die
van allerlei literaire beunhazen en knoeiers.
Ik ken zelfs voorbeelden van talentvolle auteurs, die zich van het
schrijven van christelijke literatuur hebben afgewend en zich in
algemeen-aesthetische richting zijn gaan bewegen. Veroordeelen van
zulke auteurs is natuurlijk gemakkelijk, maar het feit, dat het christelijk publiek zijn eigen auteurs te schande maakt, wordt daardoor niet
weggenomen. Rechter en schuldige konden hier wel eens een en
dezelfde zijn.
Laten we ook deze sociaal-waarneembare betrekking tusschen publiek
en auteur in acht nemen. Me dunkt, ze is, als onderdeel van de oorzaken van het manco, nadere overweging waard.

Uitgevers. Ook onder het oogpunt van de bemiddelende positie
der christelijke uitgevers tusschen de christelijke auteurs en het
christelijk publiek ; en hun standpunt ten opzichte van de christelijke
literaire kritiek, kan het manco-vraagstuk worden beschouwd.
Dat een overstroomen van de markt met waardelooze en minderwaardige z.g. „christelijke literatuur" mogelijk is en blijft, ligt voor een
goed deel aan de handing van de christelijke uitgevers. Want, nietwaar,
bezien vanuit een objectief christelijk-literair standpunt zou het
alleszins gewenscht zijn, dat de christelijke uitgevers zich niet langer
leenden tot het verspreiden van aesthetisch en geestelijk prulwerk.
Het zou toch zeker van hen niet meer gevergd zijn, dit na te laten,
dan het is van verschillende niet-christelijke uitgevers, die terwille van
hun zedelijke overtuiging weigeren deel te hebben aan de exploitatie
van wat zij kennen als zedelooze literatuur en die zich op deze wijze
een lang niet onbelangrijke handelswinst welbewust laten ontglippen.
Immers vindt niets gereeder aftrek dan juist onzedelijke literatuur. De
vergelijking is wat kras, maar in de kern van de zaak is het verschil
niet zeer groot. Het bestaat alleen hierin, dat de christelijke uitgever,
die welbewust allerlei prullen op de markt brengt, omdat ze goed
gaan, meent geen andere dan aesthetische schade aan te richten en
dus voorts te goeder trouw is. Wie evenwel nadenkt en de mogelijk-
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heid overweegt, dat juist de minderwaardige inhoud groote schade in
christelijke kringen kan aanrichten, zal toestemmen, dat deze overweging in vele gevallen moest weerhouden, allerlei ongaar werk in
het licht te geven. Het zou de christelijken uitgever, die bovendien
op ander dan literair gebied genoeg goede copie kan krijgen, tot eer
strekken, wanneer hij om deze overwegingen liever niet uitgaf, wat
hemzelf klaarblijkelijk is als minderwaardige lectuur.
Het is echter een overweging op zichzelf, dat de christelijke uitgevers, als commercieelen, zich op zuiver handelsstandpunt plaatsen
en bij het uitgeven van bepaalde werken, die aan de uiterlijke kenmerken van „christelijk" voldoen, alleen rekening houden met hun
gunstige handelsbalans. Er is geen enkele rechtsgrond, waarop
wij van hen het tegendeel zouden kunnen eischen. En de aesthetische
en moreele overwegingen, welke wij plaatsen tegenover hun commercieel standpunt, hebben alles tegen zich.
Want als regel is een uitgever geen literair kriticus, noch aestheticus,
noch moralist. Hij is vs5Or alles koopman. En het kan hem dus in
zekere zin niet kwalijk worden genomen, dat hij van zulk een eisch
het klemmen niet voelt, temeer, daar het waarschijnlijk nog niet
voorkwam, dat ze hem werd gesteld. Intusschen moet het worden
geconstateerd dat, hetzij onbewust of te goeder trouw, toch zijn
handelwijze immoreel moet worden genoemd.
In de eerste plaats ten opzichte van de christelijke auteur, die
inderdaad goede christelijke kunst geeft. Zijn werk wordt als „christelijke literaruur" onbedoeld vereenzelvigd met allerlei dikwijls zeer
wansmakelijk schrijfsel. Dit is nu weliswaar eenerzijds niet zijn schuld
— maar aan den anderen kant toch ook wel, zooals nader zal blijken.
Nu zal echter een actief uitgever kunnen inbrengen : goede copie is
zoo schaarsch en slechte is zoo gemakkelijk te krijgen. Dat is ongetwijfeld een motief, maar niet een, dat sterk genoeg is, om zich daarmee
te verontschuldigen voor de zuiver commercieele publicatie van een
aantal boeken, welker uitwerking en invloed in de verste verte niet
kan worden nagegaan. De verantwoordelijkheid van de uitgever is hierin
een zeker niet minder zware, dan die van ieder christelijk auteur.
Maar bovendien, wanneer het de christelijke uitgever ernst is met zijn
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publicaties en hij dus liever goed dan slecht werk in het licht geeft,
dient hij te overwegen, dat hij, juist door zijn voortgaan met het uitgeven
van allerlei ondermaatsch geschrijf, mogelijk meewerkt om de
onvruchtbaarheid van de christelijk-literaire bodem te bestendigen.
Zoolang hij meehelpt, het christelijk publiek op den laagsten trap
van smaak en literair onderscheidingsvermogen te houden, door met
zijn uitgaven aan de wansmaak en blinde gulzigheid tegemoet te
komen, zal zeker de mogelijkheid van verbetering nooit van groote
omvang worden.
In de tweede plaatst is juist in dit opzicht zijn handelwijze immoreel
tegenover het christelijk publiek. Niet alleen, zooals reeds opgemerkt,
dat de uitgever, die niet voldoende bevoegd is, om over de kwaliteiten
van zijn uitgaven grondig te oordeelen, onmogelijk kan weten,
welke invloeden deze onder het christelijk publiek zullen teweegbrengen.
Maar buitendien heeft een uitgever een ideeele, kultureele taak. De
winkelier, die vervalschte levensmiddelen verkoopt, wordt van overheidswege gestraft. Maar de uitgever, die jaar in, jaar uit allerlei vervalscht
voedsel voor de geest op de markt brengt, gaat vrij uit. En, afgezien
nu van de vraag, of zijn uitgaven soms ook schade zouden kunnen
aanrichten, dient hij zich, omdat zijn beroep hem tot zijn publiek in
een andere, geestelijker, verhouding brengt, dan bijv. het timmervak
de timmerman tot het zijne, of te vragen, in hoever op hem de taak
rust, zijn sociale positie dienstbaar te maken aan een verhooging van
het geestelijk peil van zijn mede-Christenen. Hetzij door uitgeven,
hetzij door een zich onthouden van uitgeven.
En omgekeerd knoopt zich hieraan weer de practische overweging
vast, dat een algemeene verhooging van het kultureel en geestelijk
peil een sterker beoefening van literatuur en wetenschap zullen meebrengen — en juist een opgewekt literair en wetenschappelijk leven
is het, dat het uitgeversbedrijf tot grooter bloei brengt. Zoo blijken
het uitgeversvraagstuk en de oorzaken van het christelijk literaire
manco in een zeker verband te staan.
Maar nog een andere overweging geldt bier.
En wel een, die zeker niet spreekt ten gunste van sommige christelijke uitgevers. Het is namelijk duidelijk merkbaar, dat enkele het niet
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bijzonder begrepen hebben op de „christelijke kritiek", voorzoover die
ook de moed heeft, „christelijke" nieuwigheden zoo noodig te vonnissen.
Dit blijkt daaruit, dat bepaalde christelijke uitgevers hardnekkig weigeren, hunne nieuwe uitgaven ter beoordeeling te zenden aan organen,
waarin misschien een of meermalen krachtig de vinger der kritiek is
gelegd op de wonde plekken van hun exploitatie. Sommige christelijke
uitgevers komen, na een of een paar maal een „proefkritiek" te hebben
uitgelokt, volstrekt niet meer terug. Anderen zouden liefst voor het
beoordeelen van hun werken hun „eigen kritici" willen aanwijzen.
Dit bewijst dat: 1. zij zich niet geheel zuiver gevoelen wat betreft
de deugdelijkheid van hun uitgaven en 2. dat bij hen de commercieele
belangen (een goede recensie) gaan boven de belangen van hun publiek,
die niet zooals de hunne, commercieel, maar aesthetisch en moreel,
dus geestelijk zijn. Het geeft blijk, dat de heeren zich op deze punten
zwak weten en zich derhalve liever niet blootstellen aan objectieve en
dus niet steeds in hun belang werkzame kritiek.
Liever zenden zij hun uitgaven aan allerlei provinciale en plaatselijke
blaadjes, met name kerkbodes, welker recensenten, dankbaar voor de
„present-exemplaren" (sic!) en de gunst van de goede gevers willende
verdienen, zich uitsloven om in allerhande prachtige wendingen den
volke mee te deelen dat dit boek alweer het summum is van literaire
schoonheid en christelijke degelijkheid. Wie het dan het mooist zegt,
komt ook nog als „autoriteit" in de uitgeversadvertenties te staan onder
een citaat uit z'n recensie.
Zeer terecht overwegen heeren uitgevers, dat dergelijke „boekaankondigingen" een goedkoope reclame vormen, minder kostbaar en
doeltreffender dan advertenties.
Zoo blijft voor een goed deel de literaire voorlichting van ons
christelijk publiek in handen van de „plattelandskritiek" die van alles
en niets verstand heeft en waarop toch de goe-gemeente ondanks
alles blijft zweren.
Het schijnt niet ongepast, hier te herinneren aan de waarheid van
het spreekwoord : „'t schurftig paard vreest de roskam". Intusschen
is ook dit een methode, waardoor de christelijke uitgever, voor zijn
werkelijk belang blind en de oogen sluitend voor zijn ideeele taak, de
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publieke smaakbedervers in bescherming neemt, de literaire kritiek
machteloos maakt en zijn publiek zoowel met het een als met het
ander dupeert, door het in zijn onmondigheid te houden. Maar bovendien
heeft deze methode voor de goede christelijken auteur dit onaangename
gevolg, dat de plattelandskritiek zijn werk vooral niet minder prijst
dan elk prulwerk, dat daarvoor of daarna ter recensie wordt gezonden
Edoch geldt hier, dat lof uit de mond van de een bitterder smaakt
dan bestraffing uit de mond van de ander.
Bovendien leert het' christelijk publiek op deze manier nooit onderscheiden tusschen een werkelijk goed en een ondeugdelijk „christelijk"
boek. En tenslotte wordt het goede werk door buitenstaanders hierdoor
geIdentificeerd met de massa waardelooze prullen.
Dit is, meer dan misschien tot heden werd beseft, een der zeer vooze
en bedenkelijke plekken in het christelijk-literaire leven. En ongetwijfeld
houdt deze toestand verband met het lage niveau, waarop het streven
ten deze bestendigd blijft! Zou het onmogelijk blijken — en daarop is
de allergrootste kans — om in dit opzicht op de christelijke uitgevers
invloed te oefenen, dan zou dit zeker moeten worden gedaan op andere
wijze en wel door voorlichting van het christelijk publiek door een
gezonde en grondige literaire kritiek.

(Slot volgt.)

BOEKBESPREKING.
Ons Iiedendaagsch Tooneel, door Dr. J. L, Walch, Deel IX
Nederlandsche Kunst. Een reeks artistieke handboeken onder
Redactie van Joh. Vorrink, A. W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij, Leiden.
Door de bespreking van dit werk bedoel ik allerminst de onverkwikkelijke
strijdvraag „Tooneel of niet" in ons tijdschrift in te luiden.
Hoe dringend noodzakelijk een grondige bespreking van deze vraag ook
moge zijn, de recensie van het werk van Dr. Walch houdt daarmee
geen verband. Maar anderzijds is er ook geen enkele reden, om de aankondiging van dit bock na te laten.
Want ook dit werk heeft zeer zeker beteekenis voor alien die onze
Nederlandsche kunst willen leeren kennen of daarmede bekend willen blijven.
Juist de dramatische kunst maakt daarvan een belangrijk onderdeel uit en
wat juist daarin wordt geleverd behoort zeker niet tot het minderwaardige.
lk geloof dat ik dan ook geen verdere aanduiding behoef te geven en geen
verklaring verschuldigd ben, wanneer ik het een belangrijk bock noem en
om zijn objectieve inhoud zeer aanbeveel. Ik denk, en niet zonder grond,
dat wij ook van de tooneelkunst meerdere studie zullen moeten maken,
omdat juist de goede tooneelkunst meer en meer door het gewone publiek
wordt losgelaten en het uitgaan vooral in de groote steden zich meer en
meer bepaalt tot het bezoek van bioscoop, cabaret etc. Maar ook die kwestie
moet ik voorloopig buiten beschouwing laten. Ik wil nu enkel voor hen,
die er belang in stellen, de inhoud opnoemen; dan kan ook zonder verdere
kennisneming ieder ongeveer beoordeelen wat hier onder de ruim genomen
titel wordt geboden. Na de behandeling van het „Repertoire" warden op
zeer bizondere wijze de „Leiders" behandeld — iets ook voor ons belangrijk,
verder de „spelers", hun „verbond" en „opleiding" ; tenslotte wordt nog een
hoofdstuk aan de tooneelkritiek gewijd. Een groot aantal portretten verhoogt
v. D.
de waarde van het bock.
Van Vijf Moderne Dichters. (Verzen van Dr. P. C. Boutens,
Wies Moens, Willem Kloos, Margot Vos, Carel Scharten).
Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur, Amsterdam.
Deze bundel is door de Redactie der W. B, samengesteld geheel los van
een bepaald systeem. Hij dankt zijn ontstaan eenvoudig aan de overweging
dat het, waar de W. B. ieder jaar niet meer dan een dichtbundel pleegt
te publiceeren, wel wat heel lang zou duren eer de belangrijkste dichters
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van ons land in de Nederlandsche Bibliotheek vertegenwoordigd konden
zijn. Daarom zijn er een aantal dichters uitgenoodigd aan deze bundel
mee te werken. Ondanks dit alles is het toch in zooverre voor de bundel
van beteekenis, dat er in deze bloemlezing werk van drie opeenvolgende
generaties na 1880 in is samen gebracht en daarom is het mogelijk, niettegenstaande het verschil in uiterlijke vorm, hem toch in zijn geheel te
waardeeren. Ik kan nu verder deze bundel aanprijzen door de inhoud wat
nader aan te duiden : Boutens heeft hier een bloemlezing uit zijn verschillende werken afgestaan, en dit is van belang, omdat de meesten onzer leden
en lezers wel niet zoo gelukkig zijn diens complete werken te bezitten.
Kloos' werk is een cyclus over Shelley en past niet al te goed in dit
bundeltje en tusschen deze dichters. Van Margot Vos klinken de nieuwe
geluiden luid, maar niet onzuiver. Wies Moens geeft als altijd plastisch
schoone verzen. En zoo komt dan tenslotte het werk van Scharten deze
bundel sluiten en waardig maken. Ik geloof zeker dat de Wereld-Bibliotheek
met de uitgave deze nieuwe Serie een bizonder verdienstelijk werk doet.
Een paar foto's van Boutens, Wies Moens en Kloos maken het werkje nog
interessanter.
v. D.
Roeping. Maandschrift voor schoonheid. Hoofd-Redacteur Dr.
H. W. E. Moller. Redacteuren : Dorn Constantinus Bosschaerts,
o. s. b., W. van Kalmhout, M. Molenaar m. s. c., Jos. Mulz,
Joz. Wielders.
,Roeping" verschijnt in 12 maandelijksche afleveringen te samen 50-60 vel.

bit nieuwe Roomsche tijdschrift zal misschien wel het terrein van het

eveneens Roomsche Tijdschrift „Opgang betreden. Want al is de formuleering
van het doel niet geheel gelijk omschreven, de grenzen zijn bij alle twee
tamelijk ruim getrokken en zullen dan ook zeer zeker niet elkaars gebied
beveiligen. „Roeping" dan is gewijd aan de schoonheid, aan de schoonheid
alleen. „Roeping" wil Been andere uiting van de menschelijke Ziel, als die
van de schoonheid. Niet omdat de andere openbaringen van wat er leeft
en streeft in de menschen, minderwaardig zijn maar omdat de schoonheidsuitingen voor de mensch zoo voornaam zijn, dat ze recht hebben op een
geheel afzonderlijke behandeling, buiten en boven de andere openbaringen
van mensch en maatschappij.
Ik weet niet of we meermalen gelegenheid zullen hebben op de inhoud
in te gaan, maar reeds dit eerste nummer geeft zeer intressante studies,
waarvan vooral de aandacht trekt die van Th. Kwakrnan : Is kunstwaarde
objectief?
Als aanbeveling kan zeker genoemd worden de keurig verzorgde uitvoering
en de niet hoog gestelde prijs f 16.— per jaar.
Het is een uitgave van J. J. Romen & zonen, Roermond.
v. D.

Jacqueline van der Waals. Nieuwe Verzen. Tweede druk.
Nijkerk. G. F. Callenbach. 1922.
Nu een tweede druk van „Nieuwe verzen" is verschenen zou een aanbeveling misschien wel overbodig kunnen zijn, en evenmin is een uiting
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van vreugde noodig. De laatste maanden toch hebben ons reeds getoond
wat de dichteres van der Waals beteekent. Er zijn van elke groep en in
elk tijdschrift zulke belangrijke en zooveel waardeerende woorden geuit en
geschreven ik stem direct toe, wel wat laat — dat wij nu toch heusch
niets meer behoeven aan te vullen. Maar waarom zou ik nu niet een ieder
nogmaals sterk aanschaffing van de verzen raden ?
Mej. van der Waals is een van de weinigen van ons en daarom voor ons
dus zoo kostbaar en heerlijk van beteekenis. Zijn er nog onder de onzen
die haar werk niet bezitten — kennen durf ik niet eens te vragen — dat
zij dan toch niet klagen over de armoede in onze kunst, want zij weten
hun rijkdom niet!
v. D.
Natuur en Leven. Gedichten van K. Kuiper. Uitgever :
Bureau Minerva Hilversum, van Lenneplaan 1; 1922.
Men kan niemand beletten, verzen te schrijven. Maar op de poging, allerlei
schrijfsel aan de menschheid op te dringen, moest, op z'n minst, 'n flinke
boete staan. Dat zou tweeerlei bate opleveren — in de eerste plaats zou
men met de poene van hen, die 't publiek in hun schatting al te laag
aanslaan, de verspreiding van werkelijke woordkunst kunnen bevorderen —
want kunst is luxe — en in de tweede plaats zou men volmaakt overbodige
verspilling van arbeidskracht, materiaal en commercieel overleg kunnen
voorkomen. En dat zou in dezen tijd van „bezuiniging" zeker zeer zijn
toe te juichen.
Allicht was dan ook deze bundel niet verschenen — en zou men de
Heer Kuiper hebben kunnen behoeden voor de verderfelijken waan, die
hem blijkens zijn titel, beet heeft,
„Natuur en Leven" — dat is zoo plusminus de heele schepping „in a
nutshell" dus? Zeer zeker — want de bedoeling van den dichter is, niets
van de poezie uit te sluiten. Hij begint dan ook, onze hedendaagsche
dichters hun lyrische eenzijdigheid onzacht onder de neus te wrijven :
Beheerscht dan 't sentiment, want zoo gij 't viert den teugel,
Uw ziel ten speelbal wordt voor het mentaal geboeft.
Wie Anders zingt dan gij, geen dichternaam mag dragen
Slechts 't lyrisch kunstgebouw uw fijn gevoel voldoet
Maar 'k zwijge niet en wit uw aandacht vragen
Omdat, naar eigen trant, ook ik getuigen moet!
Ik wil gaarne gelooven aan de ernstige bedoeling van deze poeet. Maar
ik heb er een zwaar hoofd in, of de heer Kuiper ook maar 'n grein artistiek
verantwoordelijkheidsbesef bezit. Want hoe durft hij anders al die malle
onzin op te disschen en dat nog wel met een overtuiging, betere Bingen waardig?
Ik noem 'n paar titels, om te bewijzen dat ik in ieder geval heb geluisterd
naar des heeren Kuipers getuigenis, waarvoor hij onze aandacht opeischt.
Welnu luister dan want hier zijn er die ook Uw aandacht moeten trekken :
Het eenig Recept; (waarin gesproken wordt van een bronaar, die Ho in
's harten grond, de kweekplaats uwer deugden.) Causaal verband; (een
vers over de oorlog van 1914) Abortus Provocatus? (Naamvers dit was
ook noodig, onze tijd is bepaald arm aan naamverzen — voor de huwbare jeugd).
Toch wil ik U meer van mijn aandacht toonen. Welnu dan kom ik nog
even op de juistheid van de titel terug, „Natuur en Leven." 't Is gewoon om
je deur uit te loopen: „natuur en leven" maar blijf thuis, gerust, de Heer
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Kuiper is voor U naar buiten geweest en ik heb aandachtig naar de Heer
Kuiper geluisterd, en nu kunt gij dit lezen en thuis blijven. Hij is het veld
in geweest en heeft gewandeld in de korenvelden. En het korenveld (graanveld
mag ook) was als de golvende baren, en op die golvende baren, deinde
een korenbloempje, en verder groette met beminlijk gebaar een klaproze,
en nog verder zag hij nog meer, maar nu in verdere toekomst:
Dra zindert de zicht, ziet .. .... ze vallen te gaar!
(let wel niet de golvende baren met het deinende korenbloempje, maar
het graan.) En nu weer een zinrijke les, die ik woordelijk wil na zeggen
in Uw belang :
Komt, zamelt de korlen met gretige handen
Tot vrucht van den arbeid u voedt aan den disch ;
En zoek ook de bloemen : van dankbaar gedenken
Haar tooi op uw tafel getuigenis is !
lk heb helaas geen tijd, geachte lezer deze aangespoelde bloempjes te
zoeken, maar misschien kan ik U bewegen dit te doen, want het is voor
getuigenis op Uw tafel zeer gewenscht.
En nu meen ik toch wel eenigszins getoond te hebben dat mijn aandacht
was gespannen. Neem nu nog een mededeeling van de uitgever aan, misschien
is het wel op verzoek van de Heer Kuiper.
Dat zijn de overige bundels mede van zijn hand verschenen, en door de
uitgever onder de inhoud vermeld : (Ik noem U de voornaamste die dan
ook uitsluitend met natuur en leven in verband staan.)
No. 2. Schematische Hemelglobe voor Nederland.
No. 4. Beschouwingen over Schoenen en Voeten. (Misschien zijn dit
sonnetten over de Bataschoen — zeker ben ik er niet van.)
No. 5. Populaire beschouwingen over Kleeding, (is dit literaire confectie
— of is 't maatwerk ?)
Niet, dat de Heer Kuiper, meent te moeten getuigen, maar dat hij zich
niet geneert voor zijn „eigen trant" neem ik hem kwalijk.
v, D.
Geerten Gossaert. Experimenten. 4e druk. Uitgegeven bij
Van Dishoeck te Bussum MCMXXIII.
Van Gossaert's Experimenten volgden de drukken elkaar regelmatig op.
Eerst een bundeling ten gerieve van vrienden en kennissen, en verder niet
in de handel gebracht, in 1912. Dan de drie drukken van de bekende uitgave, resp. in 1913, 1916 en 1919. Nu de vierde in 1923.
De veronderstelling, die reeds werd uitgesproken in een bespreking van
de eerste uitgave, dat deze gedichten ook van waarde zouden blijken voor
de toekomst, is in vervulling gegaan. Bij vele dichters van deze tijd is
invloed van Gossaert geconstateerd. Willem de Merode heeft zich (naast
het goede dat deze inwerking hem schonk) slechts met moeite kunnen
ontworstelen aan de ban, waarin de dichter hem gevangen hield, om tot
een zuiverder innerlijk geluid zich te verdiepen. Nog onlangs stelde Bierens
de Haan invloed van Gossaert vast op de gedichten van de dichter Martien
Beversluis. Gossaert's invloed is met het aantal drukken van zijn bundel
toegenomen en groeit nog steeds.
In deze vierde druk, die op een klein spellingsverschil na gelijk is aan
de vorige, en ook in uitvoering dezelfde sobere gedaante heeft behouden,
zijn niet alle gedichten van Gossaert opgenomen. Daarnaast staan in de

72

BOEKBESPREKING.

verschillende tijdschriften nog een twintigtal andere verzen, die nog steeds
een herdruk wachten. Waar aan de eene kant de keuze uit zijn gedichten
naar maatstaf van hooge kunstwaarde valt te billijken, wordt, nu de invloed
van Gossaert groeiende blijft, een hernieuwde uitgave van deze andere
gedichten meer en meer wenschelijk. Ik schrijf bier een enkel voorbeeld af:
ALLERZIELEN.
Wat verstoort de rust der doodennacht
Val van vreemden voet?
Heden, op de graven zijner dooden,
Brengt een' groet
Elk zijn' doode liefde, o mijn broeder!
D'oudren is de scheiding haast volbracht ;
Komend metternoen,
Schenken ze den graven hunner dooden,
'T immergroen
Van hun oude liefde, o mijn broeder!
Met de schemering, wie 't hart versmacht
Van te vroege pijn,
Strooien, op de graven hunner dooden,
'T rosmarijn
Van hun jonge liefde, o mijn broeder!
Maar ik durf niet komen, eer de nacht
'T laatste licht verdoov'
'k Heb maar, voor de graven mijner dooden,
'T myrtenloof
Van te late liefde, o mijn broeder!
Maar ook daarnaast geven de oorspronkelijke redacties der gedichten,
die in de bundel wel zijn opgenomen, ons nuttige aanwijzigingen, die ons
kunnen helpen, deze gedichten beter te verstaan, dan enkel uit deze bundel,
die in de vierde druk zoowel als in de voorgaande, in zijn volstrekte soberheid alle toelichtingen heeft gewraakt, mogelijk is. Een noot b.v. als bij XXVII.
„In obitum Charles Algernon Swinburne" kan ons van dienst zijn bij het
begrijpen van dit vers : „terwijl Swinburne stierf, nam de hevige wind allengs
af, om na zijn verscheiden over te gaan in een volkomen windstilte, die
verscheidene uren aanhield." (Daily Mail). Zoo ook een „Argumentum"
bij XIX. „Euphoreon" : De Alexandrijnsche mythograaf (Stolem. Heph.) heet
Euphoreon de zoon van Achilles en Helena ; de poezie uit kracht en schoonheid geboren. Hij, de overschoone, van Zeus beminde, gaat in zijn jeugd
door de wereld, vervuld met de schoonheid der aardsche dingen, tot de
liefde voor een vrouw in hem de gedachte der eeuwigheid verwekt en hij,
van de smart der Idee bevangen, de aardsche geliefde van zich stoot en
zijn ziel uitstort in het gebed tot een moisa, waarmee het bier gepubliceerde
fragment aanvangt. Helena, naderend, houdt hem Prometheus' lot voor,
doch hij verwerpt haar waarschuwing, tot hem Zeus' bliksem velle.
Ditmaal ga ik niet in op de innerlijke beteekenis van deze gedichten.
Belangrijk werk hierover leverden vooral Verwey in „de Beweging" 1912 en
Scharten in de „Kroniek der Letteren" 1916. Plaatsgebrek verhindert me, die
hier uiteen te zetten. Wellicht zal later in dit tijdschrift in een artikel daar
op worden teruggekomen.
Toch meende ik goed te doen, ter gelegenheid van deze nieuwe druk,
deze enkele punten aan te geven, waarlangs een bestudeering van Gossaert's
poezie moet worden opgebouwd.
J. H.
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Elseviers's Algemeene Bibliotheek No. 8. De Nederlandsche
Litteratuur na 1880, door Herman Robbers. Litgevers-Maatschappij „Elsevier", Amsterdam 1922.
Men kan er over twisten, of 't mogelijk is de geschiedenis te schrijven
van eigen tijdgenoten. Is 't al heel moeilik om een rechtvaardig oordeel te
vellen, een beschouwing te geven, gebaseerd op een trachten naar begrijpen
en waarderen, als 't geldt de geschiedenis van 't verleden, nog veel groter
gevaar loopt hij, die tracht mensen uit eigen omgeving te schetsen. Zo licht
wordt hij partijdig, rekent met sympathieen en antipathieen. En 't is haast
onmogelik voor een schrijver om billik tegenover allen te zijn, als hij gaat
schrijven over zijn kollega-auteurs. Zo velen denken immers heel anders
over kunst dan hij.
In alle geval kan hij verwachten, dat hij 't niet heel velen naar de zin
zal maken, dat er heel wat kritiek los zal komen.
'k Denk, dat ook Robbers wel heel wat mistastingen zullen verweten ,rden.
Ik voor mij geloof tenminste, dat b.v. maar heel weinigen Robbers gelijk
zullen geven, als hij van Eeden tiepeert als „half dichter, half . blikken
dominee" (p. 34), als hij Gorter, de dichter van „Pan" even hoog stelt als
de dichter van Mei.
Zo zou er meer te noemen zijn.
Maar Robbers heeft zelf van te voren erkend, hij kan niet anders dan
subjektief zijn en al wil hij streven naar eerlikheid, wetenschappelik-objectief,
wil en kan hij niet zijn (Voorwoord).
Maar wel mocht men ve wachten in een werkje als dit, dat 't niet in de
eerste plaats een opsomming zou geven, maar dat vooral ontstaan en ontwikkeling van de Nieuwe kunst duidelik zou worden toegelicht. Ondanks
de paar woorden over de romantiek, komt de beweging van '80 vrijwel uit
de lucht vallen.
De moderne prozakunst, ze is er, ja, maar hoe ze er komt?
't Verschil tusschen de kunst van nu en die van de tachtigers, en die van
de voorafgaande periode — 't wordt ons maar oppervlakkig verteld,
Oppervlakkig vooral is het boekje. Volledigheid te ei gen van 'n boekje
als dit, zou onbillijk zijn, maar 'k vind het wel erg, dat Robbers 't geestelik
element zo verwaarloost. Godsdienst telt bij hem helemaal niet mee. Wat
heeft dat nu met litteratuur te maken?
Ik zou wel eens een litteratuurgeschiedenis willen zien, waarbij met een
godsdienstig element geen rekening werd gehouden.
Katholieke en Calvinistiese schrijvers komen er dan ook maar magertjes
af, als ik uitschakel wat Robbers over Jacqueline van der Waals (p. 106)
zegt. Hij zegt geen kwaad van hen, maar liefst zo weinig mogelik. Felix
Rutten, Alphons Laudy, G. Schrijver, Seerp Anema, Willem de Merode
worden zelfs niet eens genoemd, om alleen maar een paar heel bekende
te noemen.
En een Christelik litterair tijdschrift, hetzij Katholiek of Protestant— Robbers
„kan er geen waarde aan hechten" (p. 131).
Maar genoeg — moeten wij daarom ook zijn boekje ongelezen laten? Wel
nee, 'k ben blij, dat het er is. Want al heeft het grote gebreken, er staat heel
wat bij elkaar, dat men elders zo gemakkelik niet vindt.
En vooral — de waarde van 't boekje ligt in vele pittige karakteristieken.
Met een enkel zinnetje kan Robbers wel merkwaardig veel van 'n schrijver
vertellen. En dikwijls heel raak en scherp zijn. Arme Ernst Groeneveltl(p. 131).
v. IL
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Moderne Letterkunde en Christelijke Opvoeding door Dr.
Br. Wielenga. Uitgeversmaatschappij „Holland" Amsterdam 1922.
Dit is het 2de nummer dat in de Serie Christendom en Literatuur bij de
Uitgeversmaatschappij Holland verschijnt.
Een serie artikelen die Dr. Wielenga in „De Reformatie" schreef, verschijnt
hier gebundeld.
In veel opzichten is dit boek een pendant van het boek van Drs. Tazelaar :
een veroordeling van de Moderne literatuur, om de dikwels verderfelike
strekking.
Toch maakt het ene boek het andere niet overbodig : deze twee vullen
elkander aan.
Dr. Wielenga en Drs. Tazelaar hebben hun taak verschillend aangevat,
hun stof verschillend bewerkt, al komen ze tot dezelfde konklusie.
Het zijn twee verschillende boeken ten slotte, omdat Tazelaar en Wielinga
twee verschillende mensen zijn. Beiden geven veel goeds in hun boek. Ook
Dr. Wielenga.
De gang van zijn betoog is ongeveer als volgt : De beweging van '80 is
vijandig tegenover 't Christendom. Dat is door ons niet dadelik ten voile
beseft. En bij ons wordt gretig de moderne literatuur gelezen, verslonden.
Zelfs op onze Chr. scholen wordt een grote plaats ingeruimd aan literatuur,
die eigenlik in onze kringen geweerd moest worden.
Zelfs een moderne vrouw als Ida Heijermans waarschuwt tegen het
verderfelike van de invloed, die van onze tegenwoordige boeken uitgaat.
Dr. Wielenga durft en wil echter niet zeggen : het hele terrein van de
kunst is voor 'n Christen uit den boze. Hij raadt geen onthouding aan.
Hij weet, dat die onmogelik is. God eist die ook niet. „De Christen is niet
een mensch, die uit pure ontkenning en onthouding leeft".
„De kunst, geen muze, voor wie wij het afgodisch altaar bouwen, maar
een goede gave, die tot ons afdaalt van der lichten Vader !"
„Ge ziet onze Christenen alom midden in het leven, bouwend aan het leven,
genietend van het leven. Ze wemelen mee in de drukke straten der kultuurstad ;
ze koopen en verkoopen wat niet enkel noodzaak maar ook weelde is; ze
zijn in kleeding nauwlijks to onderscheiden van den „modernen mensch" ;
ze zitten mede aan waar bloemen geuren en feestlichten branden ; ze strijden
mee tot verbetering van het sociaal bestaan ; ze dragen wapenen voor het
vaderland, beoefenen wetenschap, ze doen zelfs mede aan wat van alle
aardsch gedoe de vuilste kanten heeft : de politiek
Nu wil ik vragen, om wat reden de christen, om zijn christen-zijn, een
uitzondering maken zou voor dat eene, waarvan hijzelf erkent, dat het
goddelijke gratie is de kunst !"
Een lang sitaat, maar dat, naar ik meen, een woordelike aanhaling ten
voile verdient. We zijn gekomen aan de kern van het betoog. De schrijver is aan
't hoogtepunt in zijn redenering. In 't gehele volgende hoofdstuk : „Onverdedigbare staking" werkt hij deze gedachte verder uit.
Er is maar een redding uit de moeilikheid. We moeten krijgen eigen kunst.
We hebben reeds enkele goede romanschrijvers, reeds meer dichters Als
we kunnen komen tot grote Christelike kunst, dan is onze strijd tegen de
verderfelike literatuur gewonnen.
Als we onze jongeren de paganistiese lektuur ontnemen, laten we ze niet
leeg staan, maar kunnen ze er wat voor in de plaats geven.
„Kunstenaars worden geboren in verband met de behoefte, met het wachten
van het yolk".
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Dan moet er onder onze mensen iets anders komen dan de gewone
leeshonger. Er moet literair besef komen. Daartoe is een gezonde kritiek
onontbeerlik.
„Er is onder ons gezondigd, doordat wij z. g. mooie en boeiende boeken
lieten passeeren, die voor onze christelijke levensbeschouwing gevaarlijke
elementen inhielden. Maar niet minder hebben wij gefaald en falen wij nog
dagelijks, doordat wij verzuimen aan de literatuur, die de christenschrijvers
aan onze menschen opdisschen, den zuiver letterkundigen toets aan te leggen."
Nu komt een pleit voor onze moderne Christelike kunst.
Zonder veel woorden te gebruiken laat de schrijver aan een paar voorb.
zien 't verschil tussen de berijming van een bijbelverhaal, en 't omscheppen
van die stof tot poezie. Zulke voorlichting heeft ons Chr. publiek nodig en
zonder bespottelik te maken, simpel door naast elkaar te zetten, leert Dr.
Wielenga bier lezen.
Aan 't slot van het boek konnt een afdeling „Practische wenken".
Al staat hier ook veel goeds in, dit lijkt me toch 't minst geslaagde
gedeelte van het boek.
Goed is de beschouwing over de Camera: waarom men als jongen de
Camera mooi vindt en waarom als volwassene.
Heel veel nieuws wordt echter in dit gedeelte niet meer gezegd.
De schrijver konstateert een overvloedig gewas, maar een schrale oogst
en raadt aan 't weinige goede, maar dikwels te herlezen. Dit laatste is eigenlik
de enige „practische wenk".
Ondanks dit etagere slot, een goed bock, dat zijn weg wel vinden zal,
al zal 't wel niet overal op zo'n vriendelike kritiek kunnen rekenen als dat van
Drs. Tazelaar, omdat dit bock of liever deze schrijver veel meer polemics
van aard is dan de beer Tazelaar. Hij veroordeelt nog sterker dan deze en
wekt daardoor protesten aan de overzijde. Hij bewondert sterker en . . . .
de waarschuwing klinkt uit eigen kring.
Deze kwaliteiten maken echter 't bock in vele opzichten zo fris.
In de onderdelen verschil ik wel meermalen met Dr. Wielenga van meening;
ik geloof, dat hij iu zijn ijver te veel verwerpt, maar mijn eindindruk is : een
gezond, opvoedend bock.
v. H.

In koele schaduw. Schetsen van M. Molenaer, M. S. C.
met een inleiding van Dr. H. W. E. Molter. Het Nederlandsche
Boekhuis, Tilburg.
Het is wel moeilijk om in weinige woorden te schrijven over deze schetsen,
die mij een zeldzame ontroering gaven. „Want in geheimenis blijft het
heilige het best bewaard, en mede-deelzaamheid is in vele gevallen ontwijding."
Dit is een rustig boekje, geschreven in een subtiele taal, het is meermalen
een proza-gedicht.
Het is een schoone meditatie der ziel. De ziel te voeten leven, is het
elementaire geluk heeft Dirk Coster gezegd — en ik dacht er dikwijls
aan toen ik dit boekje las. Vreemd aan alle levensfelheid komen in groote
zuiverheid de woorden, die in hooge reine aandacht geschreven zijn van
de dingen van het leven en het eeuwige leven.
„De vogels, die loopen op bloote voeten over de koude sneeuw." Hoog
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hangen een paar kleine wolken, „die staren de zon achterna." Een mensch,
die den glans van het onzichtbare bemerkt „achter de nevelen en in de
duisternis toch immer licht bespeurt," een mensch, die zegt :
„Dit zijn de glorieuse dagen van mijn leven, waarop het geluk geen einder
ziet, het schoon gedroomde plan geen falen bekent, geen mensch doet vreezen,
een ieder doet hopen en God nabij is, wanneer de blijdschap golf na golf
komt aangedreven, de late avond alleen de klacht der scheiding brengt."
lk denk dat het een jonge Roomsche priester is, wiens gedachten nu
velen rustige uren zullen geven in stifle aandacht voor het schoone leven.
En zoo is er veel wat ons vreemd blijft in deze schetsen, maar evenzeer
een stil geluk als wij lang en innig-vertrouwde klanlien hooren. En dit is
het wonder : dat de zoo weinig zuivere oogenblikken waarin wij de wezenlijke
schoonheid genieten, ons dichter brengen bij God.
P. J. R.

Lentebloesem. Schetsen van Antoon Coolen. Het Nederlandsche Boekhuis, Tilburg.
Een jonge Roomsche novellist. En geen kwaad debuut durf ik zeggen.
Het zijn maar heel eenvoudige motieven, op een enkele uitzondering
(Menschbloempje) na, en dat is heel goed gezien.
Een jong auteur moet maar niet met iets gewichtigs komen, al is dat
wel eens verleidelijk.
Z'n soepele stijl, die iets eigens heeft, en z'n ongedwongen frissche verteltoon, wijzen op de mogelijkheid dat deze auteur wat meer kan.
„Het kindje," waarmee de bundel opent is wel de fijnste schets die ik
er in vond. Heel eenvoudig, maar ook heel innig vertelt hij van het geluk
van twee menschen met hun geboren kindje.
Er is zooveel zon in deze bladzijden dat je er blij van wordt. Een warmvoelend mensch komt je er uit tegen en direct al voel je de diepe ondertoon
van hun geluk hun geloof.
In „kerstkindje" bewijst hij dat ook het kinderleven voor hem open ligt.
In de heel kleine en teere bijzonderheden doet hij zeker niet onder voor
Carry v. Bruggen. Als Fritsje 's morgens wakker wordt zoeken z'n oogen
direct naar oude bekenden. Het gebarsten plafond boven hem is een klein
wereldje. Als ie er fang naar keek kwam er beweging in die roerlooze
figuren en hij ziet den langen mageren koster en de kerkmeester met de
schaal waarmee hij langs de banken komt en nog veel meer ziet hij1 En
op een keer gaat hij boven op den rand van 't ledikant staan om van
naderbij de figuren op het plafond te zien. Maar toen vond hij natuurlijk
niets. En weer in bed ziet hij de figuren 66k niet meer, maar eerst een
paar dagen daarna begonnen ze opeens weer te leven.
„De fabriek" vertelt van een eenvoudig meisje dat in haar jonge liefde
bedrogen wordt. Met teere aandacht zijn die eerste vreugden en hartverheugende dagen beschreven — en ook in de droefheid is er fijne soberheid, een teeken dat 't geheel goed doorvoeld is. Alleen de laatste schets
„menschbloempje" lijkt mij erg onbenullig. Bijna in elke schets voel je de
roomsche sfeer van den schrijver aan. Maar niet hinderlijk. De weinige
dialogen die er in voorkomen vind ik goed, de prettige warme verteltoon
domineert overigens.
P. J. R.
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Voor onze kleinen. Drie vertellingen door W. G. van de
Hu1st. Geillustreerd door Tjeerd Bottema. G. F. Callenbach,
Nijkerk.
In deze bundel zijn die drie afzonderlijk verschenen vertellingen : „Van
Bob en Bet en Brammetje" „Fik" en „Allemaal Katjes" bijeen gebracht in
een goed bandje. Het is altijd een verheugenis om Van de Hulst to volgen.
In die kleine simpele zinnetjes leeft de vreugd van het kinderleven —
en zoo ongemerkt hebben ze opvoedkundige waarde. Zoo arm we zijn aan
goede christelijke romans, zoo rijk zijn we aan goede kinderlectuur. Dat er
naast literatuur over het kind, ook veel voor het kind geschreven wordt in
dezen tijd is wel opmerkelijk, Misschien is het een van de gelukkige voorteekenen dat er een overgang aanstaande is, waaruit een meer gezonde
literatuur zal opbloeien dan in de laatste jaren.
P. J. R.
Der Oral. Monatsschrift far schOne Literatur. Herausgegeben
von Franz Eichert, Friedrich Muckermann S. J. und Dr. Martin
Rockenbach. Marz 1923. Heft 6. (Bestellort fur Holland „Het
Nederlandsche Boekhuis, Tilburg.")
In zijn artikel „Zwischen Rhein und Ruhr" in dit nummer bekent Fr.
Muckermann, „. dass ein neues, stolzes Hochgefiihl durch alle deutschen
Herzen wogt". En inderdaad, deze geest van jonge, trotsche extase trilt bijna
door iedere bijdrage in „Der Gral" been. Der Gral is een Duitsch, Katholiek
literair tijdschrift. Maar het Katholieke element daarin treedt thans op de
achtergrond — het maakt schuchter plaats voor de veel heviger nationale
gevoelens, die, door de groote oorlog wakkergeschud, door de nederlaag
gelouterd en door de schandelijke vrede van Versailles en de knevelarijen
in het Roergebied tot een heilige verontwaardiging aangegroeid, thans gemoed
en denken van deze Katholieke literatoren in vlam zetten voor de eerie, alles
beheerschende nood, waarin het Duitsche yolk, him yolk verkeert.
Dit „neue, stolze HochgefUhl" is in dit tijdschrift een zwakheid. Want in
het artikel van Dr. Martin Rockenbach, getiteld „Ballade 1923", de leader
van deze aflevering, treedt het wel wat heel storend tusschen de schrijver
en zijn onderwerp, het vertroebelt diens kijk op de literaire stof, die hij
bespreekt en sleept hem mede in een enthousiasrne, dat hem de vereischte
maat van zegging uit het oog doet verliezen. Zeker, de taal is hier en daar
dichterlijk gespierd — maar slaat in sommige zinnen over tot een rhetorica,
die misschien op het oogenblik alleen door een vurig nationalist kan worden
gewaardeerd. Het kazerne-citaat van een „blutjunger Leutnant", met blijkbare voldoening opgenomen en uitdrukkingen als „rassigerAdel", „hdmmernder
Prdgnanz", „grausig-trunkene Schlinheit", „umhegt in strahlender Majestat
die iiberpersOnliche Kultur", „schicksaltrdchtige, donnerde Zeit" en „heldischer
Optimismus" klinken ons wat overspannen in de ooren. Maar wij zijn ook
neutrale toeschouwers en al staan we ook niet „teilnahmslos" — ons kookt
het bloed niet zoo als bij deze vaderlandslievende Duitscher.
Ook Friedrich Muckermann's beschouwing „zwischen Rhein und Ruhr"
onder de rubriek „Dichtung und Leben" is er een van zuiver politieke
strekking — echter is deze Jezuietenpater in zijn betoog beschaafder, fijner
van toon en van zegging. Bepaald sympathiek is zijn boven nationale
gevoelens uitstijgend Katholiek idealisme : „Regierungen sind nicht immer
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das Volk. Und die Chauvinisten unter ihnen sind nicht d i e Katholiken.
Aber diese Frommen — starke Charaktere sind darunter, Manner die kuhn
gegen die Masse reden, wie Marc Sangnier, Schriftsteller, die gar nicht
daran denken, die Wahrheit der Sensation zu opfern, sie wissen sich keinen
Weg auf die Biihne der Welt. Sie haben keine Strasse fur ihre Auffassungen,
keine Presse, kein Organ ilberhaupt.
Da liegt das Ungluck. Die katholische Kirche ist ihrer Natur nach Tragerin
der Friedensidee, nicht einer sentimentalen, einer das Recht beugenden, nein,
einer Friedensidee, die den Frieden will auf Grund der Selbstbescheidung,
auf Grund des Sieges des Geistes Ober den Barbaren, auf Grund des
Glaubens an die hähere ObervOlkische Gemeinschaft, auf Grund der Gottesoffenbahrung, der ein Gott des Friedens ist. Alle andern Internationalen sind
zusammengebrochen, denn entweder waren sie fades Weltburgertum oder
hirnverbrannte Utopie oder auch widrige Heuchelei. Aber diese Kirche steht
doch, sie ist lebendig, warum ist ihre Friedensidee in der Politik so schwach?
An der Schwelle von Erschutterungen, deren Tiefe und Weite heute noch
kein Mensch voraussagen kann, sprechen wir es noch einmal aus : Wir
brauchen den VOlkerbund der Katholiken. Wir brauchen eine energischere
Arbeit in der praktischen Verwirklichung der Friedensideeen des Christenturns. Sonst wird der ewige Wechsel von Sieg und Niederlage fur immer
das Geschick der Volker sein, denn es gibt keine Idee, ausser der des
Evangeliums, in der die Menschen sich zu einigen vermOchten ...."
Hoewel in een literair tijdschrift feitelijk niet ter zake, is toch deze idealistische bekentenis er een van groote zedelijke waarde door zijn juistheid en
waarachtigheid.
't Is dus waar, dat de politiek in dit periodiek een wat groote plaats zich
aanmatigt. Dat is de nadeelige invloed van het „neue, stolze Hochgefuhl".
Maar de goede invloed is ook merkbaar. Het doet deze Duitschers spontaan
heenbreken door al het thematische, conventioneele, dat zoo licht de sleur
doet geboren worden, wanneer geen groote gebeurtenissen de poetische
dommel verstoren. Hier voelen de geroepenen weer een frissche, krachtige
bron in zich openbersten, de geweldige emoties, die de massa van het
Duitsche yolk als 't ware magnetiseeren, woelen hun zieleleven tot in zijn
diepten om -- en artistieke oververfijndheid, egolstisch subjectivisme, de
ziekelijke parfums van een in bewegingloosheid verwordend zieleleven, zijn
in de onweerstaanbare wieling van de storm der levenwekkende massageestdrift verwaaid. Het moderne, gecompliceerde en brooze wordt opgeslorpt in
het g ene, enkelvoudige. krachtige-levende van een groot en onweerstaanbaar
uitbrekend gevoel. Zoo vind ik in een oudere aflevering een simpel vers
van Reinhard Johannes Sorge (gest. 20. Juli 1916 op het slagveld bij Ablaincourt) — kinderlijk in vorm, maar machtig van liefde :
0 lieber Gott,
Die Pein!
KOnnt ich bei allen sein
Und mich der Rede weih'n
Von dir, von dir, vorn Heil!
Ich schlang mich um sie suss
Und haucht vom Paradies
Fast wie ein Engel rein
Lieb-Worte ein!
Dat is van een mensch, die Nietzsche, de hoogmoedige en Dehmel, de
verfijnde subjectivist moest doormaken om als kunstenaar to komen tot
deze bijna volmaakte eenvoud van dienende liefde.
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Het werkelijk literaire gedeelte van deze aflevering geeft belangwekkende
bijdragen. „Schlanke Briicken" van Walter F. Schmidt -- een nachtvisie in
zes treffende regels. „Hymnen der Mystischen Latinitat" vertaald door Siegfried Behn. (Dies Irae, Stabat Mater en 0 crux, a ye, spes unica) een soms
uitnemend geslaagde poging tot dichterlijk naasten van deze kerkelijk-klassieke latijnsche gezangen. „Titanic" door M. E. delle Grazie — de prachtig
gestyleerde vertelling over de ondergang van het groote stoomschip. Dan,
onder de rubriek „Dichtung und Leben", behalve 't reeds genoemde „Zwischen
Rhein und Ruhr" een studie getiteld „Neue Zeit, neue Seele, neue Jugend"
— waarvan de titel in verband met de toestanden van het heden, voor
zichzelf spreekt. Schrijver Dr. Hermann Platz. „Jene stillen Stunden ...."
gedicht van Franz Alfons Gayda ; slap en verfijnd-week van opvatting. Dan
de de zeer uitgebreide en voor hen die bij Duitsche literatuur belang hebben,
evenzeer interessante recensierubriek „Von Menschen und Biichern". Tenslotte diverse „Mitteilungen".
Het geheel gunt een blik over de geheele breedte van het modern-duitsche
literaire terrein, doch tegelijk in het innerlijk van het momenteel aan gene zijde
van onze Oostergrenzen diepsmeulende en soms plots in hooge vlamming
oplaaiende dichterlijke gemoedsleven.
H. v. d. L.
S. Anema. Keurgerechten van Nederlandsch Proza en Poezie.
Tweede Deel. Bij J. B. Wolters' U. M. 1922.
Onze Middelbare Scholen behoeven waarlijk niet verlegen te zijn om
goede bloemlezingen voor het Nederlandsch.
Om bij de laatst ons toegezonden uitgaven maar te blijven naast min
of meer historisch georienteerde werken als van De Groot, Leopold en
Rijkens (12e, zeer vermeerderde druk door W. Pik en Dr. G. Kalif Jr.), het
„Letterkundig Leesboek" van De Vooys, Van den Bosch en Tinbergen, en
de Bloemlezingen van De Raaf en Griss en van Rijpma, hebben wij ook:
„Nieuwe Lectuur" van W. Pik en het „Nederlandsch Leesboek" van Bolkestein,
Poelhekke en Prinsen, waarin de chronologische volgorde is losgelaten,
zoodat den samenstellers meer gelegenheid blijft, stukken aan te bieden,
die, hoewel voor een bepaald tijdvak minder kenmerkend, toch uit anderen
hoofde een plaats verdienen. Voor het Christelijk onderwijs kwam nu naast
de mooie zesdeelige serie „Neerlandia" van Wouters, ook tot deze tweede
groep behoorend, de nieuwe bundel van Anema.
Wij vinden de verschillende stukken hier echter wat meer systematisch
geschikt, zooals ook reeds hier en daar in de bloemlezing van Wouters.
In het voorbericht van het eerste deel wijst Anema er op, dat het gewenscht
is, aan een bepaalde stof enkele uren intensief te kunnen wijden. Daarom
heeft hij steeds gelijksoortige stukken bij elkander gebracht, en heeft van
zijn boek trachten te maken een disch met schotels; elke schotel moest
een voldoend aantal porties en de disch genoeg schotels bevatten. Blijkbaar
hebben we aan deze overweging dan ook den titel van dit werk te danken,
waarvan het gastronomische wel wat eigenaardig aandoet.
De Heer Anema heeft zijn stof in een aantal groepen verdeeld, die werk
van een bepaalden auteur bevatten, of gelijksoortige stukken van meer dan
een. Zoo vinden we de historische-romanschrijvers der negentiende eeuw
(Oltmans, Bosboom-Toussaint, Schimmel) in een groep bijeen, evenals de
religieuze dichters der zeventiende (Stalpaert van der Wiele, Lodensteyn,
Dullaert, Luyken, Sluyter) ; Busken Huet en Douwes Dekker vinden wij in
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elkanders gezelschap, evenals — Beets en Guido Gezelle. Vondel mag zich
in een aparte afdeeling verheugen, nog wel door den Heer Anema zelf ingeleid,
doch zijn „Rey van Eubeers" is ondergebracht bij een groep ,,natuurpoezie".
Ook verdient het waardeering, dat we bier stukken aantreffen als dat
van Haspels : „In den Staringkoepel op visite" en van Dr. A. Kuyper
„Willem Bilderdijk", terwij1 de samensteller ook verscheiden gedeelten uit
den Bijbel of uit de „kerkelijke gezangen" geeft, ,.om er de schoonheid
directer van te doen gevoelen en ze tot voorwerpen van voordrachtkunst
te maken, wat ze zelden op onze kansels zijn."
Eenigszins vreemd doet aan de opname van het „Beleg en ontzet van
Leiden" van Fruin en van Burgersdijks vertaling van „Julius Caesar" van
Shakespeare. Ook minder gelukkig achten wij de Inleiding op Vondel, van
wien de schrijver ons op zijn „literaire wandeling" een wel wat zonderling
beeld geeft. En verder zouden wij willen vragen : Schat de Heer Anema
het ontwikkelingspeil van de tweede- en derdeklassers der „Christelijke
scholen met leerlingen boven den leerplichtigen leeftijd" niet wat al te hoog ?
't Komt ons voor, dat bijv. Vondels „Roskam", Potgieters „Rijksmuseum"
en vooral de beide Iliasvertalingen eerst bij vrij wat hooger eruditie genoten
kunnen worden. Een leesles, die grootendeels in verklaringen en toelichtingen
moet verloopen, kan voor leeraar noch leerlingen aangenaam zijn. Maar
hiermee zijn dan ook al onze bezwaren genoemd. Wij kunnen den Heer
Anema, dankbaar zijn voor dit werk, dat uitermate geschikt, is, bij ons
Christelijke publiek (en niet alleen op school!) liefde voor onze schoone
H. A. S.
literatuur op te wekken.

CORRIGENDA.
No. 1. „Opwaartsche Wegen".
Op den omslag (binnenzijde) staat :
in plaats van Aesthetische.
Easthetische
interview.
intervieuw
,,
de Heer Bosman.
den Heer Bosma
,,
LaxdOla
Laxdala
,,

11

Op
pag. 4 staat piepje
„ 10 „ vallenden
,.
„ 11
Emken
„ 14
scharmde
„ 14 „ dan we aan
„
15
Wat ach
„ 15 „ miniatuuruurtje „
23 ., ew
„ 26 „ obstinatie
„ 27 „ de neiging
„ 32 „ corralatieve
„ 33 „ donkeren
„ 35
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piepte.
vallende.
Emke en.
schwarmde.
dat we aan.
Want ach.
miniatuurtje.
we.
obstinate.
neiging.
correlatieve.
donkere.
koude.
ontstond.
ontstellende.

De hiermede verbeterde zetfouten ontstonden door een misverstand ten
opzichte van de correctieproef. Maatregelen zijn getroffen om deze mogelijkheid in 't vervolg te voorkomen.

WELKOM
DOOR

F. BOSMAN.

Daar blink in die oog van mij liefste,
'n Traantjie soos helder kristal;
Dis reiner nog as die druppel dou
Wat van n blompie val,

Daar kom op die wang van mij liefste
Die sourer se mOregloed:
Dis net so mooi soos die vlugtig rooi
Wat oor die hemel spoed.

Daar beef op die mond van mij liefste,
'n Woordjie van klank so soet:
Dis sagter nog as die ademtog
Van die windjie se welkomsgroet.

DROEVE AVOND
DOOR

Y. J. TER LEEDE.

Somber in den grauwen avond,
Moe en tot den dthid geraakt,
Wreed door winters leed gehavend,
Staan de boomen, zwart en naakt,
Voor de vreugdeleege luchten,
Waaraan 't licht ontzonken is,
Zonder dat, om onze zuchten,
't Even dOOrgeblonken is.
En de weedom hangt in lage
Wolken zwaar en donker neer,
Vol van treurnis, om der dagen
Zonnelooze wederkeer.

NOLITE ILIDICARE
DOOR

WILLEM DE MERODE.

Hij heeft den hoogen tol betaald
Om rust to vinden:
Zijn jonge lever]]
0 dood, wat draait ge uw zware boom
Gewillig open,
Voor die wanhopig zijn.

Hij liep het koele donker in
Z66 zeker,
Of hij de hel verlichte ramen zag
Van Vaders woning.
Wat achter was
Kan hij niet overmeestren.
Daarom ging hij 't staketsel door
Als een die vreezen
Voorgoed gaat wisslen met geluk.

En is hij veilig aangeland?
Ziet hij in zalig zwijgen
Hoe angstig wij aan levens steilen rand
Over 't geheim van zijn stil lichaam zwijgen?

FRAGMENTEN UHT DE LAXDOLA SAGA
OUD-IJSLANDS VERHAAL
VERTAALD DOOR

J. VAN HAM.
Inleiding,
In de loop van deze jaargang hoop ik enige fragmenten te plaatsen
uit bovengenoemde Oud-IJslandse Saga, welke fragmenten samen
de kern van 't verhaal vormen.
De LaxdOla Saga is een van de mooiste van de beroemde prozaverhalen, die de Uslanders van de 12e en 13e eeuw ons hebben nagelaten.
Deze bewoners van IJsland waren Noren van afkomst. Hun voorvaderen waren door koning Haraldr Schoonhaar gedwongen hun
vaderland Noorwegen te verlaten. Koning Haraldr had namelik in 872
zijn vijanden verslagen en regeerde nu over geheel Noorwegen. De
oude gouwkoningen konden hun land blijven besturen, mits ze hem
als hun leenheer wilden erkennen. Wie hem niet wilde gehoorzamen,
verliet het land.
Zij, die Noorwegen verlieten, waren de aanzienliksten en bekwaamsten
van het land.
De meesten trokken naar IJsland. Daar ontwikkelde zich de dichtkunst, die reeds in Noorwegen met sukses door hen was beoefend, tot
een grote hoogte. De IJ slandse skalden waren gevierd in heel NoordEuropa. Ook werden op IJsland de beroemde Eddaliederen opgetekend.
Maar 't allermerkwaardigste van de IJslandse kunst is wel 't
prozaverhaal, de Saga.
Uit een wetenschappelik oogpunt van 't hoogste belang : 't is de
beste bron om de oude Germanen te leren kennen en tevens de meest
geschikte om 't Oudgermaanse taaleigen te bestudeeren.
Maar niet daarom ben ik tot vertaling overgegaan.
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Deze verhalen zijn juweeltjes van vertelkunst. Ze munten uit door een
levendige dialoog en een uitstekende karaktertekening en de kompositie
is van die aard, dat ze ook een 20ste eeuws publiek nog weten te
boeien.
Ze geven de geschiedenis van een familie, van de bewoners van
een bepaalde streek of van een belangrijk persoon.
De Laxdolasaga behandelt de geschiedenis van een familie, die 't dal
van de Lax5., de Zalmrivier bewoont en 't hoofdverhaal speelt kort voor,
en kort na de invoering van 't Christendom, 1000 n. Chr., op IJsland.
Tot recht begrip van 't geplaatste fragment laat ik een kort overzicht
volgen van wat aan deze geschiedenis voorafgaat.
Ketill Platneus en de zijnen verlaten Noorwegen, daartoe gedwongen
door 't optreden van Haraldr Schoonhaar. Zijn zonen gaan naar
IJsland. Hijzelf gaat naar Schotland en wordt daar een aanzienlijk
man. Zijn dochter Unnr volgt hem op als hoofd van 't geslacht en
gaat ook naar IJsland.
Uit 't geslacht van Unnr is Hoskuldr.
Zijn geschiedenis — waardoorheen die van zijn buren en van zijn
verwanten wordt beschreven — worth ons vrij uitvoerig medegedeeld.
De zoon van Hoskuldr en Melkorka (een door Hoskuldr in Noorwegen
gekochte slavin van Ierse afkomst), is Olafr de Pauw.
Olafr de Pauw maakt naam door zijn tochten naar Ierland en
Noorwegen, wordt door 't distriktshoofd ThOrdr als zijn zoon aangenomen, erft later van Hoskuldr zowel als van ThOrdr, trouwt met
ThOrgerdr, dochter van de beroemde Skald Egill, zoon van Skalagrimr
en wordt zoodoende een rijk en aanzienlik man, die bovendien om
zijn karakter wordt geeerd en bemind.
Een zoon van Olafr is Kjartan, de eigenlike held van dit verhaal.
Olafr had reeds een aangenomen zoon, Bolli geheten, een zoon van
zijn broer Thorleikr.
Kjartan en Bolli, de twee pleegbroeders, worden samen opgevoed en
kunnen 't goed samen vinden.
Toch zijn er al verschillende voorspellingen geweest, waaruit 't
vermoeden rijst, dat 't geluk van Olafr zal worden verstoord en de
twee pleegbroeders als vijanden tegenover elkaar zullen komen te staan.
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Dit komt door beider liefde tot Gudrun.
Met de dromen van Gudrun vangt ons fragment aan.
HOOFDSTUK XXXIII
Gestr, de zoon van Oddleif verklaart de dromen van Gudr(in.

Gestr, de zoon van Oddleif, woonde in 't Westen van Bardastrand
in Hagi. Hij was een groot hoofdeling en een wijs man, helderziend
in vele zaken, zeer bemind bij alle aanzienlike mannen en velen
zochten raad bij hem.
Elke zomer reed hij naar 't Ding 1) en had dan altijd zijn verblijf op
de hofstede „a. Holi". Op een zekere keer gebeurde 't weer dat Gestr
naar 't Ding reed en zijn intrek nam op de hofstede „a HOli". Hij
maakte zich vroeg in de morgen gereed. omdat de weg lang was. Hij
was van plan om tegen de avond tot de hofstede „ThykkviskOgr" te
komen bij ArmOdr, zijn zwager; deze was getrouwd met ThOrunn, de
zuster van Gestr. Hun zonen waren OrnOlfr en HalldOrr.
Gestr rijdt nu overdag naar 't Oosten uit Saurboer 2) en komt tot
de hofstede Soelingsdalslaug 3) en blijft daar een tijd. Gudrun komt
bij de hete bron en begroet Gestr, haar verwant, vriendelik. Gestr
beantwoordde haar groet vriendelik en ze begonnen een gesprek; ze
waren beiden verstandig en wel ter tale.
Maar toen de dag ten einde liep, zeide Gudrun:
„dat wilde ik, verwant, dat gij bij ons komt met uw gehele gevolg
vanavond ; dat is ook de wil van mijn vader, hoewel hij mij de eer
heeft gegund deze boodschap te brengen en bovendien, dat gij telkens
bij ons uw verblijf neemt, 't zij ge naar 't westen of uit het westen rijdt."
Gestr was daar blij om en zeide, dat het een royaal aanbod was,
maar zei, dat hij toch zou rijden, zoals hij zich voorgenomen had.
Gudrun zeide : „ik heb veel gedroomd deze winter, maar vier dromen
zijn zO, dat ze mij grote bekommernis veroorzaken, maar geen man
heeft ze zO uitgelegd, dat 't mij bevalt, en toch verlang ik niet, dat ze
mij naar de zin uitgelegd worden."
1) volksvergadering. 2) streek in W. IJsland. 3) genoemd naar een hete bron.
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Gestr zeide toen: „zeg uw dromen, 't kan zijn, dat wij er iets van
maken kunnen."
Gudrim. zegt: „ik verbeeldde me, dat ik buiten stond bij een beekje
en ik had een omgevouwen hoofddoek op 't hoofd en ik vond dat hij
me slecht stond en ik was meer geneigd om van hoofddoek te veranderen, maar velen zeiden, dat ik dat niet moest doen ; maar ik
luisterde daar niet naar en greep me de hoofddoek van het hoofd en
wierp hem weg in de beek — en deze droom was niet langer."
En weer zei Gudrun: „dat was 't begin van de tweede droom, dat
ik meende, dat ik stond bij een water. 't Scheen me toe, dat er een
zilveren ring aan mijn hand was gekomen, en 't leek me, dat hij me
heel goed paste; 't docht me een zeer groot kleinood en ik dacht hem
lang te bezitten.
En toen ik er 't minst op verdacht was, gleed me de ring van de
hand en in 't water, en ik zag hem nooit meer; 't docht me veel groter
verlies dan ik me zou kunnen voorstellen te gevoelen, ook al had ik
een kleinood verloren. Daarna ontwaakte ik."
Gestr antwoordde alleen dit: — „deze droom is niet minder."
Wederom zeide Gudrun: „dit is mijn derde droom, dat ik me verbeeldde een gouden ring aan de hand te hebben, en ik meende de
ring te bezitten en 't verlies scheen me vergoed ; dat kwam me in de
gedachte, dat ik langer genoegen van deze ring zou hebben dan van
de vorige, maar dit kleinood scheen me niet zoveel beter te behagen
dan de vorige, als goud duurder is dan zilver.
Daarna scheen ik te vallen en Wilde me tegenhouden met de handen,
de ring kwam tegen een steen en sprong in twee stukken en 't scheen
me, dat er bloed kwam uit de stukken.
Dat scheen me meer te lijken op verdriet dan op nadeel, dat ik
meende tengevolge daarvan te zullen ondervinden ; toen kwam me in
de zin, dat er een barst was geweest in de ring en toen ik daarna de
breuk onderzocht, meende ik meer barsten te zien en 't scheen me
toe, dat hij heel zou gebleven zijn, als ik beter opgelet had, en deze
droom was niet langer."
Gestr antwoordde : „de dromen worden niet minder."
En weder zeide Gudrun „dit was mijn vierde droom : ik meende
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een helm van goud op 't hoofd te hebben en zeer bezet met edelstenen.
Ik dacht dit kleinood te bezitten, maar dit leek me vooral een bezwaar,
dat hij een beetje te zwaar was, zodat ik 't nauweliks kon uithouden
en ik droeg 't hoofd gebogen, maar ik gaf er de helm de schuld niet
van en ik dacht er niet aan om hem weg te doen, maar toen tuimelde
hij me van 't hoofd en naar buiten in de Hvammsfjord en daarna
ontwaakte ik. Nu zijn al mijn droomen verteld."
Gestr antwoordde: „ik kan duidelik zien, wat de betekenis van deze
dromen is, maar 't zal u dunken, dat ze alle 't zelfde zijn, want ik
zal ze alle op dezelfde wijze uitleggen.
Gij zult vier mannen bezitten en 't schijnt me toe, als gij aan de
eerste zijt uitgehuwelikt, dat dit voor u geen huwelik uit liefde is. Dat
gij dacht een groote hoofddoek op 't hoofd te hebben en dat 't u
toescheen, dat die u slecht paste, dat betekent, dat gij weinig liefde
voor hem zult hebben en dat ge u de hoofddoek van 't hoofd naamt
en wegwierpt in 't water, dat betekent, dat gij van hem zult scheiden,
want dat noemen de mensen „in 't water gegooid", als een man zijn
bezit opgeeft en er niets voor in de plaats ontvangt."
En weer zeide Gestr: „dit was uw tweede droom, dat ge dacht een
zilveren ring aan de hand te hebben. Dat betekent, dat gij zult worden
uitgehuwelikt aan een ander, een vermaard man; deze zult ge liefhebben
en een korte tijd bezitten en dat komt mij niet onwaarschijnlijk voor,
dat ge hem verliest door verdrinken en meer kan ik in deze droom
niet vinden.
Zo was uw derde droom ; het scheen u toe, dat ge een gouden ring
aan de hand hadt. Dat beteekent: ge zult een derde man bezitten ; hij
zal u niet zo veel voortreffeliker dunken als 't metaal (nl. 't goud) u
zeldzamer en duurder toeschijnt en dat is dicht bij mijn voorgevoel,
dat in die tijd verandering van geloof 1) zal komen en dat uw man
die godsdienst zal aangenomen hebben, die wij dan als veel edeler
beschouwen.
Waar 't u toescheen, dat de ring in stukken sprong, ten dele door
uw eigen onachtzaamheid ; en dat ge bloed zaagt komen uit de stukken,
1)

De komst van 't Christendom op IJ sland worth hier voorspeld.
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dat beteekent, dat uw derde man zal worden gedood ; dan zal 't u
toeschijnen, dat ge 't duidelikst de grote gebreken ziet, die aan dit
huwelik kleefden."
En weer zeide Gestr: „Zo is uw vierde droom: gij verbeelddet u,
dat ge een helm op 't hoofd hadt van goud en bezet met edelstenen
en hij was u zwaar te dragen. Dat betekent: gij zult een vierde man
bezitten. Deze zal een zeer aanzienlik hoofdeling zijn en zal u goed
onder de duim houden. En dat het u toescheen, dat hij naar buiten
tuimelde in de Hvammsfjord, dat wil zeggen, dat hij dezelfde fjord
tevoren zal bezoeken op de laatste dag van zijn leven ; meer kan ik
in die droom niet vinden."
Gudrun werd bloedrood, terwin de dromen werden uitgelegd, maar
zij zeide geen woord er over, voor Gestr ophield met spreken.
Toen zei Gudrun: „gij zoudt hierin mooier profetie vinden, als ik u
daarvoor in de gelegenheid had gesteld 1 ), Tech dank er voor, dat gij
mijn dromen hebt uitgelegd, maar zware tijden zijn te verwachten, als
dit alles moet uitkomen."
Gudrun bood toen Gestr opnieuw aan, dat hij daar die dag moest
blijven, zeide, dat hij en Osvifr 2) een zeer verstandig gesprek zouden
hebben.
Hij antwoordde: „ik zal rijden, zoals ik gezegd heb, maar ge moet
uw vader van mij groeten; zeg hem deze woorden van mij : dat er
een korter afstand tussen ons beider verblijfplaatsen zal komen en
dan zal het gemakkelik zijn om te spreken, als het ons dan nog vergund is om zamen te spreken." 3)
Daarna ging Gudrun naar huis en Gestr reed weg en ontmoette de
knechten van Olafr 4) bij de omheining van 't grasveld, dat bij 't huis
behoorde. Dezen noodigden Gestr op verzoek van Olafr op de hofstede
Hjardarholt. Gestr zeide, dat hij Olafr in de loop van de dag wilde
bezoeken, maar de nacht doorbrengen op de hofstede Thykkviskogr.
De knechten keerden dadelik terug naar huis en zeiden Olafr, hoe
I ) Ze bedoelt: als ik maar anders had gedroomd.
2) Osvifr, haar vader.
2) Gestr weet, dat Osvifr en hij in 't zelfde graf zullen komen te liggen.
4) Olafr de Pauw. Zie
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't stond. Olafr liet paarden gereed maken en reed met enige mannen
Gestr tegemoet. Gestr en de zijnen bevinden zich bij de rivier de Lja.
016,fr begroet hem vriendelik en noodigt hem met zijn gehele gevolg
bij zich. Gestr dankt hem voor 't aanbod en zegt, dat hij naar de
hofstede wil rijden en zijn hele bedrijf zien, maar overnachten bij ArmOdr.
Gestr vertoefde 'n kleine tijd en zag de hele uitgestrektheid van de
boerderij en liet er zich prijzend over uit, zeide, dat aan deze hofstede
geen geld gespaard was.
Olafr reed met Gestr mee tot aan de Laxd. De voedsterbroeders 1)
waren overdag aan 't zwemmen geweest : bij dit amusement waren de
zonen van 0161r de leiders. Er waren veel jonge mannen van andere
boerderijen aan 't zwemmen. Kjartan en Bolli sprongen uit 't water,
toen de troep aan kwam rijden. Ze waren bijna gekleed, toen Gestr
en Olafr aankwam. Gestr zocht onder deze jonge mannen een tijdlang
en vroeg aan Olafr waar Kjartan zat en ook Bolli; toen weer Gestr met
de speerpunt op elk van de zonen van Olafr en noemde ze allen, die
daar waren en er waren toch veel andere veelbelovende jonge mannen
die toen uit 't water waren gekomen en ze zaten op de oever van de
rivier bij Kjartan en de zijnen. Gestr zei, dat hij geen familiegelijkenis
met Olafr zag bij die andere jonge mannen.
Toen zeide Olafr: „men kan niet hoog genoeg opgeven van uw wijsheid, Gestr, dat ge ongeziene mannen kent, en ik wil, dat gij me zegt,
wie van die mannen 't meest in tel zal zijn."
Gestr antwoordde: „dat zal precies gaan, zooals uw liefde hoopt;
Kjartan zal 't meest in tel zijn, zolang hij leeft."
Daarna wendde Gestr zijn paard en reed weg.
Maar enige tijd daarna reed ThOrdr de Lage, zijn zoon bij hem en zeide:
„wat is er de oorzaak van, mijn vader, dat u de tranen neervloeien?"
Gestr antwoordde : „'t is niet nodig dat te zeggen, maar ik kan 't
niet over me verkrijgen te verzwijgen, wat in uw dagen zal gebeuren;
maar 't zou me niet verrassen, als Bolli kwam te staan boven de
hoofdhuid van Kjartan 2) en hij zichzelf daarmee ook een doodsoorzaak
schiep en dit is droevig te weten van zulke vermaarde mannen."
Daarna reden ze naar 't Ding en 't Ding is rustig.
1 ) Kjartan en Bolli. 2) d. w. z. hem doodde.

HET MANCO-VRAAGSTUK
DOOR

HARMEN VAN DER LEEK.
(Slot).

Literaire Kritiek. *) Literaire productie en literaire kritiek staan
met elkander in organisch verband. In de eerste plaats psychologisch,
omdat zij beide onderling verschillende vormen van een en dezelfde
aesthetische aanschouwing zijn. In de tweede plaats sociaal, en wel
door de onverbreekbare betrekkingen, die altijd en overal bestaan
tusschen de scheppende dichter als voortbrenger en uitdeeler van
schoonheid en de kritikus als vertegenwoordiger van de samenleving,
die deze schoonheid ontvangt en geniet. Als maatschappelijk proces
beschouwd is de bezigheid van de scheppende dichter een voortbrengen van geestelijke goederen. En daar — met of zonder erkenning
van dit feit door de dichter zelf — ook deze weelde-arbeid zelfs
onderworpen is aan de wet der doelmatigheid, vindt de woordkunst
alleen daarin haar wezenlijke bestemming, dat ze voorziet in de
aesthetische behoeften 1) van de massa. Naar gelang nu van de mate,
waarin de dichterlijke voortbrengselen aan deze bestemming beantwoorden, worden ze van geestelijke „goederen" tot geestelijke „waarden".
Deze ontwikkeling is geen werkelijke verandering, maar een subjectieve wijziging van hoedanigheid, die door het proces der publieke
waardeering heen tot stand komt. Reeds in deze publieke waardeering
wortelt de literaire kritiek. Want, ofschoon deze publieke waardeering
zonder de literaire kritikus zeer goed kan bestaan, kan ze zonder hem
in geen geval tot formuleering komen. Terwiji toch alleen door juiste
en zoo veelzijdig mogelijke formuleering de publieke waardeering tot
1) „Aesthetische behoeften'' natuurlijk opgevat in de ruimste zin, hoewel altijd
met het kenmerk van 't aesthetische als overwegende factor.
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een blijvend en controleerbaar felt, tot een waardebepaling wordt.
Nu is het de taak van de literaire kritiek, als vertegenwoordigster
der massa, om de algemeene gevoelens, de bewondering en afkeuring,
de liefde en de afkeer, kortom de graad en hoedanigheid der gewekte
ontroeringen tot een ordelijk waarde-oordeel samen to vatten. 1) En
waar tenslotte de dichter, als ieder ander kunstenaar, zoowel maatschappelijk als geestelijk afhankelijk is van de massa, („Was war' ich
ohne dich, Freund Publikum," zegt Goethe — en ook de schandelijke
geschiedenis van menig verwoest dichterleven bevestigt dit feit op
droeve wijze) daar staat hij tevens in een onwillekeurige, maar noodwendige verhouding tot de literaire kritiek, die als vertegenwoordigster
der massa tegenover hem staat.
Is dit de sociale samenhang tusschen literaire productie en literaire
kritiek (in groote trekken geschetst), de sociale werking van deze
verhouding is in hoofdzaak de volgende. Aangezien de literaire kritikus
de natuurlijke tolk der massa is, geeft hij bij tijden aan de gevoelens
der massa uiting. Toch behoort hij krachtens zijn andersoortige persoonlijkheid niet tot die massa. Daarom kan zijn bezigheid ook een
tegenovergestelde zijn, doordat hij een andermaal zijn juister inzicht
in het wezen van een kunstwerk aanwendt tot voorlichting der massa
en aldus tot tolk van de dichter wordt. Toch is hij daarom evenmin
gelijk aan deze dichter. Hieruit blijkt, dat zijn positie een bemiddelende
is, nu eens tusschen de massa en de kunstenaar, dan weer tusschen
de kunstenaar en de massa. Zijn kritiek kan nu voor de dichter
ongetwijfeld van instructieve beteekenis zijn, zijn toelichting is dit
voor de massa zonder eenige twijfel. En juist de tusschenpositie, die
hij inneemt, wijst hem aan als de eenige, die een zoo objectief mogelijk
waarde-oordeel kan vormen ; aangezien noch de dichter zelf, noch de
onmondige massa daartoe in staat zijn.
Door deze drievoudige taak: 1. de vorming eener blijvende en toetsbare waardebepaling; 2. de kritische aansporing van de dichter; 3. de
voorlichting der massa — wordt de literaire kritiek meer dan een
1) Terwille Tan de scherpe belijning der sociale verhouding van kunstenaar tot
kritikus stel ik deze functie van de laatste op de voorgrond. In werkelijkheid is de
heele verhouding veel samengestelder; psychologisch zelfs totaal anders.
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tweedehands-bezigheid, Door haar wetenschappelijke, veredelende en
opvoedende werkzaamheid verheft ze zich tot een onaf hankelijke en
tevens onmisbare maatschappelijke functie ; en ze mag daarom nooit
ergens ontbreken, waar literair leven zal bloeien.
Christelijk-literaire kritiek. Door toevoeging van het praedicaat
„christelijk" ondergaat het begrip literaire kritiek niet alleen een uitbreiding, maar tevens een wezenlijke verandering. Zooals in het vervolg
van dit vertoog zal worden aangewezen, is „christelijk-literaire kritiek"
geen algemeen-aesthetische kritiek van iemand, die toevallig tevens
het christelijk beginsel aanhangt, ze behoort — zal ze haar naam
verdienen — in wezen anders te zijn, dan literaire kritiek met andere
geestelijke ondergrond. Ze is daarom evenmin algemeen-aesthetische
kritiek, toegepast op „christelijke literatuur". Ze is op beide, en christelijke en andersoortige woordkunst, toepasselijk en heeft niettemin
ten opzichte van beide een onderscheiden verantwoordelijkheid. Want
in betrekking tot de „christelijke woordkunst" heeft ze een veel uitgebreider taak, omdat ze zich daar op eigen kultureel domein bevindt, —
waar ze dan ook haar sociale bemiddeling in voile werking behoort
te stellen, teneinde de opbloei van de christelijke literatuur als soorteigen kunstvorm mogelijk te maken. Was de voorafgaande slotsom,
dat de literaire kritiek in het algemeen een noodzakelijke maatschappelijke functie is, onmisbaar waar ook literair leven zal bloeien; door
toevoeging van het praedicaat „christelijk" en de daaruit voortvloeiende
uitbreiding van taak krijgt deze conclusie een zeer bizondere betrekking tot het christelijk-literaire leven.

Behoefte aan christelijk-literaire kritiek. Is derhalve reeds uit de
aard der zaak christelijke kritiek onontbeerlijk ; ze is bovendien thans
juist dringend noodzakelijk op grond van de toestanden, die het
christelijk-literair streven beheerschen.
In de voorafgaande beschouwing, handelend over het christelijk

publiek, kwam ik tot de overtuiging, dat 't hoog tijd is geworden,
om met het oog op de ongehinderd voortwoekerende smaakverbastering en gevoelsvertroebeling, de meest ingespannen opmerkzaamheid
te wijden aan de kritische voorlichting. Ook in andere opzichten bleek
't, dat hoofdzakelijk gebrek aan kritische activiteit het voortbestaan
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van verschillende misstanden mogelijk maakte en daardoor de onsamenhangende en verwarde toestand, waarin het christelijk-literaire
leven zich bevindt, bestendigde. Ten opzichte van een geslacht van
christelijke auteurs, die voor ons de hedendaagsche christelijke literatuur
vormen, bestaan verschillende bezwaren, die niet anders dan door
christelijk-literaire kritiek op onbevooroordeelde wijze kunnen worden
geformuleerd. Er is derhalve over de geheele linie een bizonder dringende behoefte aan christelijk-literaire kritiek.
Afwezigheid. Oorzaken van dit gemis. Hoe dringend intusschen
deze behoefte moge wezen, ze schijnt niet genoegzaam te zijn gevoeld —
althans een christelijk-literaire kritiek, zooals die met het oog op de
toestand der christelijk-literaire beweging vereischt blijkt, is niet aanwezig. De vraag naar de oorzaken van dit gemis is aanvankelijk wel
te beantwoorden, aangezien deze oorzaken met het algemeene manco
nauw samenhangen en wel voornamelijk met het algemeen gebrek
aan belangstelling voor de eigen literaire zaak.
Algemeene en wetenschappelijke belangstelling. Theologie, staatsleer en christelijke maatschappijbeschouwing hebben onder ons
christelijk publiek de algemeene belangstelling. Dit blijkt uit de behoefte,
die men heeft gevoeld, met deze gebieden van het geestelijk en kultureel leven duurzaam bezig te zijn. De aesthetica en haar gebied in
de woordkunst (uitgezonderd een even noodlijdende beoefening der
muziek bestaat er bij ons geen ander aesthetisch gebied, dan de
literatuur) met alles wat daartoe behoort, heeft daarentegen onder ons
christelijk publiek geen algemeene belangstelling, wat wel blijkt uit
het feit, dat men dit gebied totaal verwaarloost. Daarom zijn theologie
(hoe lang reeds !), staatsleer en christelijke sociologie bij ons reeds
lang wetenschappelijke vakken — voor alles wat de christelijke literatuur betreft daarentegen, bestaat zoo goed als niets, dat men als
wetenschappelijke belangstelling zou kunnen beschouwen. We zullen
over een mogelijke christelijke aesthetica maar niet eens spreken,
want indien we in dit opzicht het uiterste, d. i. een eigen fundeering
van de schoonheidsleer als zoodanig, zouden wenschen te bereiken,
dan zou daaraan eerst een eigen christelijk kunstleven moeten
voorafgaan. Met dit onmogelijk werk zouden onze christelijke litera-
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toren, onze deskundigen, zich derhalve niet behoeven te kwellen.
Maar, indien er bij hen werkelijke liefde bestond tot de christelijke,
onze eigen principieele literatuur, dan zou 't voor de hand liggen, dat
zij zich als deskundigen systematisch gingen bezighouden met het
direct noodzakelijke, concrete werk van de christelijk-literaire kritiek.
Dat de gedachte hieraan zelfs nog niet schijnt te zijn gerezen, is een
stilzwijgende erkenning van de zijde der vakliteratoren, dat de heele
christelijke literatuur bij elkaar genomen nog niet eens de moeite
van een wetenschappelijke studie waard is. En toch is de eenige weg,
om tot inzicht te komen van de omvang en het wezen van onze
christelijke woordkunst, haar specifieke schoonheid en gebreken, een
wetenschappelijke christelijk-literaire kritiek. Haar taak is het, de oorzaken van het manco op te sporen en te trachten, door goede en
deskundige leiding die oorzaken, die binnen het gebied van het
formeele vallen, geleidelijk weg te nemen.
Twee oorzaken zijn er, die uit het algemeene manco voortvloeiend,
op het gemis aan wetenschappelijke christelijk-literaire kritiek ongetwijfeld van directe invloed zijn. In de eerste plaats — en zulks met
reden — vreest men waarschijnlijk, als wetenschappelijk man zijn
prestige in de waagschaal te stellen, indien men van de „christelijke
literatuur" zijn vakstudie zou maken. En buitendien is het zoo gemakkelijk en uiterst aanlokkelijk, zich als christen-literator bezig te houden
met allerlei buiten eigen gebied liggend literair werk, omdat er —
merkwaardig genoeg — in de tegenwoordige tijd juist wel eens graag
naar een principieel oordeel geluisterd wordt; zoodat, alles tezamen
genomen, overal lauweren zijn te behalen, behalve op eigen terrein.
Dit maakt het gemis zeer begrijpelijk, hoewel daarom nog niet te
verontschuldigen. Een verontschuldiging zou misschien kunnen worden
gezocht in het feit, dat er toch wel iets soortgelijks bestaat als
christelijk-literaire kritiek, namelijk de regelmatige bespreking van
verschijnende christelijke werken in de christelijke pers. Dit bezit is
evenwel louter schijn en werkt, zooals ik in het voorafgaande gedeelte
dezer beschouwing reeds opmerkte, eerder verwarrend en schadelijk,
dan dat 't nut zou stichten. Want de „recensie" is een journalistiek
onding, een surrogaat dat met „literaire kritiek" niet de minste over-
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eenkomst heeft. Jammerlijke begripsverwarring is daarom de opvatting,
dat de recensie een soort literaire kritiek van kleiner omvang zou zijn.
Want „recensie" en „literaire kritiek" staan bijna in alle opzichten
tegenover elkander, zoodat de een de ander ook nooit kan vervangen.
Dit kan blijken uit een onderlinge vergelijking.
Literaire kritiek en recensie. Een vergelijking van de kenmerkende
eigenschappen van deze beide soorten van oordeel-vorming geeft
tegelijk het inzicht in de vereischten, die we aan literaire kritiek in
het algemeen, dus ook aan de zoo zeer begeerde christelijk-literaire
kritiek moeten stellen. Ze levert aanvankelijk deze resultaten op :
1. Literaire kritiek ontstaat noodwendig, de recensie toevallig. Werkelijke, uitsluitend op de literatuur gerichte persoonlijke liefde voelt een
zoo volledig en objectief mogelijk begrip en de verbreiding daarvan
als een levensbehoefte en zal daarom noodwendig tot literaire kritiek
worden gedrongen. De recensie dankt zijn ontstaan aan het toevallig
feit, dat een nieuw werk in het Licht wordt gegeven.
2. Literaire kritiek arbeidt methodisch, de recensie willekeurig. Dit
heeft tengevolge, dat voor literaire kritiek een wetenschappelijk gevormde geest noodig is, terwijl het recenseeren door iedere dillettant
met eenige smaak kan worden verricht. De literaire kritikus heeft
een reuzentaak, omdat hij al die voorarbeid moet verrichten, waardoor
het literaire materiaal wordt gereedgemaakt voor het doen van waarnemingen van hooger orde, het vormen van centrale oordeelen over
de vermogens en de ontwikkelingsgang van een tijdperk, een geslacht
of een groep. Teneinde dit werk naar behooren en met gewaarborgde
wetenschappelijke strengheid te' kunnen verrichten, heeft de literaire
kritikus een uitgebreid methodisch apparaat noodig, dat hem in zijn
doen en laten volkomen bindt. De recensent daarentegen heeft onbepaalde ruimte voor zijn willekeur. Hem bindt niets. Bij de bespreking
van een werk kan hij aan iedere gril, aan iedere stemming en aan
zijn persoonlijke sympathien en antipathien toegeven. Al naar 't hem
het best uitkomt, kan hij nu hier, dan daarop de nadruk laten vallen,
hij kan naar het onfeilbaar succes verzekerende recept „recommender
toujours le dessin aux coloristes et la couleur aux dessinateurs" (d. i.
dus volgens een lafhartige methode precies zich met voile kracht
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werpen op de zwakste plek van zijn slachtoffer); — hem staan de
goedkoopste trucs ter vrije beschikking. Tenzij bezield met een sterk
zedelijk verantwoordelijkheidsbesef (en helaas, de meeste recensenten
zijn te onnoozel, te pedant of te bevooroordeeld om bij bespreking
van anderer werk strikt rechtvaardig te kunnen zijn) kan een recensent
door zijn vluchtig en daarom vaak lichtzinnig neergeworpen oordeel
groote moreele schade aanrichten. De practijk wettigt tot wantrouwen
tegenover iedere recensie.
3. Literaire kritiek arbeidt organisch, de recensie fragmentarisch.
De literaire kritiek beschouwt een auteur in verband met tijd en
omstandigheden, zoekt de lijnen, die zijn verschillende werken onderling verbinden, trekt deze door tot hun gemeenschappelijk uitgangspunt,
de intuitieve grondidee. Dezelfde methode breidt zij uit tot de samenvatting van groepen en tijdperken, ze zoekt het gemeenschappelijke
daarin, speurt daarin de geestelijke rythmus na. De recensie beoordeelt
een werk buiten elk bestaand verband, zij mist dus in haar oordeel
iedere samenhang ; zoodat dan ook een verzameling van tien recensies
van een hand over tien verschillende werken van dezelfde schrijver
nooit „literaire kritiek" wordt.
4. Literaire kritiek is principieel, recensie is een gelegenheidsproduct.
De literaire kritiek namelijk bepaalt zich niet tot materiaalschifting,
voor haar is het vaststellen van betrouwbare gegevens de grondslag
voor een voortgezette arbeid : het opsporen van de aesthetische en
ethische normen. Door het scheppen van normen tracht zij namelijk
eenerzijds de stelligheid van haar oordeelen te bevestigen, anderzijds
— en dit is vooral van belang voor de christelijk-literaire kritiek —
de idee eener bepaalde kunstbeschouwing te benaderen en te constru.ceren. Of het mogelijk is zulk een hecht geestelijk stelsel op te bouwen,
kan niet van te voren worden uitgemaakt; dit feit heft evenwel de
verplichting tot het pogen niet op. De recensie daarentegen is een
losse gedachte, een gelegenheidsproduct, waarvan de bedoeling niet
boven zichzelf uitgaat en derhalve slechts van oogenblikkelijke en
voorbijgaande waarde.
Uit de omschrijving van doel en middelen der literaire kritiek kan
ongeveer worden geconcludeerd, wat er vereischt wordt, °in een
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bepaalde literaire beweging langs wetenschappelijke weg te steunen
en te bevorderen — uit de tegenstelling daarmede is tevens gebleken,
dat de uit recensie-arbeid bestaande pseudokritiek daartoe volmaakt
ongeschikt is. Ons manco vindt een voorname factor in het gemis
van christelijk-literaire kritiek. Het voorhandene, de boekbespreking,
is geheel onvoldoende. Als slotsom blijft dus de eisch, dat onze
deskundigen zich ook gaan toeleggen op de bearbeiding en bestudeering
van onze eigen christelijke literatuur.

Theologische en literarische bemoeingen. De nadruk der zooeven
getrokken conclusie valt er op, dat de christelijk-letterkundige kritiek
door deskundigen, dus door beroepsliteratoren moet ter hand genomen
worden. Dit vindt zijn reden in het feit, dat op het gebied der synthetische literatuurbeschouwing thuishoorende bezigheid, n.l. de peiling
der geestelijke aanschouwingen in onze christelijke literatuur (voorzoover daarvan in recensies en lezingen sprake kan zijn !) tot heden
stilzwijgend aan de theologen werd overgelaten. De literatoren zagen
er niet naar om, 1) — en de theologen, die zich toch op allerlei gebied
buiten het hunne bewegen, schijnen krachtens hun ambt als de
geestelijke keurmeesters bij uitnemendheid te worden beschouwd.
Zoodat de christelijke literaire beweging nog het tijdperk van de —
overigens zeer verklaarbare — theologische bemoeingen niet te boven
is. Op zichzelf zou tegen deze bemoeingen ook Been bezwaar zijn, —
iemand moet er zich toch mee bezighouden, — wanneer de literaire
kritiek der theologen over het algemeen niet zoo eenzijdig en oppervlakkig was en -- zoo toonaangevend. De theologische opleiding is
namelijk niet gericht op literatuur, het theologisch denken niet op
christelijk-literaire kritiek. De theoloog-kritikus kan daarom in de
meeste gevallen niet nalaten, de literatuur met zijn theologisch apparaat
te lijf gaan ; zijn kritiek verloopt gemakkelijk in dogmatische begrips1) De eenige literator, die zich — voorzoover mij bekend is — met deze principieele vraag ook heeft ingelaten, is G. Schrijver ; bovendien heeft hij zich nog als
auteur en niet als wetenschappelijk literator uitgesproken, — wat intusschen des te meer
moet worden gewaardeerd. Voorts handhaaf ik het voorbehoud, dat ook onder de
theologen geboren letterkundigen zijn. Toch is vooral bij deze laatste het gevaar
voor theologische eenzijdigheid niet gering.
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controle. Daarbij komt nog de omstandigheid, dat bij sommige theologen, die buns ondanks voor 't een of ander blaadje moeten recenseeren, niet de liefde tot de literatuur, maar de liefde tot het omlijnd
beginsel overheerschend is : zoodat hun kritiek op een christelijk werk
feitelijk geen christelijk-literaire kritiek is, maar literaire beginselcontrale
wordt. En ten slotte heeft de oude beschouwing van de theologie als
moeder van alle wetenschappen, die onder onze christenen nog sterk
vertegenwoordigd is, gesteund door de groote invloed, die onze theologen,
ook buiten hun eigenlijk terrein, bezitten, ertoe geleid, dat deze sterktheologische en daardoor scherp-antithetische opvatting van de christelijkliteraire kritiek algemeen is geworden. En zulks ten onrechte. Literaire
kritiek is een studievak voor literatoren en eischt meer specialiseering,
dan men aan een liefhebberijtje kan geven. Zij behoort dus uitsluitend
te vallen onder de literarische bemoeiingen, althans voorzoover ze tot
taak heeft, een publieke invloed uit te oefenen. En aangezien ze, om
een niet onbekende uitdrukking te bezigen, op grond van haar aesthetische geaardheid slechts met „afgeleide beginselen" kan werken, dient
met de theologische opvatting van de christelijk literaire kritiek geheel
te worden gebroken, omdat deze opvatting een schadelijke is, het
zuiver inzicht in christelijk-literaire principia en daarom in de oorzaken
van het manco belemmert.

Dogmatische en ethisch-psychologische oordeelen. Onder deze
invloed heeft zich, ten onrechte, geleidelijk de meening vastgezet, dat
de christelijk-literaire kritiek bestaat uit eene zeker aesthetisch oordeel,
geflankeerd door enkele algemeene theologische begrippen. De christelijk
literaire kritiek kent dientengevolge niet het enkelvoudig oordeel, maar
onderscheidt steeds de „aesthetische" van de „ethische" inhoud van
een kunstwerk. De desbetreffende oordeelen houden geen verband.
Logische bepaling van de wijze waarop deze beide oordeelen worden
gevormd leidt tot het volgende inzicht.
De vorming van het aesthetisch oordeel geschiedt op grond van
het persoonlijk schoonheidsgevoel van de kritikus. Deze vindt genoegen
in het schoone — het leelijke wekt zijn ongenoegen op. Deze persoonlijke aandoening wordt door hem in vergelijkende beeldspraken
en begrippen uitgesproken met het doel om aldus een algemeen
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begrijpelijk oordeel te formuleeren. Wat derhalve in zulk een oordeel
gedachtelijk is geformuleerd steunt op de innerlijke ervaring en is de
uitdrukking van het feit, dat de kritikus zijn innerlijke schoonheidservaring overtuigend genoeg acht, om er een blijvend oordeel op te
grondvesten. Het aesthetisch oordeel heeft zijn grond derhalve in de
aanwezigheid van en het persoonlijk volkomen vertrouwen op de
aesthetische intuitie. Wij1 ontleend aan de ervaring is het aesthetisch
oordeel dus soortelijk inductief; wijl gebaseerd op de stelligheid der
innerlijke ervaring is het bovendien autonoom. De vorming van het
ethisch oordeel geschiedt op grond van in abstracto buiten en ondanks
de persoon van de kritikus bestaande algemeene theologische begrippen.
Om tot een z. g. ethisch oordeel te komen, is 't daarom niet eens
noodig, dat de kritikus zelf zedelijk ontroerd wordt, dat hijzelf zedelijk
onderscheidingsvermogen bezit. Zijn maatstaf ligt kant en klaar in
het algemeen begrip, waaronder dit bizondere geval behoort; hoogstens
is er nog verstandelijke redeneering toe benoodigd, om de kategorische
samenhang tusschen het begrip en de uiterlijke kenmerken van het
geval aan te toonen. De beoordeeling van de vraag „goed" of „kwaad"
in al zijn variaties gaat dus van het algemeene begrip uit; de discursieve redeneering van het algemeene tot het bizondere eveneens.
Deze methode is gebaseerd op de stelling, dat het dogmatisch
begrip een objectief gezag bezit. Het dogma bepaalt onmiddelijk, wat
„goed" en wat „kwaad" is, enz. De bemiddeling van de beoordeelaar
bestaat hoogstens in een geheel en al buiten-persoonlijke redeneering.
Mocht hij evenwel een persoonlijke zedelijke aanschouwing hebben,
dan ligt het in de aard der zaak, dat deze voor het objectief gezag
ter zijde moet worden gesteld. Dit vindt zijn oorsprong daarin, dat
de voorvechters van het gezag der objectieve waarheid de innerlijke
ervaring stelselmatig verdacht maken. Het wantrouwen nu van de
innerlijke zedelijke maatstaf maakt het de Christen-kritikus practisch
onmogelijk, bij het stellen van een ethisch oordeel, ook ten opzichte
van een kunstwerk, zijn zedelijke intuitie te beluisteren. Deze wordt
door de objectiviteitstheorie uitgeschakeld, het oordeel wordt uit een
algemeen begrip verstandelijk herleid tot een bizonder begrip, steunend
op de overeenkomst van gemeenschappelijke begripskenmerken. Wijl
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ontleend aan de discursieve bepaling uit een algemeen begrip is het z.g.
ethisch oordeel dus soortelijk deductief; wijl steunend op de stelligheid der
buitenpersoonlijke, uitwendige objectiviteit is het buitendien heteronoom.
Opmerkelijk is bovendien nog, dat het aesthetisch oordeel, wat zijn doelstelligheid betreft empirisch, bet z.g. ethisch oordeel echter normatief is.
Tezamen zijn dit genoeg uiteenloopende kenmerken van de beide
de christelijk-literaire kritiek bepalende oordeelen, om eruit te kunnen
concludeeren, welk een hopelooze begripsverwarring en methodische
inconsequentie hier heerscht als gevolg van de overwegende theologische invloed.
Een uitgebreide kritiek is bier niet op zijn plaats. Evenmin het aantoonen van alle onmogelijke consequenties, die deze innerlijke tegenstrijdigheid van het wezen der christelijk-literaire kritiek veroorzaakt.
Op twee punten echter moet de consequentie van de methode worden
doorgetrokken, om daarmede aan te toonen, dat deze in zichzelf
veroordeeld is door haar practische onbruikbaarheid tot het vormen
van een volledig enkelvoudig oordeel en door haar inadequate verhouding tot het scheppend vermogen.
Ten eerste dus de methode zelf. Zooals aangetoond bestaat deze uit
twee ongelijksoortige methoden, die willekeurig aan elkander zijn
gekoppeld. Deze door niets gerechtvaardige samenkoppeling veroorzaakt
een afwezigheid van eenheid van oordeel, omdat de eene helft van dit
z.g. oordeel intuitief ontstaat, terwiil de andere helft zuiver verstandelijk
is gededuceerd. Nu ligt het evenwel in de aard der zaak, dat het verstandelijk uit de „objectieve waarheid" afgeleide oordeel de voorrang
heeft; en wel omdat voor het gezag van het objectieve de persoonlijke
ervaring moet wijken. Met andere woorden : het aesthetisch oordeel
wordt — zelfs terwiji we op aesthetisch terrein zijn — ondergeschikt
aan het z.g. ethisch oordeel. En daar dit laatste de einduitslag der
beoordeeling vormt, wordt op deze wijze het aesthetisch oordeel in
zijn geheel weer opgeheven en vernietigd. Deze zeker zeer opmerkelijke
vondst op het gebied der kunst-van-te.komen-waar-men-zijn-wil heft
inderdaad de innerlijke tegenstrijdigheid in het oordeel op, maar hoe ?
Eenvoudig door het onderdrukken van een der beide tegengestelden
ten behoeve van de andere. Het is klaarblijkelijk dat deze manier van
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doen tegelijk het vonnis van de methode inhoudt. Want, indien niet
de aesthetische en ethische oordeelen van gelijk gewicht zijn en dus
onafhankelijk naast elkander kunnen blijven bestaan, wanneer integendeel het aesthetische oordeel terwille van 't verkrijgen eener tot vorming
van een enkelvoudig oordeel benoodigde z.g. eenheid door het ethische
oordeel moet worden vernietigd, dan blijkt onmiskenbaar, dat de heele
formeele splitsing van „aesthetisch" en „ethisch" er uitsluitend op
gericht was, om met het „aesthetische" gemakkelijker te kunnen afrekenen. En voorts is duidelijk, dat dan de methode practisch onbruikbaar is, om een volledig enkelvoudig oordeel te leveren, immers door
de onderdrukking van het eigenlijke in de literaire kritiek, de aesthetische
waardebepaling, brengt ze het niet verder dan tot een half oordeel.
Ten tweede de inadequate verhouding der christelijk-literaire methode
ten opzichte van het scheppend vermogen. Het scheppend vermogen
van de dichter is, tegelijk naar zijn inhoud en de vorm, waarin deze
inhoud naar buiten treedt, voorwerp van de literaire kritiek. Dit
scheppend vermogen is derhalve het gegevene, de literaire kritiek een
werktuig, dat uitsluitend dient om tot wezenlijke kennis van dit
gegevene te komen. Zal nu evenwel een kenmethode ter zake dienende
zijn, dan moet ze noodzakelijk met het voorwerp van kennis wezensverwantschap bezitten. M. a. w. zooals men alleen met het oog een
kleur zal kunnen kennen, niet met het oor, zoo kan men de menschelijke ziel niet leeren kennen door een philologische en de plantenwereld door een mathematische methode. Nu is, blijkens de kenmerken,
die we vonden bij de logische bepaling van het wezen der thans
gangbare christelijk-literaire kritiek, haar methode in twee opzichten
niet wezensverwant met het voorwerp van kennis, het scheppend
vermogen. In de eerste plaats is ze, juist waar het op een definitief
oordeel aankomt, zuiver verstandelijk. In de tweede plaats vereischt
ze, om nog tot een oordeel te kunnen komen, reeds onmiddellijk een
formeele splitsing van het voorwerp van kennis.
Het scheppend vermogen van de dichter evenwel is een profetische
zielsactie, derhalve : genspireerd en dus intuitief, extatisch, spontaan.
En vervolgens is het: intditief, dus als een eenheid zich openbarend,
dus innerlijk ongedeeld, in wezen volledig en enkelvoudig.
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De conclusie is gemakkelijk : een wezenlijk rationalistische methode
kan niet dienen tot onderzoek van een intmtieve openbaring ; een
wezenlijk tweeslachtige methode kan niet dienen tot onderzoek van
een in zijn volledigheid enkelvoudige openbaring.
De methode, zooals we die thans gebruiken, is dus theoretisch
onjuist en practisch onbruikbaar. Met het oog op onze eindconclusie
blijven nu nog drie punten ter opheldering over :
1. wat is bij de vorming van een dogmatisch oordeel over literatuur
de valsche praemisse ? 2. door welke methode moet de thans gebruikelijke worden vervangen ? 3. waarom zal deze andere methode de
inconsequenties van de gewraakte methode althans ten deele kunnen
vermij den ?
Op de eerste vraag luidt het antwoord : de valsche praemisse tot
het dogmatisch oordeel is de identificatie der geestelijke waarheid van
het dogma met de geestelijke inhoud der dichterlijke verbeelding.
„Zonde" b.v. als dogmatisch geformuleerd begrip is voor de theoloog
een zijner fundamenteele waarheden, Voor de vormkrachtige geest
van de kunstenaar evenwel is het een waardeloos gegeven, omdat
het de abstractie is van alle denkbare zonden, van duizend daden,
die door duizend oorzaken bepaald worden en door afwisselende
be doelingen telkens weer andere beteekenis verkrijgen. Wat de kunste
naar noodig heeft, is de zedelijke ervaring van het leven zelf met al
zijn onberekenbare en voor het denken ondoorgrondelijke complicaties.
Hier staat iedere zonde voor zichzelf, omdat iedere daad naar zijn
eigen oorsprong en bedoeling wordt beoordeeld. Hier kan eenzelfde
daad voor de een zonde zijn en voor de ander niet, Hier heeft het
oordeel rekening te houden met de dikwijls alleen voor de zeer
intuitieven zichtbare, schier onmerkbaar getrokken grens tusschen
schuld en noodzaak; tusschen determinatie en verantwoordelijkheid ;
tusschen passiviteit en activiteit enz. Dit alles is geen voorwerp van
beoordeeling voor de abstractie van het algemeene begrip. De samengesteldheid van oorzaak en gevolg van deze psychische complexen
kan door een vergelijking met of herleiding uit het dogmatische
begrip nooit of te nimmer worden uitgeput. Daarom ontsnapt ook
alle diepere samenhang van geestelijk leven, het warnet van psychische
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wortels van het goede en kwade aan de voogdij van het oordeel a
priori. Want hier staat de oordeelende tegenover het leven en niet
tegenover het begrip, hier staat hij in laatste instantie tegenover de
verborgenheid van de bedoelingen Gods met Zijn schepsel; een verborgenheid, waarin de profetische dichter bij de gratie Gods nog wel
mag schouwen, maar die voor de verstandelijke methodicus niet
zichtbaar wordt.
Uit deze valsche identificatie volgt derhalve practisch, dat bij de
beoordeeling van het geestelijk element in de literatuur geen aprioristische oordeelen bruikbaar zijn, doch dat ieder kunstwerk zijn kriterium
in zichzelf draagt, dat derhalve de uiterlijke methode, die op splitsing
en vergelijking berust, moet worden vervangen door een vorm van
immanente kritiek.
Nu kan meteen het antwoord worden gegeven op de tweede vraag
en wel als volgt: de eenig mogelijke methode is het ethisch-psychologisch oordeel.
Naar zijn inhoud berust dit oordeel op het feit, dat de dichter niet
willekeurig iets maakt, maar dat hij, wanneer hij waarachtig kunstenaar
is, gehoorzaamt aan een innerlijke noodwendigheid.
Dit is het eigenlijk kriterium voor alle literatuur. Ook de christelijkliteraire kritiek heeft er dus in de eerste plaats naar te vragen, in
hoeverre een kunstwerk de kenmerken van het profetische draagt. En
uit de mate en wijze, waarop de profetische noodzaak daaruit waarneembaar is, zullen dan verdere oordeelen organisch volgen. Want,
daardoor dat elk kunstproduct zijn kriterium in zichzelf meebrengt :
het al of niet, het minder of meerder profetische, vervalt in de eerste
plaats de moeilijkheid, dat een dogmatisch oordeel onmogelijk kan
weten, hoe zich te stellen tegenover een zuiver lyrisch stukje natuurpoezie, tegenover die woordkunst in 't algemeen, die inderdaad geen
spoor van ethische inhoud vertoont. De „geestelijke" ondergrond, die
voor het dogmatisch oordeel niet te peilen is, vormt juist bij uitstek
het voorwerp voor de ethisch-psychologische methode.
De vraag is bier, of de dichter met indringende liefde der ziel zijn
object omvat, of hij er geheel in opgaat, zelf verdwijnt en de voile
kracht van zijn eigen ik verliest aan hetgene, dat zijn schouwend zielsoog
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geboeid houdt. Want dan alleen getuigt hij als profeet van Gods
schepping en is zijn kunst waarachtig en dus goed. Zichzelf te verliezen in de natuurlijke Godsopenbaring, dat is het immanent kenmerk
van profetisme, dus waarachtig dichterschap. En aangezien dit niet
onderworpen is aan des dichters goedvinden, aangezien deze noodzaak
Gods directe wilsoplegging is, blijkt het kenmerk van geestelijke kunst,
ook in zuiver aesthetische vorm : de ootmoed van de dichter en de
waarachtigheid van zijn zegging. Volgens deze maatstaf is een stuk
zuivere natuurpoezie wel geestelijke kunst, terwin een ver y, waar het
eigenwillige verstand een niet noodwendig geinspireerd christelijk
bedenkseltje heeft ingevlochten, Been geestelijke kunst is. Evenzoo
staat het met dat soort van woordkunst, waarin de dichter dingen
van zedelijke hoedanigheid uitbeeldt. Krachtens zijn menschelijke
natuur zal hij al beschrijvende oordeelen. Voor hem zijn leven en
zedelijk streven een. Maar alweder is de innerlijke noodwendigheid
van de profetische geest de maatstaf. Het getuigen zal hem geen willekeur zijn, maar dwang.
Al zal het zijn ondergang zijn als mensch en kunstenaar, hij zal
zeggen, wat hij werkelijk doorleeft. En zoo moet Dante getuigen van
de hemelsche heerlijkheid, terwin Baudelaire getuigt van de hel der
zonde. Zoo kan A. K. Huysmans met lichaam en ziel overgeleverd
zijn aan de satan en dat belijden — terwijl Gezelle ons zeggen moet,
wat het is, met Christus te verkeeren. Zij alien gehoorzamen aan de
wil Gods, die zich ook op deze wijze nog aan Zijn wereld openbaart.
Zij gehoorzamen omdat ze wadi- zijn, oprecht tot zelfvernietiging toe,
eerlijk tot hun eigen onuisprekelijke kwelling l'infini me tourmente —

het oneindige martelt mij! bekende Alfred de Musset. Ook hier is het
de noodzaak der gehoorzaamheid, de waarachtigheid der bekentenis,
die de geestelijke waarde van een kunstwerk bepaalt. Volgens deze
maatstaf is menig niet als christelijk bedoeld werk niet alleen geestelijk,
maar zelfs meer christelijk in zijn openbaring, dan een boek, dat wel
christelijk-bedoeld maar onwaarachtig en met behulp van het nietgeinspireerde christelijke bedenkseltje christelijk gemaakt is.
Alles wat met een vooropgezet doel is geconstrueerd, hetzij sociaaldemocratische, of christelijke, of welke andere soort van „kunst" ook
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— het is een voorwendsel en geen profetisch geinspireerde waarheid.
En het is daarom waardeloos. En satanisch gemeen en gevaarlijk kan
het worden, wanneer het, zooals in die moderne romans, welke Drs.
Tazelaar signaleerde, voorwendsel wordt tot het goedpraten van eigen
wreed egoisme en dierlijke zinnelijkheid, tot het opeischen van voile
vrijheid voor de „schoone zonde". Dit alles is eigen wil en bedenksel,
verkracht de profetische inspiratie Gods en is daarom gewetenloos,
waardeloos en zelfs zedeloos.
Het antwoord op de derde vraag volgt uit de schetsmatige omschrijving van de methodische grondslag waarop het ethisch-psychologisch
oordeel berust : de inconsequenties van het dogmatisch oordeel worden
vermeden, omdat de gewijzigde methode intuitief is en dus van de
ervaring der werkelijkheid uitgaat. Zooals gezegd is het kriterium van
waarachtig geestelijke kunst immanent: het is de mate van profetische
inspiratie. Daarom kan ook de daarop berustende kritische methode
niet uitgaan van uitwendige maatstaven, zij ontleent haar oordeel
aan de kunstwerken zelf. Daarom behoeft zij ook niet de voor het
dogmatisch oordeel noodzakelijke formeele splitsing te laten voorafgaan.
Wat profetisch is, is kunst, al is het geschreven in de simpele taal
van Thomas van Kempen. En wat niet profetisch is, is geen kunst,
ook al is het stylistisch nog zoo schitterend bedacht. Een waarachtig
kunstwerk is een eenheid, omdat het profetisch en intuitief geboren
werd. Maar in de schoone klinkklank van de poseur zit geen innerlijke
waarachtigheid en daarom zit in zijn kunst ook geen inhoud : de
schoonheid is leugen, even walgelijk als de mooipraterij van een
huichelaar. Geen intuitieve natnur zal zooiets kannen waardeeren.
Het aesthetische heeft daar zijn innerlijk waarmerk verloren en is
derhalve geen schoonheid meer. Omdat nu het kriterium immanent
is aan het kunstwerk, is ook de wijze, waarop het kritisch oordeel
wordt gevormd niet uitwendig Het kunstwerk wordt niet van buiten
of met het kritisch denken benaderd — maar de ethisch-aesthetische
intuitie dringt onmiddellijk door tot het wezen van een kunstwerk.
Het is moeilijk en hier niet op zijn plaats, op het wezen deze intuitieve
indringing nader in te gaan. Genoeg evenwel: zij bestaat en is zekerder
methode dan de uitwendig-verstandelijke, Alleen, ze vergt vertrouwen --
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terzijdestelling van eigen vooroordeelen. Ze geeft evenwel geen algemeenbegrijpelijk oordeel. Om daartoe te komen, dient de intuitieve aanvoeling kritisch onderzocht en systematisch geformuleerd te worden.
En het medium tenslotte, waardoor een geformuleerd oordeel over
een kunstwerk mogelijk wordt, is de ethische opvatting van de psychologische bepaaldheid van het leven. Wanneer waarachtigheid kenmerk
is beide van het scheppend vermogen en van de kritische behoefte,
dan zal door beide zelfstandig geoordeeld kunnen worden over de
verborgen samenhang van het uiterlijke leven. Beide, de dichter en
de kritikus gaan daarom uit van het natuurlijk standpunt, dat niet
de woorden, niet de daden zelfs de geaardheid van het geestelijke,
zedelijke wezen des menschen bepalen, maar de ethische motieven,
die door naspeuring van de psychische bewegingen kunnen ontdekt
worden. En omdat een kritikus in zijn ethische bepaling van de
psychologische samenhang, zooals die in een kunstwerk gegeven is,
zoowel met de oordeelen van de kunstenaar kan overeenstemmen
als daarmede contrarieeren, is in de ethische belichting van deze
psychologische samenhang de formeele methode gegeven. Naar zijn
methodische kenmerken heet dit oordeel dus het ethisch-psychologische.1)

Goed recht der christelijk-literaire kritiek. Het goed recht van de
christelijk-literaire kritiek is gegrond op haar organisch samenhangen
met het scheppend vermogen en op haar geestelijke werkzaamheid.
Uiteraard zal in het 'centrum van deze werkzaamheid de christelijke
literatuur staan. En aangezien ze niet naar uitwendige, maar naar
wezenskenmerken vraagt, zal niet alles, wat voor christelijke literatuur
doorgaat haar toets kunnen doorstaan. Daarom zal ze ook geenszins
rekening kunnen houden met de onredelijke eisch, dat een z.g. kunstwerk om zijn geestelijke strekking ontzien zal worden. Ze vraagt alleen
naar innerlijke, profetische noodwendigheid en kan dus geen theologische bijmengsels van verstandelijke aard beschouwen als reden tot
verschooning van de innerlijke onwaarachtigheid, die reeds op zichzelf
het kunstwerk veroordeelt. Integendeel, wanneer de auteur geen dichterlijk verantwoordelijkheidsbesef blijkt te bezitten en voor kunst uitgeeft
1) Een en ander betreffende deze methode is nog uitgewerkt in de recensie op
,Phil's Amoureuse Perikelen" van Emmy van Lokhorst, welke hierachter verschijnt.
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wat bedenksel is, dan is er voor de kritikus geen aanleiding om deze
schijn te eerbiedigen. Minder nog, wanneer dan onder deze vrome
schijn eigen egoIsme of hoogmoed zich trachten te verbergen, zooals
dat in sommige z.g. christelijke werken het geval is.
De kritikus evenwel, die met zijn arbeid ernst maakt, zal uitsluitend
de waarheid voor oogen hebben en er zich niet aan storen, of men
hem zijn kritiek kwalijk neemt. Deugt een z.g. christelijk kunstwerk
niet, dan is het „christelijke" element geen aanleiding om deze ondeugdelijkheid niet te wraken.
Het zou geen „liefde tot de christelijke kunst" zijn, zooals men een
zoo teerhartige houding liefst noemt ; integendeel zou het zijn een
verkorten van bet recht der waarheid, het meest innerlijke kenmerk
juist van het Christendom.
Een sparende kritiek zou het christelijk beginsel beschamen en de
persoonlijkheid, die zich achter dit beginsel voor eerlijke kritiek wenscht
te verschuilen, geheel ten onrechte ontzien. En waar nu juist de christelijke literatuur meer dan iets anders zulk een eerlijke, zuiverende
kritiek dringend noodig heeft, mag deze ook niet achterwege blijven,
maar moet zonder aanzien des persoons worden geoefend.

Samenhang met het manco. Deze uitgebreide beschouwing van
het vraagstuk der christelijk-literaire kritiek gaat waarschijnlijk wanneer men het nauw neemt, aan twee gebreken mank. In de eerste
plaats overschrijdt ze de grens van zuivere probleemstelling ; en daardoor bevat ze reeds te veel, wat op een oplossing gelijkt. Anderzijds
evenwel is ze weer te onvolledig, om inderdaad een bevredigende
oplossing te geven. Het zij grif toegestemd. Maar aangezien deze
beschouwing het doel heeft, vooral ook het probleem der christelijkliteraire kritiek strak onder de oogen te zien en vervolgens eens in
het licht eener andere mogelijkheid te beschouwen, kan het doel bereikt
worden geacht, ook al ontbreekt nog een hechte oplossing. Want dit doel
is : de opmerkzaatnheid op deze vragen te vestigen, met nadruk aan te
toonen, dat ze bestaan en om beantwoording roepen. Uit de algemeene
beschouwing van het wezen der literaire kritiek volgden de eischen,
welke aan een goed systeem moeten worden gesteld. De bestaande
recensie-kritiek bleek daaraan niet te voldoen. Bovendien kon worden
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geconstateerd, dat deze vorm van christelijk-literaire kritiek onder een
verkeerde invloed tot een onjuiste methode is gekomen. De onjuistheid
dezer methode werd aangetoond en de richting aangewezen, waarin
de vorming eener betere methode kan worden gezocht.
Uit alles bleek de functioneele onmisbaarheid van zulk een goede
kritische methode. De afwezigheid daarvan moet dan ook noodzakelijk
van verstrekkende invloed zijn op de literaire ontwikkeling van het
eigen publiek, zoowel als op de door de auteurs gehuldigde opvattingen
omtrent christelijke woordkunst. Zoodat de samenhang tusschen het
gemis aan christelijk-literaire kritiek en het christelijk-literair manco
klaarblijkelijk is.
Auteurs. In verband met het manco zou eigenlijk nog het een en
ander moeten woi den gezegd over de christelijke auteurs. Het is
evenwel beter, dit nog niet te doen. Dit zou een vooruitgrijpen zijn
op de arbeid der literaire kritiek. Bovendien is bij het bespreken van
de christelijk-literaire kritiek reeds het een en ander gezegd, wat op
de hoofdgebreken van velen onzer christelijks dichters betrekking
heeft: de willekeur en de miskenning van het profetische. Tenslotte
behoort zulk een beschouwing eigenlijk in het kader van dit opstel
niet thuis. Het betreft de individueelspsychologische oorzaken van het
manco, terwijl hier uitsluitend de sociaalpsychologische invloeden
worden beschouwd. Ook deze aanvulling zal, indien er al belangstelling
voor bestaat, tot naderhand moeten worden bewaard.

Overzicht. Zooals uit de opeenvolgende afdeelingen van deze verhandeling bleek oefenen het publiek, de uitgevers en de literaire
kritici op de christelijke literatuur een sterke invloed uit. In een enkel
begrip samengevat bestaat deze invloed uit een sociale en psychische
belemmering van het scheppend vermogen van de christelijke dichter.
Veel in dit vraagstuk zal nader kunnen worden belicht, verduidelijkt
en bewezen, zoodra met een systematische behandeling van de
bestaande christelijke literatuur een aanvang is gemaakt. In de christelijk-literaire kritiek ligt dus voorloopig het zwaartepunt.

Slotsom. Men kan de wenschelijkheid van een „christelijke literatuur"
en een „christelijk-literair leven" toestemmen of ontkennen. In beide
gevallen echter dienen de consequenties te worden aanvaard. Is dus
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een christelijk-literair leven het ideaal, dat door vele Christenen ernstig
wordt gekoesterd, dan zal het ook noodig zijn, dat er voor gearbeid
wordt. En dan kan ook het bezwaar niet gelden, dat de huidige stand
van zaken daartoe geen aanleiding geeft. Besef van de smartelijkheid
van het heerschende tekort zij dan de aanleiding, die noopt tot een
levendige medewerking van velen, die krachtens hun positie daartoe
zijn aangewezen. Maar liefde tot verwezenlijking der christelijke levensbeschouwing, ook in de literatuur, liefde tot deze literatuur zelf als
draagster van de gedachte der Goddelijke Liefde, ons in Christus
getoond en opgedragen aan alien, die waarachtig en oot moedig van hart
en kinderen in geloofsbereidheid zijn ; deze liefde zij daarvan de grondslag.

') Daar in dit taatste gedeelte mijner beschouwing allerlei vragen worden behandeld,
die een technische uiteenzetting verlangen, heb ik van verschillende, gangbare
vaktermen gebruik gemaakt, die nooit door Nederlandsche woorden worden vervangen.
1k geef daarom voor het gemak van hen, die misschien zelden daarmee in aanraking
zijn gekomen, hierbij de verklaring.
Preadicaat = bijstelling van hoedanigheid; concreet tastbaar; als tegenstelling
daarvan : abstract = alleen in het denken bestaande, denkbeeldig; surrogaat = iets
dat het afwezige moet vervangen, meestal met de bijbeteekenis van rninderwaardigheid ; recommander toujours le dessin aux coloristes et la couleur aux dessinateurs
altijd op de teekening aandringen bij schilders die zich op de kleuren toeleggen
en op de kleur aandringen bij hen, meer teekenaar zijn (Baudelaire); antithetisch =
de nadruk leggend op een tegenstelling (b. v. van christelijk en niet-christelijk, zooals
hier); inductief = aan het voorwerp van kennis zelf ontleend ; met de tegenstelling:
deductief= aan een algemeen begrip ontleend; autonoom = op eigen 'gezag steunend;
met de tegenstelling: heteronoom = op wettelijk gezag steunend; discursief redeneeren =
vanuit een algemeen begrip trapsgewijs langs een reeks opeenvolgende conclusies
afdalen tot een eindoordeel; empirisch = de verschijnselen der ervaring in hun
samenhang schikkend; normatief = regels opstellend, aan Welke iets moet beantwoorden; inadequaat naar zijn aard niet passend bij iets antlers, waarmee het in
verband wordt gebracht; rationalistisch = alleen met het verstand rekening houdend;
praemisse = iets wat bij een redeneering wordt vooropgesteld; complex, complicatie =-_
samenvoeging, verwikkeling van verschillende dingen; indentificatie = oordeel, waardoor
men twee dingen volkomen aan elkander gelijk acht; a priori, aprioristisch = niet
op ervaring berustend, van to voren gegeven; met de tegenstelling: a posteriori =
nit de ervaring voortkomend ; kriterium = maatstaf der kritiek; immanent = in
zichzelf blijvend; contrarieeren = in tegenstelling zijn met,
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Emmy van Lokhorst. Phil's Amoureuze Perikelen. Rotterdam.
W. L. & J. Bruse's Uitgeversinaatschappij. III druk
Dit boek is niet nieuw meer en deze druk wacht reeds lang op zijn
bespreking. Met een paar regels zouden we 't dus terzijde kunnen schuiven.
't Is ook geen zwaar deel en zeer origineel van verhaal is het evenmin.
Waarom zouden we er dan niet met een enkele opmerking langs heen
kunnen gaan? Omdat dat niet kan. Omdat dit boek over Phil's liefdesperykelen 't eenvou dig niet toelaat. Want het is geen boek om er onverschillig langs te loopen, — het laat zich niet negeeren, het dringt zich met
een onweerstaanbare kracht op ; het is als een van die vreemde sterke
menschen, die in ons leven komen en waar we niet koeltjes, als bemerkten
we hun aanwezigheid niet, langs heen kunnen gaan, — die we of innig moeten
liefhebben of moeten haten. Dit boek is er een van te fel inwendig leven
om niet te worden bevangen door de siddering van de onverklaarbare invloed,
die als 't ware een geestelijke atmosfeer schept, waarbinnen men al lezende
dieper en dieper getrokken wordt.
Hier is het niet de uiterlijke vormkracht, die door een zuiver lijnenspel
een loutere harmonic van kleuren de blik geboeid houdt — het is de hevige
uitstraling van een innerlijk oerwezen, dat door de vormen been onze ziel
binnendringt. Het is die naamlooze eenheid van krachten, waaruit alle leven
opwelt, uit welker voortdurende spanning alle levensuitingen opvonken ; het
is die ongedeelde geest die, opstijgend uit de ondoorzichtige diepten van
het innerlijk, scheppende in kracht toeneemt en zijn wezen openbaart in een
overvloed van kleurige beelden en stemmingszwangere woorden. Het is de
zoo volkomen vluchtige en niettemin zoo fel-werkelijke ziel van het boek,
die al die tafereelen en stemmingen tot een organische eenheid maakt en
die toch aan ieder beeld, aan ieder woordje zijn eigen groote beteekenis,
zijn subtiele waarde geeft. Het is de geest van het boek, die ons, terwij1 we
ons aan de lectuur overgeven, onhoorbaar, zachtjes besluipt, die onze fantasie
gevangen neemt en tracht mee te voeren langs de duisterroode weg van
wellust ; die onze ziel doet uitzetten in groeiende weerzin, te heviger naarmate
de macht van deze onzichtbare overweldiger toeneemt. En uit deze vormelooze
worsteling tusschen de sluipende zinsbekorting en het herkennend geweten
wordt die oprechte en diepe haat geboren, die niets kent dan een enkel,
vellend gebaar : het vonnis.
Hier is het oordeel reeds geveld, eer de rechtsgronden zijn ontdekt, — het
vonnis reeds voltrokken eer het is geformuleerd. Want dit is de!onmiddellijke
herkenning, de intuitieve aanvoeling van het listig verholen wezen, dat
misschien wel het uiterlijk oog, maar nooit door de zedelijke intuitie gescherpte innerlijke gezicht kan misleiden.
De booze geest van dit bock is, als zoo telkens in onze hedendaagsche
woordkunst, de geest van ongetemde zinnelijkheid. Deze booze geest groeit
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door het heele boek heen, zoodat hij tenslotte een wanstaltige afmeting, een
volkomen macht heeft gekregen. En Phil, de tragische figuur in deze schetsen,
wordt aan het eind van de laatste schets de typische ellende-mensch van
de moderne epiek : zich krommend in de gloeiende klauwen der sexueele
begeerte, ziet ze geen hoop, geen mogelijkheid meer. Maar haar vroegrijpe
jeugd is de bloesem van haar leven schijnbaar geknakt.
Phil heeft zes „liefdesdrama's — waarvan alleen het laatste eerst een werkelijk liefdesconflict meebrengt. Voor die tijd zijn het slechts voorafgaande
stadia in de groei van haar innerlijk leven.
In deze zes hoofdstukken volgen we de psychologische ontwikkeling van
Phils jeugd. Als ze twaalf jaar is, verschijnt er een cavalier in de gestalte
van een zestienjarige jongen, die op weg van en naar school met haar meeloopt. Phil moet dit van Ma „uitmaken". Dit geval doet haar bewust voelen,
dat de wereld „koud en leeg" is. Dan volgt de heftige affectie voor „Noordje",
de lieve taalleerares, die Phil de zin van „naastenliefde" leert. Phil neemt
zich voor, net te worden als Jezus, die „heelemaal goed" was. De eerste
beste poging mislukt al jammerlijk en loopt uit in een vinnige vechtpartij.
Dit laat Phil, die uit Noordje's gratie is, voelen, dat ze „niemand, niemand
had. Als ze groot was, zou ook niemand van haar houden, dat wist ze zeker,
ze was zoo vreemd en zoo raar en zoo ver van anderen." Dan komt de
episode met haar neef Ru, de student, die naast haar zittend haar algebra
maakt, z'n arm om haar middel gevleid. Dit maakt in Phil de eerste concrete
begeerte wakker. Iedere dag verlangt ze weer naar z'n arm. Een avond,
waarop hij aan haar andere kant zit en dus los naast haar, is een „vreemde,
leege avond" voor Phil, Ze mist die „vreemde, heerlijke betoovering". Phil's
vierde liefdesdrama is 'n impromptu met de twintigjarige „verloofde" van
haar vriendin. Te hebben een verrukkelijk gesprek, maar Phil raakt totaal
van streek, wanneer Huug haar een zoen geeft. Ze leert nu, dat sympathie
iets anders is dan sexueele aanraking. En toch heeft ze er nog een paar
dagen geleden zoo ontzettend naar verlangd, dat er iemand was, die „haar
in zijn armen nam en kuste liefde liefde liefde r Op haar achttiende
jaar ontmoet ze bij een zieke vriendin, die ze verpleegt, de geleerde „Paul".
Ze is dan al zeer belezen in Zola, de Balzac en Flaubert en ze hebben
heerlijke gesprekken over kunst en muziek etc. Ze begrijpen elkaar uitnemend.
Maar wanneer hij haar tot vrouw vraagt, ziet ze, dat hij lichamelijk toch
„armelijk en duf" is. De tegenstelling tusschen sympathie en sensualiteit
treedt hier nog scherper bewust aan de dag. Tenslotte is ze in Amsterdam
op een assurantiekantoor en nu bijna twintig, breekt de hartstocht door.
Ze laat zich door haar getrouwde patroon met dichterlijke en muzikale
zielsverwantschap „einfangen" en laat zich gaan tot een uiterlijke verhouding
van wandelingen en verliefde kussen. Maar dan komt de laatste vreeselijke
ontgoocheling : achter al die zinnelijke teederheden, die haar 'n oogenblik
gek maken, voelt ze de armzalige leegte, de groote eenzaamheid — „op den
bodem bleef altijd het verlangen, het naamlooze verlangen, dat niet te dooden
is." En na een wrange scene gaan ze van elkaar. Zoo is het de geschiedenis
van een stadig groeiend begeerteleven, door verschillende ervaringen heen
zich van het onbewuste tot bewustheid ontwikkelend onder voortgaande
psychische afsplitsing, die uitloopt in een volkomen innerlijke desorganisatie,
een gemoedsvernieling, die eindigt met de absolute oppermacht van het
sexueele. Een oplossing ontbreekt, het boek breekt plotseling of met Phil's
vertrek uit Amsterdam. Door het schetsmatige heen loopt dus een psychologische samenhang, de opeenvolgende episoden zijn de disjecta membra,
de „verspreide leden" van een enkelvoudige idee : de noodwendige heerschappij
van het begeerteleven in de mensch. Deze psychologische ontwikkeling
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kan op uiteenloopende wijze ethisch worden belicht, Onderzoeken we eerst
de ethische bepaling door de schrijfster, Haar grondidee is de wanhopige
clwangvoorstelling, dat in de worsteling tusschen de ziel en het zinnelijk
begeerteleven dit laatste met absolute noodwendigheid moet overwinnen.
De mensch is geen heerscher, maar slaaf en aan zijn sexueele neigingen
moet hij vrije loop laten, ook al gaat dit ten koste van eigen en anderer
levensgeluk, ten koste van het huwelijk en al druischt het tegen alle zede in.
De 1, erwoesting, die hij daardoor aanricht is daarom zijn schuld niet. Het
is zoo bepaaid, het is onontkoombaar: „het Leven, de omstandigheden, het
toeval verwijt ik, dat ik het geluk niet vind" (pag. 224) en er is daarom
van „schuld" geen sprake „Schuld, schuld? Er is geen sprake van schuld 1"
(pag. 219). Het sexueele begeerteleven eischt en wettigt daardoor tegelijk
onbeperkte erkenning. Waar ligt nu evenwel de verantwoordelijkheid, die
van Phil is afgewenteld ? Deze wordt, door het principe der erfelijkheid in
het oneindige teruggeschoven. Phil's vader is iemand, die het met de
huwelijkstrouw niet al te precies neemt (pag. 33) en Phil moet dus met zijn
temperament erfelijk belast zijn,
Immers voegt haar eigen moeder haar vinnig toe „dat achterbaksche
heb je van niemand vreemds" (pag. 18). Haar opvoeding deugt totaal niet,
als kind wordt er haast geen notitie van haar genomen, als jong meisje
wordt ze al spoedig geheel zelfstandig. Haar eigen moeder is voor haar een
vreemde, ze haat haar. Zoo is er geen warme, liefderijke zorg voor dit kind
met haar aangeboren hevige zinnelijkheid en geen moreele leiding en steun
nemen haar in bescherming tegen haar eigen groeiend begeerteleven. Aan
zichzelf overgelaten, voedt zich haar artistieke geest met de geestelijke
aanschouwingen van het naturalisme en de decadence ; ze groeit totaal in
het wild op. Innerlijke aanleg en uiterlijke omstandigheden werken dus
samen, om haar te maken tot de beklagenswaardige, wanhopige Phil, die
we aan het slot van het boek zien vertrekken, met vernietigde illusies.
Slachtoffer van de onverbrekelijke cirkel der transcendente en immanente
determinatie, slachtoffer van het noodlot.
Ons uitgangspunt daarentegen is de onmiddellijke, intuItieve zekerheid,
dat deze heele vernuftige samenhang opzettelijk bedacht en dus leugenachtig
is. Dit opzettelijke hangt samen met verschillende psychische factoren. Ten
eerste wordt een soort quasi-godsdienstigheid gebezigd — (voor het eerst
opgemerkt door Drs. Tazelaar als algemeen kenmerk van dit soort proza)
zoowel in de gevoelens van Phil (pag. 185, 192, 213, 215) als in haar innerlijke
bedoelingen (pag. 32, 50, 61, 66). Hierin accentueert de schrijfster Phils goede
wil, en de mislukking daarvan is meteen de afrekening met dit soort zede lijke „goedheid", de naastenliefde. Ze is toch onhoudbaar tegenover de
egoistische sexueele begeerte.
Ten tweede bedient de schrijfster zich, juist om de theoretische zin van
haar plastische tafreelen te verduidelijken, van een dialoog, die aan elkaar
hangt van zoo waanzinnige sophismen, zooveel holle quasi-wijsgeerigheid,
dat het iemand de koude rillingen aanjaagt. Daarbij wordt een ergerlijk
misbruik gemaakt van bepaalde begripswaarden als „geest", „intuitie",
„hoogere moraal", „ruim zien" enz. De ruimte verbiedt bier aanhaling. Maar
men leze de holle en valsche bombast, die de veelbelovende Huug bezigt,
om van Phil een zoen te krijgen (pag. 126 —138). Verder de dialogen op
pag. 118, 156. De onwaarheid en opzettelijkheid blijken bier ten duidelijkste
uit de woordverdraaiing en begripsverkrachting. Om niet sneer te noemen,
bewijst ten slotte de stijl, dat bier geen waarachtige, objectieve visie is geweest,
maar een uitbeelden van zinnelijke impulsen van zuiver persoonlijke hoedanigheid. Niet alleen komen regelrechte uitdenksels voor, zooals de droom
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op pag. 41 — die een bewuste tendenz bevatten ; ook de stijl in 't algemeen
heeft het gewrongene der verleugende subjectiviteit. Er heerscht verwarring
in de visie : een moment tijds na elkaar wordt Phil telkens van uit zichzelf
en weer van uit de schrijfster waargenomen.
De tendenz, de opzettelijke bedoeling schijnt door alles been en wettigt
de slotsom, dat dit noch naar bet gegeven, noch naar de vorm waarachtige,
profetische kunst is. Wat is bier de werkelijke ethische belichting van de
samenhang? De zinnelijke drift is weliswaar sterker dan de aangeboren
zedelijke impuls, maar heft de laatste geenszins op. In bet geweten blijft
dus de verborgen, maar pijnlijke kamp tusschen egolstisch begeeren, dat
volle erkenning eischt en het verantwoordelijkheidsbesef, dat zelfbedwang
vordert. Het persoonlijke bewustzijn staat op de zijde van de begeerte en
dus wordt het geweten verkracht. De bijbedenksels van causaliteit en determinatie, erfelijkheid en noodwendigheid die tezamen een „natuurlijke ethiek"
vormen, zijn voorwendsels tot goedpraten van eigen egoisme. Dit is willekeur,
verkrachting der innerlijke waarheid, zonde tegen het dichterlijk verantwoordelijkheidsbesef, miskenning van het profetische, verleugende, dus
onzedelijke kunst. Naar inhoud en vorm.
Deze „kunst" is eenvoudig een uiting van doelpsychose en ze kan daarom
ook slechts door de begrijpende psychologie in haar ethische werkelijkheid
aan de kaak worden gesteld. De leugengeest van dit boek verafschuwen we
daarom — voor de schrijfster voelen we een waarachtig medelijden.
H, v. d. L.

CORRIGENDA.
Op pag. 41, strofe H vs. 2, staat „voor" in plaats van „van"
„ 41,
„
Ill „ 3, „
„En
„
„
„
,,In".
„ 41,
„ IV „ 3, „ „tusschen" „
„
„
„tussen"

TWEE SONNETTEN
DOOR

GERAERT VAN SUYLESTEIJN.

I.
Deze genade, God, deze genade I
Waarom? Waartoe? Heb ik U z6 bemind?
Want ik ben liefdeloos en slecht en blind,
Ik minde U niet, ik minde alleen het kwade.

Gij weet het wel, hoe ik Uw trouw versmaadde,
Gij weet het wel, hoe ik U heb beschimpt,
Gij weet het wel 1 in duizend gruwbre daden....
— Nu schenkt Gij mij de liefde van een kind.

Werelden zullen in den afgrond vallen
Van niet-meer-zijn, zonnen zullen vergaan,
Mensengeslachten in de tijd verzinken —

Maar Uw gena zal eeuwiglik bestaan,
Uw liefde schijnen, eeuwig, over alien,
En aan Uw trouw zullen we ons zalig drinken,
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II.

Wij zijn twee bloemen, naar U uitgespreid —
Wat kan ons schenden, daar Uw eigen handen
Ons samenplantten op de wijde landen
Onder den hemel van Uw eeuwigheid!

Wij zijn twee lampen, in een licht vereend.
Wij mogen vredig in elkander schijnen,
Wij mogen in elkanders licht verdwijnen —
Gij brandt in ons, wie, die ons licht ontneemt!

Wonder van God, om samen een te wezen.
Wonder van God, om langsaam te genezen,
Om op te bloeien in het zuiverst licht.

Wij heffen stralend onze dankende ogen
Tot onze God, Wiens licht wij schouwen mogen
En vinden daar — elkanders aangezicht.

ZOMERWOLKEN
DOOR

WILLEM DE MERODE.

0 sterk verlangen, dat in zuchten
En tranen aan de ziel ontstijgt,
Dat straks, verklaard, in reiner luchten
Een hemelsche gestalte krijgt.
Er moet gezwoegd zijn en gezwegen,
Ziel moet gehaat zijn en gejaagd,
Eer u, deez aardsche sfeer ontstegen,
Als Witte wolk, de hemel draagt.
Dan zien, met oogen, die nog schreien
We uw wazen klimmen in de lucht,
En uw verheven spelemeien
Tot ge in Zons fellen gloed vervlucht.
God laat het Teed, hier opgestegen,
Ginds dalen naar een hart dat dort.
Ziel, hoor het ruischen van den regen,
Terwijl uw hemel helder wordt.

FRAGMENTEN UIT DE LAXDOLA SAGA
OUD-IJSLANDS VERHAAL
VERTAALD DOOR

J. VAN HAM.
Hoofdstuk XXXIV vertelt van 't eerste huwelik van Gudrun, waarvan de
voorwaarden tussen haar vader, Osyffr en haar aanstaande man Thorvaldr
waren vastgesteld, zonder dat Gudrun er bij was geraadpleegd. Ze is dan ook
niet erg gemakkelik en vriendelik tegenover hem en dwingt hem haar steeds
meer geschenken te geven, totdat op zekere keer Thorvaldr haar een slag in
't gezicht geeft.
Th6rdr Ingunnarszoon, die met haar tijdens haar huwelik bevriend geworden
is, raadt haar een voorwendsel tot scheiding aan. Diezelfde lente scheiden Thorvaldr
en Gudrun.
In Hoofdstuk XXXV wordt verhaald, hoe Gudrun ThOrdr Ingunnarszoon
aanzet om van zijn vrouw Audr te scheiden. Deze scheiding heeft vlak daarop
plaats. Th6rdr en Gudrun trouwen nu samen. Dit is 'n huwelik uit liefde en ze
zijn gelukkig.
Audr echter, beledigd en jaloers, pleegt een aanslag op Th6rdr in de nacht
en brengt hem enige ernstige wonden toe. Hij herstelt evenwel.
De moeder van Th6rdr komt kort daarna bij hem zich beklagen over Kotkell,
zijn vrouw Grima en hun zonen, die met diefstal en toovery haar benadelen en
ontrusten. Th6rdr gaat Kotkell en de zijnen dan rechtsver yolging aanzeggen.
Als Th6rdr wegvaart, verwekken ze met tooverspreuken een heftige storm. 't Schip
loopt op een plotseling opduikende klip en Th6rdr verdrinkt.
HOOFDSTUK XXXVI.
Dit nieuws verbreidde zich wijd en men sprak er kwaad van; 't
schenen hun mannen toe, die de dood verdienden, die zulke tooverkunst verstonden, als Kotkell en de zijnen toen hadden geopenbaard.
Gudrun trok zich de dood van ThOrdr erg aan en ze was toen
zwanger en haar tijd was zeer na. Gudrun baarde een jongen ; hij
werd met water besprenkeld 1) en Th6rdr genoemd.
1) Dc heidense doop.
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In die tijd woonde het distriktshoofd Snorri ') in Hellgafell, hij was
een verwant en vriend van Osvifr. Gudrun en de haren hadden daar
grote steun aan. Daarheen 2) ging 't distriktshoofd Snorri logeren.
Toen vertelde Gudrun uitvoerig deze moeilike omstandigheden aan
Snorri en hij zei, dat hij hun in de zaak wilde helpen, zodra 't hem
't best toescheen en bood Gudrun aan haar zoon als pleegkind aan
te nemen om haar te troosten.
Dit nam Gudrun aan en zei, dat ze zich zou neerleggen bij wat
hij goed zou achten.
Deze ThOrdr werd de Kat genoemd, de vader van Sttlfr de Skald.
Daarna ging Gestr, de zoon van Oddleifr, het distriktshoofd Hallstein 3) opzoeken en gaf hem de keus tussen twee dingen : dat hij deze
toovenaars moest wegdrijven Of dat hij zeide, dat hij ze zou dooden,—
„en toch is 't al te laat".
Hallstein maakte snel zijn keuze en zei, dat ze liever weg moesten
gaan en dat zij nergens moesten stil houden voor ze ten westen van
de Dalaheide gekomen waren en zei, dat 't nog beter zou wezen, als
ze gedood werden.
Daarna gingen Kotkell en de zijnen weg en ze hadden anders niet
bij zich dan vier paarden; de hengst was zwart. Hij was groot en
mooi en goed voor de paardenstrijd 4).
Niets wordt er verteld van hun tocht voor ze te Kambsnes komen
bij Thorleikr, de zoon van Hoskuldr. Hij gaf zijn verlangen te kennen
de paarden van hem te koopen, want hij zag, dat ze van grote
waarde waren.
Kotkell antwoordde: „daartoe moet u de gelegenheid gegeven worden.
Neem de paarden, maar maak dat ik een woonplaats krijg in inv
nabijheid."
Thorleikr zeide : „zullen de paarden dan niet wat erg duur zijn, want

1) Snorri, de hoofdpersoon uit de Eyrbyggja Saga. Hij is een slim, berekenend
invloedrijk hoofdeling.
2) n.1. naar Laugar, de woning van Osvffr.
3) Die Kotkell tot hiertoe had beschermd.
4) Men liet dikwijls paarden met elkaar vechten.
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ik heb vernomen, dat gij hier in het distrikt allerlei rechtszaken aan
de hand hebt?"
Kotkell antwoordde : „dat zult ge zeggen met 't oog op de mannen
van Laugar."
Thorleikr beaamde dat.
Toen zei Kotkell: „wat de twist met Gudrun en haar broeders
betreft, daar staat het anders mee dan u is gezegd, de mensen hebben
zonder enige reden ons met laster overstelpt ; neem, wat dat betreft
gerust de paarden aan ; alleen op die manier wordt van u gesproken,
dat wij niet hulpeloos zijn tegen mensen uit dit distrikt, als wij uw
steun hebben."
Thorleikr begint nu te onderhandelen en de paarden leken hem
moos en Kotkell bepleitte de zaak op behendige wijze. Toen nam
Thorleikr de paarden in ontvangst. Hij gaf hun een woonplaats op de
hofstede Leidolfstadir in 't dal van de Lax4; hij voorzag hen van melkvee.
Dit vernamen de mannen van Langar en de zonen van Osvifr
willen dadelik Kotkell en zijn zonen aanvallen.
Osvifr zei: „laten we nu ons houden aan de raad van het distriktshoofd Snorri en laten wij dit aan anderen overlaten, want er zal maar
een korte tijd over verlopen, voordat de buren van Kotkell een splinternieuwe zaak met hem hebben en dan zal Thorleikr er 't meest schade
bij hebben, zooals 't ook behoort. Velen zullen spoedig vijanden van
hem zijn, die hem vroeger welwillend gezind waren, maar ik zal u
niet terughouden, om Kottkell zodanig kwaad aan te doen, als u goed
lijkt, als niet anderen zich opdoen om hem uit het distrikt te verdrijven of hem helemaal van 't leven te beroven, als er drie winters
om zijn. Gudrun en haar broeders zeiden, dat 't zo moest zijn.
Kotkell en de zijnen werkten niet veel voor hun onderhoud ; maar
noch hooi, noch spijs behoefden ze in de winter te kopen en men
was op hun wonen daar niet gesteld. Men waagde 't niet hun woning
te verstoren wegens Thorleikr.
HOOFDSTUK XXXVII.
Eens op een zomer op het Ding, toen Thorleikr in zijn hut zat,
kwam een groot man in zijn tent. Hij groette Thorleikr en deze
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groette hem terug en vroeg hem naar zijn naam en vanwaar hij was.
Hij zei, dat hij Eldgrimr heette en woonde in de Borgarfjord op
die hofstede, die Eldgrimstadir heette en die hofstee ligt in 't dal,
dat "zich westwaarts in de bergen insnijdt tussen Mali en Grisartunga ;
dat wordt nu Grimsdalr genoemd.
Thorleikr zegt : „ik heb zo over je horen praten, dat je geen gering
personage bent".
Eldgrimr zei; „dit is mijn boodschap hierheen, dat ik die kostbare
paarden wil kopen, die Kotkell je gaf in de vorige zomer".
Thorleikr antwoordde : „de paarden zijn niet te koop".
Eldgrimr zeide : „ik bied je evenveel paarden er voor aan en nog
een toegift en velen zullen zeggen, dat ik je de dubbele waarde geef".
Thorleikr zei: „ik ben geen marskramer, want je krijgt:de paarden
nooit, al bood je me ook driemaal de waarde."
Eldgrimr zei : „ze liegen het niet van je, dat je trots en eigenzinnig
bent. Ik zou wel willen, dat je een minder voordelige koopprijs hadt,
dan ik je nu geboden heb en dat je niettemin de paarden kwijt was".
Thorleikr werd zeer rood bij deze woorden en zeide : dan zul jij,
Eldgrimr, nog wat verder moeten gaan, als je me de paarden af
wil dwingen".
Eldgrimr zei: „'t lijkt je onwaarschijnlik, dat je tegenover mij tekort
zult schieten, maar deze zomer zal ik komen om te zien, wie van ons
beiden van dat ogenblik af over de paarden te beschikken zal hebben."
Thorleikr zegt; „doe, zoals je dreigt, maar kom niet met meer mannen."
Toen eindigden zij hun gesprek. Dat zeiden de mensen, die het
hoorden, dat hier een paar met elkaar in twist was gekomen, dat
tegen elkaar was opgewassen. Toen gingen de mannen van het Ding
naar huis en verder gebeurde er niets biezonders.
't Was op een ochtend vroeg, dat 'n man uitkeek uit de hofstede
Hrtitstadir, 't huis van de boer HrUtr, de zoon van Herjãlf. Toen hij
binnenkwam, vroeg Hrtitr naar nieuws; hij zei, dat hij niets anders
had mee te delen, dan dat hij een man had zien rijden van de overkant door de waadbare plaatsen en wel daarnaar toe, waar de paarden
van Thorleikr waren en de man steeg van zijn paard en greep de
paarden met de hand.
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Hrtitr vroeg waar de paarden toen waren.
De knecht zei: „ze hadden zich ook nu weer aan hun weideplaats
gehouden ; ze stonden nog altijd op uw weiden beneden bij de omheining".
Hrtitr antwoordde : „dat is waar, dat mijn broer Thorleikr altijd
weinig kieskeurig is, wat 't grazen betreft ; toch lijkt het me waarschijnlik, dat niet met zijn goedkeuring de paarden weggedreven
worden."
Daarna sprong Hrittr op in zijn hemd en linnen broek en wierp
een grauwe pelsmantel om en nam een met goud versierde hellebaard
in de hand, die koning Haraldr hem had gegeven. Hij ging nogal snel
naar buiten en zag, dat een man de paarden wegdreef beneden bij
de omheining. Hrtitr ging hem tegemoet en zag, dat 't Eldgrimr was,
die de paarden dreef.
Hrtltr groette hem. Eldgrimr beantwoordde zijn groet, maar nogal koel.
Hrittr vroeg hem, waarheen hij de paarden moest drijven.
Eldgrimr antwoordde : „ik zal 't je niet verbergen, ook al ken ik
de bloedverwantschap tussen jullie beiden, Thorleikr en jou; maar
z(5 ben ik om de paarden gekomen, dat ik van plan ben, dat;hij ze voortaan nooit meer zal bezitten ; ik heb ook dat volbracht, wat ik hem
beloofd heb op 't Ding : dat ik niet met ve el mensen gekomen ben
om de paarden."
Hrdtr zegt : „dat is helemaal geen heldenstuk, terwijl Thorleikr in
zijn bed ligt te ' slapen ; dan volbreng je dat 't best, waarover je met
elkaar overeengekomen bent, als je hem opzoekt, voor je met de paarden
uit het distrikt rijdt."
Eldgrimr zei : „waarschuw jij Thorleikr, als je wil ; want je kunt
zien, dat ik me zo heb uitgerust, toen ik van huis ging, dat het mij
goed zou schijnen, als wij beiden, Thorleikr en ik, elkaar zouden
komen te ontmoeten", — en hij schudde de hellebaard, die hij in de
hand had. Hij had ook een helm op 't hoofd en was met een zwaard
gegord, een schild aan zijn zijde ; hij was in een malienkolder.
Hrtitr zei: „liever zal ik iets anders proberen, dan naar Kambsnes
te gaan, want het gaan is mij zwaar, maar ik zal niet dulden dat
Thorleikr beroofd wordt, als ik in staat ben het te verhinderen, ook
al is het niet erg intiem tussen ons als bloedverwanten".
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Eldgrimr zei: „'t is toch niet je bedoeling, dat je van plan bent me
die paarden of te nemen."
Hrtltr antwoordde : .,ik wil je daarvoor in de plaats andere paarden
geven, als je deze loslaat, al zijn ze niet zo goed als deze".
Eldgrimr zei: „je aanbod is prachtig, Hrirtr, maar aangezien ik
eenmaal de hand heb gelegd op de paarden van Thorleikr, zul je ze
me niet afhandig maken, noch met omkopen, noch met dreigement".
Dan antwoordt Hrtltr : „ik denk, dat je dat kiest, wat voor ons
beiden het slechtst zal wezen".
Eldgrimr wil nu weggaan en drijft zijn paarden aan. Maar toen
Hriltr dat zag, zwaaide hij zijn hellebaard omhoog en trof Eldgrimr
tussen de schouders, zodat dadelik de malienkolder spleet en de
hellebaard aan de borst uitkwam ; Eldgrimr viel dood van zijn paard,
zooals te verwachten was. Toen begroef Hratr zijn lijk ; daar heet het
Eldgrimsholt, ten zuiden van Kambsnes.
Hierna rijdt Hrittr kustwaarts naar Kambsnes en zegt Thorleikr,
wat er gebeurd is. Hij werd er boos over en 't leek hem, dat hij door
deze daad zeer gesmaad was, maar Hrittr dacht, dat hij hem grote
vriendschap had betoond.
Thorleikr zei, dat niet alleen de beweegredenen van Hrtitr slecht
waren geweest, maar dat hij 't bovendien Thorleikr niet goed zou
vergelden.
Hrtitr zei, dat hij dan maar zijn gang moest gaan, zij gaan uit
elkaar met niet de minste vriendelikheid. Hrar was toen tachtig
jaar 1), toen hij Eldgrimr doodde en hij scheen zeer in aanzien gestegen
door deze daad. Het scheen Thorleikr niet toe, dat Hrittr groter dank
verdiende, nu hij geprezen werd om dit werk ; hij meende duidelijk
te kunnen onderscheiden, dat hij, Thorleikr, de overwinning op Eldgrimr
zou hebben behaald als ze het hadden beproefd, in aanmerking genomen,
welk een gering lot voor Eldgrimr was weggelegd.
Thorleikr ging nu zijn pachters opzoeken, Kotkell en Grima en zei,
dat ze iets moesten doen, waar Hratr schande door had, Zij namen
1) Dit was juist de reden, waarom Thorleikr zich zoo boos maakte: zijn vijand
was zonder enig bezwaar door een man van 80 jaar gedood.
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dat met 't grootste genoegen op zich en zeiden, dat ze volkomen
gereed ertoe waren. Daarna ging Thorleikr naar huis. Maar kort
daarna maakten zij een tocht uit hun woning, Kotkell en Grima en
hun zonen; dat was in de nacht. Zij gingen naar de hofstede van
Hill& en verwekten daar grote toverij. Toen de tovergeluiden te horen
kwamen, vermochten zij, die binnen waren niet te onderscheiden,
waardoor die veroorzaakt werden, maar schoon was het lied om te
horen. Hr(itr alleen herkende deze geluiden en zei, dat Been mens naar
buiten moest zien in die nacht, — „en laat ieder wakker blijven, die
kan, dan zal het ons volstrekt niet deren, als zo gehandeld wordt."
En toch sliepen alle mannen in. Hriitr bleef het langst wakker,
maar sliep toch ook in. Kari heette een zoon van Hrfitr, die toen
twaalf winters oud was en hij was de meest veelbelovende zoon van
Hrtltr. Hij hield veel van hem. Kari kon bijna niet inslapen, want
tegen hem was het toverlied bedoeld ; hij werd zeer onrustig. Kari
sprong op en keek naar buiten. Hij ging op het toverlied of en viel
dadelik dood neer.
Hriltr ontwaakte in de morgen en zijn knechten, en hij miste zijn
zoon. Hij werd dood gevonden, dicht bij de deur. Dit vond Hrar
een zeer groot verlies en hij liet een grafheuvel opwerpen boven Kari.
Daarna reed hij om Oldfr, de zoon van Hoskuldr op te zoeken en zei
hem het nieuws, dat er gebeurd was.
Olafr werd zeer boos over dit bericht en zei, dat het een vreselike
achteloosheid was geweest, dat ze zulke slechte mensen als Kotkell
en de zijnen waren zo dicht bij hen hadden laten wonen; en hij zei
ook dat Thorleikr zich slecht gedragen had in de zaak met Hratr,
maar hij zei, dat er evenwel iets ergers was gebeurd dan Thorleikr
zou hebben gewild. Olafr zei toen, dat zij nu oogenblikkelik Kotkell
en zijn vrouw en hun zonen moesten dooden, „maar 't is nu toch
te laat."
Olafr en Hriitr gaan nu met 15 man. Maar toen Kotkell en de zijnen
de troep mannen zagen rijden bij hun hofstede, liepen ze weg de berg
op. Daar werd Halbjorn Slijpsteensoog gepakt en hem werd een zak
over het hoofd getrokken.
Terstond werden mannen daar geplaatst om hem te bewaken, en
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anderen vervolgden Kotkell en Grima en Stigandi de berg op. Kotkell
en Grima werden gegrepen op de bergrug tussen het Haukadal en
het Laxdrdal ; ze werden daar gestenigd en daar werd een hoop stenen
boven hen opgeworpen en nog kali men het merkteken zien en dat
heet Skrattavardi. Stigandi vluchtte zuidwaarts van die bergrug naar
't Haukadal en daar verdween hij hun uit het gezicht.
Hrittr en zijn zonen gingen naar de zee met Hallbjorn. Ze brachten
een schip te water en roeiden van het land met hem. Daarna namen
zij de zak van zijn hoofd en bonden een Steen om zijn nek. Hallbjorn
keek met wijdopen ogen naar het land en zijn oogopslag was niet goed.
Toen zei Hallbjorn: „dat was voor ons Been geluksdag, toen wij,
bloedverwanten, kwamen naar Kambsnes en Thorleikr ontmoetten.
Dat zeg ik aan," zegt hij, „dat Thorleikr daar van nu af aan weinig
gelukkige dagen zal hebben en .dat alien, die in zijn plaats daar zullen
wonen, het zwaar om te leven zullen hebben." Veel schijnt deze vervloeking
te hebben uitgewerkt. Daarna verdronken zij hem en roeiden naar land.
Kort daarna ging Hrittr Oldfr zijn verwant opzoeken en zegt hem,
dat hij de zaak met Thorleikr niet wil laten, zooals ze is en zegt, dat
hij hem mannen moet geven om Thorleikr in zijn huis aan te vallen.
Oldfr antwoordde : „dat past niet, dat gij bloedverwanten de handen
aan elkaar slaat ; dit is voor Thorleikr zeer ongelukkig gebeurd; wij willen
liever trachten een verzoening tusschen u beiden tot stand te brengen ;
gij hebt dikwels gewacht op datgene, waar ge recht op hadt, wel en lang.
Hrittr zegt: „zoiets moet niet beproefd worden ; de wond zal nooit
toegaan, wat ons beiden betreft, en dat zou ik willen, dat wij beiden
niet langer in het Laxdrdal zouden blijven van nu af.
Oldfr antwoordde : „dat zal u niet geoorloofd worden, om verder te
gaan tegen Thorleikr, dan ik er u de toestemming toe geef; en indien
gij dat doet, dan is het niet onwaarschijnlik, dat het dal een heuvel
ontmoet 1). Hrittr meent nu te begrijpen, dat heftige tegenstand te
verwachten was, gaat naar huis en 't bevalt hem heel slecht, maar
alles is schijnbaar rustig. En de mensen houden dat jaar zich stil.
1) De letterlike vertaling van een oud-I Jslands spreekwoord. De betekenis is
ongeveer : dan zullen de gevolgen minder prettig zijn.

MENSCHENHANDEN ')
DOOR

WILMA.

Zomernacht over de heide! De muziek van den zomernacht.
De heide schijnt wel in haar slaap te zingen; de geluiden van leven
klinken zoo wonderlijk teer, als de muziek in een sprookje, men weet
niet vanwaar! uit de diepte, uit de hoogte, van heel uit de verte,
van dicht nabij ruischt het in allerfijnst uitgesponnen motieven. Men
tracht ze een sprake te geven en blijft al zoekend luisteren en wachten.
Daar was eens een man, die hoopte in zulk een zomernacht op de
heide zijn verloren lied terug te vinden.
Hij had het zingen verleerd, er waren te veel schaduwen over zijn
weg gevallen. En hij wist, dat hij sterven moest, als hij het lied niet
vond, dat door bleef klinken ook al werd het nacht.
Zoo lief had hij het leven.
Hij had al lang gezworven, maar het onrustig kloppen van zijn hart
had hem het luisteren belet; het geluid van zijn voetstappen pijnigde
hem, het behoorde niet bij hem; hij moest telkens omzien, alsof een
ander, die hij niet was, hem achtervolgde.
De nacht werd diep, het heipad dook weg in een dennenbosch,
daar kraakten de dorre takken hem onder de voeten; zijn hart begon
al heviger te bonzen, de angst van volslagen eenzaamheid greep hem
aan. Hij zou willen vluchten voor zichzelf en wist niet, waarheen 1
Hij begon te verlangen naar een menschelijk wezen, naar iemand,
die hem zou kunnen begrijpen, die de schaduw zoo donker gezien
had, als hijzelf; en terwij1 hij dat dacht, gebeurde met hem precies
1) De roman .Menschenhanden", die in deze jaargang compleet verschijnt, is een
vervolg op den roman „Het Schoone Leven". (Red. 0. W.).
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hetzelfde als wat in de sprookjes gebeurt .... Of misschien zijn de
sprookjes wel de eigenlijke, wezenlijke werkelijkheid, .... misschien is
achter het sprookje .... God!
Want opeens zag hij een licht tusschen de dennenstammen. Hij
liep er op af, zoo snel hij kon, en vond op een open plek een boerenwoning, bijna vormloos in 't donker, met een klein lichtplekje, een
venster, waarachter een lampje brandde, dat een schemerschijn wierp
over een grintpad met heesters aan weerskanten, door een hekje in
de haag van den weg gescheiden; het hekje stond open. Hij ging er
door; er baste geen hond toen het kiezel kraakte, er roerde zich niets.
Voorzichtig sloop hij naar het venster, het gordijn was neergelaten
tot even boven den rand van het kozijn.
Daar bleef hij staan en luisterde.
Geen stem, geen enkel geluid, alleen dat kleine, wakende licht.
Toch voelde hij dat Iemand hem hierheen geleid moest hebben,
iemand, die zijn schreeuw in de eenzaamheid gehoord had.
Daarom waagde hij het, onder den rand van het gordijn door naar
binnen to gluren.
Eerst kon hij niets duidelijk onderscheiden, maar langzamerhand
maakte zich uit de warreling van schemerige dingen iets los, een
gedeelte van een stoel, waarop iemand zat, donkere, neergolvende
kleerenplooien, en daarboven lagen twee gevouwen handen.
Met ingehouden adem keek hij toe.
De handen lagen roerloos, ze schenen bleek en oud, maar ze
leaden ....I Hoe die handen leefden boven het donker van die kleederen! Ze werden al duidelijker naar mate zijn oogen gewenden aan
het schemerlicht.
Wat was er toch in die handen ?
Bleven ze altijd maar gevouwen ? Zouden ze nooit loslaten ?
Sloten ze zich niet hoe langer, hoe vaster in elkander?
Ze moesten wel bij een sterk hart behooren, dat veel kon dragen.
Welke last droeg dat hart?
Wat Borg zich toch in die gevouwen handen? En plotseling was
het, alsof iemand het hem openbaarde, het in hem sprak: .... het
gansche menschenleven!
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Ja, nu zag hij het. In die gevouwen handen lag het gansche menschenleven besloten.
....„God ...." stamelde hij, zooals hij nog nooit den Naam genoemd had. -- Eindelijk keerde hij naar huis terug, een nieuw mensch was hij
geworden. Hij hoorde zichzelf niet meer, het bonzen van zijn hart,
het geluid van zijn voetstappen, hij keek naar den hemel en dan weer
naar de aarde, er werden purperen sluiers opgeheven, er kwam rood
en goud, de morgen kwam, en in hem was een nieuw lied geboren,
het lied van menschenhanden, waarin God het schoone leven neergelegd had. —
Na dien nacht gebeurde er iets wonderlijks.
Het leven kwam naar hem toe zooals nooit te voren, in menschenhanden ; uitgestoken handen, omhooggeheven handen, saamgevouwen
handen.
Ja, in gevouwen menschenhanden lag het schoone leven veilig
bewaard.
Hij moest er van gaan zingen, hij kwam nooit uitgezongen. —
Eens gebeurde het, dat diezelfde man op een van de eerste dagen
in Januari een refs moest ondernemen.
Er woei een hevige storm. De veel te vroeg ingevallen winter was
haastig, met klinkende sporen voorbijgetrokken. De muziek van de
herfststormen kwam achteraan,
De man alleen in zijn coupehoekje zat onbeweeglijk te luisteren
naar het gedonder van den wind over de vlakte : hij had een opengeslagen boek op zijn knieen, in het net boven zijn hoofd lag zijn vioolkist.
Telkens als de trein stopte legde hij het boek naast zich op de bank en
deed het portier open. Dan vloog de wind naar binnen, raasde door
de coupe en sloeg de bladeren van het boek in wilde haast om; hij
vluchtte weer naar buiten zoodra het portier dichtgeworpen werd.
Dan ging ook de man weer zitten en zocht glimlachend de plaats
waar hij gebleven was. Telkens hetzelfde spelletje van den wind; het
verveelde den man blijkbaar niet, hij las ook eigenlijk niet, hij
luisterde maar.
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Weer stopte de trein; toen hij nu het portier opende, werd hij
bijna omvergeworpen, niet door den wind, maar door een meisje met
een groote bos bloeiende hazelaartakken in de hand. Ze viel ademloos
binnen en trok het portier haastig achter zich dicht.
De man zette zich in zijn hoekje en nam zijn boek weer op, het
meisje bleef nog een oogenblik staan, en maakte zorgvuldig een paar
katjes vrij, die door den wind over een vorkje van een anderen tak
gehaakt waren. Met haar oogen, met haar handen streelde ze de
katjes en sloeg geen acht op den man tegenover haar.
Hij zag, hoe ze voldaan knikte en de hazelaarbos ophing aan een
knop van het bagagenet, midden in de coupe : ze besloegen een grootemenschenplaats. Toen ging ze er vlak naast zitten, haalde een boek
uit haar tasch en begon ijverig to lezen.
De trein had zich in beweging gezet, de hazelaartakken wiegden
zachtjes mee. De man in den coupehoek vergat nu zelfs het luisteren.
Hij keek aandachtig naar het groote, blonde meisje en de wiegende
takken, hij glimlachte voor zich heen, er trok iets aan hem voorbij,
heel in de verte, klaar en mysterieus tegelijk, als een schip aan den
einder, dat juist de roode bal van de ondergaande zon passeert, zwart
op goud. Zijn fijne vingers bewogen zich, toen sloot hij zijn oogen, ....
maar opende ze opeens bij het schokken van den wagen over een
wissel, en zag tegelijk, dat een van de hazelaartakjes zich door de
groote schommeling vastgehaakt had in de voile die om den rand
van haar vilten hoed geslagen lag.
Ze keek op, lachte; „Deugniet," zei ze, en maakte voorzichtig het
takje los. Maar even later, bij een nieuwe, sterke schommeling werd
ze weer aangehaakt door hetzelfde takje.
„Ben je daar alweer," zei ze vroolijk : „Ze willen dat ik wat meer notitie
van ze neem", lachte ze nu triomfantelijk tegen den man in den
hoek en keek toen met blijde aandacht naar de goudgroene hazelaarfranj e.
„Zou ze nu op precies dezelfde plaats blijven zitten," dacht de man,
toen het meisje haar boek weer opnam, „als ze iets op zij schuift,
kan de tak haar niet meer bereiken, al slingert de wagen ook nog
zoo hevig, maar misschien vindt ze het wel grappig telkens even
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aandacht te moeten schenken aan wat voor haar jets heel kostbaars
schijnt te zijn." Het werd wezenlijk interessant.
Hij bleef aandachtig kijken naar dat groote, blank en roode kind,
zoo frisch als een pas opengebloeide appelbloesem en naar de schommelende katjes

zachtjes.... zachtjes,.... daar raakten ze weer bijna

den rand van haar hoed; .... nog niet!
bijna, ,
daar! • neen,
hij zat in spanning te wachten, een ruwe schok! daar was ze
weer gevangen, maar nu zoO gevangen, dat ze heel voorzichtig haar
hoed of moest zetten en tegelijk opstaan, om de voile onbeschadigd
los te krijgen uit den stevigen greep van het hazelaarkatje.
„Zal je nu eens eindelijk ophouden," lachte ze, „of ik vertel het aan
vader!
wat zegt u?"
Hij lachte hartelijk mee, alsof hij haar zijn leven lang gekend had.
„Het zijn de eerste," verklaarde ze met een liefkoozing in haar stem,
„van onze oude kweekerij aan het kanaal, daar groeien ze blj massa's.
Vader houdt er zooveel van en ...." het schelle fluiten van den
locomotief onderbrak haar,

„ik ben er, we wonen hied"

„Woont u hier?" vroeg hij verrast.
„Ja," zei ze, in lichte verwondering, „sedert een half jaar." Toen nam
ze de takken van den knop, en weer trof hem de eerbiedige voorzichtigheid, waarmede zij ze droeg ; devotie, die haar opeens ouder
deed uitkomen, dan, hij haar eerst gedacht had.
Zeker hadden zich voor dit prachtig-bloeiende kind de poorten van
het leven al geopend, en ze had naar binnen gekeken, diep en ernstig.
Vanwaar anders die schoone devotie ?
Hij opende het portier voor haar. Ze stapte uit met een blij knikje
en haastte zich over het half-donkere perron naar den uitgang. Op
den weg flakkerde een rijtuiglantaarn ; de man in de coupe hoopte
dat het rijtuig op haar wachtte en dat het haar door den storm heen
veilig thuis zou brengen.
Een conducteur wierp het portier dicht, de trein zette zich in beweging.
Hij bleef voor het venster staan en keek in de stille spiegeling van
den wagen als in de diepe, afgesloten kameren van zijn eigen leven,
en plotseling doemde uit de schemering jets voor hem op. Verbleekte
vingers, trillend op de snaren van een viool, en een hoofd in zijn
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lichtcirkel van witte haren met wijd-opengesperde, blinde oogen,
luisterend daarover heengebogen ; hij zag een nog jonge, vroeg-verrimpelde vrouw, als een vrucht, die geplukt was nog vOOr ze tot voile
rijpheid had kunnen groeien, en naast die beiden opeens dit kind
met haar handen gevouwen om de hazelaartakken, alsof ze toen reeds
bij hen behoorde en de eigenlijke oplossing was van het leven van
die beide andere, in levenspijn gebonden menschen.
Een groote, dankbare blijdschap begon zich in hem te bewegen,
begon zich uit te zingen in muziek.
Hij reikte naar de vioolkist, even greep zijn hand den koperen ring,
toen glimiachte hij en ging zitten, gespannen luisterend naar wat in
hem gezongen werd. Eindelijk legde zich de groote klaarheid over zijn
gezicht, zijn trekken ontspanden zich, hij haalde diep adem.
„Dat wordt jouw lied, hazelaar," zei hij hardop, „misschien zal ik
het je eens v66r mogen zingen, het blijft in ieder geval voor jou
bewaard!" —
IL
In het pikdonkere brikje, achter klappende, neergelaten zeilen reed
Erica Brand naar huis. Ze was bij Harold, haar oudsten broer geweest
in het rozenhuis op de kweekerij.
Daar lagen niets dan zonnige herinneringen aan een heerlijke jeugd
met Vader en Moeder en de twee broers Harold en Matthijs.
Natuurlijk was alles veranderd, sedert Harold er met Phine en de
Baby zijn intrek genomen had, maar dat hinderde haar niet, om den
schat te vinden, die daar verborgen lag.
Want ze kon er geen deur opendoen, geen zonnestraal in den erker
zien vallen, ze kon door geen venster naar buiten kijken, of onmiddellijk
knoopte zich een herinnering vast aan wat ze zag, en altijd was het:
Moeder! zooals zij Moeder alleen gezien en alleen gekend had, anders
dan Vader, anders dan Harold en Matthijs!
Wat zij zag, behoorde aan haar alleen.
Bij het vijvertje met den treurwilg was Moeder, bij de hooge bergschuur, waar de rambler zomers haar purperen trossen over het dak
heenwierp, op de seringenpaadjes, op het berkenweggetje was zij.
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Als ze uit het erkerraam over het Kanaal naar de brugwachterswoning keek, zag ze haar daar binnengaan, en onmiddellijk verscheen
dan voor het venster ook het grijze hoofd van Grootje Bikkers,
brugwachtersgrootje, moeders liefste vriendin, die weggeroepen werd,
nog geen veertien dagen nadat ze Moeder ter ruste gelegd hadden.
Misschien had Moeder zeif haar wel geroepen!
Door dit alles heengeweven was de herinnering aan Wybo en
Betty Norden.
Betty was haar eerste schoolvriendinnetje en Wybo, dokter Wybo
was Betty's veel oudere broer, die alles voor zijn kreupele zusje
overhad. Daarom alleen moest je al veel van hem houden; maar Wybo
had ook Moeder behandeld in haar laatste ziekte!
Misschien . . . kende . . . . Wybo ... , moeder, net zooals zij
misschien!

.

Toch, kostbaarder dan dit alles, als een vreemde, donker-glanzende
parel, was de herinnering aan den schilder, die moeders portret
gemaakt had, het portret met de oogen, die door de schaduw heenlichtten.
Het was lang geleden, voor haar geboorte. Nog even was hij ook
in haar leven gekomen, twee, of drie jaar mocht ze geweest zijn,
toen was hij voorgoed verdwenen. Achter de glanswitte muren, van
het groote gebouw dat je van uit haar slaapkamerraam kon zien
rijzen tegen de blauwe heuvels hadden ze hem opgeborgen bij de
anderen, die geen rust konden vinden en daar was hij ook gestorven.
Maar voor haar leefde hij altijd nog, als de groote, zwarte man,
die ze in haar kinderverbeelding gezien had, en nag kon ze niet laten
hem to vereenzelvigen met de donkere Christusgestalte in de platenbijbel, die weende over de witte stad Jeruzalem.
Moeder zeide altijd dat hij gestorven was van droefheid over al
het leed van de wereld, en van heimwee naar het onaantastbare, het
licht, dat door geen schaduwen verdonkerd kan worden, en Vader
kan maar niet loskomen van de gedachte, dat de schaduw van zijn
zoeken over moeders leven gevallen was, zoodat ze nooit meer had
kunnen lachen zooals vroeger.
Tot een paar dagen voor ze heenging. Toen had Moeder Christus
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gezien, den Man van Smarten, en die had het lachen weer in haar
leven gebracht.
Wonderlijk was dit alles nog voor haar, en ze had den Man van
Smarten lief, omdat Hij het lachen weer in moeders leven gebracht
had, al begreep ze niet, hoe!
En ze had den schilder lief! en het heele leven was heerlijk!
Het was zoo jammer, dat Vader er zich niet aan op had kunnen
heffen! Al zijn veerkracht was na moeders heengaan verdwenen ;
het bestuur over de kweekerij was hem ieder jaar zwaarder gevallen,
ze hadden allemaal zien gebeuren, dat hij oud en zwak werd voor
zijn tijd. Harold moest toen wel ingrijpen en het bestuur van de
kweekerij overnemen, hoe pijnlijk het ook was en Wybo, dokter Wybo
had hen geholpen.
Het sprak toen ook vanzelf dat Harold met Phine en de baby in
het rozenhuis was komen wonen. Voor Vader en haar had Wybo
een mooi plekje gevonden in het dorp tusschen de heuvels, die je
van uit het rozenhuis kon zien blauwen in de verte.
Ze vond het heerlijk dear om te wonen in een echt sprookjeshuis
alleen met Vader; je kon zien, dat Wybo er alles van begrepen had;
aan Vaders opleven kon je het zien.
Harold en Phine wilden niet gelooven, dat Vader zoo oud geworden
was, omdat moeder niet meer naast hem ging.
Zij geloofden Dr. Romer, die hem van jongsaf gekend had en vol
hield, dat hij zijn leven lang veel te hard gewerkt had; als een
ondergraven huis was hij, dat instort bij den eersten stoot.
Maar Wybo Norden zag het anders. Hij had moeder zien heengaan
en opeens begrepen, dat het met Vader was als met een mensch
die jarenlang naast een ander op den weg geloopen heeft zonder
hem te herkennen.
Opeens gaat die ander scheiden en onder 't scheiden ziet hij,
wie het eigenlijk was, zijn kostbaarst bezit, het leven van zijn
leven.
Nu staat hij aan den weg, geschokt tot in het diepste van zijn
wezen, en kijkt dien ander na langs het lichtende spoor, dat hij heeft
achtergelaten; hij vergeet te leven, alles vergeet hij.
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Zoo precies had Wybo Norden het haar uitgelegd en zij had het
zoo weer aan Matthijs verteld.
Daarom had ze nu ook de hazelaartakken van de kweekerij meegebracht, een boodschap van moeder.
— Eigenlijk was ze naar het rozenhuis gegaan om Baby te befeesten.
Baby was een jaar geworden. Ze had hem op den arm genomen
en was het heele huis met hem doorgegaan. Alles van vroeger had
ze hem verteld, want je kon met niemand zoo goed praten als
met Baby.
Harold en Phine lachten wat om haar; als ze moeders naam
noemde, werden ze een oogenblik plechtig stil en veranderden zoo
spoedig mogelijk van onderwerp.
Maar Baby deed niets dan kleine, vroolijke geluidjes teruggeven op
alles wat ze zei.
Ze had hem verteld, dat zij vroeger ook in die mooie wieg geslapen
had, en vth5r haar had oom Matthijs met de gouden knoopen er in
geslapen, maar de wieg was eigenlijk gemaakt voor Vader Harold.
Grootmama uit de stad had het tullen overkleedje geborduurd. En
toen had ze hem verteld van al de Grootmoeders ; de heel oude,
rimpelige over- overgrootmoeder uit het Witte huis, dat vroeger midden
in het dorp gestaan had, en de mooie, vroolijke Grootmama uit de
stad, en de Grootmoeder, die het rozenhuis gebouwd had, en eindelijk
de allerliefste Grootmama van het portret.
Het portret in het rozenhuis leek een klein beetje, maar als Baby
grooter was, zou ze hem het portret laten zien, dat in het huis op
de Kerkheuvel hing, Grootmama, zooals ze wezenlijk was.
Baby kraaide van plezier, hij voelde zich heel rijk met al die
Grootmama's, dat was zeker!
Erica was zoo vervuld van Baby's wonderbaarlijke slimheid, waarvan
ze allerlei staaltjes zorgvuldig in haar herinnering bijeenhield om er
haar vader mee te vermaken, dat het rijtuig eer ze er aan dacht den
hoek bij den heuvel omdraaide, ze voelde aan het moeielijke trekken,
dat de Bruine het rijtuig tegen den heuvel opsleepte, Vader stond
haar op te wachten, want ze zag nu door een reet tusschen de zeilen
licht in de open voordeur, ze hoorde Pit-tah's vroolijk geblaf.
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„Thuis, eerlijk thuis," dacht ze blij, „ik had nooit gedacht dat ik na
het rozenhuis een ander thuis zou kunnen hebben."
Haar vader kwam haar met de lantaren tegemoet, Pit-tah, de grauwe
lieveling van het huis, een vondeling met krulstaart en geknakte ooren
vloog hem vooruit en sprong zoo woest tegen Erica op, dat ze met
de hazelaartakken hoog boven zich naar binnen moest vluchten. Daar
gaf zij ze aan haar vader over. „Van moeder," zei ze zacht. Matthijs
Brand boog het hoofd terwijl hij ze aannam; zijn haar was spierwit.
Hij zette de hazelaartakken in de mooie goudbruine vaas vlak onder
zijn Rita's portret, terwijl Erie haar mantel of ging doen.
Hij stond nog gebukt over de vaas, toen ze weer binnenkwam en
schikte zorgvuldig de takken, zoodat ze naar alle kanten breed en
vrij zich uit konden leven.
Ze kwam naast hem staan en legde haar arm om zijn schouder.
Hij richtte zich op en samen tuurden ze toen aandachtig naar het
wondere gebeuren op het portret, dat de vreemde, zwijgende man uit
Erie's jeugd gemaakt had. Oogen, die door een donkere schaduw
heenlichtten, een zuivere ziel, die den onvolmaakten vorm scheurde
en in voile, harmonische schoonheid naar buiten trad ; .... en opeens
kwam bij Erica even de herinnering boven aan den man, die in den trein
tegenover haar gezeten had, alsof hij iets te maken had met dit portret.
Ze moest omkijken, iemand .... had haar heel zacht op den schouder
getikt, meer niet, .... „vader," .... zei ze, .... maar op 't zelfde oogenblik
vervaagde de indruk onder de wonderlijke bekoring van het al dieper
lichten van die oogen, hoe Langer men er naar keek.
„Wou je iets zeggen, Erie ?"
„Was het wel wezenlijk een schaduw, die over moeders leven viel?
Was, wat wij als schaduw zagen, haar lijden, of viel er door het lijden
een schaduw.... of, was het enkel haar hartstochtelijk zich uitstrekken
en heengroeien naar het licht, zooals Wybo meent!
Want we hebben toch juist door wat wij de schaduw noemen,
moeder leeren kennen zooals nooit te voren ! En weet u wat zoo
wonderlijk is ? Als ik er over naklenk, wil mij iets ontglippen van de
heerlijkheid, die er toen was; als ik naar het portret zie, grijp ik weer
alles! Wybo voelt het ook zoo."
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„Wybo heeft moeder goed begrepen," zuchtte Matthijs Brand, „beter
dan ik, en jij bent precies als mijn Rita, je bent alleen maar wat sterker!
Als ik maar niet zoo achtervolgd werd door de gedachte, dat ik
haar in 't leven had kunnen houden, als ik haar maar beter begrepen
had! Wat kon ze gelukkig zijn met haar bloemen!"
„Ik heb altijd 't gevoel, dat we met ons blij-zijn over al dit mooie,
nieuwe olie in moeders lamp doen," zei Erie nadenkend, terwijl ze
haar vingers zachtjes langs een donkeren hazelaartak liet glijden, „haar
lamp brandde helder, toen ze heenging. Ik weet niet, wat ze precies
bedoeld heeft, toen ze haar lamp aan ons overgaf, maar ik voel dat
van de bloemen zoo, omdat ze eens tegen me gezegd heeft, dat de
bloemen ook bij Christus behooren.
We moeten samen moeders lamp brandende houden voor de anderen,
niet waar, vader?"

De winter keek nog even om met een stuursch gezicht. Opeens
was het uit met de wilde windmuziek; de boomen hieven stram in 't
gelid hun witberijpte takken naar den hemel, die met onbewegelijkstrakken blik zich spiegelde in alle bevroren plassen aan den wegkant.
Het doldansende, oude bladerpak zat vastgeklonken tegen den
harden grond; maar in den pastorietuin en in den tuin op de Kerkhul
hingen nieuwe, groene hazelaarkatjes stil te glanzen,
In de warme kamer onder Rita's portret stond de iaas met kostbare
hazelaartakken van de oude kweekerij. Evenmin als Erica bekommerden zij zich om den verraderlijken overval; het glimmende blad
van het tafeltje, waarop ze stonden, lag al vol gouden stuifsel.
In het huis op de Kerkhul „vierde" Erica den winter eigenlijk voor
't eerst, zooals ze de lente vierde, en het feest van den heidebloei en
het feest van den bonten herfst.
Met den winter had Erica vroeger nooit goed raad geweten; hier in
het sprookjeshuis behoorde hij bij het leven, en ze had hem gebruikt
om naar het sprookje te zoeken, de onbekende geschiedenis van de
menschen, die hier geleefd hadden.
Ze sprak er nooit over met de menschen uit het dorp, Die zouden
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haar toch de wezenlijke geschiedenis nooit hebben kunnen vertellen, al
waren ze ook volkomen op de hoogte geweest van het uiterlijk gebeuren.
Ze wist alleen, dat de vorige eigenaar twee jaar geleden naar het
buitenland vertrokken was; al dien tijd had het huis leeggestaan.
VOOr hem was het meermalen van eigenaar verwisseld en heel vroeger
moest er een oude, blinde man in gewoond hebben, een muziekmeester. Niemand bemoeide zich met hem en hij had zich ook nooit
met iemand bemoeid. Zijn dochter, een verlaten vrouw woonde bij
hem in met haar zoontje en verdiende voor hen drieen brood met
het houden van kostgangers.
Het heele leven van dien blinde was dus besloten en bewaard
gebleven tusschen de muren van het oude huis en in den wonderlijken
tuin met zijn boschje van baardige dennen, die uit den rooden naaldengrond recht omhoogrezen, met de knoestige appelboomen en reusachtige tuya's en taxissen.
Ze zag hem met zijn handen tastend door de kamers schuiven en
muziek halen uit alles, wat hij aanraakte; ze zag hem langs de tuinpaden dwalen en met zijn stok tegen de grasranden stooten om niet
of te wijken. Hij liep natuurlijk met opgeheven gezicht, altijd luisterende,
want de lucht was vol muziek; de muziek van den wind in de dennenkronen, de muziek van de vogeltjes; een ongelooflijke massa vogeltjes
leefden er in den tuin, maar vooral moest hij geluisterd hebben naar
de muziek van de klokken in den oerouden toren van de dorpskerk,
die in een krans van linden op denzelfden heuvel stond, vlak naast
hun tuin. Langs een paar uitgesleten treedjes in den verweerden
kerkhofmuur kwam je op het kerkhof; midden tusschen de zerken
door liep het pad naar de zware torendeur, waarachter het klokketouw
bengelde.
Wat moest de oude man de muziek van de klokken liefgehad
hebben! Al kon hij den toren niet zien, hij kon zijn stem toch hooren
en hem in muziek antwoord geven.
Nergens nog had Erie zelf zoo rustig op haar viool kunnen spelen
als in dit huis, waar de oude blinde rondgegaan was.
Om goed te kunnen spelen, moest er eerst iets geweest zijn, waarnaar je had kunnen luisteren.
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Hier was z66veel 1 en altijd had Erie 't gevoel, dat ze luisterde naar
wat hij in zijn afgeslotenheid daar neergelegd had.
In de lange, stifle winteravonden vertelde zij het over aan haar
vader. Ze zaten dan in de tuinkamer bij den haard. Moeder zag op
haar neer, terwijl ze speelde en Vader luisterde met zijn hoofd in zijn
handen.
Ze had maar weinig lessen kunnen nemen ; na haar moeders dood
waren ze afgebroken, haar vaders geknakte gezondheid eischte al
haar zorg.
Maar ze had het instrument lief, en al wat haar ontroerde, kon ze
er voorzichtig in uitzeggen. Vader hoorde het gaarne, dat was het
voornaamste.
Toch, de oude kerk was misschien het grootste wonder uit het
sprookjesland, waarin ze in leefde.
Niemand behoefde bang te zijn daar binnen te gaan, want je werd
er niet afgesloten van het leven door hooge muren.
Hier zou moeder zelfs dien angst niet gehad hebben. Voor twee
dingen had ze altijd angst gehad; dat de menschen binnen die sombere
muren, God, dien ze toch juist wilden zoeken, buitensloten, omdat
het schoone leven, dat Hij toch gemaakt had, zich niet op liet sluiten, .. .
en ook, dat de menschen zich daar een gedachtebeeld van Hem
zouden maken, dat met het leven niets meer gemeen had. Hier zou
moeder gelachen hebben om die vrees. Vader en zij gingen er iederen
zondagmorgen heen, omdat ze eenvoudig Been weerstand hadden
kunnen bieden aan de roepstem van de oude klokken. Veel van wat
de Doming zeide klonk haar heel vreemd in de ooren, maar achter
zijn, voor haar gevoel te lange reeks van schemerige woorden, zag
ze telkens de gestalte zich bewegen van den Man van Smarten.
„Hij dus ook, ...." wist ze en zocht aandachtig naar de beteekenis
van dit alles, omdat ze olie moest verzamelen voor moeders lamp.
„De kleine Domin g," zoo noemde ze hem onceremonieel, precies op
dezelfde manier als sommige menschen haar langen, jongsten broer
van ver in de twintig, kleine Matthijs bleven noemen. Want de
Doming leek toch niet anders dan een lange, verlegen jongen, die het
vreeselijk 'fond om Doming genoemd te worden.
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De naam paste niet bij het werk van dienen, zooals de Meester
hem geleerd had.
De menschen uit het dorp vergaven hem gaarne deze buitenissigheid,
omdat hij zoo eenvoudig met zijn heele hart zich gaf aan het werk
in de gemeente.
Haar vader voelde groote vriendschap voor hem, omdat hij dat
zoo goed begreep en het eerbiedigde. Tot een bepaalden omgang
kwam het niet, maar ze waren goede geburen en hielpen elkander
waar het noodig was.
En dan de bezoeken van Wybo en Betty !
Wybo kwam nog geregeld naar vader zien, maar liet nooit blijken,
dat die bezoeken hem golden. Dikwijls bracht hij Betty mee in een
gemakkelijke zijspanwagen, dien hij expres voor haar had laten maken.
Betty was geen vrOOlijk gezelschap. Op school had ze al haar verdrietige
buien, waar niemand raad mee wist, Ze was ook zoo zwaar kreupel,
dat ze nooit met andere meisjes van haar leeftijd mee kon doen.
Daarom vond ze het heerlijk, dat Betty zich bij hen thuis gevoelde.
Gewoonlijk bleef ze een paar dagen logeeren. Dan maakten ze
samen kleine wandelingen, of ze handwerkten en lazen elkander voor.
Jammer, dat af en toe de harmonie verbroken werd door plotseling
opkomende buien van hevige jaloezie, die op de omgeving neerkwamen
in een stroom van hatelijkheden en stekelige gezegden, pijnlijk als het
neerslaan van een scherpe hagelbui in 't voorjaar. Als de bui overgedreven was, scheen weer de zon en was Betty het liefste en fijngevoeligste wezentje dat er ooit geleefd had! In den laatsten tijd had ze
bij zulke prikbuien de gewoonte allerlei onaangename toespelingen to
maken op Wybo's gevoel voor Erica.
Erie stootte de gedachte aan een mogelijke, andere verhouding
tusschen Wybo en haar dan die van oudere broer en zuster, zoo ver
mogelijk van zich af. Ze werd boos op Betty; Betty bedierf iets; er
bleef iets hangen, als Betty weg was, een vermoeden, een angst!
Wybo was zooveel ouder dan zij, en iemand liefhebben, zooals
Betty bedoelde, moest in ieder geval iets heel heerlijks zijn, het allerheerlijkste dat iemand zich denken kon.
Van Wybo hield ze, als van een oudsten broer, dien je volkomen
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kan vertrouwen. Als er de een of andere moeielijkheid was, als vaders
zwakke gezondheid haar bezorgd maakte, dacht ze altijd : „Heelemaal
donker kan het niet worden, want Wybo is er toch! Hij bracht een
gevoel van rust en veiligheid, waar hij zich vertoonde, maar hij
maakte je niet blij!
Als je het leven heerlijk voelde, als je hart en je handen te klein
waren om al de schatten in te bergen, als je behoefte had den heelen
dag te loopen zingen, dan kon het zien van Wybo je opeens stil
maken. Ze meende er de oorzaak wel van te weten, als ze aan Betty
en aan Mevrouw Norden dacht. In Mevrouw Norden was dat onzegbaar domperige, dat je een neiging gaf om al je blijdschap haastig te
verbergen zoodra zij in de buurt kwam uit angst dat ze er met haar
duistere voorgevoelens aan zou raken. Zoo was het al geweest van
den eersten dag af, dat ze als schoolkind haar twaalfuurtje bij Betty
ging gebruiken. Zonder dat ze er zich van bewust was, werden alle
grappige schoolverhalen voor Wybo alleen bewaard.
Wat haar toen al stil maakte, hinderde Wybo natuurlijk ook. Ze
durfde er nooit met hem over spreken uit vrees hem pijn te doen,
en het was ook niet noodig.
Daarom waren die insinuaties van Betty zoo hatelijk. Ze was altijd
bang dat ze er aan zou moeten denken als hij op de Kerkhul kwam.
Maar haar vrees bleek telkens ongegrond. Als Wybo er eenmaal was
verdween iedere herinnering aan Betty's woorden.
Ze zag enkel Wybo, die haar moeder zoo goed gekend en begrepen
had en die haar gesteund had, toen haar vader op 't punt geweest
was van te bezwijken. Vaders gezicht helderde al op, zoodra hij hem zag.
Neen, deze eerste winter in het sprookjesland was goed geweest.
En nu de lente ! Die zou vast iets heel nieuws brengen, een langverwachte heerlijkheid, die toch een nieuwe werkelijkheid was, een
geluk, dat je voor 't eerst ontmoette.
Het geluk was eigenlijk wel 't zelfde gebleven, maar je was zelf een
ander geworden. Heel ongemerkt had het leven je tot een vreemdeling
gemaakt, die ver van zijn vorige Lente is weggezworven. Ja, zoo groot
voelde Erie den afstand tusschen nu en het vorige jaar. Maar de
Lente kwam! en het nieuwe geluk rees voor haar uit de aarde op.
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Het daalde op haar neer uit den hemel, het legde zegenende handen
op haar hoofd, het was het leven zelf, het prachtige, juichende leven,
zooals ze het nog nooit ontmoet had, in de kleuren van de groote,
varende Lentewolken, in de gewaden van licht en warmte, die over
de aarde uitgespreid lagen; het was alsof de oogen van de dorpsmenschen zachter glansden, of ze met uitgespreide handen en hoofden
omhoog, de kilte lieten wegwarmen uit het verstarde leven. Nu kwam
het, en nu groeide het in duizend verrassingen van dag tot dag.
Met de Lente kwam ook Phine voor het eerst met Baby een paar
dagen naar de Kerkhul.
Phine luisterde met een goedig lachje naar Erie's geestdriftige verhalen over de wonderen van het oude huis met zijn dennentuin. Haar
beviel het maar matig! Al die ongeriefelijke hokjes en hoekjes, waar
niemand iets mee beginnen kon, nesten voor stof en spinnen, goed
voor kinderen am verstoppertje to spelen! En verstoppertje spelen
deed Erie altijd nog met zich zelf, vond Phine. Wat was dat phantaseeren, zooals ze het noemde, anders, dan het zich verstoppen voor
de nuchtere werkelijkheid van het leven!
Maar enkele dagen bleef Phine met Baby, toen keerde ze naar het
rozenhuis terug.
De Meimaand kwam, de tuin op de Kerkhul bloeide en geurde, alle
deuren en vensters van het oude huis stonden wijd open.
Toen verscheen op een morgen onverwacht Vader Harold met
Baby, en een in haast bijeengeraapt en in een reistasch gefrommeld
bundeltje kleeren, als een landverhuizer op de Kerkhul.
Phine was ziek. Een heel hulpeloos wezentje had bij Phine aangeklopt, toen zijn woninkje nog niet gereed was. Het was haastig weer
heengegaan en had zijn woninkje leeg gelaten, maar Phine had het
ziek en zwak gemaakt voor 't eerst van haar leven.
Ze begreep niet wat dat beteekende en streed er tegen met al de
kracht, die in haar was, ook ter wille van Baby, wiens voetjes zoo
sterk geworden waren, dat ze zijn ronde lijfje konden dragen.
Nu had ze geen rust of duur meer; ze kon niet zelf op hem letten
en verloor haar onbewegelijke kalmte. De kweekerij was °peens vol
verschrikkingen ; opengelaten hekken naar den Kanaalweg, open water-
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reservoirs in de kassen, scherfjes glas van een gesprongen broeikasruit ;
want Baby had den ondernemingsgeest van zijn Vader en breidde het
terrein van zijn onderzoekingstochten elken dag verder uit. Phine kreeg
het te kwaad met de verpleegster, met het meisje in de keuken en
eindelijk met Harold zeif, zoodat Harold op een morgen een einde
aan de moeite maakte, door Baby in te pakken en naar de Kerkhul
te brengen. Daar was hij veilig. Voor Grootvader Matthijs en tante
Erica, voor Barta in de keuken maar vooral voor Pit-tah was dat een
gebeurtenis van belang. Pit-tah stond mee in den kring, die zich haastig
om dat kleine, menschelijke wezen getrokken had en duldde niet, dat
iemand dien kring verbrak. Als Baby buiten in het gras op zijn
matrasje lag te slapen, waakte Pit-tah naast hem en wendde geen oog
van hem af; hij hapte naar lastige vliegen en begon kwaadaardig te
brommen als hij de klink van het hekje hoorde.
Als zijn beschermeling schreiend wakker werd, riep Pit-tah luid
blaffend om hulp, en als Baby overeind krabbelde en met wankele
pasjes van het grasperk af, naar het boschje scharrelde, liep Pit-tah
naast hem en hield een slip van zijn schortje in den bek.
Op Erie's kamer was een bedje gemaakt. Ze vond het heerlijk, als
ze hem 's avonds op moest nemen, zijn slaperig hoofdje tegen haar
schouder te voelen rusten. Dan bewoog zich in haar een wonderzacht
vreemd, nog nooit gekend gevoel van teederheid. „Mammy," kreunde
Baby half in slaap. Tot antwoord kuste ze hem voorzichtig op zijn
blondje hoofdje, en als ze hem weer neergelegd en ondergedekt had,
vergat ze zelf naar bed te gaan en bleef nog een tijdlang kijken naar
het rustig doorslapende kind; ze voelde haar ontroering groeien tot
verlangens, die vleugels kregen en wegvloden, zoodra ze vorm trachtten
te nemen, maar die haar lang nadat ze in bed was, met wijd-open
oogen uit deden zien over het diepe, slapende land. Er kwam een
hunkering in haar naar breeder ontplooiing van leven, zooals ze het
telkens bij mom enten gevoeld had, al van klein kind af, in wanhopig
verdriet als alles niet zoo heerlijk was, als ze gedacht had, en toen
ze voor 't eerst in den platenbijbel het beeld had gezien van Christus,
die weent over Jeruzalem, of toen ze voor 't eerst naar school ging,
en toen ze haar eigen kamertje kreeg.
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Zoo was het nu ook, ongelukkig, gelukkig van verlangen, om te
gaan schreien en om te jubelen. Ze zou het leven tegemoet willen
vliegen met uitgebreide armen, in plaats daarvan moest ze wachten
tot het leven haar tegemoet vloog. Of was zij het? Droomde ze van
vleugels, die haar groeiden in den nacht om heel ver weg te vliegen?
Als ze 's morgens wakker werd, zag alles er weer anders uit.
Het koele, nuchtere morgenlicht scheen in haar kamer en Baby zelf
wekte haar luidruchtig door met een dierbaar overblijfsel van een
houten paardje, een bontgeplekte romp, zonder kop of pooten, waar
hij altijd mee ging slapen, op den rand van zijn bed te trommelen,
sein om over te stappen in tante Erie's bed. Dat gebeurde dan ook
tegen alle regelen van de opvoedkunst in. Hij klauterde over haar
heen en duikelde in haar bed rond en kraaide het heele huis wakker.
Toen Baby een paar dagen koortsig en lastig was van kiezen die
maar niet door wilden komen, was iedereen diep onder den indruk.
Barta liep te huilen, en Erie zag hunkerend uit naar het bezoek
van Wybo.
Toen hij gelukkig op den gewonen tijd kwam, troonde ze hem
dadelijk mee naar Baby, die juist een onbedaarlijke schreeuwbui had.
Grootvader, noch zij, of Barta, of zelfs Pit-tah konden hem afleiding
bezorgen.
Maar nu zag ze een wonder gebeuren.
Ze had Wybo nog nooit met kleine kinderen gezien en voelde opeens, dat ze hem nog nooit gekend had.
Er was in 't geheel geen schaduw meer, als er ooit een geweest
was ! Want die in staat was een zenuwachtig schreiend kindje blij te
maken, die kon ook het heele leven blij en licht maken. Kinderverdriet
is niet zoo gemakkelijk te stillen, evenmin als een kinderhand gemakkelijk te vullen is. Och hemel neen, dat denken de menschen, maar
Erie wist wel beter en moeder had het ook wel geweten! Een kinderhart en een kinderhand, dat is eigenlijk hetzelfde!
En Wybo ! Wybo wist het, Wybo kOn het! In volmaakte zelfvergetenheid suste hij het manneke op zijn knie en streek hem over het
zeere wangetje ; hij voelde in zijn mondje waar het weerbarstige kiesje
zat, en Baby vond alles goed. Hij keek Wybo met groote oogen aan
en hield op met schreeuwen.
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De zon brak door, er begon een vogeltje te zingen met kleine
kwettergeluidjes, de traantjes droogden op en eer iemand er aan dacht,
sliep Baby in zijn arm zoo rustig, alsof hij in zijn eigen bedje lag,
Wybo bleef nog een poosje onbewegelijk zitten, toen kwam hij voorzichtig overeind en legde hem op den divan, het evenwicht was hersteld. Erica keek haar vader aan en Matthijs Brand knikte en lachte
ietwat geheimzinnig, alsof hij altijd wel geweten had, hoe Wybo was.
In haar zelve groeide de verwondering over wat ze gezien had tot
een diep geluksgevoel, alsof ze op een ongedachte plaats een zeldzame
edelsteen gevonden had, en in haar hart al wist, dat die voor haar
bewaard gebleven was. -- Midden Juni bracht Erica Baby naar huis, Phine was hersteld,
maar de oude was ze nog niet, ,,gelukkig niet," dacht Erie en
verweet onmiddellijk zichzelf, dat ze zoo dacht. Maar als Phine weer
de oude was, zou ze misschien ook weer de ongenaakbaar sterke
zijn. Zooveel sterke menschen waren hard, omdat het leed hen niet
kon naderen, niet eens durfde naderen.
Zoo was het met Phine, voordat ze ziek werd. Maar nu was achter
Phine's verdwenen sterkheid lets anders, jets nieuws opgerezen dat
door de vensters van haar woning naar buiten blikte en zachter glans
verleende aan haar oogen, hetzelfde dat er even geweest was. toen
haar moeder heenging.
Phine paste nu in het rozenhuis, het was niet pijnlijk meer haar
daar in moeders plaats te zien. Eigenlijk was deze Phine toch de
sterkere, omdat het lijden haar nu durfde naderen en zij het lijden
durfde opnemen in haar leven, zooals moeder ook gedaan had.
Erie kwam thuis en vertelde van de groote verandering.
Matthijs Brand sprak in langen tijd geen woord, .... „het is moeders
huis en moeders plaats, moet je bedenken," zei hij eindelijk lanzaam.
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J. HAANTJES.
WiLmA, „Offerande."
WILMA, „Achter de Heuvelen,"
WILMA, „Die vrijwillig dragen."
Schetsen in „Opgang" 5e en 6e jaargang.

Ge kent ongetwijfeld „Oostloorn," 't boek van het warm-doorvoelde
dorpsleven. Soms moet men daaraan denken, als men Wilma leest.
Bij de eerste schetsen uit „Achter de Heuvelen", die samen geven
de afgeslotenheid van het eenzame dorp, achter de eeuwig-groene
dennebosschen, over de paars-gloeiende hei. Slechts de vlammende
bremluchters wijzen de weg daarheen. „Heel in de verte, tusschen
twee ruige ruggen in, komt even zichtbaar 'n stompe kerktoren met
boerderijen er om heen, in een nestje van opgaand hout, als 'n oase
midden in 'n zandwoestijn, onzegbaar rustig."
Doch daardoor niet alleen.
Als het al lang geleden is, dat men „Oostloorn" gelezen heeft, dan
blijven de verhalen langzamerhand slechts vaag en onhelder meer
voor u leven, doch steeds blijven u bij „de enkele zinnen" eruit:
van Ilting, die diepte kreeg in zijn luiden, omdat zijn ziel in de
klok kwam,
van Wiegen de droomer, die eindelijk wakker werd,
van Ake, gekke Ake, die deed met haar hand als vaagde ze iets
uit de lucht weg voor haar oogen,
van de oude dominee, de man die lachte naar zijn graf toe.
Zoo ook bij Wilma. Haar verhalen zijn uiterst vaag gehouden, maar
steeds weer treffen ons de enkele zinnen met hun sterk beeldend
vermogen, met de eigenaardige symboliek, waarmee Wilma haar
personen typeert.
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In „de Bruidsketting" is het de dominee, de man die altijd met
uitgebreide armen door het leven moet gaan.
In „Achter de Heuvelen" is het Marrigje, die altijd haar handen
stijf tegen de borst gedrukt hield. „Ze wilde haar gebroken hart
vasthouden. Als ze 't losliet, zou het heelemaal uit elkander vallen."
In „'s Werelds Loop" is het Douwe, de sterke smid, wiens hart in
de gevangenis is gegaan, en enkel Herinnering is daar nog, om met
hem te spreken.
Er is dus overeenstemming.
Toch — bij nader schouwen — blijkt die niet anders te zijn dan
een zeer oppervlakkige.
Is het enkel, omdat ze beiden natuurkinderen zijn ? Of is er
navolging ?
Een moeilijk te beantwoorden vraag. Een onbelangrijke vraag tevens,
waar de overeenstemming slechts uiterlijk blijft. Want innerlijk is er
groot verschil in beider kunst.
heb de schoonheid gezien van het leven der landbouwers tusschen
hun akkers en korenvelden onder de wolkenhemel."
ZOO begint de inleiding van Ulfers. Meer geeft Ulfers dan ook niet.
Hij geeft 't leven, 't leven van de dorpsbewoners, de groote gebeurtenissen
in elks eigen begrensd bestaan. Hij teekent de personen, de bewoners
niet, dan dOOr, achter die omstandigheden. En dan nog zoo, dat niet
de schrijver, maar de lezer zelf, zich uit het verhaal die personen
vormen, scheppen moet.
Geheel anders gaat Wilma te werk. Haar kunst is geheel psychologisch georienteerd. Zij schildert de personen, ook als ze dorpsschetsen
geeft; zij daalt of tot in de donkerste diepten van het menschenleed
en klimt op naar de blanke verten van het menschenheil. Haar kunst
gaat daardoor dieper, en wordt daardoor grootscher, maar ook —
moeilijker.
Juist omdat haar taak zooveel moeilijker is, daarom stemt haar
pogen ons milder. Want we beseffen wel, dat bij deze wijze van werken
het talent van de schrijfster vaak te kort schiet, zoodat we soms het
gevoel krijgen : haar taalmiddelen, hoe rijk, of beter, hoe hoog gedragen
ook, zijn niet voldoende om uit te drukken het diepste menschen-
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leven in zijn donkerheid en zijn blijheid — het waardeeren van haar
poging tot psychologische schildering van haar personen, met hun
zieleleven, in de motieven, zooals zij die vond, blijft ons bij.
In verband met het bovenstaande moeten ook de „enkele zinnen"
in beider werken worden beschouwd.
In „Oostloorn" is het Ilting, de klokkeluider, in wiens luiden eerst
geen leven was,
maar toen was het lijden gekomen om zijn baatzucht, die hem de
hei ontginnen deed en z66 met z'n eigen geld, dat van z'n trouwe
vriend, de oude meester, deed verliezen — en er was diepte gekomen
in het luiden,
toen was het lijden gekomen om de oude meester, die sterven ging —
en er was diepte gekomen in het luiden,
toen was het lijden gekomen om Ruurd, zijn zoon, wiens bloed de
witte boekweitbloemetjes rood had gekleurd — en er was diepte gekomen in het luiden.
Er was diepte gekomen in het luiden, omdat Ilting's ziel in de klok kwam.
Dat is het motief, dat altijd weer terug komt in dit verhaal. Het is
het thema, waarop het geheele verhaal is gebouwd.
Bij Wilma is dat geheel anders. Daar dienen die „enkele zinnen"
alleen om te „typeeren", te „beelden".
Wilma is sterk in symboliek en beeldspraak.
De oude verweerde kerk, op de Brink midden in het afgesloten dorp,
wordt de oudmoeder, die Zondags alien opneemt, die door het
smalle poortje in de eikenhaag trekken, als een klokhen haar kiekens.
Als in de tuin van de pastorie, op 't groote middenperk, een donkerroode roos uitgekomen is, sluipt arme, krankzinnige Marrigje er heen,
en plukt ze. En de dominee ziet dat wel, maar hij laat het gaan.
„Want die donkerroode brandende roos, was immers als het liefdehart,
dat hij ook gegeven had voor de gemeente."
En dan Gart Jan, de Grand-Seigneur, die met te groote stappen
door het leven gaat, z66 dat Driekske zijn vrouw hem niet goed
bijhouden kan en altijd kiagend en jammerend achteraan komt.
Als grondslag voor een bespreking van Wilma's taal en stijl, van
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Wilma's kunsttechniek in 't algemeen, diene de schets „Offerande" uit
het bundeltje „De Profundis".
Vooraf ga, ter orienteering, een kort verslag van de inhoud, voor
zoover die hier noodzakelijk is. Erik woont met zijn moeder in hetzelfde dorp, waar zijn vader vroeger predikant is geweest. Aanvankelijk
heeft Erik ook theologie gestudeerd, maar, door een ziekte daartoe
genoodzaakt, heeft hij zijn studie op moeten geven. Waarom, dat zag
hij niet. Tot hij merkte, dat hij bij zijn studie niet meer voor God
werkte, maar voor zichzelf. Aan de kant van de vijver op de boerderij
„'t Veldhuus" ontdekt hij dan zijn nieuwe gave, zijn Godsgeschenk —
hij is schrijver, kunstenaar. En daar schrijft hij dan ook zijn boek,
dat hij geeft aan God. Maar als hij dan de drukproeven wil corrigeeren,
ziet hij in, dat 't toch niet was : voor God, maar : voor zichzelf. En in
deze oogenblikken stijgt zijn zieleangst tot ongekende hoogte.
Deze schets behoort tot Wilma's eerste werk. Maar bij vele schrijvers
komen de eigenaardigheden hunner techniek terstond in hun eerste
werk naar voren, sterker soms nog dan in hun latere kunst, omdat
daar door oefening de beheersching komt. En dan blijven natuurlijk
de eigenaardigheden wel, maar dan komen ook die voor meer beheerscht, en daardoor minder scherp, minder opvallend, meer harmonisch
in het groot geheel. Zoo is 't ook bij 't werk van Wilma. De beheersching
groeit met haar werk; vandaar in deze jeugdschets het teugellooze
uitbreken, het onbeheerschte.
Wilma is natuurkind. Haar personen leven met de natuur mee en
hun gemoedsstemming, hun zielstoestand korrespondeert met een
bepaalde natuursgesteldheid. Ook zij zelf, de schrijfster der wijde
perspectieven, de schrijfster met de blik op de oneindigheid, zij heeft
noodig in haar leven 't uitzien naar de heuvelen, naar de purperen
heide met de gele zandkoppen, glinsterend in de zomerzon.
„In wijde verte donkert de golvende heuvelenrij, raadselachtig
blauw tegen 't diep violet van de zonnige zomerlucht. Als je dien
kant uitziet over de purperen heide heen, krijg je 't gevoel, alsof
daar achter die heuvelen de oneindigheid ligt: zeeen van hemel,
waar 't alles verwachtende verlangen tot rust komt in verzadiging
van vreugdeschoonheid.
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Maar 't leven is zoo druk en de weg zoo heel lang!
Soms, als de lucht zwaar is van regenwolken en de heuvelen
kleurloos er mee samensmelten, dan lijkt 't of er niets is, niets
achter de dingen van ons aardsche oogen-zien, niets dan de boomen
en de huizen, de menschen die we kennen, alle hetzelfde, een in
hun veelvormigheid. Dan wordt 't verlangen brandende, en de angst,
om den blik op de oneindigheid te verliezen, zoo diep en wild,
dat je den eersten den besten zonnedag, die weerkomt, je wel
los moet rukken uit het woelige arbeidsleven, om te zien .... te
zien...."
Wilma ziet de natuur.
Ze ziet ze als een groot schilderij, als een groote, harmonieuze
kleurenkombinatie. Een enkele alinea, om dit te verduidelijken, is
voldoende :
„Zoo wandelde hij voort, in blij genieten, tusschen velden, rood
van versch gemaaide, geurende klaver, waartegen 't wazig grijsgroen van late spurrie fijntjes aanlichtte, een teer harmonisch
kleurenlied, dat plotseling uitbrak in schrille dissonanten van fel
glimmend knollenloof met paarsig-roode vlekken, — om zich dan
weer op te lossen in zuiver, frisch grondbruin van nieuw opgeploegde akkers, gereed om 't najaarszaad in hunne schoot te
ontvangen."
Een andere eigenschap, die ons terstond opvalt in Wilma's stijl —
de symboliek behandelden we reeds -- is het verhevene, het hooggedragene. Het is de stijl voor de heilige dingen. En voor het beleven
der heilige dingen.
Schoon is dan ook een schildering, als van de doodelijk bedroefden :
„De anderen, de doodelijk bedroefden, waren soms zoo moe
van 't dragen van hun eigen gebroken hart en van 't luisteren
naar 't trillen van de gesprongen snaar, dat ze alleen nog maar
stil konden zitten en met groote, vragende oogen uitzien, of Hij
niet kwam.... Want er is niets in de heele wereld, dat zoo zwaar
weegt als een gebroken hart, en iedere gesprongen snaar raakt
met zijn eindelooze natrillingen aan andere snaren, die gesprongen
zijn, zoodat 't als een lange klacht door de diepte van 't leven gaat."
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Maar daarom ook: niet de stijl van het gesprek. Daar blijft het het
gedragene, ook waar het 't niet zijn moest. Het gesprek, de dialoog,
die de realiteit dient te bewerken met kleine trekjes, vormt het zwakste
gedeelte uit Wilma's stijl.
Als voorbeeld diene een gesprek tusschen Erik en z'n moeder, uit
„Offerande".
„Dus je bent bij den Boer van 't Veldhuus geweest" vroeg zij
eindelijk ?
„Ja, wel twee uur lang heb ik onder de boomen bij 't vijvertje
zitten werken, Juno vlak naast me, — heerlijk opgeschoten! —
eigenlijk was ik al zoo goed als klaar met m'n boek, alleen 'n
beetje bijwerken bier en daar, — retoucheeren, — voor mezelf,
ziet u!
en de boerin was natuurlijk even bezorgd als altijd, en geweldig
trotsch erop, dat ik 't nergens mooier vind dan op haar boerderij.
De kinderen waren als muisjes.
Ze heeft ze onder appel, dat is kolossaal,
Toen moest ik in 't bakhuis eerst 'n spekpannekoek opeten,
eerder wou ze me niet laten gaan. Stel u voor, 'n spekpannekoek,
op zoo'n duchtig warmen dag ; ze zweert bij spekpannekoeken, er
hielp niet aan ; ik heb er dus maar duchtig doorheen gegeten,
om haar pleizier te doen.
En toen hebben we 't natuurlijk over u gehad," keek hij ondeugend, „en — met plotselingen ernst — „over vader."
Voelt men het onwerkelijke ? Dit is geen alledaagsch gesprek. Omdat
de technische kennis, voor de dialoog vereischt, ontbreekt.
Aileen, als het gaat over heilige dingen, dan wordt het weer beter,
weer reeeler, ook in het gesprek. Omdat het grootscher en verhevener
wordt.
In dezelfde schets „Offerande" erkent Erik het voor zijn moeder :
„Ik wist niet wat ik deed.
Ik dacht, dat mijn werk voor God zou zijn; in plaats daarvan
was ik bezig, mijzelf een huis te bouwen, — en daarom is 't goed,
dat mijn huis afgebroken is ; ik zou 't anders nooit gezien hebben —
mijn leven zou een afschuwelijke leugen geworden zijn.
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En nu, nu heb ik eerst mijn levensdoel gevonden. Toen in deze
benauwdheid een gave in mij wakker werd, die ik onbewust
bezat, om mijn kennis nog te gebruiken, al mag ik dan ook nooit
voor de gemeente optreden, en 't geschreven woord maken tot
drager van de gedachte, toen wist ik, dat tot God moest wederkeeren, wat van Hem ontvangen was.
Begrijpt u 't moeder ?"
Ze was opgestaan en lei nu haar arm vertrouwelijk in den
zijnen. Samen traden ze naar buiten in den bijna geheel donkeren tuin.
„Of ik je begrijp", vroeg ze, met een stem bevend van hooge
innige ontroering ?
„Zie eens, hoe vredig de aarde ligt te rusten onder de altijd
dichter wordende sluiers van den naderenden nacht I
en boven wordt 't hoe langer hoe lichter en klaarder — de
avondster fonkelt in wondere pracht ; — hoe langer je naar boven
kijkt, hoe meer licht je ziet. —
Ren dag in Uwe voorhoven is mij beter dan duizend elders !"
En plechtig klonk een „Amen" door de avondstilte heen."

(Wordt vervolgd).
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De van Berkels en hun vrienden. Humoristische roman van
F. de Sinclair. Vierde druk. Amsterdam, van Holkema en
Warendorf.
De Sinclair is bekend geworden door z'n „humoristische" romans, als
„Om Papa's Principe", „De Griffier van Peewijk", „Mijnheer Focus", „Sancta
Musica" enz.
En de vierde druk van „De van Berkels ..." bewijst, dat het publiek rijkhalzend naar vroolijke lectuur uitziet.
Nu, dat verwondert mij niet. Vooral de moderne literatuur der laatste vijf
en twintig jaar heeft zooveel pessimisme gebracht, dat men verlangend kan
uitzien naar een openbaring van een wezenlijk-diep humoristische literatuur.
Het is echter te betreuren, dat de Sinclair over 't algemeen meer gewildgrappig en meermalen hopeloos banaal is, dan echt humoristisch. Je moet
nu en dan eens hartelijk lachen om z'n verschillende situaties, ook in „de
van Berkels ..." maar ten slotte vind ik dit boek berekend op grof-effect,
bijv. Hoofdstuk III, waarin o. a. die zelfmoord-geschiedenis van Verblunt
voorkomt, doet je denken aan een „samenspraak-scene", zooals die nog wel
worden „opgevoerd" op jaarfeestjes van Jongelingsvereenigingen etc. Nog erger
het volgende hoofdstuk met die Dr. Leron en z'n zenuwlijdersgesticht. Die
man trachtte z'n patienten (alle vrouwelijke) te suggereeren met een apennootjes- en onrijpe appelen kuur, enz. Akelig overdreven vind ik de meeste
hoofdstukken. En meestal onleesbaar door voortdurend gevloek. Ik mag niet
ontkennen, dat de Sinclair soms raak typeeren kan. Bijv. in Hoofdstuk I, als
Clara van Hildenaer op de verjaringsvisite van mevrouw van Berkel binnenkomt : „Ah, lieve jubilaris ... van harte, boor ... van harte ... van Berkel,
jij ook, wel gefeliciteerd, Agnes ... welgefeliciteerd, boor, ... Caroline wel
gefeliciteerd met je Ma's verjaardag
o grut, wat 'n heerlijke massa advocaat heb-je pfff mag ik m'n mantel losdoen ik stik bijna ... zoo ...
hier zitten, naast jou, ... o gunst, dat 's de eereplaats, nietwaar, Agnes, ...
naast je Ma ...?" En dan later op reis, temidden van de „aristocratische"
van Berkels, Tine met haar „Maalzijt" en „Fen Birrekel, Fen Birrekel !" Maar
het blijft jammer, dat de Sinclair grappiger wil zijn dan hij is, en een blijvende diepe humor onmogelijk maakt door z'n op den duur vervelende
flauwe aardigheden te debiteeren met 'n air van: ben ik nu niet lollig ?
En ik geloof dan ook, dat er in van Looy's „Jaapje" Keuning's „Kinderen
in verstand ...." en Henriette de Mooy's „Acht dagen", meer ware en diepe
humor te vinden is dan in de „humoristische" boeken van den Heer van
der Feen.
In tegenstelling met bovengenoemde auteurs ontbreekt hem overal : soberheid en aandachtige liefde voor de figuren in z'n werk.
P. J. R.
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J. M. Westerbrink —Wirtz. Om wat Klaprozen. W. Kirchner,
Amsterdam.
Deze vroeger bekroonde „Spiegel"-novelle werd door de auteur onder
zeer ongunstige omstandigheden geschreven. Het is de eerlijke weergave
van een meisjesziel, die het in het oude dorpsche huis niet meer kan
harden en naar „de groote stad" gaat. Het is een meisje, dat zich durft
bekennen, dat het geloof van thuis niet iets is, dat van ouders op kinderen
„overgaat". Aan het slot vindt ge geen bekend „bekeeringsgeschiedenisje",
maar een pijnlijke leegte.
De vele dialogen zijn niet onaardig, en al doet het werk hier en daar
meer als verstands- dan gevoelswerk aan, is de uitgave van deze novelle
met goed recht aan een begrafenis in de Spiegel-kolommen ontkomen.
In „Ons Tijdschrift" wacht nog een veel betere novelle „Verbonden" op
P. J. R.
een dergelijke daad.
Arie Post. Voordrachten. (Drie bundels.) Uitgevers-Maatschappij Gebr. Zomer en Keuning, Wageningen.
Reeds vroeger besprak ik „Schoonheid en Geluk", welke bloemlezing nu
niet direct „voldeed".
Ik heb mij niet vergist, dat Arie Post een flink werker is, want nu zijn
er weer plotseling drie bundels ,.voordrachten" verzameld. Wellicht ten spijt
van den uitgever van „Schoonheid en Geluk", want die zal nog wel niet
door de oplaag been zijn
Ik vind deze bundels beter geslaagd dan die eerste met dien aandoenlijken titel.
Elke bundel geeft prettige verscheidenheid, al blijf ik 't weer een raadsel
vindenwat metTollens en Staring tusschen dichters van dezen tijd be doeld wordt.
Voornamelijk heeft de samensteller getracht „verhalende" poezie te geven,
wat ik mij kan indenken. Ge vindt in den eersten bundel werk van Marie
Boddaert, da Costa, van Beers, Pauwels, Vondel, Soera Rana, Rutten, de
Mero de, enz.
Van het oorspronkelijk voornemen om bij ieder gedicht enkele aanwijzingen te geven omtrent het voordragen, heeft Arie Post gelukkig bijtijds
afgezien. We hebben minder prettige herinneringen van dat „aanwijzingen
geven" destijds in „Schoonheid en Geluk".
Nu belooft Post echter in z'n voorwoord, dat binnen kort een werkje over
„voordragen", waarin eveneens de keuze in deze bundels nader zal worden
toegelicht. We zien dit werkje natuurlijk met belangstelling tegemoet.
Ik wil dus niet nalaten deze bundeltjes aan te bevelen ; ook voor onze
„kringen" is er wel iets mee te doen.
Met den bond voor „welsprekendheid", hoewel moinenteel weer met
verkleind lijfblad, gaat het nog heel goed, hoorde ik. Vooral in het Noorden!
P. J. R.
A. van Hoogstraten—Schoch. Langs vele Wegen. J. H. Kok.
1923, Kampen.
Mevrouw van Hoogstraten—Schoch behoeft in onze kringen geen introductie meer. Naast enkele romans publiceert zij nog ander werk, zooals
„Kijkjes door 's Levens Venster", en nu dit boek : „Langs vele Wegen".
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Dit werk geeft geen belletrie, maar kleine schetsjes van twee of drie
pagina's, waarin de schrijfster vertelt van het leven. En zOO vertelt, dat ik
met blijvende belangstelling het geheele boek heb doorgelezen.
Er zullen menschen zijn, die dat soort werk te „eenvoudig" vinden.
Ik behoor niet tot hen. Ik vind dit lev enswerk moeilijk, en zooals het
hier gegeven is, echt menschelijk, en doortrild van levensliefde. En ik voel
het : zoo velen zullen gesterkt worden als zij deze woorden lezen. Is er
schooner werk dan menschen geestelijk te versterken en op te heffen uit
de meermalen verstompende levensmoeiten ?
Dit werk is doortrokken van de liefde tot Christus. En vooral daarom is
het schoon en goed.
Langs vele wegen gaan de menschen, en in hun groote verscheidenheid
gaan zij alien met hun moeiten en vreugden naar hetzelfde einddoel.
In dit boek heb ik aandachtig en met vreugde beluisterd de diepe samenklank van veler stemmen. En die samenklank was alleen mogelijk door de
liefde van Christus. Ik ben heel blij met dit eenvoudige boek, omdat het
P. J. R.
zulk echt levenswerk is.
Beginselen van de karakterkunde, door Dr S. a Los. M. A.
Tweede deel. Eerste stuk. Klassificatie van karakters bij
kinderen. Uitgave Drukkerij Holland, Amsterdam 1923.
Deze overdruk uit het (Chr.) Pedagogisch Tijdschrift bevat vooral een
orientering op misschien wel het moeilikste terrein van de karakterkunde .: het
verdelingsprincipe. De schrijver typeert de voornaamste ethologiese-theorieen,
waarbij hij kritiese opmerkingen maakt. In het 2de gedeelte van zijn studie,
waar hij over de differentiatie handelt, klaagt de schrijver er over, dat in
onze literatuur zo weinig beschrijvingen van kinderkarakters voorkomen.
Hij neemt daarom maar Madzy, uit de Roos van Dekama. Al was nu
Madzy niet veel meer dan een kind, toen zij naar Holland kwam, 't lijkt
me toch niet gelukkig om een meisje, dat tot vrouw aan 't rijpen is, als
illustratie te gebruiken bij een studie over het kinderkarakter, te meer daar
we van schrijvers (schrijfsters) als van Looy, Carry van Bruggen, Ina Boudier
Bakker, Frans Verschoren, Scharten—Antink zoveel scherper waarneming
van kinderleven hebben. De overige inhoud van het boekje valt buiten het
terrein van ons tijdschrift. Ik geloof, dat de schrijver zich daar volkomen
zijn stof meester betoont, terwijl zijn betoog helder en onderhoudend is.
v. H.

EENUM
Ets van J. DIIKSTRA.

Ziel heeft de hevigheid van haar verlangen
Met macht bedwongen en zeer scherp gewet.
En toen in felle en strenge lijn gezet
Het land, dat haar zoo zalig hield bevangen.
Onder 't geweld van wolken en van zon,
Achter de weeldrigheid van gelend koren
Rijst stoer en stomp de groezelige toren.
Ver aan den boomverhulden horizon.
De wereld ligt zoo warrelig en gril
Rondom zijn vaste statie, die zich stil
En zonder wankelen aan God ging wijden.
Mijn hart heeft niets ter wereld zOO benijd
Als zijn getrouwe stoute stevigheid,
Die vaste rust ... maar ik moet zwoegend strijden.

*

DIE BOEREPLAAS
DOOR

F. BOSMAN.

Stil boereplaas, skier eindeloos gesus
Dda.r in die songevulde grasvallei.
In grensloos grootte, ongebonde, vrij,
Die inkarnasie van soet-sluimrend' rus.
Stil boereplaas, die wereld onbewus,
Met al haar wroetel-leed en flikker-blij:
Jy staan daar ongestoord en afgeskei,
Vervoerd deur geen hartstogtelike lus.
Sluimer dan voort in soet stilswygendheid!
En volg jou effe pad van stille deug,
Deur roerloos jare spoedig weggeslyt
In stoorloos, onbekommerd, kalme vreug!
En o, solank jou gees maar word vertolk
Onwrikbaar sterk sal wees jou siel, mij yolk!

MENSCHENHANDEN
DOOR

WILMA.
IV.
Heidebloei .... ! het feest van het heideprinsesje. En niemand had zulk
een mooi feest als zij, dat vond Erica zelf ook, toen ze op den morgen
van haar verjaardag beneden kwam en met ontroering zag, wat haar
vader gedaan had, terwijl zij sliep. Alle kamers beneden had hij versierd, zooals haar moeder het vroeger voor haar deed. En terwijl ze
nog aan zijn arm rondging om te bewonderen en te liefkoozen, hoorde
ze het snorren van een motor den heuvel op.
„Wybo en Betty," jubelde ze, „zoo vroeg al! de eene verrassing na
de andere, wat zal dat vandaag worden 1"
Ze sprong naar de voordeur, dacht onderwijl: „als Wybo Betty maar
niet zoo vroeg gebracht heeft, omdat hij zich niet vrij heeft kunnen
maken 1" . .. maar schoof die gedachte onmiddellijk weer op zij, toen
ze Wybo bij het tuinhek van den motor zag afspringen. Geen zijspan!
„Heb je Betty niet meegebracht ?" riep ze hem tegemoet, „ze is toch
niet ziek ?"
Hij meende teleurstelling in haar oogen te lezen, toen hij haar zijn
hand toestak, er trok een schaduw over zijn gezicht.
„Neen, Betty is niet ziek, ze vond goed, dat ik vandaag alleen ging."
Erie keek hem verwonderd aan, ze voelde zich blij en verontrust
tegelijk. Toen trok ze hem mee naar binnen, terwijl ze haar fiere
hoofdje schudde. „Kom, Wybo, we moeten nog ontbijten. Jij hebt
natuurlijk ook nog niet ontbeten, want je moet wel dadelijk na je
spreekuur weggevlogen zijn. En denk eens, vader heeft vanmorgen
vroeg alle kamers versierd, vind je dat geen goed teeken? Vader wordt
in den laatsten tijd beslist sterker, en Barta heeft zich zoo geweerd!
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alles stond klaar, ik hoefde niets te doen, tot aan het oortje van mijn
theekopje zat een heitakje, en kijk Pit-tah eens! met zijn heikrans om
den hals! Hij vindt het alles behalve prettig, niet waar, Pit-tah,
ouwe jongen ?"
Zoo praatte ze opgewekt voort en streelde Pit-tah's opgeheven kop.
„Je hoeft er den heelen dag niet mee te loopen, hoor I"
Wybo liep naast haar de gang door. De hoopvolle blik was uit zijn
oogen verdwenen. Iets van het duistere, hulpelooze van heel vroeger,
toen hij nog student was, iets van zijn oude schuwheid, die ze niet
begreep, schaduwde weer over zijn gezicht.
Aan 't ontbijt klaarde 't wat op, maar toen Erica haar verjaarsbrief
van Matthijs voorlas, waarin stond, dat hij misschien dien avond
zelf nog een poosje kwam, trokken de wolken zich weer samen.
Het bleef een raadselachtig wisselen van licht en schaduw op Wybo's
gezicht gedurende het geheele ontbijt. „Wat heeft hij toch
dacht

r

Erie ongerust. Zelfs haar vader werd er stil van en was blij toen hij
op kon staan.
„Ga je mee naar mijn dennetjes kijken," stelde Erie voor, toen Barta
of kwam ruimen, „die langs het kerkhofhek zijn prachtig opgeschoten."
Wybo volgde haar zwijgend ; ze gingen eerst den bloemtuin door;
Erie wees hem al de vreemde bloemen, die haar vader gekweekt had,
maar ze zag, dat hij geen wezenlijke aandacht schonk. Toen ze een
dennenlaantje insloegen, kon ze het niet meer uithouden. Opeens zei
ze : „Waarom ...." maar zweeg dadelijk weer.
Wybo bleef ook zwijgen ; hij wandelde naast haar over het zachte
boschpad en trok met een dorren tak een streep achter zich aan door
het dichte, roode naaldendek. Aan het eind van het pad kiommen ze
op het heuveltje en hielden de takken van den treuriep op zij om
over de afgemaaide landen naar de purperen heuvels te kijken; daarna
kiommen ze weer naar beneden en gingen een ander dennenlaantje
in. Daar stond Wybo plotseling stil, en ademloos, zacht, alsof hij een
langen weg had moeten afleggen langs al de overwegingen van de
laatste weken heen om tot dit eindelijke woord te geraken, kwam het
antwoord: „Daarom heb ik Betty niet meegebracht, omdat ik dacht,
dat ik vandaag op jouw verjaardag uit mocht spreken, wat we eigenlijk
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al lang weten, dat jij van mij bent, en ik van jou, .... voor altijd,"
voegde hij er fluisterend aan toe, alsof dit laatste, heilige, het groote
woord was, dat aan al het andere beteekenis gaf.
Ze schrikte niet, ze voelde alleen een wonderlijke beklemming.
Eigenlijk had ze ander 't wandelen niet anders gedaan dan met
ingehouden adem wachten op het „daarom". Ze had er zich niet
zoo precies rekenschap van gegeven, wat dat zijn kon, de deur van
haar denken had ze krampachtig dichtgehouden, maar het moest in
ieder geval iets heel heerlijks zijn!
Nu ze daar zoo tegenover elkander stonden, voelde ze toch niet,
dat het iets heel heerlijks was, ze rilde zelfs even,
„Je rift Erie," vroeg hij ontmoedigd, „je vertrouwt me toch, je hebt
me altijd zoo gelukkig gemaakt door je vertrouwen."
Opeens began ze zachtjes te lachen. Ze trok hem bij de hand naar
een open plek in boschje, waar de voile zon op hun hoofd en schouders
straalde. ,.We stonden ook in de schaduw, Wybo en we hooren in de
zon! maar ik bên van jou, dat weet ik nu heel zeker en jij bent van mij."
Hij liet zich door haar meevoeren.
„Lieveling, je hebt gelijk, we behooren in de zon, het is mijn eeuwige
twijfel aan mijzelf en aan het leven, die mij telkens in de schaduw
brengt, maar jij zult me helpen in de zon te blijven. Zullen we nu
naar moeder gaan ?"
„Moeder?" dacht Erie, „kan men op twee zoo verschillende wijzen
„moeder" zeggen, dat iedereen dadelijk weet, wie je bedoelt!"
Ze nam zijn hand, die op haar schouder lag en borg ze in haar
beide handen. „Je hand is koud. Wybo, ik houd ze vast tot ze warm
is, zoo warm als de mijne, en nu gaan we samen naar vader en moeder."
Het was bijna te heerlijk. Wybo liep met opgeheven hoofd, zijn hart
sloeg Licht en blij, hij dronk zon, hij dronk tot verzadiging als 't kon
voor een heel leven, zoodat er nooit meer plaats zou kunnen zijn
voor twijfel.
„Moeder weet het," zei Erie, „natuurlijk weet moeder het,"
„Ja, en vader ook," zei Wybo ernstig; hij dacht aan dien herfstdag
vol zon, toen hij naast Erica gestaan had bij het sterfbed van die
wonder-mooie vrouw, die hij als een heilige had vereerd.
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Zij had hem het recht gegeven in dat groote oogenblik daar te
staan, en haar vader wist, dat hij maar een geluk kende, Erica te
helper' en Erica te beschermen; haar vader zou zich niet verwonderen
over wat er nu gebeurd was. Wie zich wel verwonderde, dat was Barta
in de keuken. Ze stond voor het raam groenten schoon te maken en
zag hen hand in hand naar het huis toe komen. Ze liet haar stronkje
vallen. „Heb ik van mijn leven," zei Bar,ta, „ik geloof zoowaar, dat
de dokter ons juffrouwtje weg gaat halen, dat zal mijnheer nooit
overleven."
Maar toen haar mijnheer dienzelfden morgen in de keuken kwam
en haar vroeg voor een extra feestmaal te zorgen, kende Barta's verbazing geen grenzen meer en sloeg om in hevige verontwaardiging.
„Wat mijnheer wel dacht!" en of zij, Barta, zelf geen oogen in 't hoofd
had, en wist, wat bij zulke gelegenheden paste.
's Avonds kwam Matthijs nog een uurtje tusschen twee treinen in.
Onder 't theedrinken buiten zagen ze hem den heuvel opstormen, slank
en fijn in zijn glanzende, grijs-laken officiersuniform.
Als een Russische hazewind zoo lenig, zoo teer en sterk tegelijk.
Wybo en Erica gingen hem hand in hand tegemoet. Matthijs trok
zijn zwarte wenkbrauwen hoog op, maar toen hij de twee bij het hekje
ontmoette, brak zijn verbazing in een zonnig lachen. Hij stak hen
ieder een hand toe. „Zoo .... zoo ...." zei hij.
„Mijn feest, Mat," jubelde Erie, „mijn dubbel feest, zooals je ziet."
„Dat is wat moois, Wybo, dat je mij mijn schildmaagd wegrooft,"
plaagde hij, terwijl hij Erica omhelsde en Wybo nog eens de hand
schudde. Toen liep hij tusschen hen in den tuin door naar zijn vader;
zijn lange, rechte gestalte reikte boven hen beiden uit, en opeens
voelde Wybo weer dat angstige ineenkrimpen van zijn zelf tot een
nietig, nutteloos ding, zonder wezen of wil, waarvoor nooit plaats
kon zijn in de sfeer, waarin die beiden, Wybo en Erica leefden.
Het maakte hem toch weer stil en hij had geen masker om voor
te doen, zooals veel menschen er een bezitten. Ze hebben het vlak bij
de hand, het schuift zich bijna mechanisch voor hun wezen, ze
schuilen er achter en niemand herkent hen.
Wybo kon alleen maar Wybo zijn in zijn naakte hulpeloosheid.

MENS CHENHAND EN.

161

Zijn stilheid werkte aanstekelijk, Erica werd ongerust ter wille van
haar vader en Matthijs.
Waarom was Wybo opeens zoo ? Wat hinderde hem ? En Matthijs
werd zenuwachtig uit zorg over Erica. Hij zocht naar een onderwerp
van gesprek en begon onhandig te praten over iets, dat hij zich vast
had voorgenomen te verzwijgen : de moeite, die hij had met het
soldaat zijn.
„Maar je moeder was toch een echt soldatenkind," zei Matthijs Brand.
. ." en verder kwam hij niet.
„Ja,
." weifelde Matthijs,.... „ja
De stilte van de anderen brak zijn spreken af, hij voelde, dat Erie
geen aandacht geschonken had aan wat hij zeide, zoo gespannen
wachtte ze op een woord van Wybo.
Het was een groote verlichting, toen het tijd werd voor den trein,
Erie zou hem wegbrengen, Wybo stond op om haar te vergezellen.
Toen keerde Matthijs zich opeens een tikje zenuwachtig naar Wybo.
„Mag Erie vanavond nog eens alleen mijn zusje zijn !" vroeg hij en
stak Wybo de hand toe, alsof hij hem voor iets om vergiffenis wilde
vrag en.
Erie keek onrustig van den een naar den ander. Wat wilde Mat toch?
„Natuurlijk," haastte Wybo, „ik kom Erica dan wel tegemoet."
Toen namen ze afscheid.
Zwijgend liep Matthijs naast Erie den heuvel af. Hij zocht naar een
woord, dat de pijn van 't zwijgen zou stillen en vond er geen. Straks
als ze den hoek om waren en uit 't gezicht van 't huis, zou het misschien beter gaan.
Maar toen ze op den stationsweg waren, keek Matthijs om en
voelde zich als een verrader tegenover Wybo.
Toch moest hij iets zeggen, een enkel woord, om te weten of Erie ....
maar als hij meende het woord gevonden te hebben, deed de schroom
om aan haar nieuw geluk te raken, hem haastig terugtrekken, Erie
voelde de spanning in Matthijs en Matthijs voelde, hoe ze wachtte
met ingehouden adem op wat hij zeggen zou. Ze kenden elkaar zoo
goed en waren blij dat de schemering hun oogen dekte, zoodat ze
elkaar toch niet goed aan konden zien als ze dat gewild hadden.
Boven de schemering spande zich de lichte avondhemel, bleek
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paarlemoer met roode vlammen, die naar het Oosten in den donkerenden horizont doofden.
Erie liep te turen naar dien vlammenden hemel, Matthijs hield de
oogen naar den grond. Ze waren al tamelijk dicht bij 't station en
nog had geen van beiden een woord gezegd. Eindelijk kon Erie het
niet meer uithouden.
„Mat," .... Hij sloeg zijn arm om haar schouders. „Zoo liepen we
vroeger ook altijd, weet je nog wel," zei hij opeens, „herinner je je
nog dien Kerstmorgen, toen Harold voor 't eerst Phine thuisgebracht
had? We liepen samen op het berkenweggetje. Jij was toen zoo ongelukkig, omdat Phine niet net zoo was als moeder."
„Waarom zeg je dat nu, Mat? Dat heeft toch niets te maken met
Wybo en mij!"
„Neen, zusje, in dien zin ook niet, maar ik heb vanavond aldoor
moeder voor me. Ze was zoo broos, ze kon de schaduw niet verdragen, omdat ze niet in 't schaduwland thuisbehoorde ; ze was een
echt zonnekind.
Dat ben jij ook, Erie, .... zie, och, je moet er niet boos om zijn,
maar ik ben wat ongerust."
„Over de schaduw bij Wybo? Daar moet je toch nooit ongerust
over zijn. De schaduw verdwijnt altijd, als we ze maar even, rustig
aanzien. Je weet niet half, hoe sterk Wybo is en hoeveel steun je aan
hem hebt ; bij hem behoort de schaduw evenmin als bij mij ; ze bestaat maar aan den omtrek van zijn leven. Je moet heusch niet bezorgd
zijn, Mat, ik heb zoo dikwijls over die schaduw nagedacht, omdat ik
me den schilder nog zoo goed kan herinneren. Ik geloof niet, dat er
een mensch op de wereld is, die in het schaduwland thuishoort ; ik
geloof dat er menschen zijn, die zooveel verdriet in hun leven gehad
hebben, dat ze niet meer aan zon kunnen gelooven; ze gaan zich
veilig voelen in de schaduw omdat ze geen enkele nieuwe teleurstelling
meer zouden kunnen dragen. Ik kan best begrijpen dat iemand zoo
lang vergeefs op zon gehoopt heeft, dat hij eindelijk de pijn van het
hopen niet meer verdragen kan en naar het schaduwland vlucht. Dan
lijkt het of je hart daar woont en zich daar thuis voelt, en het is
precies andersom."
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„Maar moeder dan, philosoofje, moeder had toch vêel zon en ze
kwam in de schaduw."
„O, met moeder was het iets anders! Moeder was in de zon, maar
ze vond het niet eerlijk zoo rustig in de zon te zitten, toen ze merkte,
dat er zooveel menschen in de schaduw woonden. Ze vond, dat ze
het schaduwland moest kennen, om eerlijk in de zon te kunnen leven.
Ze had de menschen immers zoo lief, Mat!"
De tranen schoten Matthijs in de oogen. „Ik heb haar toen zoo
weinig gezien. lk zat altijd maar aan die vreeselijke grenzen en er
gebeurde niets. Maar onze moeder heeft het schaduwland veroverd, ze
is er doorheengekomen, dat weet je toch heel zeker, Erie?"
„Ja, heel zeker, je hoeft heusch niet bang te zijn, Mat!"
„Nu dan zal ik het ook niet meer zijn, dan ben ik het ook niet
meer ; als jij de schaduw ziet en den oorsprong er van kent, dan ben
je ook gewapend ...." toen begon hij opeens te fluiten en met zulke
reuzenstappen te loopen, dat Erie hem nauwelijks bij kon houden.
„Mijn trein! mijn trein! .... ik zie een rookpluim !"
Toen gingen ze samen aan 't rennen en kwamen hijgend en lachend
nog juist bijtijds op het perron.
„Alles goed!" wuifde Erie .... „Alles goed!" wuifde hij terug, toen
gleed de trein de groeiende schemering in.
Erie keerde langzaam naar huis terug. „Daarom was Mat dus zoo
stil," dacht ze, „maar waarom werd Wybo dan ook opeens zoo
anders?"
„Neen, kennen doe ik de schaduw nog niet, dat nog niet,....
maar wat doet dat er toe! Wybo is Wybo en wat ik van hem ken
is voor mij genoeg om o zoo gelukkig te zijn."
Toen ging ze uitkijken over den gesluierden weg, of Wybo er ook
aankwam. En toen ze hem op zag duiken vloog ze hem te gemoet en
zag er zoo stralend uit, dat al zijn onrust verdween. Het was of hij uit
de handen van Matthijs zijn kostbaar kleinood opnieuw ontvangen had.
V.
De menschen uit het dorp schenen er niet spoedig aan te gewennen
Wybo en Erica samen te zien. Als ze hen op straat tegen kwamen
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bleven ze staan en keken hen na zoo lang ze konden. Was de afstand
z66 groot tusschen dien bleeken man met zijn ietwat gedrongen figuur
en dat slanke, bloeiende meisje?
In de stad zagen de menschen hen ook dikwijls met lichte verwondering, met iets van medelijden na. Die den dokter kenden, verheugden
er zich over; ze hielden veel van hem en dachten : „Hij heeft het
moeilijk met zijn zwakke, tobberige moeder en zuster, en hij verdient
het aan alle kanten, dat zulk een mooi, krachtig meisje hem de
hand reikt."
Ze kwamen Mevrouw Norden gelukwenschen met milk een schoondochter en achter dat hoogopgetrokken „zulk" verborgen ze al hun
vermeende weten van den druk waaronder de dokter leefde. Toch
niet zoo goed, dat Mevrouw Norden het niet voelde, en weer verdrietig
en weer jaloersch werd, alsof Wybo niets was, en alsof het geen groot
ding was voor een meisje als Erica, een kind bijna nog, door een
man van Wybo's jaren en Wybo's knapheid geliefd te worden!
Betty kon er voorloopig alleen maar trotsch op zijn, dat Erica
Brand haar zuster werd. Erica was het mooiste meisje uit den omtrek,
maar Wybo, was Wybo! en dat beteekende ook iets!
Als Erica in de stad kwam vond ze het heerlijk, met haar inkoopen
te doen en de bewonderende blikken van de menschen op te vangen.
Het was Wybo's bezit en daarom was het natuurlijk ook haar bezit.
Zoo had Wybo er haar aan gewend, wat van hem was, als het hare
te beschouwen, opdat ze toch maar vergeten zou, hoe misdeeld ze was.
Sedert ze in Oom Norden's groote huis in de Helmerstraat woonden,
kon Wybo het haar op allerlei manieren doen vergeten. Hij had een
groote praktijk en verdiende veel geld. Telkens kwam hij met de een
of andere verrassing voor haar thuis; hij ging met haar naar de beste
winkels en koos mooie jurken voor haar uit, die haar grauwheid en
scheefheid zooveel mogelijk verborgen. Wat hij koos, was altijd goed
en als zij naast hem in haar gemakkelijken zijspanwagen zat, voelde
ze zich vrij en vroolijk als ieder ander meisje van haar leeftijd. Ze
zat triomfantelijk rechtop met wangen hoogrood van opwinding, en
verbeeldde zich, dat ze eigenlijk zoo iets was als de betooverde prinses
uit het sprookje ; haar gebrek was eenvoudig de betoovering ; als de
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prins uit het sprookje kwam, zou dat alles van haar afglijden.
En die prins ! .... Ja, die had zich al aan haar vertoond en „Erica
dichter bij Wybo", beteekende hetzelfde als de prins uit het sprookje
dichter bij haar.
Als ze bij het huis op de Kerkhul waren, en Wybo haar uit het
wagentje hielp, keek ze gespannen naar de voordeur, of achter Erica
niet iemand anders verscheen, hoog en slank en even mooi als zij,
die voor haar altijd de fijnste attenties had, zoodat ze in zijn nabijheid
nog beter dan in Wybo's zijspan vergeten kon, hoeveel ze miste.
Als Erica alleen naar buiten kwam, verborg ze handig haar teleurstelling achter overmaat van hartelijkheid, waardoor Erica altijd opnieuw
zichzelf verweet, dat ze Betty verkeerd beoordeelde, dat Betty eigenlijk
heel, heel lief was, terwijl ze toch zooveel te lijden had door haar
gebrekkigheid.
Een, twee dagen hield Betty dat spelletje vol, dan zakte opeens haar
hooge stemming en dook onder in den afgrond van angst, dat de
prins, die haar betoovering breken moest, enkel in haar verbeelding
bestond, en dat al die fijne attenties voortsproten uit zijn medelijden
met haar. Dan probeerde ze nog zichzelf te redden, door zich te
verdiepen in haar eigen liefde, die toch heel echt was. Daarin kon ze
zich de meerdere voelen van Erica, want wat wist dat kind van liefde af!
Wybo was een schat! Ze was blij, dat Erica van hem werd, maar
Erica moest ook blij zijn, dat Wybo van haar werd. Telkens probeerde
ze er met Erie over te praten, om zichzelf op te houden ; maar 't ging
niet. Met Erie kon je over alles praten, behalve over liefde. Ze werd
dadelijk boos en begon over wat anders.
Als het met Betty's uithoudingsvermogen gedaan was, verviel ze in
haar leelijke jaloersche buien, waarin ze met onbegrijpelijke vindingrijkheid hatelijkheden debiteerde, over menschen, die nu eenmaal
Zondagskinderen waren en van het werkelijke leven geen flauw begrip
konden hebben.
Erica begreep niets van dien omslag bij Betty ; iedere logeerpartij
eindigde voor haar met een zucht van verlichting als Wybo weer met
zijn zijspan den heuvel opreed om Betty te halen. Dan was het afscheid
zooals de eerste begroeting, uitbundig hartelijk, zoodat Erie er weer
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niets van begreep en weer zichzelf beschuldigde dat ze Betty verkeerd
beoordeeld e.
Maar onverdragelijk bleef het, Betty over „liefde" te hooren praten.
Zooals Betty er over praatte was het klein en leelijk en slecht.
Zij gaf zich nooit precies rekenschap van wat ze voor Wybo gevoelde ;
ze wist alleen, dat ze bij hem behoorde en hij bij haar.
Als ze aan „liefde" dacht, gebeurde er jets heel wonderlijks. Dan
moest ze haar vuisten ballen en haar lippen op elkander klemmen om
niet in schreien uit te barsten, want dan zag ze haar moeder zoo broos
en zoo wit, hulpeloos angstig als een lelie in den storm.
Op een dag, kort voor Harold's huwelijk was het gebeurd. Toen
hadden ze samen op den Kanaalweg heen en weer gewandeld en over
„liefde" gesproken.
Moeder op haar sterfbed, begreep ze ; ze schreide nooit als ze daaraan
dacht, integendeel, een groat geluksgevoel maakte zich van haar meester,
omdat ze dan in een groote verte zag, en er was een lichtend spoor
op den weg daarheen, het lichtende spoor, waarvan Wybo gesproken had.
Maar als ze aan haar moeder op die wandeling dacht, moest ze
omkijken, alsof iemand daar ergens nog hulpeloos dwaalde ; ze zou er
heen willen vliegen en haar armen om dat broze, wankele wezen heenslaan. Haar armen waren nu sterk !
Moeder toen, en moeder op haar sterfbed! Ze kOn de samenbinding
maar niet vinden, en daarom had ze 'n gevoel, alsof daar ergens altijd
nog een wond bloedde, alsof het lijden daar nog geen einde had.
„Moeder, wat is toch eigenlijk liefde ?" had ze toen gevraagd, omdat
ze er Harold en Phine over hoorde praten, zonder dat ze er ooit iets
van begreep.
En toen had moeder gezegd: „Het is dit, dat je iemand je heele hart
geeft, dat je ook iemands heele hart ontvangt. Want als je iemand
niet je heele hart gegeven hebt, dan heb je niets gegeven, en als je
niet het heele hart ontvangt, dan heb je niets ontvangen." Met diezelfde
woorden had moeder het gezegd, en was opeens doodsbleek geworden.
Ze had het toen niet als iets heerlijks gevoeld, eerder als jets, zwaars,
dat een mensch te dragen kreeg; moeder had er ook uitgezien, alsof
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ze iets heel zwaars droeg en toch wist ze zeker, dat vader en moeder
van elkander geweest waren, zooals zij en Wybo nu.
En aan Wybo had ze haar heele hart gegeven, het lag geborgen in
zijn hart, zoo veilig, dat niemand en niets het ooit zou kunnen schaden
terwijl zij haar armen om iets heel kostbaars heengeslagen had, om
Wybo's hart.
Het was zwaar om te dragen, maar ze was sterk en ze vond het
heerlijk dit te mogen doen. Het was ook eigenlijk niet moeielijk een
anders hart te dragen, als je zelf daarin geborgen lag. Ze zou zijn hart
zoo verwarmen dat het nooit meer behoefde te huiveren van koude.
Maar liefde, .... was dit dan liefde ?!
Als ze het woord uitsprak, was het, als hoorde ze gezang van heel hoog
en heel ver, aan den overkant van wat de menschen „geluk" noemden.
Ze was nog te klein en te arm om het te bevatten en voelde zich
onuitsprekelijk blij, omdat ze in deze armoede al z(56 rijk geworden
was. Daarom mOcht Betty er niet over praten ! ook uit eerbied voor
Wybo niet !
Zij tweeen spraken er immers ook nooit over, ze verlangden alleen
naar elkanders bijzijn ! Het was heerlijk, dat Wybo in dezen tijd zoo
dikwijls komen kon.
Er waren weinig zieken. De herfst was in 't land, zoo mild en zonnig
als zelfs de oudste menschen zich niet herinnerden, ooit te hebben
beleefd. De wereld was een sprookje. Groene en paarse landen, violette
nevelen, die er zachtjes overheen gleden en langzaam optrokken om
als sluiers te blijven hangen in de dennebosschen rondom.
Overal brandende fakkels langs de wegen, het eikenhakhout had
nog nooit zoo fel gebrand met zulke diep-oranje vlammen. Langs de
akkers, midden op de rood-bruine heide, tusschen het jonge dennenhout, brandde het.
Goud op alle wegen, stille gezichten, verwachting van schoone
dingen, die zeker zouden komen.
De kastanjes schudden reuzengroote vruchten af, en de rozen bloeiden
midden in October voller en rijker dan in den zomer.
Zou de winter wel komen ?
Meestal zond hij een bode vooruit. Die kneep dan met zijn felle
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vorstvingers in een paar dagen tijds het brandende blad van de
boomen en doofde het uit op den grond.
Nu liet die bode ook op zich wachten en je moest maar telkens
denken : de zon is sterk! Als hij zich vertoont, zal de zon hem wel
verdrijven. Zoo ging het den eenen dag na den anderen.
Op een van die zonnige herfstdagen, kwam Wybo al vroeg in den
middag den heuvel opsnorren met het leege zijspanwagentje aangeschroefd. Hij was dadelijk na afloop van zijn spreekuur op weg
gegaan, moe en verdrietig van een doorwaakten nacht in het ziekenhuis bij een operatiepatientje, dat hij niet meer had kunnen redden ;
in zijn armen was het kind gestorven. Hij wilde er zijn meiske niet
mee belasten, maar zijn stem was dof van ingehouden verdriet over
zijn nederlaag toen hij haar begroette.
„Vertel 't me maar, Wybo," zei Erie, toen hij nog nauwelijks afgestapt was, „ik zie het immers toch! het hindert me niet."
En toen vertelde hij van klein-Miesje, dat zich zoo vol vertrouwen
aan hem overgaf, en dat hij zooveel pijn heeft moeten doen, zonder
dat het iets hielp.
Miesje had haar hoofdje tegen zijn schouder gelegd, de moeder was
er niet, het ging to snel. Hij voelde nog het gewicht van dat hoofdje
tegen zijn schouder.
„Weet je, lieveling, een man is niet sterk genoeg voor zoo iets, een
moeder is sterker! Wat ben ik zwak! wat ben ik toch zwak!" Toen
bukje hij zich opeens over het stuur van zijn motor met zijn hand
voor zijn gezicht.
Erie schrok van zijn heftig verdriet. Ze legde beschroomd haar hand
op zijn schouder. „Maar Wybo, dat is niet zwak! en Miesje heeft zeker
geweten, dat je alles voor haar gedaan hebt, wat je kon. Moeder zei
altijd : wezenlijk alles doen, wat je kunt, dat is hetzelfde, als alles
Oven wat je hebt! En dat is toch genoeg ! Miesje heeft het zeker
geweten en daarom heeft ze natuurlijk haar hoofdje zoo rustig tegen
je schouder gelegd."
„Zie, dat was Erie! dat was zijn meiske!" Altijd bracht ze hem weer
in de zon! Het werd al anders, het werd al beter! Nu zou hij den
last van het kindje wel willen dragen zijn leven lang.
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„Het gaat al over," zei hij, terwiji hij zich met de hand over het
voorhoofd streek, „je weet niet, wat zoo'n nacht van strijd en nederlaag beteekent! Dan voel je het leven overal ingesloten door den dood,
en geen enkele mooie redeneering kan den muur van afgrijzen die
zich in dat eene moment optrekt, doorbreken. En als het dan om een
kinderleven gaat! Niemand ziet den dood zoo reeel als de dokter.
Daarom heb ik zoo'n intense behoefte aan vergezicht, ik wou de hei
opgaan, om den avond te zien komen over de heuvels. Ik weet een
plekje achter het bosch, daar sta je plotseling voor de woeste hei. We
kunnen met den motor tot aan den rand komen en daar de zon zien
ondergaan, dan zijn we voor donker weer uit het bosch. Dan vlieg ik
terug naar de stad, als ik je thuisgebracht heb, want ik heb voor den
nacht nog een paar ernstige zieken te bezoeken."
Dat duurde maar een oogenblik, toen snorden ze namen al over den
grintweg tusschen de akkers door, heuvels op en af, door het geurende
dennenbosch, tot de motor stopte bij een eenvoudige boerenwoning.
Ze hadden al dien tijd geen woord gesproken in de spanning van het
snelle rijden.
Ze waren opeens gevlogen naar de groote stilte, en bleven vanzelf
zwijgen, toen ze afstapten op het erf.
Op dit vergeten plekje kwam maar zelden een vreemde ; de enkele,
die het vond, werd bijna altijd een vriend van de menschen, die hier
woonden. Ze kenden dokter Norden wel, Hij had de eerste hulp v erleend, toen de jonge boer op de markt een trap van zijn schichtig
paard had gekregen ; de man was blijven hinken.
Hij kwam den dokter tegemoet en keek nieuwsgierig naar Erica.
Met een voldaan knikje vroeg hij, of de dokter er niet in wilde
komen.
Neen, dat wilde de dokter niet, de tijd was te kort. Had Geurt een
gast ? Want Wybo zag, dat er op het erf een tafeltje neergezet was,
waarop papier en schrijfgereedschap lag.
„Ja, die ielken herfst weerkumt," vertelde Geurt, „wiej nemen anders
geen menschen in kost, maar noe mot den dokter gaan, want de
zunne steet al leeg."
Wybo en Erica namen lachend afscheid, en staken het erf over naar
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een hoogen heuvel, die opsprong tegen den rand van het bosch. De
heuvel was tot aan den top met hakhout begroeid, een smal paadje
wond zich tusschen het hout door omhoog. Boven was een open
plek, daar kon je de heiheuvels zien golven naar den Westelijken horizont.
„Nu zal je eens wat zien, Erie," zei Wybo, „ik hoop maar, dat we
alleen zijn, want je kunt er geen vreemde bij hebben, dat zou den
indruk absoluut verstoren,
sst
het is net of .... als die gast
van Geurt ons maar niet voor geweest is."
Toen ze de laatste winding van het pad voorbij waren, en op de
open plek kwamen, stond daar ook werkelijk iemand, die hen klaarblijkelijk had gehoord en nu opgestaan was, am plaats voor hen te
maken. Hij had een grooten, slappen hoed diep over de oogen getrokken voor het nog jets te felle licht, en wilde groetend heengaan,
toen hij plotseling met een half-ingehouden uitroep weer stil bleef
staan en Erica verrast aanzag. Een zeldzaam blijde glimlach glansde
over zijn gezicht. Hij nam den hoed af
„Hazelaar,"

zei hij en keek onwillekeurig naar haar handen, die
om Wybo's arm gevouwen lagen.
Even stond Erica verwonderd, toen liet ze Wybo's arm los en begon
hartelijk te lachen.
„Ja, wezenlijk, nu zie ik het opeens! Wybo, . . . . ja, dat is het
grappige van de heele geschiedenis, ik weet natuurlijk in de verste
verte niet, wie u bent, en u kent mij ook niet ...."
„Ja," viel de vreemde haastig in, „laat het als het u blieft zoo blijven,
u bent voor mij „Hazelaar", en ik ben eenvoudig een vriend, die u
kent. Maar laat me u vertellen, hoe we elkander kennen," vervolgde
hij verontschuldigend tegen Wybo, „laten we gaan zitten als u het
goedvindt, er is wel plaats voor drie. Ik was hier ook om den avond
in te wachten, de boer is een goede vriend van mij, ik kom hier
iederen herfst om krachten te zamelen."
Hij zocht een plek op een uitgebeten rand van het kopje, schuin
tegenover hen, maar toch zoo, dat hij het uitzicht hield op de heuvelen,
en vertelde van de ontmoeting in den trein.
Erie lachte tot de tranen haar over de wangen liepen en Wybo's
lichte ontstemming verdween, toen hij zijn Erie door een vreemde
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ten voeten uit geteekend zag, precies zooals ze was, vroolijk en vrij,
volmaakt vrij ! Hoe goed moest die vreemde haar begrepen hebben,
anders had hij nooit zOO van de hazelaartakken kunnen vertellen.
En de vreemde dacht, terwijl hij vertelde „Hoe wonderlijk, dat ik
haar terug moest zien op een oogenblik, dat ze weer haar handen
om iets heengevouwen had, dezelfde mooie, krachtige handen; maar
zij zelf is iets veranderd, ze is even frisch en blozend en even blij,
maar ze is ernstiger geworden, wat wonder!"
„Dus u komt hier ieder jaar," vroeg Wybo, toen het sprookje van
de hazelaartakken uitverteld was.
„Ja, ieder jaar, het is hier zoo rustig en ik houd zooveel van deze
eenvoudige menschen, van de oude moeder vooral. Het leven is een
tijdlang moeielijk voor mij geweest, zoo moeilijk, dat ik het zingen
verleerd had. Hier heb ik mijn lied teruggevonden."I
„Dat kan ik begrijpen," knikte Wybo, „dat iemand hier zijn verloren
lied terugvindt, maar bent u niet bang het weer to verliezen ? In het
leven verlies je het telkens, ik tenminste, als ik Erica niet had I"
„Maar u moet het lied vinden, dat door blijft klinken, ook al wordt
het nacht, .... zoo, . als het vanavond in de natuur ook door zal
blijven klinken, al wordt het nacht.
Zie maar, de zon is bijna weg, maar de kontoeren van de heuvels
worden al scherper, de muziek van al die bewegende lijnen wordt
krachtiger, hartstochtelijker, en als straks de lijnen uitgewischt worden
en de muziek wordt als het ruischen van de zee in de verte, dan
wordt de hemel dieper en klaarder. Zoo moet het toch ook zijn met
het lied, dat wij vinden voor ons leven."
„Ja," knikte Erie ontroerd, „dat begrijp ik! Dat is het toch eigenlijk
wat moeder ook gevonden heeft, niet waar, Wybo, en waarnaar de
schilder, die moeders portret gemaakt heeft, altijd zocht. De schilder
is gestorven van heimwee naar het onaantastbare, naar het licht dat
door geen schaduwen verdonkerd kon worden. Is het dat niet, waarnaar we eigenlijk allemaal zoeken?"
Wybo zat met de elleboog op zijn knieen, de hand onder 't hoofd;
de vreemdeling zag, dat zich breede rimpels groefden achter zijn gespreide vingers.
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In zijn aandacht drong hij Erica op zij to zien.
Ze legde zacht haar hand op zijn arm. „Denk je aan Miesje ?"
vroeg ze.
Hij schudde het hoofd. „Niet aan Miesje, dat van Miesje is het ergste
niet. Hoe weet iemand, of zijn licht zal duren, of het lied in hem zal
blijven dOOrklinken."
„Dat kan alleen degene weten, die door alle schaduwen van het
leven heengegaan is."
„Waarom Wybo? Vallen ooit over een enkel mensch alle schaduwen
van het leven samen ?"
Hij aarzelde even .... „ja .... soms, .... ik heb gezichten gezien, zelfs
jonge gezichten, uitverkoornen van het leed."
„Van God ...." zei de vreemde eerbiedig.
„Misschien was de schilder zulk een uitverkoorne," waagde Erie
fluisterend, „misschien heeft hij daardoor niet gevonden, voor hij stierf."
„Toch," ging ze blijer voort, „voel ik hem nooit gestorven." Ze keek
den vreemde vrijmoedig in de oogen, terwin ze dit zeide, „u lijkt niet
op hem, maar ik moet aldoor aan den schilder denken, alsof hij nu,
op dit oogenblik bij ons was."
„Vertel mij nog meer van hem," drong de vreemde.
„Hij kwam altijd op vaders kweekerij nog voor ik geboren was.
Hij had moeders portret geschilderd. De meeste menschen herkenden
er moeder niet in, maar het was moeder heelemaal, niet waar, Wybo?
Vader vond het eigenlijk ook zoo. Hij bleef opeens weg; niemand
hoorde iets meer van hem. Eindelijk kwam hij weer terug, toen was
hij ziek van heimwee. Ik was twee jaar, en toch weet ik het nog
precies, ik noemde hem de groote, zwarte man. Hij sprak nooit tegen
mij, maar ik was niet bang voor hem, ik vond het blijkbaar heel
gewoon.
Na een poos bleef hij weer weg, we hebben hem nooit teruggezien.
Moeder zei, dat hij blind geworden was van het zoeken en dat hij
daarom verzorgd werd in het groote, witte huis, dat je heel in de
verte uit mijn slaapkamerraam kon zien. Later heb ik wel begrepen
wat ze daarmee bedoelde. Hij is in dat huis gestorven, maar voor
mijn bewustzijn leeft hij nog.
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II.
Tot een bespreking over Wilma's kunsttechniek behoort ook een
beschouwing over de bouw van haar stukken.
Die is in „Offerande" nog zeer zwak. Er komen fragmenten in voor,
waarin we het grootsche van haar kunst gaan voelen — die grootsch
wordt bij zielestrijd en zieleoverwinning — maar dan plots worden
deze onderbroken door naturalistische trekjes, erin gebracht door
Jenneke van 't Veldhuus met haar dialect, of door een sentimenteele
overpeinzing, die de eenheid van de compositie niet ten goede komt.
Daar staat Erik bij zijn drukproeven, en voert zijn groote strijd;
dat wat hij aan zijn God gaf, bleek toch te zijn eigenliefde. Nu de
keus: God of zichzelf. En angstig wordt zijn strijd:
„Op eens trok hij in wanhoop zijn handen terug en wankelde
van 't bureau weg.
Z66 had hij 't immers in zijn koortsvisioenen ook gezien,
hijzelf, worstelend om zijn bezit, als een dief, een roover 1 —
Alles was al verloren!
Hij had al genomen, wat hem niet toekwam.
Zijn werk, als een reine Godsgave ontvangen, die hij even
smetteloos aan God had willen teruggeven, bezoedeld! —
Geen redeneering kan hem baten.
„Wat moet ik doen ? Wat kan ik doen ?" zuchtte hij radeloos.
„Ik wil alles doen, als ik maar niet weer in die oude ellende
behoef terug te zinken.
Ook het liefste wil ik geven, Ook dat, wat een stukje van mijn
leven is, als 't moet, als 't me tot een strik zou worden, —
ja, als 't moet
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En ik had toch uit de vorige verwarring van mijn bestaan nu
eindelijk gevonden het eenige, dat werkelijk waard is, om voor
to leven ;
ik had toch gezegd: „Neem Gij, wat U toekomt, mijn God !"
„Is dat alles dan weer een vergissing geweest," klaagde hij verder!
„En toch, God weet, dat 't toen echt was, heelemaal echt.
Maar wat dan?
Z66 kan ik mijn werk de wereld niet uitsturen!
Wat moet ik doen?
En als vernietigend vonnis stonden hem opeens de woorden
voor de geest, die Jezus zelf gesproken had: „Indien uw hand
of voet u ergert, houw ze af, beter verminkt, dan ---"
Dus zelfs 't van God gegevene opofferen, als 't moest dus ook,
„Ja," zuchtte hij, „ik zie 't nu duidelijk, mijn werk is niet meer
wat 't was, toen ik 't als een reine gave van God ontving, ik kan
't Hem z6o niet teruggeven — en bevend, met tranen, nam hij
een van de bladen en scheurde 't middendoor.
Toen was 't of er iets in hem zelf brak en met een wanhopigen
snik legde hij de stukken neer, en keerde zich af naar de open
balkondeuren. 1)
't Was donker in de kamer geworden van hoog optrekkende
wolkenmassa's als machtige berggevaarten, zwart aan den voet,
langzamerhand in violet oplichtend tot aan de toppen, die zilverwit
tegen den blauwen hemel aanblonken. Van alle kanten kwamen
ze opzetten met gapende kloven, grillige rotsen en loodrecht oprijzende muren. Het zonneblauw kromp hoe langer hoe meer,
't licht om de toppen verflauwde. —
Ach, ga toch niet heen, liefelijk licht!
Maar de laatste gloed verdween, en duisterdreigend, met felgele
hagelstriemen aan den horizont hing de wolkenmassa zwaar en
zwart over 't land. 'n Geweldige windstoot deed de oude eike1)

Wat volgt, is tevens een mooie illustratie van wat in de aanvang van dit

artikel reeds werd opgemerkt omtrent de correspondentie van gemoedstemming en
natuurgesteldheid.
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takken buigen, alsof ze boeken moesten, de dunne berketwijgjes zwiepten sidderend heen en weer, — daar vielen de eerste regen droppels.
Erik sloot de balkondeuren, maar waagde 't nog niet om te
zien naar wat daar op zijn schrijftafel lag.
Straks, als die eerste doodelijke pijn voorbij was, dan zou hij
't doen — dan zou hij zijn offer brengen ...."
Ondertusschen zit z'n moeder beneden te wachten. En in wat dan
volgt, gaat de echtheid, die ons uit deze zieleworsteling tegenspookte,
z66 dat het ons zelf angstig maakte, die echtheid gaat te loor in sentimenteel-dweepend gepeins.
„Beneden zat z'n Moeder en wachte met een glimlach. Ze had
wel gezien, dat 't boos weer werd. Nu zou Erik de trap af komen
stuiven, bij twee, drie treden tegelijk — en naast haar gaan
zitten, — en met haar luisteren naar 't gebruis van den wind
en 't gekletter van den regen, — en dan zou zij z'n hand in de
hare nemen, en hij zou haar alles zeggen, wat hem deerde, tot
't vanzelf weer licht werd. Een rukwind deed de deuren in huis
openvliegen. Ze hoorde 't dienstmeisje zich door de kamers reppen,
om alles te sluiten.
„Nu zal hij terstond komen, mijn Erik". Ze verbeeldde zich al,
zijn vlugge sprongen te hooren, ze zag hem weer als jongen, dien
eersten keer na zijn vaders dood.
Hij zat boven zijn schoolwerk te maken, zij was beneden in
de huiskamer bezig met haar handwerk.
't Was een brandend heete zomerdag geweest, tegen den avond
kwam er een duchtig onweer opzetten.
Toen de eerste bliksemstraal door de lucht flikkerde, was hij
de trap af komen stormen met zijn boeken en schriften, en
zwijgend naast haar gaan zitten werken.
„Ben je bang, voor 't onweer, Erik," had ze hem toen gevraagd ?
„Bang ? neen moeder, niet bang," was 't antwoord geweest, met
een hoogen blos van verlegenheid : „maar u weet wel, moeder," —
en toen had hij met een ernstig gezicht naar 't portret van zijn
vader gekeken, en bij een harden donderslag zijn arm beschermend
om haar heen geslagen.
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Ze had 't begrepen.
„Zal je goed voor je moedertje zorgen ?" had zijn vader gevraagd,
een dag voor zijn sterven.
Dat had de jongen altijd goed onthouden, en sedert was hij op
zijn post, ook later, toen hij man werd, en met zijn vroolijk
gezicht de donkerheid binnen tot helder licht maakte, als 't stormde
en onweerde.
Vreemd, dat hij nu niet kwam I"
Maar na deze onwerkelijke onderbreking gaat 't weer door met
eenzelfde innerlijke kracht, waarin 't talent zich openbaart; de strijd
wordt weer groot, 't wordt de worsteling tusschen Erik en zijn moeder
om het boek, — en met het grootsche, het geweldige van de zieleworsteling harmonieert weer de stij1 en de taal, die haar stijl en taal
blijken te zijn.
„Vlak boven Eriks hoofd kletterde de regen op 't platte dakje
van zijn kamer ; 't plaste naar beneden, tot 't als snelvlietende
beekjes langs de tuinpaden naar den even lager liggenden weg
stroomde ;
't gulpte uit de pijp van de dakgoot opzij in den regenbak
met diepen-klaterenden val, altijd maar voort, — altijd maar
voort -Erik stond met 't gezicht tegen de ruiten gedrukt, leunend op
den knop van de deur, met gekromden rug, alsof 't leed van de
heele wereld als een stortvloed op hem aankwam.
Nooit zou hij 't hoofd meer op kunnen heffen.
Alles was immers fout, ook 't goed begonnene. Hij zou nooit
meer iets dfirven beginnen, hij durfde zich niet meer verroeren,
overal loerde 't zelfde kwaad, overall —"
Doch dit schetsje behoorde tot Wilma's eerste werk. En juist, het
laatste, de bouw van 't verhaal, is het, wat door oefening en zelfkritiek winnen kan.
En 't gaat daarmee ook crescendo, maar de lijn is te lang om stap
voor stap te volgen — vandaar geen voorbeelden —, langs een reeks
van novellen, de training, gaat het naar de roman.
Ook daar is 't nog niet volmaakt, ofschoon de vooruitgang duidelijk
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waarneembaar is. Als voorbeeld diene 't laatst verschenen werk : „Die
vrijwillig dragen."
Er bestaat verschil van meening over de vraag, wie eigenlijk de
hoofdpersoon is in dit verhaal. De persoon, waar 't omgaat.
Is het Bertha, „met de grijsheid van den doorgeworstelden nacht
nog over haar gezicht, een kloosterzuster uit het Heiligenhofje met
oogen, waarin glans van zuivere liefde."
Is het Wil, de dominee, die de lange refs door het land van afgrijzen
gaat ondernemen ?
Of is het Reijnold, die tegen 't wreede leven niet Op kan, maar die
dan eindelijk toch durft te gelooven, Gods vrijwilliger te zijn en een
man durft te worden, die zijn leven uit Gods handen vrijwillig in
zijn eigen handen neemt ?
Er is geen hoofdpersoon in dit boek. En dat is niet erg (er zijn
wel weer romans zonder held), zoo de personen in de roman dan
niet alle zoo belangrijk gemaakt worden, dat ze eigenlijk allemaal
hoofdpersonen zijn.
En dat is hier het geval. De personen verdringen elkaar. En als
gevolg : paralellie in de figuren.
Bertha en Wil komen beide door het land van afgrijzen been;
Reijnold en Ben worden beide God's vrijwilligers; Johansen en Reijnold
zijn eigenlijk eenzelfde beeld in twee personen ; er is een geheimzinnige
overeenkomst tusschen Reijnold en Pimmie, tusschen Elly, de domineesvrouw met haar geschonden Wang en Reijnold, de van het leven verminkte.
Als gevolg ook : geen voldoende diepte in de psychologische teekening.
De roman zou er — al is hij dan nu ook waarschijnlijk in deze vorm
op de werkelijkheid gebaseerd — in diepte en duidelijkheid aan gewonnen
hebben, als een der personen in 't middelpunt was geplaatst en de
andere slechts als bijfiguren er om been.
Toch beschouwe men deze roman niet als een mislukking. Enkel
als een doorgangsstadium naar een betere techniek. En als zoodanig
ook te waardeeren, wat haar bouw betreft.
In de breedte van behandeling ligt voor Wilma de kracht en de
bekoring, maar ook de diepte vraagt, Die vraagt dieper doordringen
bij haar.
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Wat in Wilma aantrekt, altijd weer, dat is haar heilig optimisme.
Dat is de zekerheid, dat na de strijd de overwinning komt. Een
zekerheid, die z66 groot is in haar eigen doorvoelde zieleleven, dat
ze geen andere typen haast schildert, dan enkel die tenslotte weten
koningskinderen te zijn.
Iedere tijd heeft gezongen van heilig optimisme, iedere tijd heeft
gekend zijn eigen overwinningslied.
Het was daar in de kloosters ; in dezelfde kloosters waar de nonnen
„weefden met bloedrood en zwart", daar was ook de heilige vreugde
voor haar Bruidegom:
„Ten was haer geen verdriet
Haer uutvercoren is schoon, wit ende root".
Daar zong de nachtegaal, en zij zongen mee in haar hart:
„Die nachtegael heeft suetelic gesongen,
Den clanc, den clanc heeft wonderlijc geclongen". 1)
„Daar was het, of het bloeien nimmer einden wilde en een witte
verteedering door de luchten kwam."
Ook Jan Luyken weet ervan te zingen ; hij, de man van de vele
sombere doodsoverpeinzingen, weet het:
„de schoonste rust van buiten
kan 't verwinnen"
en hij zingt van het licht, „omdat het licht zich als een gulden vlechtwerk door zijn duisternis spreidde."
En het klinkt heel anders als het serene gezang der devote nonnen, maar
ook het zijne is de zang van de heilige vreugde, is het overwinningslied :
„Neen overgoude dagen,
Wij treeden in u voort,
Op dat wij 't leven draagen,
Door de opgesloten poort,
En ons geen naberouw doorknaagd,
Maar 't eeuwig welbehaagen
Al 't leet naar achter vaagt."
1) In de middeleeuwsche mystiek is de nachtegaal een beeld van Jezus.
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En in onze tijd dringt soms ook nog wel een enkele lichtstraal door
triestige troosteloosheid heen.
„Die eenmaal Zijn beminde werd,
Kan nimmermeer verderven.
Tot zuivre vreugd wordt hem de smert
Van leven en van sterven".
Maar dat zijn dichters — en Wilma is novelliste, romanciere. En
novellen en romans vragen spannende handeling, dramatische actie.
Daarbij moeten alle gebeurlijkheden aanloopen op een enkele ontknooping.
En dat bij de strijd die een menschenziel doormaakt. Daarbij
kan de kunstenaar de zieleworsteling aan laten groeien tot een
geweldige spanning, waarbij de lichte morgen, die volgt op de nachten
van angst, de ontknooping kan zijn.
Maar de lichte morgen zelf is juist vrij van alle spanning, die is
louter vreugde en vreugdebedrijf.
„Mijn lied zal als een Licht zijn, in onze woning, dat nooit uitgedoofd
wordt, ik zing de schaduw weg.
Mijn venster staat open, ik hoor het aanruischen van het leven, van
den nieuwen dag."
Zulk een stemming is vrij van spanning, vrij ook van dramatische
actie, ongeschikt dus om de stof te leveren voor een novelle of roman.
Toch probeert Wilma het wel. Dat is ook te verwachten van iemand,
bij wie men leest, dat al wat de schoone harmonie verbreekt, werk is
van de Booze.
„We moeten er in Gods kracht mee worstelen, tot we er boven uit
rijzen. Dan wordt er iets gewonnen, iets overwonnen in de wereld."
En in „Zonen der Jeugd" zien we dan ook de oude boschwachter
Udo, de mooie overlichte figuur, genomen van 'n schilderij.
Hij heeft zijn heele leven uitgeleefd tusschen de zandheuvelen en
de jonge dennebosschen. Hij heeft met zijn Brechte gestreden, tot de
deuren van de feestzaal eindelijk voor haar zijn opengegaan. Hij heeft
vijf flinke jongens mee helpen opgroeien, en zij waren als pijlen in
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de hand eens helds — hij schoot ze af, toen het de tijd was en zijn
hand beefde niet.
Nu was daar enkel zijn kleindochter Brechte nog maar bij hem,
en nu
„Nu zat de oude boogschutter op zijn bank in de zon uit te
zien naar het oogenblik, dat God hem wenken zou om op te staan.
Toen de zon haar stralenbundels teruggetrokken had door de
breede stammepoorten voor de oude woning, en de avondschaduwen
vielen, en de muziek van de heide zweeg, kwam Christiaan's
Brechte naar buiten. „Grootvader", zeide ze, „het wordt wat kil
voor u, ik zal u in huis brengen."
Hij kwam langzaam overeind en leunde met zijn eene hand op
haar schouder, met de andere op den krukstok. Zoo gingen ze
samen naar binnen ; - en daar in de leunstoel bij den haard
begon het wachten opnieuw, tot God zou wenken. — Men wist niet,
wat schooner was op zijn oude gezicht de groote geschiedenis
van zijn leven, die daar in geweldige lijnen uitgebeiteld stond,
of de heilige stilheid van dit wachten in het licht der eeuwigheid."
Wat techniek betreft, is dit verhaal een van de beste die Wilma
geschreven heeft, maar — de spanning ontbreekt. Wel is er actie in,
veel actie zelfs, maar geen dramatische actie, die alle gebeurtenissen
doet uitloopen op een punt, het punt dat dan de wending brengen
moet. Alle gebeurtenissen gebeuren achter elkaar, niet met elkaar.
En zoodoende krijgt dit verhaal als men het even ontdoet van zijn
schoone vorm, veel weg van een kroniek.
Voor een novelle of roman is noodig de zielsnood. Natuurlijk niet
voor alle personen eruit — in „Oostloorn" is het de oude dominee,
die lacht naar zijn graf toe — maar voor de novelle, de roman zelf
wel. Dat wil dus zeggen, voor de hoofdpersoon er uit.
Ook Wilma voelt dat. „De Profundis" heet een van haar eerste
bundels. En ook in de andere bundels schildert ze telkens de donkere
opgangen, de strijd om angst, de strijd om iced, de strijd orn schuld.
Daarbij valt dan een eigenaardige trek op te merken, Niet bij de
hoofdpersonen, de gebroken levens, zelf, maar bij hen, die zoeken wat
verloren is, gedreven door heilige liefde. Beter dan door omschrijving
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met woorden, is dat misschien duidelijk te maken met een paar
schetsen van Wilma zelf.
I, „Marrigje, de kostersdochter, liep altijd met gebogen hoofd,
alsof ze naar iets zocht. De handen hield ze stijf tegen de borst
gedrukt, ze wilde haar gebroken hart vasthouden. Als ze 't losliet,
zou het heelemaal uit elkander vallen. De menschen zeiden, dat
Marregje gek geworden was, omdat ze haar eer verloren had, en
dat ze nu aldoor liep te zoeken in zonneschijn en regen, naar
den man, die haar beroofd had.
Maar dat was toch niet zoo.
De doming wist 't beter. Marrigje was eens een goede catechisant van hem geweest, en als hij de menschen zoo over haar
hoorde spreken, schudde hij het hoofd en zeide: „Marregje luistert,
of ze de voetstappen ook hoort, de voetstappen van den Eenen
Soms meent ze, dat Hij heel dicht bij haar is, dat kan je wegen
aan het licht, dat in haar doode oogen komt; — maar dan wordt
Marregje ineens bang en vlucht weg voor de naderende voetstappen. Marregje durft haar gebroken hart maar niet loslaten,"
De Domin g scheen altijd de voetstappen te hooren. Zijn oogen
waren zoo diep en ernstig van innig medelijden, maar tegelijk zoo
klaar en licht van dagheldere blijdschap, alsof ze al de levenssmart,
en al de levensvreugde, die er op de heele wereld te vinden was,
ingedronken hadden."
't Werd iedere dag erger met Marregje. ledere dag werd de last
zwaarder. Toen op 'n donkere avond in Maart, wilde ze dat heel zware
neer gaan leggen in 't heiligdom, de grijze verweerde kerk — en haar
zwarte schim gleed rusteloos zoekend om de muren. De volgende
morgen werd haar lijk gevonden aan de oude eik op de hoek.
Nu was ook licht weg uit de oogen van de dominee. 't Heiligdom
was ontwijd, en alles wat hij gegeven had, was immers niets meer,
zelfs zijn mooie liefde niet; want dieper dan zijn liefde lag zijn leven,
waar 't alles uit opbloeide, — en dat was doodelijk gewond. Marregje's
wanhopige oogen trokken hem weg van de preekstoel af, trokken hem
altijd verder de donkere wegen op, die zij gegaan was.
Enkel de oude scheper begreep dat. En die wees hem dan ook de
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weg : „'t Is kret, zoo as 't in den Biebel steet : 6.-je 'n goeie scheper
bint, dan
,"
„Ja, dan, .... met 'n schok was 't hem door de ziel gegaan,
dan ga je 't verlorene achterna, tot in denzelfden angst, dezelfde
Godverlatenheid, dan Beef je je leven 't diepste in je waar al 't
andere schoone uit opbloeit.
Nu wist hij, waarom Marregje's oogen hem trokken, de donkere
wegen in. Voor haar — voor al die andere gebrokenen, achter
den Eenen aan, die voorgegaan was.
't Werd nu heel stil. Over de roodbruine, bezonde heide zong
de Meiwind zijn lied van den Zomer die kwam. De wilde zandgolven in de verte glinsterden als wit-goud tegen de blauwe heuvelenlinie langs den horizont.
De Domino wist, wat hij doen moest.
Terug naar het heiligdom wilde hij, en daar in de eenzaamheid,
nu de oude gloriezangen verstomd waren, en al de heerlijkheid
verdwenen was, op het altaar leggen, wat dieper dan zijn liefde
was, — zijn leven."
De Zondag daarop was 't heel stil in de kerk.
IL Het liefst was het arme, achterlijke Peterken, met zijn opgetrokken
schouders en bolwit gezicht, Zondags bij grootvader Drikkes in het
Veen. In de week kon hij niet mee in de drijfjacht van de anderen,
de sterkeren thuis.
Maar bij grootvader Drikkes vergat hij voor een poos de benauwing,
die hem drukte, in de heerlijkheid van het stil naast Grootvader zitten,
zonder dat er iemand was, die hem schold.
Grootvader Drikkes was 'n koningskind. Dat was hij geworden in
de uren van strijd en in de uren van stil gebed. En wat hij dan ook
het zekerst wist uit zijn oude Statenbijbel met de koperen sloten,
dat was, wat daar op de eerste bladzijde stond : „Ende Godt sagh,
dat het goed was! .... " En het andere, het armelijke en gebrekkige,
kwam van den Booze.
Toen kwam de uitbarsting bij Peterken, zijn groote uitbarsting van
drift en angst tegen Rik, z'n oudste broer, zijn straf — niet meer
zijn vlucht langs de wijde, witte kanaalweg
naar grootvader Drikkes
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naar het Veen, zijn duldelooze eenzaamheid, zijn neerglijden in de diepte.
's Avonds laat kwam toen Rik, bleek van angst, vragen in 't huisje
in 't Veen, of Peterken daar niet was. En ging toen weer weg, om
te zoeken
En in dat huisje, dicht bij 't vuur, zat grootvader Drikkes en zocht ook
„Hij gunde zich geen rust ; zijn oude kromme lijf zat neergedoken
in den leunstoel onder de schouw, zijn grijze hoofd was diepgebogen over zijn gevouwen handen, .... zijn ziel was uitgegaan
om naar de ziel van het kind te zoeken, zijn ziel was verdwaald
in onzegbare verschrikkingen, ze was klein en zwak geworden,
in angst gebonden als Peterken's ziel ; ze zwierf door de meedoogenlooze eenzaamheid van het sneeuwland, ze was verstijfd
van koude ; ze struikelde en viel en bloedde uit duizend wonden,
al de wonden die het leven eens geslagen had, gingen bloeden, ....
en er was geen licht op den weg, .... geen enkel, ... de Eene
was er niet, die toch gezegd had, dat Hij het licht der wereld
was, nu .... en altijd! Hoe zou Grootvader Drikkes klein-Peterken,
weervinden, als die Eene niet met hem ging! ....
Heel diep was de lijdensnacht dien grootvader Drikkes doorging.
Soms was het of hij Peterken, klein-Peterken in zijn armen had, -of iemand hem Peterken van het hart wilde scheuren, het kind,
dat toch bij hem behoorde, ... . hij sprak, hij schreeuwde om
Peterken.
Dan weer was het, of hij zelf Peterken was en weggesleurd
werd in een grondelooze diepte. — In zijn bitteren angst bemerkte
hij niets van het naderen van den morgen.
Want de groote vijand stond er, . , . , en hij spotte met Grootvader Drikkes en zijn geloof .... „Ende Godt sagh als wat Hij
gemaeckt hadde, ende siet het was seer goet! .... "
,,Al het armelijke en gebrekkige is immers mijn werk, Grootvader
Drikkes! — ja zeker! mijn werk .... dat ik kom opeischen, en nog
meer!" .... Ja, het was, of de Booze al de dichte duisternissen
rond hem schaarde, al de zonden van zijn jeugd en van zijn later
leven, al de geschiedenissen van nederlaag en afval, opdat Grootvader Drikkes toch vooral goed zou weten, dat hij de koning
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was en niet de Andere naar wien zijn ziel nu zoo wanhopig zocht.
Hij tergde hem met zijn eigen geruste woorden, dat „later Peterken's
ziel wel vrij zou worden als het zwakke lichaam verbroken was" ....
Had nu de Booze met het arme leven ook Peterken's levende
ziel in het verderf gesleurd ? „Later ! later! .... in den hemel!" had
Grootvader Drikkes altijd gezegd . , .. En nu was de hemel gesloten ! ....
hij voelde den hemel gesloten, en waar „ waar was de Eene,
die toch overwonnen had ?"
„Toen het zoo heel zwaar werd, begon eindelijk aan den horizont
boven het donkere gestruik het gouden spel van de eerste
zonnestralen."

En de volgende dag trok Grootvader Drikkes achter de lijkbaar
aan, de lange Veenweg of naar het kanaal.
„Het was een zware gang voor Grootvader Drikkes, het was
een varen naar de diepte ; maar ook alleen het hart, dat wezenlijk
liefheeft, kan zich zoo vrijwillig laten binden aan het gebondene.
Toen de armelijke stoet langs het koude, strakke kanaal trok,
onbarmhartig strak en recht, — en eindelijk het donkere gestruik
naderde, waar al de sneeuw was neergetrapt en weggegleden, was
het den ouden man, of hij met Peterken wegzonk in de wateren,
al den angst en al de schuld deden hem daarin wegzinken ;
al zijn blijdschap moest hij afleggen in de worsteling om de ziel
van het kind, die aan de zijne gebonden was, voorgoed!
Maar wonderlijk ! het was, of hij bij iedere schrede op dezen
schrikkelijken lijdensweg al klaarder zag het glanzend aangezicht
van den Eenen, naar wien hij in den nacht gezocht had, ....
den Koning aan het kruis, die immers eerst, in de diepte van
Godverlatenheid, voor hem de overwinning behaald had!"
In de romans van Wilma vinden we dan de uitwerking van het
hier aangegeven. thema. Dat is ook to verwachten, omdat dat overeenkomt met het karakter van de roman tegenover dat van de novelle.
Een novelle moet, om zijn beperkte omvang, volstaan met een
enkele aanduiding, waar de roman kan geven de alzijdige belichting.
Daarin kunnen de personen, met hun levenshouding, van alle kanten
worden geteekend.
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De uitwerking vinden we in de roman „Die vrijwillig dragen." Reeds
de titel is in dit verband opmerkelijk.
Johansen en Reijnold zijn de van het leven verminkten, Bertha en
en Wil de helpers, die om te kunnen helpen, door de nacht van het
afgrijzen heen moeten.
Eerst probeert Bertha het anders, om te helpen, en in haar liefde
tot Johansen eischt ze. Ze erkent het zelf als ze haar droefenis als
een koninklijke gift in Reijnolds handen legt:
„Zie, ik kOn niet, .... och u begrijpt wel, .... ik kOn niet alleen
geven, ik had een gevoel, of ik aan de hoogheid van de liefde
zelf te kort deed, als ik niet eischen mocht, en dat was goed!
maar ik had in hem moeten gelooven! Ik had hem moeten helpen
tot de strijd gewonnen was!"
En in hun gesprek over Johansen, spreekt Bertha dan haar voorgevoel uit over de manier, waarop 't dan wel moet:
„Ik wil zoo graag naderen, ik wil zoo graag meedragen! Ds.
Sternberg sprak toch over het gemeenschappelijke van de schuld...."
„Dat deed hij, maar denkt u, dat het wezenlijk mogelijk is, z456
naast elkander te gaan staan?
Die het wezenlijk kan, heeft de eenzaamheid opgeheven."
„Christus kan het toch, en wij moesten het toch ook kunnen,
als we werkelijk Christus toebehooren."
En ook Wil klaagt het uit in een donke y voorgevoel:
„Als je niet alleen lijden gaat door de schuld van een ander,
maar als je door dien ander schuldig wordt! Als je je zelf moet
gaan aanklagen als een misdadiger, als je zelf moet gaan bidden
om vergiffenis !"
Dan komt de vraag tot reeele scherpte in beider leven in hun verhouding tot Reijnold. En in eenzelfde nacht volbrengen zij het bovenmenschelijke — door het afgrijzen in het land van de donkere schuld
komen zij heen, en enkel de liefde is overgebleven.
En samen kunnen ze dan ook aan Reijnold brengen de belofte van
nieuwe levensmogelijkheid:
„Durf je, wil je, al de schuld op je nemen, met al den smaad
en al de schande!
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Dan hef je den steen op, die over het graf van je leven ligt,
dan ben je een mensch!
Durf je het goedvinden, dud je gelooven, durf je Gods vrijwilliger to zijn!
Durf je dragen? .... Niet berusten, maar dragen, .... op je

nemen! .... dat is worstelen, zooals je nog nooit geworsteld hebt,
omdat aan het begin van je leven God staat, die je daartoe uitgekozen heeft!"
En nu bekruipt ons alien, telkens als wij weer deze en dergelijke
verhalen lezen, eenzelfde vraag, namelijk deze, of Wilma hier van
haar personen geen Christusfiguren maakt.
Van de dominee, die 't verlorene achterna ging in dezelfde angst
en dezelfde Godverlatenheid.
Van grootvader Drikkes; al zijn blijdschap moest hij afleggen in
de worsteling om de ziel van het kind, die aan de zijne gebonden
was, voorgoed!
Van Bertha en Wil; „als je niet alleen lijden gaat door de schuld
van een ander, maar als je door dien ander schuldig wordt!"
Een volmaakt litterair kritikus zou hier antwoord moeten geven.
Enkel, omdat die moet beoordeelen, of de mogelijkheden, die Wilma
in haar personen legt, blijven binnen het menschelijke.
Maar wij staan er niet alleen tegenover als litteraire beoordeelaars.
Wij, die ook in zielsangst de liefde in het aangezicht hebben gezien,
wij kennen daarom de huiverende diepte en de oneindige heiligheid.
En daarom schroomt ons hart voor een antwoord op deze vraag —
wij blijven staan bij het bedenken — en in ons blijft enkel natrillen
de weerklank van het overwinningslied:
„Heen en weer ... heen ... weer, gaat de weversspoel; een kunstig
netwerk van draden.
Wij menschen zien het begin, de groote Meester weet het einde."
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C. TAZELAAR.
CARRY VAN BRUGGEN, HET HUISJE
AAN DE SLOOT. (Wereldbib. 1923).
Er is sinds „Het huisje aan de Sloot" verscheen al zooveel geschreven
over dit merkwaardige boek, in dagblad zoowel als in literaire periodiek,
dat een recensie thans overbodig mag worden geacht. Wie meeleeft
in wat de critiek zegt — en welke lief hebber van literatuur kan
buiten de critiek - heeft al meerdere malen z'n eigen indrukken
kunnen toetsen aan de opinie van anderen en overal minder of
meerder uitvoerige beoordeelingen gevonden.
Het is daarom ook niet m'n bedoeling het boek nog eens weer te
gaan bespreken. Maar, uitgaande van de gedachte dat het genoegzaam
bekend is, wil ik beginnen op het punt dat doorgaans 't slot vormt
van een recensie, met de vraag: waarin ligt nu de beteekenis van dit
geschrift, waardoor heeft het in betrekkelijk korten tijd zoo grooten
opgang gemaakt ? Deze quaestie is van zuiver literairen aard en
daarom in een tijdschrift als het onze vooral belangrijk.
In de eerste plaats dan geloof ik te moeten antwoorden : omdat
we bier hebben een proeve van de allernieuwste romankunst, die de
analyseerende beschouwing der kinderziel tot hoofdmotief heeft. Ik
behoef wel niet te komen met titels uit het werk van Ina BoudierBakker, Marie Schmitz, Mevr. Kooy-v. Zeggelen, Elisabeth Zernicke,
Mevr. v. Hille-Gaerthe, Mevr. Cohen-de Vries, om te bewijzen dat
inderdaad de kinderpsychologie het nieuwste thema is der moderne
romankunst. Wel echter meen ik er de aandacht op te moeten vestigen,
dat deze nieuwe openbaring van romankunst een verblijdende reactie
is op het type, dat voor enkele jaren snel opkwam en, mede ten
gevolge van de tijdsomstandigheden, zich een groote plaats veroverde,
het tendenz-type.
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Al meerdere malen wees ik op deze openbaring van romankunst,
't werk in den regel van vrouwen, psychologische analyse ook, maar
in haar wezen geheel on-vrouwelijk, wijl propageerend en idealiseerend
wat tot de excessen onzer menschelijkheid en vooral van de vrouwelijke
psyche behoort. Maar daarbij merkten we toch ook op, dat van de
zijde der vrouwelijke auteurs zelf zich al spoedig reactie verhief tegen
deze verdwazing en dat tegenover de tendenz-romans gaandeweg
meerdere romans verschenen, die als de diepste begeerte der echte
vrouw deden zien niet het zelfbestemmingsrecht, het individualistisch
levensbeginsel, de ongebreidelde levensvrijheid, maar het moederschap,
in al zijn weelde van liefdevol geven en dankbaar ontvangen.
Deze reactie nu begint hand over hand te winnen. De nieuwe
productie onzer romancieres ontwikkelt zich steeds meer in deze
lijn. De een na de ander gaan de vrouwelijke auteurs zich wijden
aan de psychologie van de kinderziel, de stof, waar zij alleen zich
geheel kunnen in-leven, omdat zij alleen die ten voile kunnen omvangen.
En daarmede keeren ze zich of van de buitensporigheid der schimmige
vrijheidsidealen en reageeren tegelijk tegen de middelpuntvliedende
kracht, die den roman van vrouwenhand al verder voerde naar de
absolute decadentie.
Dit verschijnsel is alleszins verblijdend, in de eerste plaats zeker
uit ethische overwegingen, maar ook uit literair oogpunt. Want waar
de tendenz-roman, zooals vrouwelijke auteurs die gaven, geen blijvende
literaire waarde hebben kOn, omdat hij geheel indruischte tegen de
diepste innerlijkheid der vrouw, daar is de roman, waarin de vrouw
schrijft over het kind van de grootste beteekenis, omdat hier zich
vereenigen haar artistiek vermogen en haar innigst verlangen. Ongetwijfeld zal de arbeid onzer Schrijfsters in waarde stijgen en worden
een moment in de literatuurgeschiedenis van den modernen tijd,
naarmate ze meer zich geven aan dit gerne van literaire kunst, dat
zoo geheel aansluit bij haar vrouwelijke natuur en levensroeping.
Welnu, in dit licht moeten we allereerst Carry van Bruggen's nieuwste
geschriften zien, om de beteekenis ervan te verstaan. „Het huisje aan
de sloot" is geheel proeve van kinderpsychologie en daarvan een zoo
voortreffelijk vertegenwoordiger, dat het de waarde van deze literatuur-
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uiting als kunstgenre onomstootelijk bewijst. Te sterker nog klemt
dit bewijs, wijl Carry van Bruggen behoort tot de Schrijfsters, die
ook andersoortigen arbeid hebben geleverd, Hetzij onder haar eigen
naam, hetzij onder haar bekend pseudoniein Justine Abbing, gaf ze
verscheidene romans, veelszins verdienstelijk werk soms, maar toch
lang niet op de hoogte van haar nieuwste creatie. Deze romans waren
de momenten in haar ontwikkelingsgeschiedenis ; van het zuiver
psychologisch genre kwam ze ook in de sfeer der verwording van
dezen kunstvorm, de tendenz-romantiek, maar bij de klimmende reactie
daartegen bleef zij weer niet achter, ze wijdde zich ook aan de kinderpsychologie als stof voor roman-productie -- en daarmede bereikte
ze de voile ontplooiing van haar rijk talent. In al heur vorige geschriften
bezag ze de haar omringende verhoudingen, ontleedde ze het zieleleven
van anderen, zocht ze dus buiten zichzelf — in het analyseeren der
kinderziel, dat de moeder in iedere vrouw ontwaken doet, ontgloeide
in eens haar diepste-zelf, richtte zij den blik naar binnen en vond de
emotie van het zelf-doorleefde, die in dezen fijnen roman kristalliseerde.
Hierin ligt ongetwijfeld in de allereerste plaats de beteekenis van
„Het huisje aan de sloot". 't Is het autobiografische, de voor het zielsbesef meest levende werkelijkheid als voedselbodem van de emotie,
die aan dit boek z'n groote waarde en ook z'n snellen opgang geeft.
Maar er is meer.
Naast deze beteekenis in 't algemeen, als verschijnsel dus in de
moderne letterkunde, heeft deze roman ook zeer bijzondere eigenschappen in zichzelf. 't Is maar niet zoo dadelijk te zeggen, wat dit
boek zoo anders maakt dan den doorsnee-roman. Men kan zeggen
dat het de sterk sprekende sfeer is, het eigenaardige, in strakke kleuren
gehouden milieu, de ongewone vorm, de pretentie-looze stiji – maar
dan heeft men allerlei qualiteiten opgesomd – volstrekt niet alle nog —
zonder de concentratie te vinden, die voor een totaal-indruk noodig
is. Veel meer dan een quaestie van formuleeren, is het m. i. een
zaak van gevoel. Men ondergaat den invloed van 't boek, zonder
dat men wel-omlijnd zeggen kan, wat nu zooveel indruk maakt,
zooals men nooit bevredigend omschrijven kan de schoonheid, die
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men bij een of andere gelegenheid heeft gezien en gevoeld in de natuur.
De hoofdzaak lijkt mij deze, dat het boek geheel ego-centrisch is,
terwijl men nimmer de Schrijfster ziet, maar altijd het kleine meisje,
dat vertelt. En waar de lezer eenige inlichting behoeft, daar verandert
de stijl niet, maar blijft de toon der vertelster ongewijzigd. 't Bock
geeft kinderpsychologie, gezien en gezegd door een kind, Vandaar
ook dat de joodsche vormen en verhoudingen niet worden verklaard
in den tekst — het kind, dat vertelt, is er immers volkomen mee
vertrouwd en voelt dus de noodzaak van verklaren niet -- maar in
toegevoegde noten.
In deze zelfde lijn ligt voor mij ook het feit, dat van het meisje
zelf, noch van een der huisgenooten ook maar de minste beschrijving
gegeven wordt. Dat zijn immers bekenden ! Maar van al de vele andere
personen, natuurlijk ook de kinderen, wordt ons een beeld gegeven,
soms in enkele lijnen, soms afgewerkt tot in details, maar altijd zOO,
dat we zien wat we moeten zien. Men lette er maar eens op hoe
figuren als Pinchas Lezer, meneer Snoek, Schmoel Konijn, typische
Joden alle drie, maar van anderen stand ieder, precies voor onze
fantasie oprijzen, als we ze zien in het bock. Vader en Moeder
daarentegen kennen we uit hun doen, hun woorden, uit den toon in
huis. Aan Vader en Moeder bemerken we ook niets van de zonderlingheden, waardoor de bovengenoemden, of dikke juffrouw Boas, juffrouw
Hamel, juffrouw Kaas, Sannetje Denneboom, Oom Zelik, meneer
Seligman zulke kostelijke typen zijn. En dat is natuurlijk : het kind ziet
immers aan vader en moeder niets geks, omdat hun doen en laten
juist de maatstaf van het normale is, Bien het kind ieder ander aanlegt.
Door deze eigenschap komt een geweldig sterke concentratie in het
bock. Gij, als lezer, geheel vertrouwd met het diepste denken van
het meisje, woont in het huisje aan de sloot, ziet alles van uit het
milieu dat daar heerscht — en zoo wordt U elke situatie, waarop
het kind reageert, iedere psychologische analyse, die „ze" (de hoofdfiguur heet „ze" of „het meisje") zonder het to merken van zichzelf
geeft, duidelijk en klaar. En bij alles voelt ge altijd weer dat het de
Schrijfster is die spreekt, maar ge ziet slechts het kind.
Dat bij een dergelijke constructie van het geheel de stijl gansch
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bijzonder wordt, spreekt wel van zelf. 't Kindelijk cachet („ze" vertelt
immers altijd) ligt op elke passage, maar tegelijk leest ge er de Joodsche
sfeer overal of : 't naIeve, 't rumoerige, 't komische voor ons, menschen
van andere mentaliteit, ze stralen uit elke alinea U tegen. En dat
brengt die eigenaardige sfeer in het boek, die U geen oogenblik loslaat,
ofschoon van een doorloopend verhaal geen sprake is, maar het
geheel uit een aantal los van elkander blijvende schetsen bestaat.
Men leze om zich een denkbeeld ervan te vormen eens het volgende,
geheel willekeurig gekozen fragment :
,Na anderhalf jaar had meneer Snoek" (d. de meester van de joodsche school,
die bij Vader en Moeder op visite is en zit te vertellen, terwijl o ze" in een
hoekje zit) genoeg geleerd en toen moest hij examen doen. Examen doen
een groote man met een zwarten baard. Met acht tegelijk, op den zelfden dag,
en zes waren er van het seminarium,
hij de oudste, de eenig getrouwde
die hadden alles geleerd, en alien tijd gehad, vreemde talen, Latijn en letterlijk
('t is of men het snoevende manneke ziet zitten opsnijden)
alles" .
,Ze hadden afgesproken kijk, nu lachen ze tegen elkaar, die groote menschen
toch ! — dat zijn vrouw van vier uur of op den uitkijk zou staan en clan zou
hij zwaaien met een zak gemberbolusen" (echt Joodsche lekkernij) „als hij door
zijn examen gekomen was .... Wat een verhaal, wat een prachtig verhaal !
en natuurlijk was hij er toch zeker door, hij was er toch, hij was er toch, nietwaar ?
Ja
hij was er .... en met hem nog maar twee van de zes, die op het
seminarium alles hadden geleerd .... en ze hebben gemberbolusen gegeten
dat weten ze allebei nog of het gisteren was gebeurd. Het lijkt wel of mijnheer
Snoek nu zal gaan huilen, zijn roode zakdoek komt uit zijn achterzak vandaan ...." 1)

Beschouw nu dit fragment eens aandachtig, dan glinstert het van
leven ge hoort de belangstellende uitroepen van vader en moeder,
het gepraat van den erg gewichtigen meester, ge ziet de reflexen, die
het kind maakt op de situatie, ge voelt ook het komische van heel
het stuk
Zoo is de stin van dit merkwaardige boek, buitengewoon teekenend
en niet minder verdienstelijk.
Nog op een trek van beteekenis wil ik wijzen als een belangrijke
effectverhooging.
Niet alleen leeren we heel het joodsche leven kennen uit dit boek,
in al z'n vele ceremonien en plichten, maar ook steekt van tusschen
de regels uit altijd geestige critiek op het doodende formalisme en
daaruit groeiend farizeIsme.
Ook hiervan een voorbeeld uit het boek zelf,
1) De tusschen haakjes geplaatste opmerkingen staan niet in den tekst.
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Er is in een joodsch gezin een kindje gestorven en volgens voorschrift der wet moet nu de naaste joodsche buur het rouwmaal van
brood en eieren, het „soedes-awro" bij de familie brengen.
Naar aller overtuiging is Aardewerk de naaste buur, die moet dus
het rouwmaal brengen. Maar meneer Hamel, de nieuwe rebbe voorganger), een vormen-man door dik en dun, heeft een andere opinie
.... „Maar .... een half jaar geleden is (bij Aardewerk) de sloot gedempt en
nu heeft de Rebbe bij Aardewerk laten zeggen of ze er aan willen denken dat
ze geen naaste buren meer zijn, omdat Kaas nu dichter bij Goudsmit woont en
juffrouw Kaas dus soedes-awro brengen moet.
Is een gedempte sloot met een hekje dwars-over, dat vroeger een bruggeleuninkje was, een weg of is het geen weg? De Rebbe zegt : het is een weg.
Maar Vader en Pinchas Lezer en Leip Arons — wacht eens even! — die zullen
het nakijken in de Talmoed en in de Misjna en in de Gemoore om te zien of
Rebbe Hillel en Rebbe Samurai en Rebbe Gamliel verschil hebben gemaakt
tusschen een gedempte sloot met een hek dwars-over of zonder een hek
dwars over ...."
En dan de komische en tegelijk scherp - critische wending:
„Had de Rebbe niets gezegd, geen mensch had aan die sloot gedacht, maar
nu willen ze natuurlijk allebei gelijk hebben. Pinchas Lezer is voor Kaas want
het is zijn neef, Sannetje Denneboorn voor Aardewerk, want juffrouw Aardewerk
moet tante tegen haar zeggen, ofschoon ze al jaren kwade vrienden zijn ...."

Aan zoodanige passages is het boek rijk!
Maar daarnaast staan gedeelten, die geheel andere critiek oefenen,
op geniepige kleinzieligheid (in 't hoofdstuk „Brood borgen"), op
ontactisch optreden tegenover kinderen (in „De vleiende Beleediging"),
op hebzucht, schijnvroomheid, egoisme , • in een woord op allerlei
gebreken, die de samenleving bederven. En ook deze critiek is altijd
raak, altijd geestig, en ze groeit in ons als lezers naar aanleiding van
wat het kind vertelt....
Een en ander moge voldoende zijn, om te doen verstaan wat ik
bedoelde dat dit boek allerlei zeer bijzondere eigenschappen heeft in
zichzelf, die het tot een alleszins merkwaardige proeve van kinderpsychologie maken. En waar dit genre op zichzelf beteekenis heeft
als iets geheel nieuws in onze moderne letterkunde en een verblijdende
reactie op vroegere productie, is er, meen ik, alle grond, om „Het
huisje aan de sloot" een waardevol boek te noemen. En dan is ook
de opgang, dien het boek maakt, verklaard.
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Op Veld en Rande, deur J. van Bruggen. Uitgewers J. L.
van Schaik Bepk. Pretoria. Tweede druk 1923.
Deze bundel bevat een vijftal verhalen, waarvan de eerste de langste en
tevens de best geslaagde is. Het frisse en aardige van deze schetsen is die
eigenaardige humor, die zoveel Afrikaners eigen is. Reeds het werk van de
„eerste Afrikaanse beweging", in veel opzichten onbetekenend, trok toch de
belangstelling door 'n zeer eigen leukheid. Ook „Oom Gert vertel" van
Leopoldt, „Waghondjies" en „'n Snaakse Vryery" van Celliers, werk van
Keet e. a. ontlenen voor een deel daaraan hun bekoring.
Toch geeft 't werk van v. Bruggen nog wel wat anders te waarderen dan
dat, al valt op te merken, dat een schets als „Oom Jannie" niet heel veel
boven 't gewoon-komiese uitkomt. „Ouboet" is vrij onbeduidend.
In die „Praatmasjien" wordt het konflikt beschreven tussen een ouwerwetse, oerkrachtige Boer en zijn nietsnutter van een zoon, 'n slappe, gedegenereerde luilak. Hier is mooie karaktertekening, al lijken de personen
meer op typen dan op mensen. 't Gegeven is vrij simpel, maar er is iets,
wat achtergrond geeft aan deze schets de verontwaardiging van de schrijver
over die verengelste, lichtzinnige jonge man; de liefde voor Zuid-Afrika, dat
steeds meer zijn oude degelikheid verliest ; de angst voor 't komende geslacht.
't Is de onuitgesproken, liefdevolle waarschuwing van de schrijver. Hoewel
vele gebreken vertonend, is deze schets organies gegroeid uit de innerlike
ontroering van de Jong-Afrikaander van Bruggen.
„Die Beeswachtertjie" is vol goede waarneming. De eigenlike intrigue
betekent niet veel. Als verhaal is het een vrij flauw bedenkseltje. Maar 't is
Kleinbooi, die beeswagtertjie en de figuur van de oude Boer, zijn strengen
baas, die deze schets toch belangrijk maken.
Maar een meesterstukje van vertelkunst is „Bijwoners". De „bijwoners"
(= pachters) van Andries Vrij, een stoere Afrikaner grootboer: Willemse
met Outant Grieta, v. Bruggens ideaal ; Jaap Gouws „rij 'n verkeerde perd";
Alwijn de Klerk met Hendriena, beste, door-en-door goede mensen, maar
niet geschikt voor het boerenwerk ; Sitman met Bettie, de parasieten.
De „luisiekte" van Sitman, de wonderlike logika van hem en Bettie om
hun parasietenleven goed te praten, hun handige indringerigheid, vormt het
komiese element in dat verhaal.
Het heerlikst uit zich de humor van v. Bruggen in 't hoofdstuk : „Die
invloed en uitwerking van 'n karmenaadjie".
't Begint al met dat verrukkelike theologiese twistgesprek tussen Willemse
en Neef Niklaas over het verschil tussen bestuur en bestiering.
Dan komt Sitman, die, „meeldiaken", die op zich had genomen voor de
Klerk „water te lei", daarvoor reeds betaling ontving in natura, maar nu
eerst bij Willemse mee komt helpen slachten, in de hoop op een goede
portie vlees. 's Avonds is het feest „in die hartbeeshuisie". En de volgende
morgen?
„Neef Alwijn, dit lyk ellendig bij ans. Almal is siek, vernaam Driesie, sy
maag is heeltemal onderstebo en Neelsie laat weet, hij sal nie vandag kan
kom waterlei nie, hij voel toch te sleg."
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Ontroerend-mooi en toch vol „snaaksheid" is het hoofdstuk, waarin Oom
Andries en de dominee bij Bettie komen, om haar over te halen, haar
kinderen een betere opvoeding te laten geven, dan zijzelf dat doen kan en
ze of te staan aan het Weeshuis.
Dit stukje Afrikaner Boerenleven is echte kunst. Waar en oprecht. En
kerngezond!
v. H.

De Wrok van het bloed, door Gerard van Eckeren. Tweede
druk. Baarn, Hollandia-Drukkerij 1922.
Marie van Beuningen is ver bov en haar stand getrouwd. Als haar man
sterft en aan haar alleen de opvoeding van een meisje en jongetje uit zijn
eerste huwelik is overgelaten, blijkt al spoedig dat zij en de kinderen zijn
van verschillend ras. Tussen hen staat „de wrok van het bloed".
Ottelientje met haar aangeboren beschaving en haar moeder, die alle takt
en aanvoelingsvermogen mist, kunnen, ondanks goede wil, elkaar niet begrijpen.
Zelfs de liefde van Marie voor Ottelientje doet haar domheden begaan.
Ottelientje maakt geen enkele fout, maar beantwoordt alles even koel, wat
Marie tot razernij brengt.
De plotselinge dood van Ottelien doet Marie troost zoeken bij Bertha,
een ordinaire jeugdvriendin, met wie ze zich samen bedrinkt.
Dit is het trieste gegeven van v. Eckeren's roman. 't Is niet nieuw, 't wordt
ook nooit oud. Het komen in een nieuwe levenskring en 't niet kunnen
voldoen aan de eisen, die dat nieuwe stelt. Eindelijk : het zich in de nieuwverworven omgeving veel ellendiger voelen dan ooit het geval geweest zou zijn,
wanneer ze niet uit haar milieu getreden was. En toch ook weer 't nooit
meer terugkunnen naar eigen levenskring, nu ze 't nieuwe, 't mooie heeft
leren kennen. Als ze 't ten slotte toch doet, dan is ze haar eigen kring niet
meer waard.
Dat is wel van een diepe tragiek. Marie is een goede, levensvolle en liefdevoile vrouw, die alleen in het leven mislukt door de omstandigheden, 't Is
niet een akelige, slappe figuur, die de omstandigheden maar over zich laat
komen, maar een, die de kapasiteiten mist om te slagen in haar leven, nu,
te vroeg, haar man haar in een vreemde, haar vijandige wereld alleen laat
door zijn plotselinge dood.
Dit is geen akelig, slap noodlotsverhaal en toch zien we voor haar geen
weg om te ontkomen.
Er is maar een ding, dat ons hindert bij het lezen. De auteur wil een
beetje te veel ons van de waarschijnlikheid van het mislukken van Marie
overtuigen. Elke gelegenheid neemt hij te baat, om ons te laten zien, hoe
fijngevoefig Ottelientje is en hoe taktloos Marie. Daardoor krijgen de twee
hoofdpersonen lets overladens. Het nadert de charge en dat is jammer voor
een werk, dat overigens zoveel moois en goeds bevat. Daardoor wordt Marie
wel een beetje al te onbeholpen : al is ze maar een gewone naaister geweest,
daarom behoeft ze nog niet flater op flater te begaan.
Het plotseling beeindigen van de geschiedenis door de onverwachte dood
van Ottelientje is niet een mooi gevonden slot, maar ik wil niet meer
bedenkingen maken bij een boek, dat toch van het begin tot het einde boeit
en in vele opzichten levensecht is. Dat de eerste druk in een maand uitverkocht was, is alleszins verklaarbaar.
v. H.

LOUIS MARIE ANNE COUPERUS.
19 Juli 1923.
„Ik heb niets gedaan dan wat boeken geschreven, En eenmaal ga ik
dood...." En nu op dit oogenblik is van den wereldbekenden Couperus
niets meer over dan een handvol asch.
Onder den zwaren zang van het orgel is zijn lichaam aan het vuur
gegeven. En nog dreunt het: „Wenn ich einmal muss scheiden."
De vreemdeling in ons Holland — door ieder gekend — heeft nu zijn
werk geeindigd.
Zijn lichaam is verbrand.
En zijn ziel is gekeerd naar haren Maker.
Maar veel zijn de gedachten van hem, die voort blijven leven, ook
onder ons.
Niets gedaan dan wat boeken geschreven. Hoe wij ook denken over
Couperus, zijn werkkracht dwingt bewondering af.
Nu wil ik niet over die boeken spreken, dat is immers nu niet
noodig, die blijven voort leven.
Maar even wil ik denken aan den kunstenaar, die stierf.
*

*

*

De menschen, zijn vrienden, hebben hem gehuldigd; ook het Nederlandsche yolk, en ze hebben den nooit rustenden een stil en vriendelijk
huis geschonken, om te rusten.... Alsof zijn geest, die nimmer rustende, 't nit zou kunnen, ook na 't wondere besluit om, niet meer te
denken."
Maar 't lichaam zou rusten .... welnu dat rust.
*

*

*

„Pluk den dag! Pluk hem als een bloem, als een roos, en bewonder
den dag, neem den huidigen dag dan waar, maar vergeet vooral niet
*
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op te ademen den geur van den dag, dien ge geplukt hebt! .... Pluk
den dag ! Dweep en droom niet met de schim van het verleden, en
wees niet bang voor het spook van de Toekomst, maar sla de verliefde armen vast om het levende, gloeiende Heden, om het Heden,
dat zoo vaak in ieder leven levend en gloeiend, vol bloed en vol liefde
kan zijn, zoo het niet geminacht wordt door de ziel".... Dat Heden
is voorbij, en de dag zelf heeft geplukt....
*

*

*

En niets gedaan dan wat boeken geschreven • .. Hij, die juist om
wat boeken te schrijven heeft geleefd.
Die erkende, met puntige ironie, maar ook met een zeer diepzinnige
zelfkennis, dat hij, door de wufte uitingen zijner vluchtige pen en
luchtige ziel, door ijdele woorden en kleurige gedachten, aan zeepbellen gelijk, zijne lezers wist te verstrooien.
*

*

*

Hij, die het leven wel de moeite waard vond te leven, omdat het
leven niet meer is dan een bloem ; als een lenteavond. — Hij was meer
dan kunstenaar van het woord; groot artiest van het leven, Hij speelde
sierlijk en geheimnisvol het fijne spel van den superieuren genieter en
schepper, en amuseerde zich dol in dat leven, als op een carnaval.
Hij is uit dit leven, en 't leven bloeit nog. Nu doet hij verantwoording van dat leven, over zijn werken, over de vele talenten, die hij
had ontvangen. Hij had honderdvoudig ontvangen.
v. D.

NA HET AVONDMAAL.
DOOR

Y. J. TER LEEDE.

Met wangen, brandend heet van schaamt,
Ben ik van Uwen disch gekomen,
Waar 'k met een hart. dat altijd kwaad beraamt,
Aarzlend had plaats genomen.
Elk woord zonk weg, dat blij ontvingen daar,
Wie niet, als ik, Uw liefd' zoo vaak vergaten.
Nu gloeit mijn hoofd in mijne hand en zwaar
Jaagt het geweld van bloeds bonzende maten.
Want 'k zie aldoor aan 't kruis Uw bleek gelaat.
In 't klamme haar kleeft bloed. De scherpe pijn
Snijdt om Uw mond diep — in de bange lijn
Van krimpend lijden, dat geen woord verraadt,
Mijn handen grepen gretig naar het kwade.
— En smarten scheuren vlijmend door Uw handen,
Uw voeten; — diep blijft d' aanklacht in mij branden:
Mijn voeten zochten zonde's donkre paden.
Nu gloeit mijn hoofd in mijne hand van schaamt
[en zwaar
Jaagt het geweld van bloeds bonzende maten.

MENSCHENHANDEN
DOOR

WILMA.
V.
We hebben thuis een platenbijbel, daarin komt een plaat voor van
Christus, een groote, zwarte figuur op den voorgrond, die weent over
Jeruzalem. Vroeger dacht ik altijd, dat Hij de groote, zwarte man was,
en zelfs nu nog, als ik die plaat zie, vereenzelvig ik die Christusfiguur
met den schilder.
Ik kan niet begrijpen, dat hij voorgoed is heengegaan, terwijl ik nu
zit te praten, vereenzelvig ik hem met u, is dat niet wonderlijk ?"
Haar gezichtje gloeide. Wybo keek haar onrustig aan. Hij was bang
voor die gevoelens. Zelf was hij er vol van, maar hij wist er nog geen
raad mee, zijn wetenschap wist er niet heelemaal raad mee. Het was
gevaarlijk, het kon een mensch in den afgrond dringen en hem
hemelhoog doen stijgen.
De vreemde zat een pons zwijgend voor zich uit te staren, ver weg
over de heuvelen, verder dan den horizont, naar het licht, dat daarachter lag, en vreemde, roode glanzen begon te spreiden, over den
hemel, over de aarde, over de gelaten van de menschen.
Hij had zijn hoed afgenomen en naast zich in 't zand gelegd ; zijn
handen lagen over elkander geslagen op zijn knieen in volmaakte
rust. Onder den rooden weerschijn van den avondhemel, al donker
doorweven van nachtschemer, leek hij in zijn onbewegelijkheid op
een van de middeneeuwsche heiligen, voor wie de jaren inkrimpen
tot uren in hun zelfvergeten aanschouwing van onuitsprekelijke heerlijkheid.
Alles werd een oogenblik mysterie .... toen zei hij opeens met een
groote glinstering over zijn gezicht: „Ik geloof, dat ik den schilder ken!"
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„Ja?" vroeg Erie verrast, „zoudt u hem wezenlijk gekend hebben?"
„Misschien heb ik hem nu pas herkend,"
Wybo en Erica zagen elkander ontroerd aan.
Wat zag hij? Wat bedoelde hij met dat herkennen?
„Hoe ... " waagde Erie eindelijk,
Hij knikte haar vriendelijk toe. Hij was niet zoover of als zij
dachten!
,,Misschien was de schilder een van de menschen, die in hun opgeheven handen een schat dragen, misschien was hij een van de
zoekers naar de ideeele goederen! Dat is hetzelfde, want die er naar
zoeken, hebben het als een schat in zich; men zoekt alleen naar iets,
waarvan men zeker weet dat het bestaat. Aileen die het in zich
hebben, weten er van.
Het is moeielijk, om in het gedrang van het leven dien schat te
blijven heffen hoog boven de hoofden van de menschen. Het is een
doodelijke vermoeienis, want de menigte ergert zich aan die schatdragers. En als ze dan eindelijk gewond, en stervensmoe neerzinken,
dan zijn er han den, die zich uitstrekken om uit hun geheven handen
den schat over te nemen en verder te dragen; ze hebben iets te bewaren voor de menschen, die in den kringloop van het dagelijksch
bestaan gevangen zijn geraakt.
Misschien was achter mij de schilder!
Ik heb zelf zoolang gezocht, tot de schemering begon te vallen;
misschien mocht ik uit zijn stervende handen den schat overnemen,
en was dat de beteekenis van het lied, dat ik vond. Gelooft u niet,
dat God mij u heeft laten ontmoeten, om mij den schakel te doen
„Ja
" en nu was ook het
vinden met het verleden?"
mysterie opgeheven. De dag was heen. Maar de nacht wandelde over
de heuvelen en wischte alle omtrekken uit; hij stond er groot en
donker, maar hij reikte van de aarde naar den hemel en zijn hoofd
was sterrenomkransd.
Men behoefde nu alleen nog maar naar den hemel te zien. Daar
lag de schat bewaard en vandaar werd ze neergelegd in de harten
en de handen van de menschen, die het leven lief hebben.
Erica zat met haar hoofd in de handen. In de duisternis keek ze
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als met gesloten oogen in het leven. De schilder, moeder, deze vreemde
man, .... zij zelf met Wybo .... alsof er eigenlijk maar een groot
menschenhart in de wereld was, dat al de blijdschap en al de smart
in zijn diepten verborg, en alsof er uit die diepte maar een toon omhoogvluchtte, een roepen om God !
Je zoud hier doodstil willen blijven zitten en wachten, tot God
kwam
Wybo raakte zachtjes haar arm aan.
„We moeten gaan, lieveling, het wordt te laat! ik denk aan mijn
zieken, kom !"
Ze stonden op. De vreemde gaf Erica de hand. „Dag .... hazelaar,"
zei hij hartelijk, „laat het maar zoo blijven, dokter, wat is een naam
tusschen menschen, die elkander begrijpen. De naam zou ons misschien aan elkanders blik onttrekken, laat me alleen uw vriend
mogen zijn." -- Wybo en Erica gingen den heuvel af, de vreemde bleef achter.
„Heerlijk ...." zuchtte Erie.
„Deze avond ? . • .. ja .... het was wonderlijk !"
„Maar heerlijk vooral! het leven! moeders brandende lamp! de schat
in opgeheven handen ! Ik zal nooit meer bang of bedroefd, of moedeloos kunnen zijn."
Hij gaf geen antwoord, sloeg enkel zijn arm vaster om haar heen.
Zoo kwamen ze op het erf terug. Wybo stak de lantaren aan, en
toen ging het zoo snel als de wind, heuvel op, heuvel af naar huis ;
voor Erie tenminste in een oneindig geluksgevoel, het geweldige besef
voor 't eerst, dat haar en Wybo's leven, het leven van de gansche
wereld, gedragen werd op sterke vleugelen van liefde.
VI.
Het huwelijk van Wybo en Erica was vastgesteld op half Februari,
en daarheen vloden de dagen, bijna te snel met al het geluk, dat ze
droegen.
Het Kerstfeest vierden ze met elkander in het rozenhuis, zooals
men ieder ander geboortefeest ook vierde, met vroolijke gezichten en
de bloemen van het jaargetij. Eerlijke Harold en Phine wilden niet
verder gaan dan ze konden.
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Dit oprecht zOO vieren terwille van het Christuskind, zooals ze over
een week met een blij hart klein-Keesjes tweeden verjaardag zouden
vieren, was eigenlijk al veel!
„Voor moeder was het meer," dacht Erie, maar ze was toch blij,
dat Harold en Phine niet verder gegaan waren dan ze konden.
Als zij aan Christus dacht, zag ze den man van Smarten ; moeder had
Hem zOO voor 't eerst gezien. Nu kon ze al dat vroolijke feestgedoe
om het Christuskind been niet volgen in zijn leven als Man van
Smarten. Hier is het rozenhuis met de herinnering aan Moeder zoo
dichtbij, kon ze toch niet anders zien, dan de donkere, eenzame
gestalte, die weent over de witte stad Jeruzalem.
Daarom was het zoo heerlijk, dat klein-Keesje vanzelf het eerlijke
middelpunt van de feestvreugde werd. Een kind, om een kind, dat
kon! Klein-Keesje voelde zichzelf jarig en voerde het hoogste woord
aan tafel. Hij ging op zijn stoeltje staan, wat anders nooit mocht,
klein broekemannetje sedert een paar weken, met zijn eene handje in
zijn zak, net als wader, en zijn wijsvingertje tegen zijn neusje, en
kraamde, zijn half-verstaanbare, oolijke, pas-gevonden gezegdetjes uit
over de tafel.
Allemaal klapten ze heel onpaedagogisch in de handen; klein Keesje
klapte zelf mee, en liet zich eindelijk schaterend uit zijn stoeltje
glijden om in moeder Phine's armen to kruipen.
Hij was toch wel een beetje verschrikt over zijn succes, kleinKeesje!
— Het werd nu een tijd van been- en weer trekken voor Erie. Op
Wybo's verjaardag, half Januari, kwam ze al vroeg in de Helmerstraat
met haar armen vol bloemen : rose en donkerroode anjers, en witte
seringen en tulpen!
Het oude, Nordensche huis met zijn donker gezicht moest maar
eens leeren lachen. Voor alle vensters, van beneden tot aan het
bovenste dakvenster zette Erica bloemen. De voorbijgangers keken er
naar en glimlachten: „Daar is vast een bruid!"
Maar dat had Erie zichzelf dan ook beloofd; als ze eenmaal Wybo's
vrouw was, zou ze altijd zorgen, dat er bloemen waren, dat er altijd
iets was, dat Licht gaf.
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Wybo had zich voor dien avond vrijgemaakt, en Erie had gekozen
in zijn studeerkamer te zitten enkel met het licht van de schemerlamp. Mevrouw Norden had er in toegestemd, toch even zuchtend. Ze
kon bij die schemerlamp niet goed zien en er was nog zooveel te doen.
Voor andere menschen leek het leven altijd lichter dan voor haar.
Zij zag bergen van zorgen, die uit den weg geruimd moesten zijn,
eer de groote dag voor Wybo kwam; en Erie's vader, die toch zijn
dochter ging verliezen, scheen alles zonder eenige moeite te aanvaarden. Zeker was alles goed geregeld. Barta was getrouwd met een
vroegeren knecht van de kweekerij. Ze zouden het achtergedeelte van
het huis op de Kerkhul betrekken: Barta zou voor Mijnheer Brand
blijven zorgen, en Mijnheer Brand zou voor Hendrik een stukje grond
koopen, dat aan den tuin grensde om er groenten op te gaan verbouwen voor de markt.
De oplossing was prachtig en Erica scheen ook heelemaal gerust,
maar Mevrouw Norden wist, dat zij, niet zoo gemakkelijk Wybo los
had kunnen laten, en suste haar tobbend hart met de armelijke
triomf van zich de meerdere in liefde te kunnen wanen.
„Wat ben ik toch blij, kind, dat je vader zoo goed afstand van je
kan doen," zei ze ook nu weer, terwijl ze in haar grooten stoel dicht
onder de schemerlamp gezeten ijverig de pennen van haar breiwerk
liet klakken.
Erie zat op een laag bankje bij den haard naast Wybo met haar
hand in de zijne. Het plekje was zoo veilig en zoo rustig en toch
deed de vreemde klank van dit al dikwijls herhaalde, haar pijnlijk
aan. Haar hart was te eerlijk om er de eigenlijke beteekenis van te
vatten, de armzalige leugen waarmee tobberige menschen soms hun
moeite dekken.
Gemakkelijk? Maar vader en zij hielden zooveel van elkander. Daar
was toch geen sprake van afstand doen! En vaders krachten keerden
terug, dat was duidelijk te merken aan de belangstelling, waarmede
hij den opzet van dit nieuwe bedrijfje gadesloeg.
Ze was volmaakt gerust over Vader! Wat bedoelde Mevrouw Norden
toch? en even viel de stilte van het zoeken over haar, tot Betty in
haar lage stoeltje met de ellebogen op de knieen, het hoofd in de
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handen, ongeduldig overeind kwam. „Wat ben je saai! laten we nu
verder praten!"
Ja, over de aanstaande groote gebeurtenis, dat was een motief,
waarop ze tot in 't oneindige voort konden spinnen, het verveelde
nooit, en Betty spon dapper mee. Soms brak de draad plotseling af,
en dan was het een wonder zoo gauw als Wybo op zijn eigen rustige
manier de draad weer wist aan te hechten.
„Een groot huisgezin met Moeder heelemaal aan 't hoofd en Erie
als oudste dochter, dat zou 't aardigste zijn vond Betty, „dan bleef
alles bijna zooals het nu is, alleen waren we een beetje rijker geworden, en Wybo zorgde voor allemaal!"
Dat was een prachtig plan! maar Wybo zag Erie's ongeruste, naar
hem opgeheven gezichtje en wist iets dat nog veel mooier was. Moeder
hield zich zoo flink en het huis van Oom Norden was zoo ruim.
Moeder en Betty konden heel goed een gedeelte voor zich zelf houden,
dan bleef er genoeg ruimte voor Erica en hem. Op de feestdagen, bij
alle feestelijke gelegenheden zouden Moeder en Betty den heelen dag
bij hen komen, ze konden dan altijd nieuwe, prettige dingen bedenken,
zoodat ze telkens verlangen konden naar zoo'n feestdag met elkander.
Erie drukte haar hoofd tegen Wybo's knie en streelde zijn hand.
Het was heerlijk hem zoo te hooren praten; hij begreep alles zoo
goed, het zou uitstekend gaan met Moeder en Betty, en zij en Wybo
hielden hun eigen mooi geheim.
Wat zou ze alles blij en licht voor hem maken! De blijdschap
moest zO6 vast komen te liggen, dat de schaduw week voorgoed!
Dat werd nu eigenlijk haar levenstaak, hem daarin te helpen, ... en
weer was ze zonder het te bemerken door blijven luisteren, toen
Wybo al niet meer sprak. Van Wybo's woorden was ze vanzelf overgegleden naar de woorden van den vreemde, over het lied, dat door
moest blijven klinken ook al werd het nacht. Haar heele leven werd
vol van dat verlangen.
„Wat ben je telkens stil," hoorde ze Betty zeggen, „je bent hier heel
anders dan thuis?"
„Ben ik,
dachte ze en drukte haar wang tegen den rug van
Wybo's hand, ... maar ik heb Wybo nu toch ook om naar te luis-
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teren „Ik dacht aan den vreemden man, je weet veel, Wybo, en
aan wat hij gezegd heeft, Bien avond op de heide! Heb je er Betty
al eens van verteld?"
„Neen, ik dacht dat jij dat wel gedaan zoud hebben!"
Toen lachten ze allebei, omdat ze er allebei over gezwegen hadden.
„Wat voor vreemde man," drong Betty nieuwsgierig.
„Wel, dat is een geschiedenis als een sprookje," lachte Erie, „en ik
zou eigenlijk niet weten, hoe ik het vertellen moest van het begin af,
het begin was ergens anders."
„Toe, vertel," vleide Betty.
„Hoe zou ik dat eigenlijk moeten vertellen," weifelde Wybo, „ik weet
het werkelijk niet."
Betty trok een pruilmondje. „Flauw! jullie hebt altijd geheimen
met elkander."
Toen Erie daarop een haastige beweging maakte, drukte Wybo
zachtjes haar hand, zoodat ze weer rustig ging zitten en opeens
voelde, hoe heerlijk het was, dit geheim met Wybo te hebben, dat
heel jets anders was dan Betty vermoedde. Honderdduizend dingen
zouden ze aan Betty kunnen vertellen, alles wat zij samen wisten,
maar achter alles zou het allermooiste schuilen, dat nooit onder
woorden kon gebracht worden en dat daarom van hen alleen mocht
blijven.
„Stil maar, Betty," suste Wybo, „ik zal probeeren je te vertellen, hoe
een mensch jets beleven kan, zonder er zelf bij te zijn.
Erie zat verleden jaar Januari in den trein, met een bas hazelaartakk en opgehangen aan een knop van het bagagenet, en was er zelf
vlak naast gaan zitten.
Tegenover haar zat een vreemde man, die er verbazend veel plezier
in had, dat Erie bij iedere hevige schommeling van den wagen door
een hazelaartakje aangehaakt werd. Ze had de heele bank voor zich
alleen, en hij begreep niet, waarom ze niet een eindje opschikte.
Telkens werd ze gepakt en moest haar voile losmaken. Toch bleef
ze hardnekkig op dezelfde plaats zitten.
De vreemde man zat dat spelletje aan te zien, het werd zoo
spannend, dat hij er zijn oogen niet meer van af kon houden.
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Erie zat telkens verdiept in haar boek en merkte daar niets van."
„Wat komiek," zeide Betty.
„Vlak bij huis vloog de trein over een wissel, toen schokte de wagen
zoo, dat het takje zich met een grooten zwaai vastgreep aan haar
hoed, ze kon bijna niet meer loskomen, stel je voor!
De vreemde man had er zoo om moeten lachen ..."
„En toen?"
„Ja nu moet Erie maar verder vertellen."
„Wel, toen gingen we een paar weken na mijn verjaardag samen
de hei op om de zon to zien ondergaan, op een heuveltje vlak bij de
boerderij van Beekman, je weet wel, die een schop van zijn paard
kreeg op de markt. Toen we daar kwamen, stond er een man met
een grooten slappen hoed op.
Hij keerde zich naar ons toe, en zag opeens dat tooneeltje uit den
trein voor zich, hij had mij onmiddellijk herkend.
„Hazelaar," zei hij, „dat klonk zoo komiek!" Maar toen herkende
ik hem ook! We hebben vriendschap gesloten, niet waar, Wybo, en
we hebben naar het ondergaan van de zon gekeken en 1k heb hem
verteld van den schilder, die moeders portret gemaakt had; hij begreep
alles zOO goed van zijn strijd en van het ideaal, dat hij in zich
omdroeg, alsof hij hem zelf gekend had.
Toen we heengingen, zei hij weer: Hazelaar! zijn eigen naam Wilde
hij niet zeggen, omdat we elkander toch kenden."
Mevrouw Norden schudde achterdochtig het hoofd.
„Vreemd, iemand, die zijn naam niet wil zeggen!"
„Typisch," vond Betty, „maar het sprookje is natuurlijk nog niet uit,
het is pas Mt, als je weet, wie die vreemde is."
„Ja," zei Erie nadenkend, „daar heb je gelijk in, het sprookje is ook
nog niet uit,"
toen bleven ze een pons zwijgen.
Mevrouw Nordens breipennen klikten onheilspellend regelmatig als
een protest tegen de zonderlingheid van dit gebeuren, Betty leunde
achterover in haar stoeltje en keek naar het plafond.
„Wat beleef je toch altijd wonderlijke dingen," zei ze opeens, „ik
beleef nooit zoo jets."
„Ik ook niet," zuchtte Mevrouw Norden, „misschien zijn wij daar
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veel te nuchter voor, en eerlijk gezegd, ik houd niet van zulke
sprookjes, ik vind ze gevaarlijk."
Erie had al onder 't vertellen groote spijt • gevoeld dat ze er over
begonnen was, Want zooals ze het nu verteld had, verloor het zijn
beteekenis en moest wel zonderling klinken in de ooren van Mevrouw
Norden.
Wybo voelde haar hand trillen in de zijne. Hij begreep zijn moeder
wel, maar nu moest hij het toch voor Erie opnemen. Erie's leven was
toch niet minder reeel dan van menschen, die het sprookje niet
kenden, en het was veel mooier.
„Misschien is het sprookje wel in ieders leven," zei hij aarzelend,
„aan den binnenkant van ieders leven. Het zou wel eens kunnen
blijken, dat, wat wij „sprookje" noemen, de eigenlijke werkelijkheid is.
De oogenblikken, dat ik mij vrij voel, geheel vrij, merk ik, dat het
in mijn leven ook is.
Hoe volmaakter onze vrijheid is, hoe dichter we zijn bij dat wat
wij gewoonlijk het sprookje noemen, Want het leven heeft duizend
mogelijkheden. Als een schatkamer is het leven, Door onze onvrijheid
houden wij zelf de deur in 't slot.
Onvrijheid dat is hetzelfde als vrees. Het is het ergste, ik voel het
als het ergste."
Erie luisterde overgelukkig. Er was licht in de klank van zijn stem,
en licht in zijn oogen. Niemand begreep de dingen zoo goed als
Wybo, niemand was zoo eerlijk als hij, en niemand dacht ook zoo
gering van zichzelf. Daarom had ze hem misschien nog het meeste lief.
Mevrouw Norden had haar breiwerk op haar schoot laten glippen
en zat Wybo ongerust aan te kijken.
„En toch is Erie's moeder aan datzelfde sprookje ten gronde gegaan,"
dacht ze, en voelde misschien voor 't eerst iets van teederheid voor
dit kind, dat zich zoo -vol vertrouwen aan Wybo gaf.
Betty zat rechtop in haar stoel. „Zie je wel, Erie, zoo is Wybo,"
zeiden haar triomfantelijke blikken, „jij wist nog niet, dat hij zoo was,
ik wist het allang !"

FRAGMENTEN UIT DE LAXDOLA SAGA
OUD-IJSLANDS VERHAAL
VERTAALD DOOR

J. VAN HAM.
Hoofdstuk XXXVIII vertelt de dood van Stfgandi, de won van Kotkell en
van Thorleikr, de zoon van Hoskuldr.

HOOFDSTUK XXXIX.
Daar werd toen aldoor druk over gesproken in de dalen van de
Breidafjord — wat betreft hetgeen er tussen Hriar en Thorleikr gebeurd was —, dat Hratr groot kwaad had ondervonden van Kotkell
en zijn zonen. Toen sprak Osvifr tot Gudrun en haar broeders, zei,
dat ze zich moesten herinneren, of het toen beter zou geweest zijn
zich in gevaar te brengen tegenover zulke doodsmensen, als Kotkell
en de zijnen waren.
Gudrun zei: „hij is niet zonder raad, vader, die van uw raad gebruik
kan maken."
Olafr zat nu in zijn boerderij met grote eer en al zijn zonen waren
tuis, zo ook Bolli, hun verwant en pleegbroeder. Kjartan muntte boven
al de zonen van Olafr uit. Kjartan en Bolli hielden het meest van
elkaar; Kjartan ging nergens been, waar Bolli hem niet vergezelde.
Kjartan ging dikwels naar Saelingsdalslaug. Altijd kwam het zo uit,
dat Gudrun juist bij de bron was ; Kjartan vond het aangenaam met
Gudrun te spreken, omdat zij zowel verstandig was als wel ter tale. Dat
werd door iedereen gezegd, dat Kjartan en Gudrun de meest gelijke
partij schenen te zijn van de jonge lui, die toen opgroeiden. Er was
ook grote vriendschap tussen Olafr en Osvifr en ze logeerden altijd
bij elkaar, en niet te minder, omdat er een grote genegenheid tussen
de jongelui ontstond.
Eens op een keer sprak Olafr tot Kjartan: „ik weet niet", zei hij
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„waarom het me aldoor zo in de gedachte blijft en kwelt, als ge naar
Laugar gaat en spreekt met Gudrun ; maar dat is niet daarom, dat
Gudrun me niet boven alle vrouwen schijnt uit te munten en zij is
de enige onder de vrouwen, die me een volkomen gelijke partij voor
u toeschijnt.
Nu is dat mijn voorgevoel, maar ik wil het niet voorspellen, dat wij,
mijn verwanten en ik, en de mannen van Laugar niet tot het eind
geluk zullen hebben in onze onderlinge betrekkingen."
Kjartan zei, dat hij niets tegen de wil van zijn vader wilde doen,
voorzover hij er wat aan doen kon, maar zei, dat hij hoopte, dat het
beter of zou lopen dan zoals hij vermoedde, dat het gaan zou.
Kjartan blijft als te voren zijn tochten voortzetten. Bolli gaat altijd
met hem mee. Die jaargetijden gaan voorbij.

HOOFDSTUK XL.
Er was een man, die Asgeirr heette en hij werd Heethoofd genoemd.
Hij woonde aan de Asgeirsrivier in het Vididal. Hij was een zoon
van Audun de Dissel ; hij kwam het eerst van zijn familie naar Usland ;
hij nam het Vididal in bezit. Een tweede zoon van Audun heette
Thorgrimr Grijskop; hij was de vader van Asmundr, de vader van Grettir.
Asgeirr Heethoofd had vijf kinderen: een van zijn zonen heette
Audun, de vader van Asgeirr, de vader van Audun, de vader van Egill,
die met Ulfeid getrouwd was, de dochter van EyjOlfr de Kreupele ;
hun zoon was EyjOlfr, die gedood werd op het Al-Ding 1).
Een tweede zoon van Asgeirr heette Thorvaldr, zijn dochter was
Dolla, die getrouwd was met bisschop isleifr ; hun zoon was bisschop
Gizorr.
Een derde zoon van Asgeirr heette Mfr. Al de zonen van Asgeirr
waren veelbelovende mannen. Kafir, de zoon van Asgeirr, was toen
op koopvaardij en men vond hem een flunk man.
Een dochter van Asgeirr heette Thuridr, ze was getrouwd met
Thorkatl kuggi, een zoon van ThOrdr de Giller: hun zoon was Thorstein.
1) De grote algemeene vergadering op IJsland, jaarlijks in Junie gehouden,
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Een andere dochter van Asgeirr heette Hrefna, ze was de schoonste
vrouw daar in de noordelike distrikten en zeer bemind. Asgeir was
een machtig man.
Men zegt, dat Kjartan, de zoon van Olafr, eens op reis ging naar
het Zuiden, naar Borgarfjord ; er wordt niets verteld van zijn reis,
voor hij in Borg aankwam. Daar woonde toen Thorsteinn, een zoon
van Egill, een broeder van zijn moeder.
Bolli was bij hem op zijn tocht, want zo innig was het tussen de
pleegbroeders, dat geen van beiden meende te kunnen verdragen, dat
ze niet samen waren. Thorsteinn ontving Kjartan met alle vriendelikheid, zeide, dat hij er dankbaar voor zijn zou, als hij eerder lang
bleef dan kort. Kjartan bleef enige tijd te Borg. Deze zomer stond een
schip aan land aan de mond van de Gufurivier ; dat schip bezat Kalfr,
de zoon van Asgeirr. Hij had gedurende den winter gelogeerd bij
Thorsteinn, de zoon van Egill, Kjartan zegt Thorsteinn in stilte, dat het
meest het doel van zijn reis naar het Zuiden was, dat hij het schip
voor de helft van Kalfr wilde kopen : „daarin heb ik lust om van
IJsland weg te varen" — en hij vroeg Thorsteinn, hoe hij Kalfr schatte.
Thorsteinn zei, dat hij meende, dat hij een flinke kerel was ; „dat
is zeer te billiken, verwant", zegt Thorsteinn, „dat ge verlangt om de
zeden van andere mensen te leren kennen ; uw tocht zal op de een
of andere wijze merkwaardig worden; uw verwanten hebben er veel
bij op het spel, hoe uw tocht zal aflopen." Kjartan zei dat het goed
gaan zou.
Daarna koopt Kjartan het schip voor de helft van Kalfr en ze sluiten
een gelijkberechtigde handelsovereenkomst 1). Kjartan moet naar het
schip komen, wanneer er nog tien weken van den zomer over zijn.
Met giften werd Kjartan uit Borg uitgeleide gedaan. Kjartan en Bolli
reden daarna naar huis. Maar toen Oldfr deze verandering van plannen
vernam, vond hij dat Kjartan dit wel wat snel besloten had, maar zei,
dat hij er geen verandering in brengen zou.
1) Een dergelike overeenkomst, waarbij ieder der partijen de helft van het handelskapitaal bezit en dan ook de helft van de winst krijgt, kwam veel voor op IJsland.
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Kort daarna rijdt Kjartan naar Laugar en vertelt Gudrun, dat hij
uit IJsland weg zal varen.
Gudrun zei: „dat hebt ge gauw beslist, Kjartan." Ze zei daarover
enkele woorden, waaruit Kjartan kon opmaken, dat Gudrun zeer ontstemd hierover was.
Kjartan zei: „laat je dit niet mishagen, ik zal iets anders doen, zo
dat het je wel bevallen zal,"
Gudrun zei: „doe dat dan, want ik zal vlug bekend maken, wat ik wil."
Kjartan zei, dat ze dat doen moest.
Gudrun zei: „dan wil ik met je van de zomer uit IJsland wegvaren,
en dan hebt ge deze overijling tegen mij goedgemaakt, want ik houd
niet van IJsland."
„Dat kan niet zijn," zegt Kjartan, „je broeders zijn niet gevestigd, je
vader is oud en zij zullen van alle zorg verstoken zijn, als je van het
land wegreist, maar wacht mij drie winters."
Gudrun zei, dat ze daarover niets wilde beloven en elk hield zijn
eigen meening en zoo scheidden ze. Kjartan reed naar huis.
Olafr reed naar het Ding in de zomer. Kjartan reed met zijn vader
naar het Oosten uit Hjardarholt en ze scheidden in het Nordrardal.
Daarvandaan reed Kjartan naar het schip en Bolli, zijn verwant was
met hem op zijn tocht. Er waren samen tien IJslandse mannen, die
op de tocht met Kjartan meegingen en geen van hen wilde scheiden
van Kjartan uit genegenheid, Kjartan reed naar het schip met deze
tochtgenoten. Kalfr, de zoon van Asgeirr, ontving ze vriendelik. Veel
goederen namen Kjartan en Bolli mee. Zij hielden zich bezig met hun
uitrusting en zodra er een gunstige wind was, zeilden zij door de
Borgarfjord zeewaarts, met een lichte, gunstige bries en daarna zee in.
Ze had den een voorspoedige wind, bereikten Noorwegen bij Thrandheim, landden bij Agdanes en kregen daar menschen to spreken en
vroegen naar nieuws. Hun werd gezegd, dat er een verandering van
hoofdelingen was gekomen in het land ; Jarl Hakon was van zijn zetel
gestoten, en koning (Nair Tryggvason was aan de regeering gekomen
en geheel Noorwegen was in zijn macht gekomen. Koning 016.fr
1) jarl Hakon wordt in 955 gedood en in hetzelfde jaar Olair T. tot koning gekozen.
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predikte geloofsverandering in Noorwegen ; de mensen gedroegen zich
heel verschillend daaronder. Kjartan en de zijnen stuurden hun schip
de Nidar6s 1) in.
In die tijd waren er veel IJslandse mannen in Noorwegen, die mannen
van aanzien waren. Er lagen daar voor de aanlegsteiger drie schepen,
die alle in bezit waren van IJslandse mannen; een schip was van
Brandr de Milde, de zoon van Vermundr, de zoon van Thorgrimr ;
het tweede schip was van Halfredr de Moeilikhedendichter ; het derde
schip was van twee broers, de een heette Bjarni, de ander ThOrhallr ;
ze waren beiden zonen van Breidar-Skeggi uit het Oosten van Fellshverfi.
Deze mannen hadden allen het plan gehad in de zomer uit Noorwegen
weg te varen naar IJsland, maar de koning verbood al deze schepen
weg te varen, omdat ze het geloof niet wilden aannemen, dat hij predikte.
Alle IJslandse mannen ontvingen Kjartan vriendelik. Maar Brandr
het best, omdat ze vroeger goed bekend met elkaar geweest waren.
De IJslanders beraadslaagden nu samen en ze kwamen overeen onder
elkaar om het geloof te weigeren, dat de koning predikte, en zij alien,
die te voren zijn genoemd, verbonden zich daartoe onderling.
Kjartan en de zijnen brachten nu het schip bij de aanlegsteiger en
losten het schip en troffen schikkingen over hun vermogen.
Koning Olafr was in de stad. Hij verneemt de aankomst van dit
schip en bovendien, dat er veel mensen op het schip waren, die van
aanzien waren.
Eens op een mooien dag in de herfst gebeurde het, dat mannen uit
de stad naar de rivier Nid gingen om te zwemmen. Kjartan en de
zijnen zagen dat. Toen zeide Kjartan tot zijn metgezellen, dat ze moesten
gaan zwemmen, om zich die dag te vermaken. Zoo deden zij. Een
man zwom daar verreweg het best.
Toen vroeg Kjartan Bolli, of hij zich wilde meten in het zwemmen
met de man uit de stad.
Bolli antwoordde : „ik denk niet, dat ik daartoe in staat ben."
„Ik weet niet, waar je durf nu gebleven is," zegt Kjartan, „en dan
moet ik er heen."
1) Thrandheim is de streek fond de Throndhjemford. NidarOss = de mond van de
rivier de Nid, de stad Trondhjem.
*
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„Bolli antwoordt: „dat kun je doen, als het je behaagt."
Kjartan stort zich in de rivier en gaat naar die man, die het best
in het zwemmen is en trekt hem terstond onder water en houdt
hem een tijdlang onder ; dan laat Kjartan hem boven komen, En
als zij niet lang boven zijn geweest, grijpt de man naar Kjartan en
drukt hem neer en ze zijn zo lang onder, dat het aan Kjartan genoeg
toescheen; zij komen weer boven. Ze spraken geen woord tegen elkander.
Een derde maal gaan zij onder; en toen waren ze verreweg het langst
onder; het dunkt Kjartan, dat hij niet weet, waarop dat zal uitlopen
en het schijnt Kjartan toe, dat hij nooit in zo'n gevaarlike toestand
geweest is. Daar komen zij ten slotte boven en zwemmen naar land.
Toen zei de man van de stad ; „Wie is deze man?"
Kjartan zeide zijn naam.
De man van de stad zei: „gii zijt zeer bekwaam in het zwemmen.
Zijt ge in andere takken van sport even goed geoefend als in deze ?"
Kjartan antwoordde, maar nogal traag: „dat werd gezegd, toen ik
nog in IJsland was, dat de andere spelen daarmee in overeenstemming
waren, maar nu betekent dit maar weinig."
De man van de stad zei : „het maakt eenig verschil, met wie je to
doen hebt gehad, waarom vraagt ge mij niets ?"
Kjartan zei: „ik geef niets om uw naam."
De man van de stad zegt: „beide is waar, dat ge een flink man zijt
en dat ge u buitengewoon hooghartig gedraagt; desniettemin moet gij
mijn naam weten en tegen wie ge in het zwemmen hebt gewedijverd;
hier is koning Oldfr Tryggvason."
Kjartan antwoordde niets en ging dadelik weg zonder mantel, hij
was in een rode scharlaken kiel. De koning was toen bijna gekleed;
hij riep Kjartan en zei dat hij niet zo vlug weg moest gaan.
Kjartan keerde terug, maar vrij traag. Toen nam de koning van zijn
schouders een kostbare mantel en gaf die aan Kjartan, zei, dat hij niet
zonder mantel naar zijn mannen moest gaan. Kjartan dankt de koning
voor zijn gift en gaat naar zijn mannen en toont hun de mantel. Zijn
mannen laten zich daar niet gunstig over uit; zij meenden, dat Kjartan
zich in hoge mate in 's konings macht had begeven ; maar het blijft rustig.
Het werd streng weer in de herfst; er was sterke vorst en koude.
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De heidense mannen zeggen dat het niet te verwonderen is, dat het
weer zich zo slecht hield, — „men boet voor de nieuwigheid van de
koning en het is om het nieuwe geloof, dat de goden toornig zijn
geworden."
De IJslanders waren alien te samen gedurende den winter in de stad.
Kjartan was in alles hun leider. Het weer werd beter, en de mensen
kwamen toen in groot aantal naar de stad op een oproep van koning
Oldfr. Veel mensen hadden het Christendom aangenomen in Thrandheim, maar er waren er toch nog veel meer, die er tegen waren. Eens
op een dag hield de koning een Ding buiten de stad op het strand,
en predikte het nieuwe geloof aan de mensen — een Lange, welsprekende
toespraak. De mensen van Thrandheim waren daar in een zeer groot
aantal en dreigden de koning met strijd. De koning zei toen, dat ze
moesten weten, dat hij meende, dat hij grotere moeilikheden had gehad
dan te strijden tegen de dorpers in Thrdndheim. Toen sloeg de boeren
de schrik om het hart en ze stelden zich geheel onder de koning en
veel mensen werden toen gedoopt. Daarna eindigde het Ding.
Diezelfde avond zond de koning mannen naar de verblijfplaats der
IJslanders en beval hun uit te vorsen, wat ze met elkaar bespraken.
Dat deden zij. Daarbinnen was een groot rumoer te horen. Toen
begon Kjartan te spreken en zei tot Bolli : „In hoeverre zijt ge bereid,
verwant, dat geloof aan te nemen, dat de koning verkondigt ?"
„Ik ben hiertoe niet bereid", antwoordde Bolli, „want mij lijkt hun
geloof zeer wekelik."
Kjartan vroeg : „Scheen het u niet toe, dat de koning dreigementen
uitte tegen hen, die zich niet aan zijn wil wensten te onderwerpen ?"
Bolli antwoordde ; „Inderdaad scheen ons de koning duidelik uit de
schaduw te voorschijn te komen in dat opzicht, dat zij harde behandeling van hem zouden ondervinden.
„Ik wil onder niemands dwang staan", zeide Kjartan, „zolang ik
recht kan staan en de wapenen voeren ; het lijkt me ook oneervol,
genomen te worden als een lam uit de kooi, of een poolvos uit de
val. Het dunkt mij een veel betere keus, als een man toch moet
sterven, dat hij van te voren altans iets doet, dat daarna lang in de
gedachten blijven zal.
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Bolli vroeg: „Wat wilt ge doen ?"
„Ik zal u dat niet verbergen", zei Kjartan, „de koning verbranden
in zijn huis."
„Ik noem dit niet oneervol", zei Bolli, „maar dit zal niet kunnen
worden uitgevoerd, voorzover ik denk; de koning zal zijn sterk van
fortuin en groot van geluk ; hij heeft ook een onvervaarde wacht dag
en nacht."
Kjartan zei, dat de durf de meesten in de steek liet, ook al waren
het flinke mannen.
Bolli zei, dat het moeilik te zien was, wie men gebrek aan moed
moest verwijten ; maar velen mengden zich in het gesprek, en zeiden,
dat dit nutteloos gepraat was. Toen de mannen van den koning dit
gehoord hadden, gingen zij weg en zeiden de koning dit gehele gesprek.
De morgen daarna wil de koning een Ding hebben; hij liet nu alle
IJslandse mannen er toe oproepen. Toen de vergadering geopend was,
stond de koning op en dankte voor hun komst daarheen, de mannen,
die zijn vrienden wilden zijn en het nieuwe geloof hadden aangenomen.
Hij riep de IJslanders tot zich om met hen te spreken. De koning
vroeg, of zij gedoopt wilden worden. Zij tonen er weinig lust in. De
koning zei, dat zij een keus deden, die voor hen het slechtst zou zijn —
„en wie van u vond het wel de beste oplossing mij in mijn huis te
verbranden ?"
Toen antwoordde Kjartan: „dat zult ge denken, dat hij, die dat
gezegd heeft, niet de durf heeft om het te bekennen, maar bier kunt
gij hem zien."
„lien kan ik u", zei de koning, „niet een man, die kleinigheden
onderneemt, maar het zal u niet toebeschikt zijn te staan boven mijn
hoofdhuid, en ge hebt wel verdiend, dat ge niet meer de gelegenheid
zult hebben om meer koningen in hun huis te verbranden en dat
nog wel omdat u het betere l) geleerd wordt, maar omdat ik niet weet,
of uw gezindheid uw woorden begeleidde, en gij als een flunk
man bekend hebt, zal ik u hiervoor niet het leven ontnemen; het
kan ook zijn, dat ge het geloof des te beter belijdt, naarmate ge er
I) n.l. het betere geloof.
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nu meer dan anderen tegen zijt; ik kan ook dat zien, dat het hele
scheepsbemanningen zal schelen, welke die dag het geloof zullen
aannemen, als gij u vrijwillig laat dopen. Het lijkt me ook waarschijnlik,
dat uw verwanten en vrienden zeer zullen luisteren naar wat gij tot
ze zegt, als gij terugkeert naar IJsland ; dat is ook dicht bij mijn
voorgevoel, dat gij, Kjartan, een beter geloof zult hebben, als gij uit
Noorwegen wegzeilt, dan toen ge hierheen kwaamt. Gaat nu in vrede
en veiligheid waarheen gij wilt van deze vergadering ; gij moet niet
tot het Christendom gedwongen worden, want God zegt, dat Hij wil,
dat niemand gedwongen tot Hem komt."
Er waren luide kreten van goedkeuring op de woorden van de
koning, maar toch het meest van de Christenen; maar de heidenen
lieten aan Kjartan over, om te antwoorden, zoals hij wilde.
Toen zei Kjartan: „wij ‘ willen U danken, koning, dat gij ons goede
vrede geeft en de beste manier om ons er toe te brengen om het
nieuwe geloof aan te nemen, om grote zaken te vergeven en in alles
vriendelik te spreken, wanneer gij die dag, welke gij maar wilt, heel
onze uiterlike omstandigheden in uw macht hebt; en dat denk ik,
dat ik in Noorwegen het nieuwe geloof in zoverre aan zal nemen, dat
ik Th6rr de volgende winter, als ik in Usland kom, weinig zal vereren."
Toen zei de koning en hij glimlachte erbij : „dat is aan het uiterlik
van Kjartan te zien, dat hij meent meer vertrouwen te hebben in zijn
kracht en wapenen dan in ThOrr en Odinn."
Daarna werd het Ding gesloten.
Toen enige tijd verlopen was, drongen vele mensen er bij de koning
op aan, Kjartan en de zijnen tot het geloof te dwingen en 't scheen
hun ongeraden dat hij zoveel heidense mannen in zijn nabijheid had.
De koning antwoordde in toorn, hij zei, dat hij meende, dat er velen
van de christenen waren, die zich niet zo goed gedroegen als Kjartan
of zijn mannen, — „en op zulke mannen moet men lang wachten,"
De koning liet veel nuttigs tot stand brengen die winter, liet een
kerk bouwen en de koopstad veel vergroten. De kerk was klaar met
het Joelfeest 1). Toen zei Kjartan, dat ze zO dicht bij de kerk moesten
1)

Joelfeest — een dodenfeest in het midden van de winter. De christenen stelden

daarvoor in de plaats het kerstfeest.
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gaan, dat ze die eredienst konden zien, die de Christenen hadden.
Velen stemden daarmee in en zeiden, dat het een groot vermaak zou zijn.
Kjartan ging nu met zijn gevolg en Bolli; daar is ook Halfredr op
de tocht en vele mannen van de IJslanders. De koning predikte het
evangelie aan de mannen, een rede lang en welsprekend, en de christenen gaven luide tekenen van instemming op zijn toespraak. Toen
Kjartan en de zijnen naar hun verblijf waren gegaan, ontstond er een
groot gesprek, welke indruk de koning op hen gemaakt had, op die
dag, die de Christenen als hun op een na de grootste feestdag beschouwen.
„Want de koning zeide, zo dat wij het konden horen, dat in de nacht
de Vorst was geboren, aan wie wij nu moeten geloven, als wij doen,
zoals de koning ons verzoekt."
Kjartan zei: „de koning behaagde mij zo zeer de eerste keer, dat ik
hem zag, dat ik dadelik begreep, dat hij een man was van de hoogste
roem en dat is zo gebleven, toen ik hem op de volksvergadering heb
gezien ; maar verreweg het best behaagde hij mij toch vandaag en ik
meen, dat al onze belangen daarmee gemoeid zijn, dat wij geloven, dat
Hij de ware God is, die de koning ons predikt en de koning kan bij
geen mogelikheid meer verlangen, dat ik het geloof aanneem, dan ik
om me te laten dopen, en het enige, dat mij verhindert, dat ik nu
dadelik de koning op ga zoeken, is dat het laat op de dag is, omdat
de koning nu aan tafel zal zijn, maar die dag, dat wij kameraden ons
alien laten dopen, zal er geheel door in beslag worden genomen."
Bolli nam dit goed op en zei dat Kjartan alleen voor hun belangen
moest zorgen. Het gesprek van Kjartan en de zijnen had de koning
vernomen, voor de tafels weg waren, want hij had een verspieder in
elk van de woningen der heidenen. De koning werd hierover zeer blij
en zei: „Kjartan heeft de spreuk waarheid gemaakt, dat hoogtijden het
best zijn voor het geluk."
En dadelik vroeg in de morgen, toen de koning naar de kerk ging,
ontmoette hem Kjartan in de straat met een grote troep mannen.
Kjartan groette de koning met grote vriendelikheid, en zei dat hij een
dringende boodschap aan hem had. De koning beantwoordde zijn
groet vriendelik en zei, dat hij reeds ten duidelikste zijn boodschap
vernomen had, — „en deze zaak zal voor u gemakkelik te voibrengen zijn."
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Kjartan zei, dat men niet moest talmen om water te halen en zei
dat men veel zou nodig hebben. De koning antwoordde en glimlachte :
„Ja Kjartan," zei hij, „hierover zouden wij geen twist krijgen door
koPpigheid, al was je ook wat duurder om te kopen."
Daarna werden Kjartan en Bolli gedoopt en hun gehele bemanning
en een menigte mannen. Dit was de tweede dag van het Kerstfeest
vOor de mis. Daarna nodigde de koning Kjartan tot zijn Kerstfeest en
ook Bolli, zijn verwant. Dat wordt gezegd door de meeste mensen, dat
Kjartan dienstman van koning 0161r is geworden, toen hij het witte
doopgewaad uittrok, hij en Bolli beiden. Hallfredr werd niet gedoopt
die dag, want hij stelde als voorwaarde, dat de koning zelf zijn doopvader zou zijn ; de koning vergunde hem dat de dag daarna. Kjartan
en Bolli bleven bij koning Olafr het overige gedeelte van de winter.
De koning achtte Kjartan boven alle mannen wegens zijn afkomst en
zijn flinkheid, en dat werd algemeen gezegd, dat Kjartan daar zo gelierd
was dat hij geen benijder aan het hof had ; dat werd ook door iedereen
gezegd, dat nooit zo'n man uit IJsland was gekomen als Kjartan. Bolli
was ook een zeer flink man en in hoge achting bij alle mensen van
aanzien. Zo gaat de winter nu voorbij. En toen het lente werd, maakten
de mannen zich gereed voor hun reizen, zoals elk van plan was.

Volk, Taal en Lelterkunde van Suid-Afrika.
DEUR

F. BOSMAN M. A.
I.
Toe in die jaar 1806 die staatkundige band tusse Nederland en
S.-A. vergoed geskeur is, het dit nog by verreweg nie beteken dat
ook alle kulturele en verwantskapsbande verskeur was nie. Inteendeel. Nogaltyd is daar belangstelling teenoor mekaar gebly — sy dit
dan van die eb- en vloed-aard. Nederland se taal en kultuur, Nedl.
se letterkunde, en Nederlanders self was, — en is vandag nog enigemate — vir die Afrikaner 'n groot bolwerk in sy stryd teen die Engelsman gewees, ook in sy strewe wat daartoe gelei het dat by eindelik
vandag sy eie voete gevind het as nasie, as besitter van 'n eie gelykwaardige
taal, van 'n eie gedugvooruitstrewende letterkunde. Nedl. se taal was
immers nog tot nie solank gelede nie, die enigste taal van die Afrikaner
se Bybel, die hooftaal van sy predikante, volksleiers, offisiele stukke
en onderwys — in sover Engels dit op hierdie gebied nog nie ingeneem het nie ; veel ook was die kragte wat S.-A. van Nederland gekry
het in die helaas, so kortstondige bestaan van sy twee boere-republieke.
Vandag is Afrikaans besig om die plek van Nederlands in te neem,
ofskoon selfs daar die proses, b.v. op kerk- en staatgebied, nog bijverre nie afgeloop is nie; is Afrikaans ook besig om die terrein te

herwin wat Nederlands in sy stryd teen Engels b.v. op skool- en
letterkundige gebied, moes prysgee, Nedl. as boek- en geleerde taal teenoor Engels, 'n lewende, sterk kulturele spreektaal. Maar groot bly
die dienste van Nederland se taal en yolk vir S.-A. in sy onmondigheid,
groot kan dit nog bly en wees vir S.-A. in sy frisse mondigheid. Die
„Hoe" en „Waartoe" is egter die vraag op die oomblik. Nie langer
is dit die strewe van die Afrikaner tot gelykmaking met die Nederlander in taal en kultuur, soos voorheen die geval eintlik was
nie ; nee, dis nou 'n erkende saak van differensiering geword, omdat

VOLK, TAAL EN LETTERKUNDE VAN SUID-AFRIKA. 219
dit nou eenmaal so is en nie anders kan wees nie. En die groot
vraag is geword hoe kan die Afrikaanse taal wat in S.-A. floreer en
die Nederlandse taal wat in Nederland floreer, mekaar help in die
bloei van die Dietse stam, in die Noel van hulself, en tog elkeen op
homself. In die vraag le ook miskien al 'n deel van die antwoord. Ons
gaan dit in elk geval nie bier probeer antwoord nie. Maar hoe
aktueel die kwessie geword is in die laatste tyd, blyk uit die besoeke
b.v. van manne soos prof. Pont en Casimir aan S -A., wat in grondslag
feitlik niks anders is as wetenskaplike studies van die Afr. yolk nie,
om die nuwe, haas onbekend geworde Afr. yolk, met sy jonge taal en
letterkunde, te leer ken en verstaan, om dan weer hand in hand te
werk, die een met die ander aan die ophou en opbou van die gemeenskaplike stam van Dietse bestaan en kultuur. Waar Nederlanders dus
in die laatste tyd, as gevolg van 'n verblyf in S.-A. hul beskouings
oor die Afr. yolk ten beste gegee het, wil ek in hierdie opstel, as
Afrikaner in Holland, probeer om aan Nederlanders 'n kort en bondige uiteensetting van die ontstaan en wording van die Afr. yolk, taal
en letterkunde te gee. Vir diepere kennis kan 'n lys van boeke geraadpleeg word, wat ek aan die end van hierdie geskrif sal byvoeg.
Die Afr. letterkunde is haas onbegryplik sonder 'n kennis van sy
noue samehang met die wording van yolk en taal. Vooral uit kultuurhistoriese oogpunt, om sake in hul regte miljeu te sien, moet die yolk,
taal en letterkunde tesame beskou word.
Laat ons eers bietjie die wording van die Afr, yolk beskou. Vandag — en dit sal u miskien verwonder om te hoor hoe groot die
gebied is — word Afrikaners gezind en Afrikaans gehoor in bij uitstek
die Unie van S. A,, in Afr. neersettings, in Angola, Suid-Wes-Afrika,
Rhodesie, Portugees-, Brits- (voorheen Duits-) Oosafrika, Sentraal Afrika;
in sendeling-famielies in N.-Afrika ; in kolonies van Afrikaners na die
2de Vrijheidsoorlog, in Argentinie en Meksiko en — natuurlik orals
in Europa. Want waar tref 'n mens nie Afr. studente daar nie ? Offisieel
egter is Afrikaans natuurlik alleen erken in die Unie van S. A., en
waar ons van Afr. praat, bedoel ons die taal soos daar gepraat.
In 1652 het die Ned. 0. I. K. sy neersetting onder Jan van Riebeek
aan die „Cabo de Bona Esperanza" gestig, suiwer uit 'n ekonomiese
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oogpunt en wel om as 'n tussenstasie — as verversings- en herstellingsoord op die lange, ongesonde seetog naar Indie — te dien. Daaruit
sou egter teen die bedoeling en teen die sin van die 0. I, K., eers 'n
aparte gemeenskap en dan 'n aparte nasie horn ontwikkel. En juis
die maatreels wat die 0. I, K, sours sou neem, om, of homself te
bevoordeel, of die uitbreiding van die neersetting van ontwikkeling
tot aparte gemeenskap te vermy, sou nog meer lei tot 'n stryd en 'n
kloof tussen die twee groepe, waarvan die een, bewus of onbewus,
alleen die plek waar by woon as sy „home" erken; die ander dieselfde
plek alleen as eksploitasiegebied beskou. Die jaar 1657 kan ons beskou
as die geboortedag van die Afr. yolk, want in daardie jaar vestig die
eerste — maar verreweg nie die laatste nie — „Vrijburgers", as mense
uit die diens van die kompanie, en dus as die eerste ware koloniste hulself aan die Kaap, om daar verder hul lewensbestaan te soek, daar te
leef en daar te sterwe. Want tot 1657 was alle blankes aan die Kaap
alleen amptenare.
In die tydperk 1657 —1807, as die Engelse die Kaap dan vergoed in
hul besit neem, en daar heeltemal nuwe toestande ontstaan, waardeur
die ou bevolking dikwels in lynregte botsing met die nuwe bewind
kom te staan, moet ons die wording van die Afr. yolk sien, die daadwerklike, ja, maar egter nog geheel onbewuste wording. Uit die eerste
„Vrijburgers" en andere immigrasie het die Afr. yolk gegroei dusdanig,
dat, eerstens wat betref rasseoorsprong dit bereken geword is deur
Dr. H. T. Colenbrander, dat die bloedmenging van die Afr. yolk as
volg kom te staan : ruim 50 °/o Nederlands, 27 0/0 Duits, iets meer as
17 0/0 Frans, 51 °/o ander nasionaliteite.

Vanwaar was die Immigrante en waarom het hulle verhuis ?
Allereers natuurlik uit Nederland.
In die Nederlandse element kan ons verskillende lokale en sosiale
taalgroepe onderskei. Trouens haas elke gebied van Nederland, en selfs
ook Vlaandere, het koloniste opgelewer. In volgorde van belangrikheid
kan ons egter vasstel as Groep I: Amsterdam, Rotterdam, Goeree en
Middelburg, as Groep II: Seehawens soos Hoorn, Enkhuizen, Vlissingen, Antwerpen en Harlingen. As provinsies meer staan NoordHolland, Suid-Holland en Seeland vooraan — wat betref lewering van
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stamvaders en stammoeders. Want verskeie kere het ook heel fatsoenlike klompies weesmeisies geemigreer, en dit hoef haas nie gese
te word nie, dat geen een van hulle oujonknOi gebly het nie. So kry
ons dan parallel met die oorheersing van Holland en Seeland as
provinsies in die stateorganisasie van Nederland in die tyd, ook die
oorheersing van die taal en mensegroep uit Holland en Seeland onder
die Ned, koloniste ; 'n belangrike feit ook in verband met taalwording
in S -A. As welbekende Nederlandse name kan ek b.v. noem : v. d. Merwe,
v. Vuuren, de Wet, ens.
In die Duitse element kan ons onderskei 'n Hoogduitse en 'n Platof Nederduitse groep, waarvan laasgenoemde groep egter die meerderheid en belangrikste vorm.
Die Franse element het suiwer bestaan uit Hugenote, wat na 1685
met die Herroeping van die Edik van Nantes so veel uit hul land
gevlug het; en nie weinige skuilplaas in Holland gevind het nie.
'n Groep hiervan het ook na S.-A. met behulp van die O.I. K. geemigreer
en was '11 aansienlike aanwins vir die kolonie van wee hulle kennis
op gebied van boerdery, hulle ywer en hoogstaande karakters. Name
soos de Villiers, Malherbe, Joubert ens. is alledaags in S.-A..
Die 541/4 andere elemente het bestaan uit Switsers, Dene, Swede,
Beige (= Wale), Nore, Russe, Engelse, Portugese, Oostenrykers en —
1 Pool, 1 Hongaar en 1 Italiaan. Van slawe- en inboorlingbloed kan
nie eers 1 °/o bewys word nie. Die Afrikaners, in teenstelling vooral
met die Suid-Amerikaners is 'n volkome wit nasie gebly.
Hieruit blyk dus dat Nederland die hoofstamland van yolk en taal
was, en dat die andere elemente, ook deur die dienstydmedium van
die 0.I.K., of deur verblyf in Holland alreeds 'n sekere mate van
proselietering tot Nederlands in gewoontes en taal ondergaan het,
v1:56r hulle koms in S.-A., selfs 10 van die 17 qo Franse word bewys
alreeds 'n vorm van Ned. geken te he, toe hulle in S.-A. gekom het.
As ons bybedenk dat 15 van die 27 °/o Duitsers Neder-Duitsers was,
dus nou verwant op taalgebied met Nederlands, kan ons vrijwel die
Nederduitse taalgebied in wyer en die Nederlande, die „patria" vandie
reisjoernale in enger sin, as stamland van ± 75 °/o van ons Afrikaanse
stamouers aanneem.
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Maar wat sou hulle motiewe tot verhuising gewees het? Vir die
Franse het ons alreeds gesien, het dit gele in die godsdienstige vervolging wat hulle in Frankrijk moes verduur het. Op die manier het S.A.
sy beste land- en tuinbouers ryk geword.
Die Duitsers weer was meestal mense wat deur die politieke woelinge en onrus veral van die 30-jarige Oorlog, of gedrewe deur fortuinsug, Duitsland verlaat het, en meestal na diens in die O.I.K. in S.A.
te lan ge en tot rus gekom het.
Wat betref Nederlandse emigrasie egter het daar nie motiewe van
ellende of armoede of vervolging gegeld nie. Miskien was dit maar
dikwels die dadedrang van die tijdperk, die nuusgierighad, die sug om
dit nog beter te he as wat hulle dit alreeds had. Die meeste Nederlandse neersetters was ook ou-dienaars van die Kie. Hulle het miskien
nop beter vooruitsigte en 'n lekkerder lewe in S.A. gesoek as wat in
Nedl. die geval sou wees. En as 'n mens eers eenmaal jou in die Kaap
gevestig gehad het, was loskom en wegkom in daardie dae van lange
reise nie so maklik en aantreklik as in hierdie dae van stoomskepe nie.
Dis te se as jy nog van loskom, na jy die betowering van S.A. se son
en veld geraak het, kon praat. So in elk geval het S.A. sy bevolking
gekry, Wat was egter die tydsorde van die immigrasie en hoe het
die verskillende groepe kultureel en sosiaal op mekaar ingewerk?
Van 1657 –1807 onderskei ons 5 periodes van 20-30 jaar elk :
(1.) 1657-1687. Byna suiwere Ned. immigrasie.
(2.) 1687 –1717. Sterke Fransche inenting in 1688, maar Ned, stam
en verdere Ned. immigrasie verreweg oorwegend; Franse vorm 17 °/o van
koloniste en 12 1 °/o van blanke bevolking.
(3.) 1717 –1749. Duitse bymenging, (vgl. parallel vermeerdering van
Duitse soldate en matrose in O.I.K. diens in die tyd) word in getalsterkte byna gelyk aan Ned. voortsetting. Franse immigrasie opgehou.
(4.) 1749 – 1777. Duitse immigrasie word aanmerklik sterker as die
Nederlandse.
(5.) 1777 –1807. Duitse immigrasie nog sterker as Nederlandse, maar
meerderheid is nouliks merkbaar.
As ons die kulturele invloede van die groepe onderling nagaan let
ons op, dat die Duitsers kultureel nie so belangrik was as volgens

VOLK, TAAL EN LETTERKUNDE VAN SUID-AFRIKA. 223
Mill■11•1=1■111MERIL

numerieke verhouding nie. Dit was meestal bejaarde mense, wat
dus nie so vrugbaar was as die Franse in die eerste, en die Nederlanders in die 2de plek nie. Verder was dit meestal Platduitsers, wat
na jarelange diens in die O.I.K. dus byna Nederlands gepraat het en
boonop met Ned. meisies aan die Kaap kom trou het. Dus nog op
taal- nog op kultuurgebied sou mens groot invloed verwag.
Die Franse egter het waarskynlik 'n groter invloed op die yolkswording van die Afr. gehad. Want hulle het uitgekom of as famielies
of as jongmense, het hulle eie samelewing dus meegebring en ook
as groep uitgekom met vir 'n tijdlang hulle eie kerk en skool. Maar
hulle het egter gou-gou Ned. gepraat en die kinders, eers aan boord
en later op skool, het waarskynlik gou hulle eie taal verwaarloos, tengunste van die meer gebruiklike Ned. taal, temeer waar die Franse
maar so'n klein persentasie van die bevolking gevorm het. Ook in
die algemeen waar byna alle vroulike immigrante Nederlands was, spreek
dit vas vanself, dat uit die geleidelike uitgestrekte aard en orde van
die immigrasie die absorbering van die verskillende nasionaliteite,
eweas as die gelykmaking van taal, alleen 'n kwessie van tyd was.
Inkort, 'n grote „Ausgleich"-proses, waarin taal en yolk in hoofsaak
Nederlands sou bly.
In gemeenskaplike aanpassing aan nuwe toestande, in die eenheid
van bedryf — haas almal was „Boere" — sou ook eweeens lokale en
sosiale distinksies onder die blywende, under mekaar introuende
inwoners, gou weggevaag word. En ook sou hulle byna vanself kom te
staan as 'n aparte groep teenoor die vlottende, waarskynlik beter
opgevoede amptenaarspersoneel van die Kie wat meer per se Nederlanders was, met suiwerder Ned. taalgebruik.
As ons ook onthou dat die koloniste nie somar Jan Rap en sy
maat was nie, maar dat 'n man bewys van goeie sedelike gedrag moes
lewer, voor hij vryburger kon word, en die nuwe moeilike lewe op
homself somar gou die swakkes sou uitskud, kan ons sien dat die Afr.
ras in S.-A. inderdaad op 'n hegte fondament gebou is, kan ons enigsins begryp waarom by nie met die inboorling verbaster het nie en
begryp waarom by nie hoef skaam te wees op sy voorouers nie. In
die jaar 1679 was die bevolking van S.-A. 289, in 1807 toe taal en
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yolk klaar gevorm was 26,159. Voorwaar „multum in parvo"! Mooi het
Langenhoven hierdie samensmeltingsproses uitgedruk in „die Pad
van S.-A. Hy praat deur die mond van Pieter Retief die voortrekker:
„Druppeltjies sink in die klipdorre berg.
Uit 'n sypeltjie hier en 'n lekkie daar,
Loop daaronder 'n bekie wat dreun deur die kloof. Die klowe se
bekies kom bymekaar,
En stroompies by stroompies tot strome by strome vergaar,
Maak die grote Oranje Rivier. Wie sal die druppeltjies tel nou daar,
Of die bekies weer een vir een ken? Uit die grote skaar
Wat bier om my staan — wie sal die bloed onderskei in die aar,
En se dis 'n Geus of 'n Duitser die, en daardie 'n Hugenoot ?
My broers, laat eerbied en dankbare roem, die lewe nie soek by die dood."
Tot 1807 het ons dan nagegaan die onbewuste wording van die
Afr. yolk. In 1807 sou 'n Afr. hom waarskynlik nog as 'n Nederlander
beskou het. Maar van 1807 kan ons langsaam die selfbewuswording
sien, eers van nasie dan van taal. Ek bedoel die Afr. taal. Dis in die
begin van die 19de eeu dat ons eerste die benaming „Afrikaners" van
kinders in S.A. gebore, tref. Tot dan egter is nasionaliteitsgevoel nog
heeltemal onbewus, 'n gevoel wat ook waarskijnlik teengehou was
deur die geleidelike geografiese uitbreiding en die stryd vir die bestaan,
wat alle gedagtes in beslag geneem het. Die botsting met die Bantoes
dusverre het ook alleen nog die besef van wit teen swart sterk laat
uitkom. Bewus of onbewus het die Mr. horn nog as Nederlander
beskou. Maar dan kom in 1807 die nuwe bewind. Nederland word
heeltemal uitgeskakel en die Afrikaner moet geheel en al op eie bene
staan in sy stryd teen 'n politiek, wat op kleurlingen naturellegebied
lynreg gekant staan teenoor sy eie opvatting, ervaring en veiligheid
en verder sy hardste probeer die Afr. te angliseer, deur hom alle taalregte te ontneem, en sy onderwys uitsluitend Engels te maak. Want
die Engelse het 'n Rousseau-beskouing van die naturelle gehad, dat
hulle onskuldige natuurkinders ens. was ; die Boer het geweet dat die
naturel 'n barbaar in die voile sin van die woord was, en wou horn
met krag van geweld teen die naturel verdedig, nie deur nutlose
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praatjes en verstandelose verdrae nie. Onder druk egter van die Engelse
politiek wat die Boer se lewe en bestaan alsoluut onmoontlik en onveilig
gemaak het, het die Grote Trek in 1836 begin onder die hoofleiding
van Piet Retief, die eerste man wat doelbewus die wildernisse ingetrek
het om 'n nuwe land vir 'n nuwe nasie te soek. So begin ons dan die
groei van negatief-bewuste Afrikanerdom tussen 1806-1836, tot al
meer en meer positief-bewuste en erkende Afrikanerdom tussen
1836 —1902 te kry. Eers probeer Retief 'n Republiek stig in Natal. Hij
word vermoor (1838) deur die Soeloes, maar onder Pretorius, na die
slag van Bloedrivier, 1838, kom die tot stand. Die Engelse sien egter
die gevaar van die nuwe Republiek met sy eie seehawe vir hulleself in
en annekseer Natal, waardeur die Boere al hul lye en ellende en ontberings tot vrugteloosheid gedoem sien en, om vry te wees, genoodsaak
word om weer terug tekeer oor die Drakensberge, Vrystaat en Transvaal
toe. Daar word dan aanvanklik ook met veel moeilikhede teen die
Engelse en Kaffers, die twee Republieke van die Transvaal (1852) en
0. V. S. (1854) gestig. Hier het die gevoel en begrip toe onstaan van
Transvalers en Vrijstaters teenoor Kolonialers en Natallers, maar nog
nie Afrikaners nie. Die begrippe Afr. yolk en Afr. taal het vir die eerstemaal eers 'n bewuste uiting en propaganda gevind in „Die Patriot"beweging in die Kaap Kolonie, die s.g. „Eerste Taalbeweging" onder
leiding van Ds. S. J. du Toit in die Pa .el, wat vir die eerste keer doelbewus daarnaar gestreef het die Afr. yolk te behou en op te bou, deur
beoefening van sy taal. Dit was eintlik die begintekens van die duidelike
bewuswording van die psigologiese eenheid van Afrikaners, en van
Afr. yolk en taal. Dit was die eerste gedreun van die storm wat na
die Anglo-Boere Oorlog van 1899 —1902 so heerlik weer sou uitbars in
die 2de Taalbeweging. En soos die begin van byna alle grote dinge,
was dit ook vereers gelokaliseer tot 'n klein sentrumpie, die Pérel in
die K. K.; en tot 'n klein groepie, destijds haas as fanatieke beskou,
Ds. S. J. du Toit en sy paar medewerkers. Dit was egter die eerste gisting
van die suurdeeg wat nog die hele S.A. sou deurtrek. Vir die bereiking
van die toestand was nog nodig eers die lste Vrijheidsoorlog van 1881,
toe Transvaal hom losgeskud het vandie eerste Anneksasie deur
Engeland, en orals in S.-A, aan die eenkant verontwaardiging ontstaan
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het teenoor die ongewettigde skending deur Engeland van die vryheid
van 'n staat deur homself gewaarborg ; aan die anderkant die regmatige trots van alle nie-Engelse in die roemryke stryd van die Transvalers, waardeur nog meer die gevoel van almal „Afrikaners" gegroei het.
En toe kom daarop die 2de Vryheidsoorlog van 1899-1902, toe die
twee Republieke die onderspit moes delf. Verreweg die meeste het
hierdie oorlog gehelp om rypheid te bring. Toe het dit 'n saak
geword deur die hele S.A., waarin almal betrokke was, 'n saak van suiwer
rasseverskil, van Engelsman teenoor Afrikaner; 'n geval van „Die niet
voor my is, is tegen my". Hieruit het ook die gevoel van stamver-

wantskap maar politieke onsamenhorigheid met mekaar, van Afrikaners in Kaap eri Vrystaat en Transvaal v6Or 1902, tot klaar en
duidelike gevoel van een nasie en politieke samenhorigheid na 1902
gegroei. Die Unie van die 4 Provinsies van S.-A. in 1910 het in sy
eenheid van staatsvorm, die idee en die werklikheid verder in die hand
gewerk. Dis nie meer Kolonialer Vrystater, Nataller of Transvaler nie:
dis Afrikaners geword. 'n Bewuste en doelbewuste nasionale beweging
wat streef vir die behoud en versterking van die Afr. yolk deur die
opbou van sy eie kultuur, en as die magtigste wapen in hierdie stryd
die gebruik van sy eie taal om 'n letterkunde op te bou, wat berus
op sy verlede en sy land en sy toestande. Deur die politieke versaking
van sy eie ideale het Ds. S. J. du Toit die lste Taalbeweging baie laat
verswak. Die 2de Vrijheidsoorlog, wat al die kragte van Afrikaners in
beslag geneem het, het aan die beweging tydelik en oppervlakkig
beskou tenminste, 'n einde gemaak. Maar alleen tydelik en oppervlakkig beskou. Latent het dit sterk en diep tog nog altijd in die hart
van die y olk gelewe, en toe die eerste verslagenheid van na die oorlog
verbij was, toe die langsame herstel weer ingetree het, toe die
wapenstryd oorgegaan het in 'n politieke stryd vir die behoud van
y olk en taal na die oorlog, is die 2de Taalbeweging, die beweging van
vandag, as 'n groter en mooier Feniks uit die as van die eerste verrys ;
en is, eweas in Belgie, die stryd vir volksbehoud een geword met die
stryd vir taalbehoud. Onafskeidelik inderdaad is die stryd vir yolksbestaan en volkstaal, veral later, in S.-A. gewees ; op sy eerste is die
Afrikaanse volksgevoel en sy letterkunde ontvlam in die lste Taal-
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beweging, op sy heerlikste weer in die 2de Taalbeweging, nou dat die
besef deurgedring het dat Afrikaners een nasie vorm ; dat beoefening
van en stryd vir sy taal ook stryd vir en opbou van sy yolk is.
Uit die beskouings oor die wording van die Afr. yolk, is ook al 'n
hele paar deduksies te maak oor die wording van die Afr. taal.
Die kern en grondslag is b.v. onteenseggelik Nederlands, en in hierdie
Nederlands moet ons weer hoofsaaklik die spraak van Holland en
Seeland as ondergrond soek. Maar wat sou dan die hooffaktore
wees, waaronder die Nederlands van die 17de eeu tot so'n ander
vorm sou gaan ontwikkel het as in Nederland? Immers op gebied van
deflektering, funksieverandering, verdwyning van geslagte ens., is Afr.
die mees analietiese Germaanse taal op die oomblik. Is selfs Engels
ver voorby. Laat ons eers so'n kykie neem op party van die kultuur-

invloede wat gegeld het gedurende die vormingsperiode van Afr.
(a), Gedurende die periodes 1652 —1795, 1802—'06 was Ned. die
enigste offisiele taal van die Kaap, en was dit 'n strewe tenminste
van alle amptenare en vooraanstaande mense, sells na. 1806, in sover
Engels nie in gebruik gekom het nie, so suiwer moontlik Nederlands
te skryf en te praat, veral by gewigtige geleenthede en in die publiek.
Sells vandag nog leef die tradiesie voort in S.-A. — alhoewel dit vinnig
aan uitsterf is. Nederlands was ook die taal van kerk (handhaaf
homself daar vandag nog taamlik sterk in S.-A.) en skool, ofskoon op
hierdie gebied skole van betekenis alleen vir baie lang tyd voor en na
1806 in Kaapstad en Stellenbosch was. Na 1806 ook het Engels hand
oor hand toegeneem en het Ned. maar altijd 'n sukkelende bestaan gelei
tot die opkoms van die 2de Afr. Taalbeweging Ned. se plek kom
inneem het en ook tewens terrein teruggewen het van die Engelse. Op
die platteland het weggeloopte Nederlandse matrose en soldate lang die
onderwyskragte gevorm, en al wat van hulle vereis was, was dan ook
eenvoudig die kinders so ver te bring dat hulle Bybel en Katekisasie
Boek kon lees en leer, en op 'n manier kon skrywe en reken. Waar
hierdie „onderwysers" kort gekom het, het die ouers self die onderrig
verskaf. 'n analfabetiese yolk is die Afrikaners egter nooit genees nie.
(b). Die invloed van die Ned. lettere was weinig of niks. Die vrye
ope lewe, selfs die aard van bestaan so grotendeels nomadies, die
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warme klimaat, het gemaak dat alleen die Bybel, wellig ook 'n
paar stigtelike boeke (altijd was die Boere stoere Kalviniste), en so'n
bietje Vader Cats gelees geword is. Vir die res het die mense nie tyd
gehad nie, Talryke Bybelse spreekwoorde, uitdrukkinge ens. leef dan
ook in die Afr. taal. Egter is daar heelwat ongeskrewe litteratuur in
die vorm van volksliedjes, rympies, raaisels ens., uit die stamlande,
vooral Nederland, bewaar gebly.
(c). In Afr. volksgeloof, -gebruike, -vermake, -geneesmiddels, in kort
in die benaminge nodige in die daaglikse lewe, is 'n oorwegend Nederlandse, hoofsaaklik Ho11,, woordeskat-ondergrond te bespeur.
(d). Altyd was daar inboorlinge in diens van die koloniste, maar
veel meer nog slawe, hoofsaaklik uit die Maleise Argipel en uit
Madagaskar. Met hierdie lui was daar egter alleen aanraking, nooit
samensmelting nie : en ook as laeres teenoor hulle meerderes is daar
haas geen kultuurinvloed van hulle op die blankes uitgeoefen nie.
(e) Die monopolie van die 0. L K. was meer 'n despotisme op
handels- as op andere gebiede. Deels egter deur die aard van hul
boerdery — met vee ; en deels om weg te kom van knellende bepalings van die 0. I. K. het die natuurlike uitbreidings-, die trekbeweging
begin, wat so baie bygedra hat tot versterking van die individualiteitsen vryheidssin van die Afr. Immers, by moes meestal as man alleen
staan in sy stryd teen natuur, wilde dier en barbaar.
By 1802 was die wordingsperiode feitlik afgeloop, en dit op 'n baie
kleiner landgebied as 250,000 vk. Eng. myle, in die Kaap Kolonie.
Want alleen uit hierdie eenheid van bakermat kan ons die heden
bestaande eenheid van taal nog verklaar, daar deur die Grote Trek wat
daarna gevolg het anders 'n groot verskil moes ontstaan het.
Ons kan egter 'n verskil trek tussen die taal van Kaapstad en onmiddellike omgewing en die taal van verder afgelee streke. Kaapstad,
as administratiewe sentrum, hoeluiswereld en brandpunt van verkeer
het altijd 'n „betere" Ned. daarop nagehou as die res van S. A. En
vandag nog probeer die ouere Hollandsprekende inwoners van Kaapstad
'n betere „Hollands" praat as die buitemense.
Dit wat betref kultuurinvloede.
Daar is al verskillende teorie6 geopper om die besondere wording
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van Afr, to verklaar. Waar Dr. W. J. Viljoen betoog het dat Afr. op
die volkstaal van Noord-Holland berus, en Dr. G. J. Boekenoogen sy
mening bestry het, kan ons alleen tot die gevolgtrekking kom dat
wat betref woordeskat moet alle Nederlandse en selfs Platduitse
dialekte in aanmerking geneem word, ofskoon aan Holland en Zeeland

die grootste betekenis moet toegeken word.
Daar is ook in S. A. dikwels beweer geword dat Afr, 'n „Hotnotstaal is, dus 'n vorm van Nederlands in die mond van Hottentotte,
inboorlingdiensvolk, wat dan tot die blankes sou deurgedring het
as spreektaal. Ook deur Duitse geleerdes soas Hahn en Meyer-Benfey,
wat egter ook die invloed van slawe wil byreken, word hierdie „Sprach-

ithertragurtg" als hoofwordingfaktor aangeneem,
Hierteen het Drs, D. C. Hesseling en P. J, du Toit gepolemiseer
insoverre as hulle aan Maleis-Portugees, wat die taal van die slawe
en ook 'n soort seemanstaal sou gewees het, die grootste invloed wou
toeskryf. Dr. E. Kruisinga weer het beweer dat Afrikaans is het
geadapteerde Hollands van de inboorlingen en vreemde Europeanen",
en Ds. W. Postma dat Afrikaans 'n natuurlik-ontwikkelde aanpassing
van die Ned. van die 17de eeu aan 'n nuwe omgewing was, met die
kind as grootste taalvormende aktiwiteit daarin.
Dr. D. B. Bosman in sy proefskrif het die adaptasieteorie as volg
verbreed : „In soverre nou as Afr, nie die spontane ontwikkeling van
Ned. is nie, is dit 'n ontwikkeling van Ned. onder invloed van die
geadapteerde Ned. van vreemdelinge" wat verder volgens Bosman wil
se dat: .,In sover nou as Afr, nie die spontane ontwikkeling van Ned.
is nie is dit 'n gedeflekteerde ontwikkeling van Ned. onder invloed
van die fleksielose geadapteerde Ned. van vreemdelinge". 'n Gesegde
wat soos Dr. S. P. E. Boshoff aantoon dan sou berus op 'n taamlik
uitgebreide en aangenome taalbeskouing, nl. dat by die adaptasie van
'n taal deur vreemdelinge, die buigings- en vervoegingsuitgange in die
eerste plaas nie nagevoel word nie dan verward en verswak word en
uiteindelik verdwijn.

Wordt vervolgd.
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Louis Couperus, Net Zwevende Schaakbord. Maatschappij
voor goede en goedkoope Lectuur Amsterdam.
Het jaar van uitgave is volgens de omslag 1923, volgens de titelpagina
terwijl, naar ik meen, het verhaal voor het eerst verscheen in de
le jaargang van De Haagsche Post, dus dat is weer al een tiental jaren
geleden. Aan die tijd van ontstaan worden we aan 't eind van 't verhaal
heel even herinnerd, als we lezen van een wereldoorlog tussen „alle vereenigde koninkrijken van Brittannie en Wallis, die zich vereenigd hadden
met Parijs en met Rome tegen den Koning van Keulen (p. 256), en die
„wereldoorlog zoil weldra gedaan zijn ; \Vereldoorlogen duurden niet langer
dan een enkelen winter" (p. 257).
Het klinkt wel een beetje vreemd om van een wereldoorlog te horen
gewagen bij de geschiedenis van ridder Gawein, die op zoek is naar het
zwevende schaakbord, om het te brengen aan Artur zijn vorst. Een wereldoorlog en de ridders van de Tafelronde — dat laat zich niet rijmen.
Dat is echter Couperus niet de pen ontglipt, want overal in het verhaal
treffen we dergelike anachronismen aan, te veel om aan onhandigheid van
de schrijver te denken. Het is zo gewild, want Couperus' bewerking van
onze middeleeuwse Arturroman Walewein is niet een trouw navertellen,
een zich inleven in oude stof, zoals Streuvels, Boutens, Timmermans en
Rutten dat in onze tijd hebben getracht, maar 't is de parodie van de
Walewein, het humoristies vervolg er van, zoals de schrijver zelf het in zijn
voorwoord noemt (p. X).
Couperus is kostelik geslaagd. Als we onze Walewein naast Het Zwevende
Schaakbord leggen, dan is het werkelik heerlik te zien, hoe door allerlei
kleine veranderingen de schrijver de ernstig hakkende en klovende, bevrijdende
en schakende ridder weet te doen veranderen in 'n soort Don Quichot, een
schaakbord achtervolgende, dat niet als vroeger door magiese kracht wordt
voortgedreven, maar door 'n vernuftige machinerie ; een bord, dat zich aan
een knop „als een witte jochant", op laat winden (p. 222).
De situatie is dikwels allerzotst. In de Walewein wordt verteld, hoe de
heldhaftige ridder het „toverscaec" narijdt als het in 'n spleet van een berg
verdwijnt. In die berg heeft hij vreselike monsters te bevechten. Eindelik
overwinnaar, staat hij met zijn paard op een geweldige hoogte, aan alle
zijden omringd door water. Hij waagt de sprong van de berg in de rivier
en bereikt het gouden kasteel van koning Wonder.
Bij Couperus verdwijnt ook het „scaec" in de berg, maar hij vindt alleen
het rif van de verslagen draken. Weer waagt hij met Gringolette de sprong
naar de diepte, maar als hij goed en wel beneden in de rivier is aangekomen
1922;

BOEKBESPREKING.

231

en hij omhoog ziet, dan merkt hij, dat zijn heldensprong absoluut overbodig
is geweest.
Er is een prachtige weg aangelegd van de berg naar het kasteel van
Wonder door Merlijn ; prinses Morgueine, Merlijn's zuster rijdt er met een
toverwagen.
„Zij richtte met de eene hand heur wagen door een horizontaal cirkelend
stuur en in de ander hield zij een staf, waarmede zij scheen aan te geven
de wendingen, die de wagen moest nemen evenwijdig aan de wendingen
van den weg. Toen hare trompetten, die ter zij van den wagen hunne
gouden monden vooruit staken, hadden getoeterd ter waarschuwing en
Gawein zich had omgewend oin te zien, vertraagde zij den gang van haar
toverwagen. En stond toen stil, met een ruk, terwijl een blauwige nevel en
een vreemd zoete zwijmelgeur haar wagen omdampte" (p. 66,67).
Deze toverwagen is een wonder, geschapen door Merlijn, de grote tovenaar.
't Is vermakelik te zien, over welke „enghienen" hij nog meer beschikt : een
„sprakebloem" waarmee hij zijn zuster kan „opbellen" ; plotseling helder opschijnend licht, dat uit- en aangedraaid kan worden door middel van een
„jochanten" knop ; een lichtbundel die toverbeelden werpt op een Witte
wand ; een tovervogel, blauwe fenix, die Merlijn met veel gesnor richt en
wendt naar believen.
Het hele verhaal is verder zeer vernuftig bedacht, en zo luchtig en gemakkelik neergeschreven, alsof het geestige spel de schrijver geen ogenblik heeft
vermoeid en hij het zo maar achter elkaar heeft opgeschreven.
Voor het rechte genot van „Het Zwevende Schaakbord" is kennis van de
Walewein beslist nodig, anders zal men veel in het verhaal ongemotiveerd
mal vinden.
Maar wie de geest van onze Arturromans kent, zal er plezier in hebben,
dat met al die ridders uit dat land van Logres, vol bossen en roof burchten
tovenaars en wonderkastelen, draken en geschaakte maagden, eens vrolik
gespot wordt.
Het middelnederlands van Couperus is er een van eigen maaksel en is
wel een beetje heel vreemd, maar hij heeft er in zijn voorwoord ekskuus
voor gevraagd. Een beetje wonderlik doet in datzelfde voorwoord aan, dat
hij na verfrissing van zijn vroegere studie wel op zich had durven nemen
„zijn sterken helden en zoete heldinnen zuiver grammatikaal de taal huns
eigenen tijds in den mond te leggen" (p. XIl) als hij niet bang was geweest
voor onverstaanbaarheid.
De eigen tijd — is dat de tijd waarin koning Artur en zijn ridders verondersteld worden te hebben geleefd — niemand die Nederlands van die
tijd kent.
Door de schrijver zelf wordt de handeling „niet later dan het eerste begin
der Elfde Eeuw en dan nog in de regionen der fantazie en niet der werkelijkheid" (p. XI noot) gesteld.
Wat voor Nederlands sprak men in 't begin van de Ile eeuw in de regionen
der fantazie ?
Ik houd toch meer van Couperus uit „Het Zwevende Schaakbord" dan
van Couperus in Zijn Voorwoord. Hij is daar zo geleerddoenerig en dat
gaat hem niet goed af. Zijn geleerde opmerkingen over de naam Walewein
zijn bijna letterlijk overgenomen uit de inleiding op de Walewein van Prof.
Jonckbloet.
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Vrijwillige Armoede ? Kunnen Gereformeerde Christenen
met het gemis van Nieuw-Testamentische Gezangen bij den
Nieuw-Testamentischen Eeredienst vrede hebben? door Surculus.
Uitgave van H. J. Spruyt, Rijswijk (Z.H.).
De psalmen en hun lyriek, door Andreios. Uitgave van
H. J. Spruyt, Rijswijk (Z.H.).
Twee brochures over een onderwerp, dat op 't oogenblik aan de orde van
den dag is, Beide zeer lezenswaardige pleidooien en interessant voor hen,
die in deze vraag uit het kerkelijk leven der Ger. Kerk belang stellen. Hoewel
deze beide geschriften volstrekt buiten het terrein van ons tijdschrift liggen,
zouden we ons toch kunnen voorstellen, dat er onder onze lezers zijn, die
wenschen, ze nader te leeren kennen. Tenminste kan het velen onzer niet
onverschillig zijn, of het kerkelijk gezang aan zekere eischen, niet alleen van
traditie, doelmatigheid en stichtelijkheid, maar ook van schoonheid voldoet.
Zij zullen in Surculus en Andreios verwante zielen ontdekken.
H, P.

Vaderlandsche Geschiedenis naar J. de Liefde, bewerkt door
J. Lens, met illustraties van J. H. Isings Jr e. a. Uitgave van
D. A, Daamen, Den Haag.
We zullen ons niet bezighouden met de vraag, wat eigenlijk van deze uitgave de bedoeling is geweest. Vast staat, dat de Vaderlandsche Geschiedenis
daarin met pieteit is behandeld en dat naar zoo groot mogelijke volledigheid
is gestreefd. De geschiedenis is namelijk bijgewerkt tot aan het jaar van de
z.g. November-revolutie toe, illustraties van Rijkslevensmiddelenbons e. d.
ontbreken niet. Dat maakt een zeer goede indruk.
Voor gebruik in het huisgezin is dit werk, zoowel door de populaire opvatting als door den prettigen stijl uiterst gescinkt. De uitvoering is alleszins
lofwaardig. Royaal formaat, goede illustraties en een fleurige band. - H. P.

Toen de heide riep door J. A. Visser. Uitgave van D. A.
Daamen, Den Haag.
Ook dit werk is niet als kunst bedoeld. Maar toch in zoover niet zonder
literaire kwaliteiten, als in de vertelling, die Ds. Visscher ons Kier doet, zijn
ervaringen bij de verbreiding van het Evangelie op de beruchte Friesche heide,
in den vorm van een objectief geschreven verhaal zijn samengebracht. De
hoofdpersoon, Ds. van der Vaerden, een geacht en bemind stadspredikant
weet zich, na 'n gesprek met een zwerver en het ontvangen van een kort,
eigenaardig briefje, plotseling geroepen, zijn standplaats op te geven en been
te trekken naar deze verlaten streek, waar het Evangeliewoord een schier
onbekende klank is.
Van de vruchten van deze loutere liefdearbeid vertelt het boek De stin is
zeer aangenaam. Zooals het werken van Ds. Visser, verdient ook zijn boek
de belangstelling van een wijden kring der onzen.
H. P.
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De Barmhartige Samaritaan. Bijbelsch drama in drie bedrijven, door Willem Smulders. Pr. Uitg. Am. M. Greven.
MDCCCCXXII, Zevenbergen.
De dichter heeft de bekende gelijkenis van De Barmhartige Samaritaan
verwerkt tot een toneelstuk. Het is vanzelfsprekend, dat hij de stof moest
uitbreiden om drie bedrijven te vullen. Dat is een lastige opgave voor iemand,
die in zijn Inleiding zich als eis stelt de gegevens van de gewijde tekst zoveel
mogelijk te eerbiedigen en slechts in zoverre aan te vullen „dat het schriftuurlik karakter der gebeurtenissen en personen bewaard blijft en in dieper
relief te staan komt."
Deze aanvullingen komen in het kort hierop neer : De Barmhartige Samaritaan Elcana is een broer van de Samaritaanse vrouw, met wie Jezus het
bekende gesprek bij de bron te Sichar had. Daardoor krijgt de schrijver
gelegenheid de indruk van Jezus' woorden op de inwoners van Sichar te
verhalen.
De man, die door de roovers wordt mishandeld, is een van de wisselaars,
die door Jezus uit de Tempel is gegeseld. Hierdoor ontstaat de gelegenheid
om een tempeltoneeltje te schetsen, waarin de wisselaars hun vijandschap
tegenover Jezus duidelik tonen en ze zich tenslotte beklagen bij Eleazer, een
Priester, Samuel een Schriftgeleerde en Salomi, een Leviet.
Dezelfde Eleazer en Salomi zijn het, die Caleb, de wisselaar aan de weg
voorbij gaan.
Als rovers kiest de schrijver Barabbas en Dismas. Hiervan maakt hij gebruik om Barabbas als gewetenloze schurk te stellen tegenover de zachtere
Dismas, bij wie het geweten nog duidelik spreekt, die dan ook later, als hij
aan Jezus' zij aan het kruis hangt, tot bekering komt.
Het komt tot de ontknoping in de herberg, waar Caleb van zijn wonden
geneest. Eleazar, Samuel en Salomi zijn door Annas de Hogepriester uitgezonden om te trachten Jezus tegen te houden, opdat Hij niet tijdens de
feestdagen in Jeruzalem zou verschijnen.
Aan hen vertelt Jezus na de vraag van Samuel de gelijkenis van de
Barmhartige Samaritaan, zodat deze niet alleen een les is in naastenliefde.
maar bovendien een bewijs, dat voor Jezus niets verborgen is.
Inderdaad is de stof zo goed als onaangetast gelaten. Maar bij het rustig
overzien van de bouw van het stuk, blijkt het toch wel heel erg een bedenkseltje
rond de bekende geschiedenis heengesponnen.
Dat juist de wisselaar, die Elcana zo slecht behandelt in de Tempel,
dezelfde moet zijn als die hij later helpt ; dat het diezelfde priester en Leviet
moeten zijn van de vorige dag in de Tempel, die Caleb laten liggen ; dat
het weer dezelfden zijn, die door Annas worden uitgezon den om Jezus tegen
te houden, juist bij die herberg, waar de wisselaar ligt en dat Jezus juist
deze mensen Zijn gelijkenis vertelt, dit alles hangt zo van toevalligheden
aaneen, dat het mij niet kan bekoren, ook al is het soms wel vernuftig. En
hoewel verdienstelijk in de onderdeelen, is het geheel toch erg mat ; ik kan
me dan ook niet voorstellen, dat dit stuk een publiek zal kunnen boeien.
De taal is sober, zuiver van toon, maar toch nergens komt het voor, dat
we bij het lezen, verrast opzien, omdat het woord van de schrijver ons treft.
Het is wel een sympathiek werk in zijn schuchterheid tegenover de heilige
stof, in de goed bewaarde sfeer, maar geheel geslaagd kan ik deze poging
v. H.
tot dramatisering niet noemen.
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West-Europeesche Letterkunde, door Dr. G. Kalif, Hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden, 1e deel. 15 de-16de eeuw.
Bij J. B. Wolters' U. M. Groningen, den Haag, 1923.

Hoewel het in mijn bedoeling ligt in een van de eerstvolgende nummers
van ons tijdschrift een enigszins uitvoerige beschouwing van bovengenoemd
werk te geven, wil ik toch al vast de aandacht vestigen op dit buitengewoon
belangrijk boek.
Prof. Kalif zal in 4 delen een overzicht geven van de letterkunde der
West-Europese volken, niet door in e'en handboek te verenigen naast elkaar
de geschiedenis der literatuur van enkele volken, maar hij behandelt die
literatuur van West-Europa als een geheel. Er is in de letterkunde van de
West-Europese volken zoveel overeenkomstigs, dat voor een man van rijke
belezenheid en opmerkingsgave als Prof. Kalif, het mogelik is, de eenheid
dier volken naar voren te brengen, ons het belangrijkste te laten zien, dat
in een bepaalde tijd geest en gemoed van de Westerse Christenheid vervulde.
Hij begint met de 15 de en 16de eeuw, een tijdperk, lang veronachtzaamd,
maar toch van 't hoogste belang, omdat daar de kiem ligt van veel, wat
de volgende eeuw belangrijk maakt, een tijd van gisting en woeling, van
groei en nieuwe denkbeelden. Voor onze nationale literatuurgeschiedenis is
het ook Prof. Kalif geweest, die velen 't oog geopend heeft voor 't belang
van goede bestudering van dit tijdperk.
In dit deel nu van de „West Europeesche Letterkunde" krijgt die tijd
achtergrond. Ook dit boek is weer baanbrekend werk. Er is nog veel te
doen op dit terrein, maar 't moeilikste werk is gebeurd. Het is maar een
enkele gegeven om zoveel kennis te verzamelen, dat hij zo'n geweldig
feitenmateriaal kan rangschikken. Slechts een enkele overziet zo deze geweldige stof, dat hij achter de grote verscheidenheid, de eenheid ziet.
Is eenmaal zo'n samenvatting geschreven, dan krijgt daardoor vanzelf elke
detailstudie groter waarde, omdat die dan niet verdwijnt bij een massa
andere kleine feiten, maar daarvan dadelik de plaats is aan te wijzen in
het grote geheel, zij het dan, dat het er een aanvulling of korrektie van is.
Ten slotte nog een enkele opmerking : juist doordat dit niet is een reeks
van naast elkaar geplaatste feiten, maar een samenvatting, en mede door de
boeiende wijze van vertellen, is dit een boek, dat niet alleen voor de geleerde,
maar ook voor de leek een werk is van hoog geestelik genot.
v. H.

ERRATUM.
Het gedicht „Eenum" — dat in het vorige nummer verscheen, was
van de hand van Willem de M6rode.

VINDERLIEDJE
DOOR

GERAERT VAN SUYLESTEIJN.

Wat helpt de mensen die droevig zijn?
De kleine vreugd van wat zonneschijn,
Of ook wel een stukje Leven
In een vrolik liedje gegeven.
Maar 't olike zonlicht stoort zich niet
Aan mensen als wij met hun vlug verdriet —
Maar 'k heb nog een liedje-met-eren,
Dat zal ik nu toch eens proberen.
Het moet natuurlik wat vrolik zijn,
Zoiets als de vreugd van de zonneschijn.
Maar 't heeft nog al ernst'ge bezwaren —
Het wil niet zo goed an malkare ....
Het is misschien wel wat al to vrij,
Het is maar een heel klein beetje blij,
En 't kan geen mens genezen —
't Moest eigenlik anders wezen.
Maar anders wezen kan het niet.
Ach mensen, dat is een nieuw verdriet 1
Kan dat jullie droefheid nou .... stillen?
Ik had het maar niet moeten willen.
*

AVOND
DOOR

Y. J. TER LEEDE.

Het armoekleed der vale winterdagen,
Dat als een droefheid alles overhangt,
Wordt, voor 't in 't leed der scheemring gaat vervagen,
Het hart ten troost, dat naar het licht verlangt,
Een oogenblik genavol opgeslagen.
En als een vreugde blinkt van gouden hemelwand
Een breede rand, door verren horizont gedragen.
In glans van teeren luister ligt 't ontluisterd land.
En in de diepten, wijd daarachter,
Heel vaag, een witte wolkenrand,
Die onze armoe doet verwachten
De weelden van een wonderland.
En als verheerlijkt opgenomen
In 't lichtvisioen, van ver aanschouwd,
Staan droomend enkle stille boomen
Als fijn borduurwerk, paars op goud.
Zoo kwam 't geluk, door 't hopen van
Mijn hart zoo lang vergeefs verwacht.
Even een diepe glans, van ver. En dan
Nog droever dan de dag — de nacht.

MENSCHENHANDEN
DOOR

WILMA.
VII,
De iepen langs de slingerwegen aan den lagen kant van het dorp
stonden in vollen bloei. Wonderboomen waren het geworden in twee,
drie dagen tijds. Als ragfijne, purperen draden hadden zich de katjes
uitgesponnen; tegen bezonde muren droeg de perzik al haar karmozijnroode bloesems, de knoppen aan de heesters wilden zich openen,
draalden nog even... Opeens was het Lente, vroege Lente!
Erie's bruidsdagen waren echte Lentedagen. Den laatsten dag vierde
ze in het oude rozenhuis. Behalve Mevrouw Norden, die niet ., tegen
de vermoeienissen van het heen-en-weer-trekken bestand was, vonden
ze elkander daar alien weer en doorleefden nog eens, wat achter hen
lag, enkel schoone herinneringen, waaraan ze zich sterken konden
voor de toekomst. Nu kon men wezenlijk merken, dat Phine veranderd
was. Ze had geen vrees meer, voor wat zij droevige gedachten noemde,
toen haar sterkheid nog onaangetast was.
Vrees was toch zwakheid. Uit het leed waren haar krachten geboren,
die met alle vrees spotten. Want zoo was Phine. Ze had het lijden
alleen maar niet gekend, en daarom was ze er voor teruggeschrikt,
Maar nu herleefden ook in het oude rozenhuis de schoone herinneringen met zooveel kracht, dat het Matthijs Brand bijna te veel
werd. Hij zwierf door alle kamers met Keesje aan de hand.
Keesje babbelde met een merkwaardige woordenrijkheid zijn kinderervaringen uit, hij had zooveel te vertellen, dat hij niets te vragen
had, zoodat Matthijs Brand zich ongestoord aan zijn denken kon
overgeven, blij met het warme knuistje in zijn hand, dat hem verhinderde al te zeer onder den indruk te komen en dat hem of en toe
door een ongeduldig rukje tot de orde riep, omdat Keesje nu toch
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wezenlijk wat gevraagd had en Grootvader maar geen antwoord gaf.
Want het heele huis was nog vol van Rita. Hij keek door het
slaapkamerraam boven naar de witte muren van het huis waar ze
den schilder opgeborgen hadden, die Rita's portret gemaakt had; hij
zag hem dwalen langs de paden van de kweekerij met Erica aan de
hand. De boomen waren nu zoo hoog geworden, dat je bijna niets
meer van het witte huis kon zien, het blonde kindje van toen was
nu de bruid en Rita zijn dierbare Rita was niet gestorven, ze leefde.
Dat voelde hij met onaantastbare zekerheid. Het gaf hem een groot
geluksgevoel, dat hem weer jonger en krachtiger deed schijnen en bij
Wybo en Erica alle bezorgdheid in blijdschap deed verkeeren. Ze
waren heimelijk bang geweest, dat het zijn in de oude woning op
een feestdag als deze te veel het verlangen naar wat hij verloren had
in hem zou wakker roepen. Nu gebeurde precies het tegenovergestelde.
„We hebben niet genoeg vertrouwen gehad in het leven," erkende Wybo,
toen hij met Erica bij het vijvertje onder den treurwilg in de zon
zat, „ik ten minste niet."
„Ik ook niet, ik was bang ! en nu kan je toch ook zien, Wybo,
hoe echt het licht was dat Moeder gezien heeft bij haar sterven. Het
maakte ons toen allemaal rustig en blij, maar het zou nooit zijn glans
gehouden hebben als het niet levend licht geweest was.
Weet je dat dit moeders lievelingsplekje is ? Hier bracht vader haar
dikwijls, toen het loopen al moeilijk ging.
Ik zie haar zoo duidelijk voor mij 1
Zie jij haar ook, Wybo ? Weet je, ik ben zoo blij dat dit iets is, dat
wij ook samen hebben. Het zou bijna niet kunnen, dat ik bij jou dit
heerlijke van moeder alleen had."
Ze liet haar voorzichtige vingers gaan langs de teere, overhangende
takken van den wilg. „Alles goud, ... zie je wel ? De heele boom lijkt
van goud nu de zon er op schijnt." Ze leunde met haar hoofd tegen
zijn schouder. Hij had zijn arm om haar heen geslagen, maar gaf
geen antwoord. Hij genoot van het zingen van haar stem en van de
overvloedige warmte, van de glanzen in het vijverwater en het kleuren
van het leven op de heesters. Zijn verleden schaduwleven leek een
droom, waaruit hij nu ontwaakt was. Al wat hij te voren gedacht en
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gearbeid had leek hem te zijn gedaan als door een die droomt. Dit
was leven, dit was werkelijkheid, en dit nieuwe licht zag hij mogelijkheden van ontplooiing zooals nimmer te voren. Er was geen begrenzing van het leven meer, hij zag niet anders dan het leven-zelf, dat
beteekende het doorgroeien, het opgroeien, het vruchtdragen in blijdschap, hij voelde voor het eerst de eigenlijke beteekenis van „leven",
en zij, dit stralende kind, had er hem toe gebracht.
Als een schat zou hij haar beveiligen voor alles, ook voor de
schaduw in zijn huis, ja, in het licht van zijn blijdschap kon hij alles
liefhebben zelfs de schaduw. - Ze werden in hun rustig samenzijn naar huis geroepen voor
den maaltijd.
Harold en Phine hadden de erkerkamer versierd met de eenvoudige
voorjaarsbloemen, die op de kweekerij bloeiden, onschuld en primula's
en crocussen en een enkele narcis. Keesje, als een sneeuwmannetje in
zijn witte pakje troonde tusschen zijn Grootvader en tante Erica en
begeleidde het opgewekte tafelgesprek met de muziek van zijn grappige
naar alle kanten uitgestrooide onzinwoordjes. Hij zag zooveel nieuws
en moois, waar hij nog woorden voor moest vinden, dat zelfs zijn
vader en moeder niets meer van zijn redeneeringen begrepen.
Betty zat naast Matthijs ; ze droeg een soepele jurk van mat-blauw
crêpe de chine; haar wangen waren lichtrood getint van opwinding.
Matthijs was vol grappen; hij wierp ze over de tafel heen naar Erica,
hij plaagde Wybo, maar voor Betty had hij enkel zachte attenties.
Betty's wangen werden hoe langer hoe rooder, haar stem begon
hoog en schril uit te zingen boven de andere stemmen. Wybo hoorde
het met bezorgdheid aan, en ook Phine schudde of en toe het hoofd,
Onvoorzichtige, stralende Matthijs. Zoo vol zon was hij altijd, dat
hij niet anders kon, dan licht en warmte om zich heen verspreiden.
Die in zijn straal kwam, ontving van zijn warmte, dat kon niet anders!
Hij gaf zich ook geen rekenschap van de gevolgen. Zoo was Matthijs
van bijna twee Meters lengte, toch altijd kleine-Matthijs, omdat zijn
hart zoo kinderlijk was gebleven, niettegenstaande de ruwheid van
zijn soldatenbestaan.
Voor dat arme, kreupele meiske naast hem moest het vandaag een
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extra feestdag zijn; hij wou haar helpen een oogenblik vergeten, dat
ze zoo gebrekkig was. Heelemaal vergeten was toch in ieder geval
heelemaal gelukkig zijn voor een oogenblik.
Na tafel verspreidden ze zich weer over de kweekerij. De heerlijkheid van dezen laatsten feestdag samen, bestond juist in de afwezigheid van alles wat op feestvieren geleek.
Wybo en Erica liepen samen, langs alle paden van de kweekerij,
de oude Matthijs Brand wandelde tusschen Harold en Phine in.
Als ze elkander ontmoetten glimlachten ze alleen of riepen elkaar
een paar vroolijke woorden toe; het was of ieder dien dag zijn eigen
vreugdegeheim had, dat schooner leek dan dat van de anderen.
Matthijs wandelde met Betty het berkenweggetje op en neer. Hij
was na tafel opeens stil geworden; als een snel opgebrand vuurwerk
was zijn vroolijkheid geweest.
„Nu Erie weg is, heb ik nog veel meer dan vroeger 't gevoel, dat je
een zusje van ons bent," zei hij, terwij1 hij haar voorzichtig over een
diep wagenspoor heenhielp.
„Ja," draalde Betty zenuwachtig, „we kennen elkaar ook al z66
lang!"
wat bedoelde Matthijs ?
Ze voelde een stekende pijn, en tegelijk hoorde ze zulk een liefkoozing
in zijn stem, dat ze onwillekeurig zijn arm, waarin haar hand tot
steun lag, vaster drukte.
„Zie je," ging hij voort, „ik kan tegen jou wel praten over wat mij
in den laatsten tijd zoo bezig houdt. Vader en Erica weten dat ik
moeite had, maar nu is mijn besluit genomen. Ik kan geen soldaat
blijven, dat kun je wel begrijpen als je me goed kent. Ik heb er zoo
lang over nagedacht, maar na dezen laatsten oorlog met zijn vreeselijken nasleep, weet ik, dat ik niet meer kan.
Als officier voel je je een stuk van het raderwerk, dat de oorlogsmachine aan den gang zet. Als je niet meer hunt, dan moet je ook
niet meer."
Betty keek bewonderend naar hem op. Ze had Wybo dikwijls over
die kwestie hooren spreken. Wybo zou het prachtig van Matthijs
vinden, en tegelijk voelde ze ook wat spijt om de mooie, gouden
tressen en sterren op zijn fijne, grijze uniform.
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„Maar soldaat-zijn is toch ook mooi," bracht ze er tegen in, „je
kunt als soldaat toch ook wel een goed mensch zijn! Je Grootpapa
was het toch ook, en Erie heeft me zelf verteld, dat je moeder
een groote bewondering voor hem had, omdat hij zoo dapper was en
zoo strikt rechtvaardig. Wat zei Erie, toen je er met haar over sprak?"
„Och, ik deed het maar terloops. Ze was met haar hart bij Wybo
en ik voelde, dat ik niet te veel aandacht voor mijzelf mocht vragen,
en nu kan ik er natuurlijk ook niet over spreken."
Betty's hart bonsde van trotsch. Zij, de vertrouwde van Matthijs
nog meer dan Erica! het verzachtte de pijn, die even haar heele
lichaam fel doorschokte.
„Wat zou je moeder er van gezegd hebben?"
Matthijs gaf niet dadelijk antwoord. Hij streed met een hevige ontroering; het was kinderachtig, het had met de zaak zelf niets te maken ;
het was z66 kinderachtig, dat hij er nooit !mee voor den dag zou
durven komen en toch wist hij heel zeker, dat Been ding hem zooveel
moeite gegeven had, dan die eene herinnering aan haar. „Zal je altijd
mijn dappere soldaatje blijven?"
„Haar dappere soldaatje te zijn," dat had hem geholpen eerlijk te
leven, dat had hem door duizend verzoekingen heengeholpen.
Als hij oud geworden was, zou hij nog niet anders willen zijn dan
haar dappere soldaatje. Het woord had een schoonen klank voor hem
gekregen, hij had het soldaat-zijn als jets moois leeren zien door haar,
hij voelde zich ook nooit officier, hij voelde zich soldaat.
De tranen stonden Matthijs in de oogen. Het had er niets mee te
maken, hij bleef toch haar dappere soldaatje, al werd hij ook soldaat-af.
„Ik hoop, dat moeder het weten zal," zei hij.
„Den laatsten keer, dat ik bij haar was, heb ik lang met haar
gesproken.
Niemand had z66 lief als zij, en daarom droeg ze, al klinkt het
bijna belachelijk, mee aan de schuld van den oorlog, van al dat
gruwelijke en gemeene. Stel je voor, die teere moeder! Denk het je
toch eens in, Betty!"
De gereede tranen liepen hem weer over de wangen, hij trok zenuwachtig met zijn schouder, „ik heb gesidderd," ging hij hartstochtelijk

242

MENSCHENHANDEN.

voort, „ik ben niet godsdienstig, maar als dat de beteekenis van
christendom is, dat je zOO de menschen lief kunt hebben, dat je je
nooit van hen los kunt maken en al de slechtheid meedraagt, dan ...
dan ... och, ik kan er niet verder over praten, ik zie de moeilijkheden
wel, ik vraag niet wat een ander doet, maar ik moet het doen,
omdat zij ..."
„Ja natuurlijk dan houdt alles op," gaf Betty edelmoedig toe, toen
ze zag, dat Matthys niet verder kon, „Wybo zal je wel heelemaal
gelijk geven, ... ik ... vind het 'n beetje jammer."
... Matthys had zijn zelfbeheersching terug en begon over Wybo en
Erica, tot ze het bruidspaar op het berkenweggetje ontmoetten, en
met elkander naar het rozenhuis teruggingen, omdat het tijd werd
voor den trein.
Matthys zou met Wybo naar de stad terugkeeren om den volgenden
morgen met Mevrouw Norden naar de Kerkhul te komen.
Betty zou bij Erica en haar vader blijven.
Harold en Phine brachten het heele gezelschap langs den Kanaaldijk
naar den trein.
Erie werd stiff toen ze van Wybo afscheid genomen had, haar vader
was moe van den dag vol emotie en leunde met gesloten oogen in zijn
coupehoekje, Betty zat na te denken over haar gesprek met Matthijs.
„Zou ik het aan Erie vertellen?" dacht ze, en toen opeens doorschoot haar weer de pijn, die zij niet wilde voelen : „Wat ben ik
voor Matthijs ?
„Neen, ik vertel het niet," besloot ze, „ik wil iets voor mij zelf alleen
houden; iets mag ik toch ook wel hebben, Erie heeft alles!"
Toen ze dien avond samen op hun kamertje voor het open venstei
geknield, naar buiten keken en luisterden naar de geluiden van den
nacht, zei Erie opeens: „De laatste avond! ik kan bijna niet naar bed
gaan; aan zoo'n avond moest geen einde komen en toch verlang ik
onuitsprekelijk naar morgen,"
„Wat ben je toch wonderlijk, Erie, ik zou hunkeren naar het einde
van den dag, ik zou als een kind, vroeg naar bed kunneh gaan om
het maar gauw morgen te laten worden, ik zou bang zijn, dat het me
op het laatste oogenblik nog ontglipte."
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Erie lachte. Ontglippen ?! ... maar ik heb het! en wat ik vandaag
heb, is al zoo heerlijk, het kan bijna niet heerlijker!"
„Ja, dan is 't iets anders, maar ik had nooit gedacht, dat jij zoo
gauw tevreden zou zijn, ik had gedacht ...
„O, maar dan begrijp je er niets van," weerde Erica ietwat heftig al"
„Ik begrijp meer dan je denkt, en ik weet ook meer dan je vermoed," bitste Betty.
Erie sprong op, schudde energiek haar hoofd.
„Vanavond kibbelen ? Als Betty zoo was, miste ze iets heel erg,
dat zei Wybo altijd ; daarom sloeg ze haar arm om Betty heen. „Kom
Betty, we gaan slapen ; morgen ben je heelemaal mijn zusje geworden.
Ik heb nooit een zusje gehad, denk eens, wat een mooi, nieuw gevoel,
dat voor mij zal zijn!"
Betty was verteederd. Ze stond ook op.
„Ja, morgen begint het."
... „Morgen begint het," herhaalde Erie zacht voor zich heen.
Den volgenden middag stonden Erica en Wybo nadat ze van de
formaliteit op het gemeentehuis teruggekeerd waren, hand in hand
tusschen de bloemen onder het portret in de groote tuinkamer.
De deuren stonden open, de Lente keek lachend naar binnen.
Betty en Matthijs hielpen de enkele bezoekers ontvangen.
„Is Wybo niet een schat ?" fluisterde Betty Matthijs in 't oor.
Matthijs lachte tegen haar en begreep haar en zei dat ze gelijk had
met trotsch op Wybo te zijn.
Hij was trotsch op Erica!
Niemand behoefde te twijfelen aan het geluk van die beiden. Matthijs
Brand vergat de komende eenzaamheid in de blijdschap, dat trouwe,
sterke armen zich om zijn lieveling hadden heengeslagen. Het huwelijk
werd niet kerkelijk ingezegend, hoewel Mevrouw Norden het graag
gewild had.
Maar Wybo had er zich tegen verzet. Hij vond het niet eerlijk,
omdat hij nooit in de kerk kwam en Erie stond te veel buiten het
kerkelijk leven om er voor zichzelf op aan te dringen ; al zou ze er
wel iets voor gevoeld hebben om den kleinen, eerlijken Domine en
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om de wijding van het kerkje, en omdat ze zooveel van de oude
klokken hield, die dan voor haar zouden luiden.
Maar de Domin g kwam toch zelf gelukwenschen.
Hij feliciteerde onhandig en voelde zich niet op zijn gemak, omdat
hij dacht, dat er iets van hem als Doming verwacht werd.
Matthijs Brand noodigde hem aan tafel, en gaf hem een plaats
naast Matthijs.
Ze werden goede vrienden, die lange, verlegen jongen nog, en
stralende kleine Matthijs zoo zelfs, dat Betty zich weer even door
jaloerschheid aangetikt voelde, omdat Matthys zich niet zth5 uitsluitend
met haar bezig hield als den vorigen dag.
Al de verlegenheid van den Domin g zakte weg, en toen de maaltijd
afgeloopen was, stond hij op en keek Erica's vader aan. Die knikte
hem vriendelijk toe, alsof hij begreep dat de Domin g iets goeds in 't
midden wilde brengen.
„Mag ik het reislied opzeggen, voordat het bruidspaar heengaat,"
vroeg hij eenvoudig.
Het reislied .... zijn gezicht was zoo feestelijk stil en bevrijd, terwijl
hij dit zeide, alsof hij opeens een sterke aanraking gevoeld had met
een andere, schoonere wereld.
Er gebeurde toen ook iets wonderlijks, het gebeurde vanzelf, dat
iedereen opstond, terwijl toch niemand wist, wat hij ging zeggen.
Toen kwam het, heel rustig :
„Ik hef mijne oogen op naar de bergen,
Van waar zal mijne hulpe komen ?
Mijne hulpe komt van den Heer,
Die hemel en aarde gemaakt heeft,
Hij maakt, dat uw voet niet wankele,
Uw bewaarder sluimert niet.
Neen, Israels bewaarder.
Sluimert niet, noch slaapt!
De Heer is uw schaduw aan uw rechterhand,
zoodat de zon u des daags niet steekt,
noch de maan des nachts.
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De Heer bewaart u voor alle kwaad,
Hij bewaart uwe ziel.
De Heer bewaart uwen uitgang en uwen ingang,
van nu aan tot in eeuwigheid

Still ... de klokken luiden toch! neen, er is niemand, die
het klokketouw beweegt, de bronzen klokken hangen roerloos in den
ouden toren.
Toch muziek ! een oude, sterke stem, die de harten beweegt, zoo
krachtig als de stem van de bronzen klokken. ZOO heftig, dat Wybo
en Erica elkanders handen vaster grijpen, en Betty schuchter haar
hand legt in den arm van kleine-Matthijs. Harold en Phine kijken
elkander ontroerd aan en Mevrouw Norden staat met de handen
gevouwen alsof ze in de kerk was.
De oude Matthijs Brand heeft zijn oogen met zijn hand bedekt.
Hij ziet iemand, hij ziet Rita... Dat lied moet toch wel zoo bij de
menschen behooren, dat degene, die voor 't eerst van zijn leven den
echten klank er van verneemt, het onmiddellijk herkent.
Want er was niemand in de kamer, die het niet herkende, die er
zich niet aan vastgreep, al was het misschien maar voor een oogenblik.
Voor Wybo en Erica was dit de inzegening van hun huwelijk.
„Van nu aan tot in eeuwigheid," luidden de klokken.
Toen werd het vaarwel stil gezegd, want het rijtuig waarmee het
bruidspaar zou vertrekken, stond voor de deur.
En het was voor hen beiden, alsof er geen tijdruimte was tusschen
den dag van gisteren en dit schoone oogenblik.
„Kijk, moeder," zei Erie, met haar hand op ,Wybo's arm nog eens
voor 't laatst omkijkend.
„Ja, lieveling, toen was het een schoone herfst en nu een nieuwe
lente... zie je het lichten van haar oogen?"
„Ja, precies als toen ..."
„Precies als toen ..."
Zoo gingen ze heen.
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VIII.
Het was toch goed van Wybo gezien, dat hij voor zijn moeder en
Betty een gedeelte van Oom Norden's groote huis ingeruimd had,
om samen te bewonen, met een huishouding, afgescheiden van de
hunne, terwijl ze toch van elkanders bijzijn konden genieten zooveel
ze wilden.
In een gezin leven had te groote bezwaren.
Hij mocht Erie niet den ganschen dag blootstellen aan den druk,
dien zijn moeder zonder het te willen of te weten op de heele omgeving legde. Hij had haar lief en begreep als dokter hoe moeielijk haar
strijd was, en toch kwam telkens nog zijn heele ziel in opstand tegen
haar onevenwichtig tobben, dat een langzame vergiftiging van het
leven werd.
Heelemaal opgelost waren de moeielijkheden niet, want Wybo had
Betty verwend! Nu voelde Betty pas dat Wybo niet meer alleen voor
haar bestond, en haar jaloerschheid op Erie streed met haar liefde
voor Wybo.
Mevrouw Norden voelde zich ook wat teruggezet, omdat Wybo niet
den moed gehad had, alles te laten zooals het was ! Had Wybo dan
zoo weinig vertrouwen in zijn moeder?
Want zij begreep wel, dat Erica als Wybo's vrouw nu de voornaamste plaats innam. Het tobben daarover bracht weer schaduw
over Betty en zoo bleven ze in een cirkel rondtobben, zonder te begrijpen, dat van dit verdriet zij zelf de oorzaak waren.
En Betty was niet meer het kleine, schreiende zusje, dat bij Wybo
troost kwam zoeken en zich, o zoo gemakkelijk door hem het troosten!
Een misdeeld wezentje zooals Betty over haar vernielende jaloerschheid en haar verbittering heenhelpen was ongelijk veel zwaarder. In
de schaduw groeide dat onkruid weliger dan in de zon en om zijn
Erie deed het hem nu veel meer pijn dan vroeger, ook omdat hij de
leelijkheid en slechtheid nu veel scherper zag.
Erica was het heelemaal met Wybo eens, en ze voelde zich sterk
in haar taak om het licht in huis brandende te houden, dit groote,
oude huis, dat niets gemeen had met hun zonnige Kerkhul.
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Het licht, dat ze droeg was moeders lamp ; het vaste geloof, dat het
onaantastbare bestond, de schoonheid, die door geen schaduw verdonkerd kon worden, in de liefde van Christus, die haar moeder zoo
klaar gezien had, voor ze ging sterven.
En zij had dit geloof immers bevestigd gezien door haar aanraking
met den vreemden vioolspeler! Dit was het groote zoeken en het
groote licht tegelijk dat door de heele wereld ging.
De vioolspeler had gesproken van het lied, dat door bleef klinken
ook al werd het nacht. Dat lied zou voor ieder misschien wel een
verschillenden klank hebben, maar een levenslied was het in ieder
geval.
Misschien klonk het voor den kleinen Domino wel altijd als een
reislied, want ze had zoo heel sterk gevoeld, toen ze hem op dien
middag voor hun vertrek met zijn gezicht opgeheven, dat lied hoorde
zeggen, dat dit er voor hem altijd was, en dat hij niet leven kon dan
met zijn oogen naar de bergen. Zeker had hij 't ook moeielijk. Maar
het was zoo wonderlijk, dat dit heel moeielijke het leven zoo heel
schoon maakte, bij alle menschen, die ze ontmoet had. Waarin de
moeite bestond, wist ze niet, maar dat deed er ook niet toe; en ze
had een gevoel, alsof zij nu naast Wybo ingedeeld was in een troep
dappere strijders en dat ze een schat droeg, waarvan ze de waarde
nog niet heelemaal kende ; al gaande en strijdende zou ze de beteekenis en de kracht van wat ze ontvangen had, wel gaan begrijpen,
de parel zou in donker gaan glanzen, want een weg vol schaduwen
moest ze volgen, dat had ze wel begrepen van het eerste oogenblik
af, dat ze als Wybo's vrouw hier in huis was gekomen.
Elken dag ontmoette je hier de schaduw. Waar ze eigenlijk school,
en hoe haar naam was, had ze nog niet kunnen uitvinden, ze wisselde
onophoudelijk van gedaante ; als je haar wilde grijpen, tastte je natuurlijk in de lucht! Dat was de moeilijkheid!
Daarom was het zoo heerlijk dat ze den dag met Wybo alleen
beginnen mocht. Als hij van zijn vroege spreekuur binnenkwam en
de ongerepte ontbijttafel zag, altijd met bloemen, werd de dag voor
hem tot een feest.
Mevrouw Norden vond het geldverspillen al die bloemen
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Mevrouw Norden vond, dat je wel zien kon, dat ze een kweekersdochter was, gewoon met bloemen te spelen.
Zij lachte maar wat, als ze bedekte aanmerkingen daarover hoorde.
Alsof een kweekersdochter ooit met bloemen speelde! Die wel het
allerminst! Maar dat kon Mevrouw Norden niet weten en in dit
opzicht had ze Betty gelukkig tot bondgenoot. De dagen in het oude
huis gingen dan ook veel sneller voorbij dan ze gedacht had, want
de wachtensuren waren te kort voor al haar zorgende liefdegedachten
en in Wybo's bijzijn voelde ze zich gedragen door zulk een sterk
geluk, dat het was alsof de tijd zich uit ging spannen tot eeuwigheid,
De avonden, als Wybo ten minste niet weggeroepen werd, waren
het heerlijkst.
Dan zaten ze meestal in Oom Nordens studeerkamer, met zware
gordijnen en een mollig kleed, waar je alles heel stil kon doen, en
waar iedereen vanzelf wat zachter praatte, terwille van de oude
boeken, die hier aan 't woord mochten komen, en waar je zelfs met
Mevrouw Norden en Betty stil kon zitten, zonder dat 't pijn deed,
zooals je met Moeder had kunnen doen. Hier had de schaduw bijna
nooit toegang, of, als ze er kwam, kon je ze hier het gemakkelijkst
verdrijven.
Toch, eens op een Zaterdagavond in Juni drong ze binnen en liet
zich bijna niet afwijzen.
Mevrouw Norden en Betty hadden zich bij hen gevoegd, ze zaten
voor de opengeslagen ramen, die het uitzicht hadden op een met
klimop begroeiden pakhuismuur, die hun tuintje afsloot. Het regende
zachtjes een echte milde zomerregen. Er stegen geuren omhooLvan
de bloeiende jasmijn beneden. Mevrouw Norden en Betty_handwerkten,
Erica leunde in haar stoel met de handen achter haar hoofd gevouwen.
Ze zag wat bleek. Dien heelen middag was ze bezig geweest voor een
arm patientje van Wybo, dat naar buiten moest, Nu zat ze met
Wybo te overleggen, hoe ze dat kind het beste over konden brengen.
Toen kwam opeens de schaduw binnen met een brief van Matthijs
voor haar.
Ze las hem haastig door, haar wangen kleurden zich onder 't lezen
hoogrood.
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„Matthijs heeft het gedaan," zei ze, terwijl ze den brief aan Wybo
overreikte, „hij heeft zijn besluit genomen, hij gaat uit den dienst."
„Dat wist ik al lang," triomfeerde Betty.
„Wist jij het? Hoe wist je dat?"
Betty genoot van Erie's verwondering. „Van Matthijs zelf natuurlijk,
hij heeft het me verteld op den dag vOOr je trouwen, toen we allemaal
bij Harold en Phine waren."
„Daar begrijp ik niets van," zei Erie, „dat is niets voor Mat! Hij
heeft nog nooit iets voor me verzwegen, we waren altijd bij elkander
en we vertelden elkaar alles."
„Geloof je me niet?" snibde Betty, „je denkt zeker, dat alles 'tzelfde
blijft als je trouwt, je was natuurlijk zoo met Wybo bezig, dat Matthijs
je niet wou storen. Natuurlijk voelt hij, dat je nu in de eerste plaats
van Wybo bent."
„Maar wat maakt dat voor verschil? Dat heeft toch tusschen Mat
en mij niets veranderd, wat heeft dat er mee te maken ?"
„Lieveling," suste Wybo, „ik denk, dat het Matthijs veel gekost heeft,
eer hij tot die beslissing kwam, en daarom spreekt het toch vanzelf,
dat hij er jou op dat oogenblik niet mee Wilde bezwaren."
„Maar Betty moet ook niet zoo .... zoo ...."
„ZOO, .... zOO," prikkelde Betty, „wat doe ik nu weer? ik vind het
heel natuurlijk, dat Matthijs behoefte had er met iemand over te praten."
„Dat je er niets van verteld hebt, kind!" viel Mevrouw Norden in.
„Ik kan zwijgen als het moet," genoot Betty.
„nicht je er dan niet over spreken ?"
Er was zulk een pijnlijke trilling in Erie's stem, dat Wybo's voorhoofd zich fronsde ; hij keek ongerust van haar naar Betty.
„Dat niet bepaald, maar ik zie niet in, waarom ik, wat Matthijs mij
vertelt, aan de groote klok moet hangen."
„Betty ... ," waarschuwde Wybo.
„Nu, dat is toch de zuivere waarheid! maar jij kiest natuurlijk partij
voor Erica."
„Och wat, partij kiezen," zei Wybo verdrietig.
„Maar Wybo, wat heeft dat kind nu weer gedaan?" begon Mevrouw
Norden zenuwachtig te verdedigen, „laten we er toch niet meer over
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praten! We waren immers aan 't overleggen, hoe we Dirkje het best
weg konden krijgen."
„Ja, over Dirkje waren we aan 't praten." Erie kwam overeind, terwijl
ze dit zeide, ze spande alle krachten in om door de stilte heen te
breken, die haar plotseling omsloot, „Dirkje, me dunkt, ik moest
haar zelf maar even wegbrengen, Maandagmorgen, dan kan ze den
Zondag nog rustig thuis zijn, en .... we ...." toen raakte ze zonder
dat ze 't merkte weer in dien cirkel van stilte, en zat zwijgend voor
zich uit te staren, haar handen gevouwen in haar schoot.
„Ja, dat lijkt mij ook 't beste," hielp Wybo, „Maandag dus, dan ga
ik er morgen even aan."
„Wat zijn jullie vervelend," pruttelde Betty; het beviel haar alles
behalve, dat ze zoo weinig genieten kon van haar overwinning, „ik
vind het toch nog al een gewichtig besluit, dat Matthijs genomen heeft."
„Dat is het zeker, Maar Betteke, we zullen wachten met er over te
praten, tot Matthijs hier komt, dan kan hij zelf vertellen, hoe hij er
toe gekomen is. Wat helpt het, of wij hier gissingen zitten te maken."
Betty werd boos. „Ik begrijp 't al weer," insinueerde ze.
Erica zat maar stil voor zich uit te staren, haar pijnlijke aandacht
gericht op iets, dat zich beangstigend aan haar opdrong: een gevoel,
alsof ze door haar zijn in dit huis afgesneden was van het leven waar
ze in wortelde, een leven van volop vrijheid en zonneschijn, dat door
geen droefheid of lijden arm gemaakt kon worden, en dat ze overgeplant was in een kleinen armoedigen tuin, waar jaloezie haar bittere
wortels had geslagen, die alles wat er verder leefde, dreigde te verstikken.
Ze schrok zoo hevig van de gedachte aan zulk een mogelijkheid,
dat ze Betty's hatelijk-doen er door vergat. Ze wou opstaan en voor
het open venster knielen om frissche lucht in te ademen, er was
frissche lucht in overvloed.
In plaats daarvan bleef ze gebannen op haar stoel.
.,Afgesneden, beteekent langzaam doodgaan," voltooide haar snelle
intuitie.
Maar door den geweldigen overslag, herstelde zich tegelijk weer het
evenwicht. Dat was onmogelijk, belachelijk."
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„Maandag dus ...." hoorde ze zichzelf zeggen, „ik zal zorgen, dat
alles in orde is," .... nu was ze weer heelemaal thuis, „ik zal
zorgen, dat alles gemakkelijk en goed gaat, laat het maar gerust aan
me over, Wybo," zei ze en haalde diep adem. Toen kon ze opstaan
en naar het venster gaan, er uit leunen en de zachte regen op haar
gezicht laten vallen. „Kom, Betty," zei ze hartelijk, .,je weet niet, hoe
heerlijk het buiten is,
even
voor we naar bed gaan."
„Wat ben jij een type," lachte Betty opeens verteederd, en kwam
naast haar voor het venster knielen,
Ze lei haar handen met uitgespreide vingers op het kozijn. „Zacht,
he ? echte zomerregen! Wat ruikt de jasmijn sterk!"
„Ja, en je moet eens opletten hoe vreemd de witte bloemen lichten
tegen dien donkeren klimopmuur, kijk toch eens, Wybo!"
Wybo kwam achter haar staan. „Prachtig," zei Wybo, maar hij keek
niet naar den jasmijn, hij keek naar het blonde hoofd buiten het
venster en vatte de hand, die op de vensterbank steunde.
„Heerlijk, he ....! ademhalen en nog eens diep ademhalen; Met
haar hand in die van Wybo was het leven toch oneindig wijd en
oneindig licht!
Hoe was het mogelijk, dat er zoo even zulk een vreeselijke gedachte
in haar opgestaan was.
Neen, over hun liefde had de schaduw geen macht.

Volk, Taal en Lefferkunde van Suid-Afrika.
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F. BOSMAN M. A.
II.
Dit sou dan by Bosman hoofsaaklik as verklaring van die deflektering van Afr. moet dien. Boshoff toon dan aan dat adaptasie van
vreemde tale, soas b.v. in S. A. Nederlands deur Hottentotte, nie
noodwendig defleksie beteken nie en op sy hoogs alleen die omvang
van bepaalde analogiewerkinge in Afr. kan help verklaar, en miskien
verder kan gelei het tot die vorming van nuwe samenstellinge en
tot betekenis- en funksiewysiginge. As daar dus invloed van Hottentotte uitgegaan het, sou dit hoogstens alleen gewees het om bepaalde
werkinge alreeds in die taal aanwesig verder aan te help, om ook
sekere name vir nuwe voorwerpe by te dra. Dis inteendeel juis 'n feit
dat die hoere-beskaafde Afrikaner die bepaalde gebruik van sekere
woorde en uitdrukkinge deur die minder-beskaafde inboorling, precies
daardeur as plat gaan beskou en dus vermy. Vandag nog b.v. praat
die kleurlinge en ook die Kaffers nie Afrikaans soos die blankes nie.
Maar geen Afrikaner sou die spraakgebruik in sy mond neem nie —
buite as by wil spot, of bespot word. In vele toneelstukke b.v. tree
die Hotnot as persoon op, juis om die laglus wat sy „plat" manier
van praat altyd opwek op die „beskaafde" toneelplatform. Tis eenvoudig
dwaas om in hierdie geval aan te neem, dat hoerebeskaafde Afrikaner
die taal van sy mindere en veragte diensknegte sou aangeneem het.
'n Veelmeer uitgebreide en ook in Nederland meer angenome teorie
is die van Drs. Hesseling en du Toit dat Afr. sy besondere vorm sou
gekry het onder Maleis-Portugese invloed. Die invloed zou dan gewerk
het op die Afrikaners eerstens daardeur, dat die seemanstaal van die
17 de eeu 'n soort Maleis-Portugees, 'n soort Kreools-Nederlands, in die
Ooste afgelei, sou gewees het, en dus deels door gewese matroze en
soldate self wat hulle in S -A. gevestig het, deels deur die invloed van

VOLK, TAAL EN LETTERKUNDE VAN SUID-AFRIKA. 253
die soort „lingua franca" op die mense wat op die Kie. se sloepe naar
S.-A. gegaan het en in Kaapstad gebly het, invloed sou uitgeoefen het.
Verder en hier sou die invloed nog groter gewees het, was MaleisPortugees die taal van die slawe wat byna orals in die nuwe neersetting tereg gekom het.
Dr. Bosman het beslis daarteen opgekom, dat daar 'n soort Mal.Port. seemanstaal sou gewees het op grond van gebrek aan bewys,
dat daar so'n soort taaleenheid sou bestaan het. Verder ook op grond
van die onnodigheid van die gebruik van so'n taalvorm buitekant die
Ooste, apart nog van die feit, dat die verblyf in die Ooste self maar
heel kort was om so'n taal aan te leer.
Boshoff se mening is dat Hesseling in die saak oorskat en Bosman
onderskat.
„Die omgangstaal van die 17 de eeuse seelui aan boord van die
N.O.I.K, se sloepe", se Boshoff, „sal seker in hoofsaak Nederlands gewees
het, maar met 'n sterk bymengsel van vreemde, veral van Portugese
en Indiese woorde." Wat ook egter die seemanstaal kon gewees het,
te groot sou die invloed op Afr. nie gewees het nie. Die tydelike aanraking aan boord en te Kaapstad met toekomstige koloniste kon iets,
maar uit die aard van die saak niet te veel invloed uitgeoefen het nie,
temeer waar daar maar min begrippe op land sou wees, waar die
seemanstaal of oosterse woorde sou kon aangevul het.
Van weinig invloed was dus die seemanstaal. Maar wat egter sou
die invloed van die Mal.-Port. van die slawe gewees het? Veral die
funksieverandering van Afr. wou Hesseling en du Toit aan Mal.-Port.
toeskrijwe. Verwarring van rededele sou immers die kenmerk van
kreolisering wees. Dr. Kruisinga het alreeds bewys hoe funksieverandering voorkom in alle tale vgl. Engels. Nog meer het Dr. Bosman
aangetoon hoe min die aangevoerde bewyse steek hou en Boshoff
bewys nog verder hoe dikwels funksieverandering die gevolg van
begripswyziging, analogievorming, defleksie en die bestaan van wisselvorme, almal verschynsels in die taal self is. Hy sou dit dus a priori
wil veronderstel apart van enige kreoolse invloed. Mal.-Port, kan
en het waarschynlik dit bevorder, maar genoegsame oorsaaklike bewyse
is daar absoluut nie. Ook Prof, Smith van Stellenbosch het die
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eintlik bewysbare invloede van Mal.-Port. alleen tot 'n paar woorde
in die taal oorgeneem, beperk. En dit het dus feitlik alleen invloed op die
woordeskat gehad. Wat sou ons dan wil aandui as die hooffaktore
waaronder Afr. geword is, wat hij is ? Ons noem:

(a)

Verwydering uit die stamland, met sy besondere invloede,

gewoontes en klimaat naar 'n nuwe land, byna totaal verskillend in
hierdie opsigte, en geneig om alles wat heterogeen, veral in die
mense wat naar horn kom, homogeen te maak, deur eenheid
en gelykheid van bedryf, bestuur, taal, sosiale posisie ens., sodat
sprekers van verskillende dialekte tot 'n eenheid sou geleid word.
Hieruit vloei byna vanself

(b) Die veranderde lands- en levensomstandighede in die nuwe
land, nog ru en onbeskaaf, met sy opdringing van nuwe behoeftes en
verdwyning van oues; sy vereistes van nuwe begrippe hier en prysgewing van anderes daar, ens. Om die kwessie alleen te laat, hoever
die klimaat die spraakorgane en dus die spraakklanke self, ook beinvloed het. Wyd, in elk geval, staan die weg oop vir klankwyziging
en funksieverandering.

(c) Die afwezigheid van remmende invloeden soos lektuur,
skole, 'n skriftelike tradiesie, gereelde godsdiensoefening ens. By die
boere ver en alleen op hul plaas moes die anders konserwatief bewaarde
spreek- en skryftaal, baie afbreuk gedoen het en „die ontstaan van
wisselvorme, en die omvang van begripswysiging en analogievorming
kragtig in die hand gewerk het", en was ook „waarskynlik gedeeltelik
verantwoordelik vir die omvang van die defleksieverskynsels in Afr."
(Boshoff). Onder sulke omstandighede is dit niks anders as natuurlik
om alles wat onnodig en hinderlik was vir die klare uitdrukking van
'n gedagte, weg te gooi nie, temeer waar blankes van soveel rasse en
dialekte hulleself adopteer tot en geabsorbeer word in die Nederlandse
grondstam. So sal daar verbasend veel analogiewerking, begripswysiging ontstaan; sal wel wat as onnodig gevoel word in verband met
fleksies ens. waarskynlik nagelaat word; sal al wat skools en kunsmatig is eenvoudig vergeet en weggegooi word. Dit beskou ons dan
ook as die hoofoorsaak in die vorming van Afr.

(d) lnvloed van vreemde volke in S.-A. die Inboorlinge (Hottentotte
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en later Kaffers), en slawe, Hierdie invloede het ons al bespreek, en
gesien dat dit hoofsaaklik beperk is tot vermeerdering van die woordeskat.
So dan is die Afr. Taal ontstaan, so het hy in die eerste plek rijk
geerf uit die malse weelde van die 17 de eeuse Ned. volkstaal, soos die
horn openbaar het in sy litteratuurtaal, Statebybel, klugte en Volksliedere ; dialekte, handelstaal, seemanstaal, en selfs — sy basterdwoorde,
En sy erfenis het hy rykelik vermeerder deur te woeker met sy talente
van betekenisverandering, vormverandering, funksieverandering, kontaminasie, analogie, afleiding. samenstelling, volksetimologie en yolksvernuf. Geleen het hy natuurlik ook ietwat van die inboorlinge en
slawe en ook so 'n paar van die Franse, Duitsers en Engelse wat in
die volkstam geabsorbeer is. Laat ons net hier duidelik maak, dat dit
weleens gedruk word dat Engels ook 'n handjie gehelp het in die
wording van Afr. Daar is absoluut niks van waar nie, Toe die Engelse
in 1807 gekom het aan die Kaap was die proses al feitelik afgeloop
Vandag, ja, oefen Engels 'n groot invloed uit op Afr., maar enkel en
alleen op die woordeskat en die verengelste uitdrukkinge (anglisismes).
Op die sintaksis self is geen spoor van Engels te bewys nie.
Interessant is dit ook om op te merke dat van eintlike dialekte in
Afr., alhoewel oor so'n groot gebied versprei, is daar geen sprake nie.
Wel kan 'n mens hier en daar bietjie lokale verskille merke in uitspraak en woordgebruik, maar daar is geen Afrikaner wat nie 'n ander
volkome sal kan verstaan nie. Die gedurige wisselomgang tussen die
mense in S.-A., die invloed van kerk, skool en lektuur, vandag natuurlik
nog veel meer as vroer, hou die ontwikkeling van dialekte nie alleen
teen nie, maar veeg ook uit waar daar alreeds sulke verskynsels hulle
begin vertoon.
Die geskiedenis van die Afr. letterkunde is natuurlik baie nou met
die geskiedenis van sy taal verbonde. Hoe nou ook die verband is
tussen volkswording en die afkoms van die Afr. taal daarop het ons
al rede gehad hier en daar te wijs. In elk geval tot dusverre is die
geskiedenis van die Afr. taal ook feitelik die geskiedenis van sy letterkunde. Uit die benaming „Taalbeweging" blyk dit trouens al. Daar is
al vantevore melding gemaak van die 1ste Taalbeweging en die 2de
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Taalbeweging. Laat ons die twee periodes in ons letterkundige en
taalgeskiedenis bietjie nader bekyk.
Ons herhaal: die stryd vir volksbestaan is nie altyd te identifiseer
gewees met die stryd vir taal nie ; verreweg nie altyd met die stryd
vir die Afr., taal nie. Omgekeerd wel die stryd vir die taal met die van
volksbestaan. Eersgenoemde is maar eers heel gedeeltelik die geval
gewees in die lste Taalb., en in die 2de Taalb. is dit ook maar eers
heel kort gelede wat die twee feitelik 'n voldonge feit geword is. Lank
was dit 'n strijd vir die volkstaal maar die is as Ned. beskou gewees.
Nou egter is die taalstryd gewen, is ons van onsself as yolk bewus
geword, is ons reg om as yolk te bestaan ook deur ons vyande erken.
En so is ons al haas besig om 'n derde fase in te tree, 'n kulturele
epog, waarin ons kultuur sal gestel word teenoor die eeueoude kultuur
van die Engelse yolk, m.a.w. daar is vandag 'n magtige kultuurstryd
al in aanvang in S.-A. Die stryd van 'n jong yolk, met 'n jong taal,
en 'n haas in sy windsele nog liggende kultuur teen 'n indringer, sterk
en geweldig, met 'n groot land en 'n groot yolk en 'n groot kultuur
— gelukkig 6000 myl ver oor die see — agter hom. In getalsterkte
byna kop en kop — in aard en karakter ook byna ewe koppig en
vashoudend. Wie gaan wen ? Of moet ons hewer se: Wie gaan die
meeste assimileer aan die ander ? 'n Afrikaner, in sy uiterlike manier
van doen word dikwels geneem vir 'n Engelsman; 'n Engelsman in
gebore, voel hom nie meer tuis in Engeland nie. Inboorling
Angelsakser het destyds in Engeland met indringer Noorman tot
Engelsman geassimileer — veel van sy taal en maniere oorgeneem, maar
in grondslag tog Angelsaksies gebly. Numeriek staan die twee groepe
te sterk oormekaar in S.-A, dan dat die Afr. die Engelsman zal kan
absorbeer, soos by destyds met die Nederlander, Fransman en Duitser
gedoen het. Vraag — onmoontlik om te beantwoord — anders as met
'n wedervraag. Die Afr. yolk en taal is gegroei saam met en uit die
Afr, bodem - is die inheemse plant nie gewoonlik sterker en taaier
in sy uithoudingsvermoe as die ingevoerde plant nie ?
Maar — ons haas ons om by ons letterkundige bewegings te kom.
Die eerste doelbewuste poging om Afrikaans tot skryftaal te verhef
en as kultuurmedium te laat dien het uitgegaan van „Die Genoot-
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skap van Regte Afrikaners"; op 14 Aug. 1875 in die Perel opgerig. Siel
en lewe van die vereniging was Ds. S. J. du Toit, trou gesteun deur
sy broer D. F. du Toit e.a. Afrikaners en die naar S.-A. geemigreerde
Hollanders C. P. Hoogenhout, J. Lion Cachet, A. Pannevis e.a. Sporadies het Afrikaans al van tevore in koerante, tijdskrifte en dg. verskyn,
en dit was deur briewe van hulleself in „De Suid-Afrikaan," oor die
reg van Afr. as taal en as middel teen verengelsing dat du Toit en
Hoogenhout, die twee grootste werkers miskien, met mekaar in aanraking
gekom het. Dis merkwaardig wat 'n rol Hollanders in hierdie geskiedenis
gespeel het. Toe daarop ook A. Pannevis deur briewe in „De SuidAfrikaan" en andersins 'n vertaling van die Bybel in Afr. wou
bewerk kry (vroer 'n leraar van du Toit, van wie du Toit gese het,
dat by sy oe in die Afr. saak oopgemaak het), is die yweraars as
direkte gevolg, deur die loop van sake bymekaar gekom, en is die
„Genootskap" opgerig, met die doel „om te staan ver ons Taal, ons
Nasie, en ons Land."
As eerste vrug het verskyn 'n manifes waarin hul nuwe volkslied,
die beroemde „'n leder nasie het sy Land", en strewe verklaar was;
daarna van 15 Jan. 1876 'n maandblad. „Die Afrikaansche Patriot."
Groot was die waag egter, en maar al te dikwels moes die ondersteuners ook in hul eie sak tas. Maar die hoop het nie beskaam nie.
Verrassend snel het die „Patriot" uitgebrei, in 1877 was dit al weekblad. Immers die politiek, eg nasionaal en anti-Engels, was so in die
smaak van die yolk, die taal ver die wat min Nederlands en nog
minder Engels geken het, so verstaanbaar. Met 'n paar uitzonderinge
was du Toit al die tijd van die Patriotbestaan (tot 1904) Redakteur.
En kragtig het die beweging dan ook opgang gemaak in die Kaap
Kolonie en selfs bier en daar daarbuite. Teenstand was daar natuurlik
ook oorvloedig van Engelse en Hollandse kant in nuwsblaaie ens. en
veral die predikante, wat sterke voorstanders van die Ned. taal was,
was sterk teen du Toit c.s. gekant. In grond egter was die strewe van
albei dieselfde ni. teen verengelsing en vir kultuuropbou. Die een stroming
wat probeer het die volkstaal weer tot Nederlands te „verhef" en
die taal as teentaal teen Engels te gebruik het sy uiting gevind in die
oprigting van die „S.-A. Taalbond" in 1890. Met die voorste mannen
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op kerk- en onderwijsgebied aan die hoof daarvan, met die gevestigde
taal en letterkunde van Nederland agter hom, het die beweging tydelik
die Afr. Taalb. oorskadu, wat haas nog niks buite sy goeie wil en
harde strewe aan te bied gehad het nie. En dit moes ook, en was miskien goed ook vereers. Dit was die veg met die een swaard, terwijl die
geskiktere nog aan smeed was. Want nogmaals, eintlik was altwee maar
strijd vir dieselfde doel: handhaaf van self teenoor die Engelse indringer. Onlangs dan ook is die Taalbond verafrikaans, Afr. het sy regte
plek kom inneem. Die 2de eie swaard is gereed.
Intusse — die „Patriot" het beoog om die skryf- en leeslus van die
eintlike yolk op te wek. „Skryf soos jy praat," het hul gese — en dit
het ingeslaan. Om aan te help het ook 'n grammatikaatjie „Eerste
Beginsels van die Afr. Taal" in 1876 verskyn, heeltemal op practiese
spelling gebaseer. Om die yolk hul geskiedenis te leer het verskyn
„Die Geskiedenis van ons Land in die Taal van ons Volk" 1877. Ook
allerlei almanakke, kinderboeke, verhale ens., is in die „Patriot" self of
afsonderlik uitgegee. 'n Suiver belletristiese en wetenskaplike vertakkinkie van „Die Patriot" was „Ons Klyntjie", 'n maandblad (1896-1906).
Du Toit het selfs proewe van Bybelvertaling gelewer. Die rede van
die kwyn en wegsterwe van die l ste Taalb. is hoofsaaklik te vind in
die onnasionale politiek in die latere jare van sy bestaan, waardeur
die meeste lesers van die bladjie ontvreemd geraak het; en in minder
mate deur ontevredenheid oor die oordrewenheid van die fonetiese
spelling wat in sy afwyking van die aangeleerde Nederlands, ook
weleens moeilikheid veroorsaakt het.
Grote kuns moet ons in die le Beweging nie soek nie. Dit was uit
die yolk en vir die yolk. Mees was die stukke tendensieus en moraliserend, — hoe kan volkskuns wat poog om op te voed eintlik anders
wees? — anders, soms aardige beryminge (gedigte kan dit nie genoem
word nie) oor dingen uit die volkslewe b.v. vertellinge, nasionale en
taalliedere, geskiedkundige, godsdienstige, minne-, huislike versies ens.
As blywende monumente uit hierdie tyd sal ons miskien kan noem:
(a) Van Ds. S. J. du Toit. 'n Roman „Die Konigin van Skeba", wat
handel oor die rulnes van Simbaboe in Rhodesie, en deur horn voorgestel word as die Land van Ophir vanwaar Salomo sy goud sou
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gekry het. Prof. Smith het dit genoem : „die mees ambisieuse prosawerk van die l ste Afr. Taalb. ; die verhaal is goed in mekaar geset en
nooit vervelend nie, die manier waarop historiese kennis verwerk
word, getuig van groot talent; die Afr. is voorbeeldig suiwer en natuurlik." — Veral laasgenoemde inderdaad : 'n Historiese Toneelstuk :
„Margrita Prinsloo", is meer 'n reeks van taferele, as 'n eenheid van
kompositie. Goeie geleentheidsstuk met aardige uitbeelding van die
geskiedenis en goeie dialoog.
(b) Jan Lion Cachet. — 'n Oorspronklike Hollander. Een Ds. later
Professer. Sy „Sewe Duiwels" by. Afguns ; Lieg-Duiwel ens., tendensieuse verhale, wat egter nooit in die preektoon verval nie; en deur
fijne waarneming en rake tekening van die Afr. karakter en taal nitmunt. Dis m. i. die beste produk van hierdie tijdperk.
(c) G. R. v. Wielligh. — Jakob Platjie of Sketse fan Hotnots en
Boesmans Lewe in S.-A.". Soms heel goed geobserveer en aardig vertel
(d) Ook Ou-Pres. F. W. Reitz was lank gereelde bydraer van hierdie
tydskrifte en daar is later van horn verskyn „52 (later) 60 Uitgesogte
Afrikaanse Gedigte", deels van homself en deels versamel. Aardige
beryminge, met hier en daar 'n egte stukkie kuns. Hoofsaaklik van
sterk patriottiese inhoud.
Verder talrijke versamelbundels, waaruit baie liedere geneem is en
op musiek geset.
(e) Afr. Liederbundel van Mansvelt. Liedere wat vasgeplant is en
voortleef nie alleen in die Aft, volksmond nie, maar ook in Nederland.
As karakterisering dan teenoor die 2 de Taalb. kan ons se dat die
roeping van l ste Taalb., die roeping van Johannes in die woestijn was,
wat die pad reggemaak en die mense voorberei het vir die kuns van
die grotere na horn, die 2de Taalb., ook weleens, nie heeltemaal ten
onregte nie, die „Afrikaansche Renaissance" genoem.
En inderdaad wat 'n wedergeboorte, wat 'n herleving was dit, en
is dit nou nog.
Waar die vroere taalbeweging nie veel meer as 'n oase in 'n woestyn
was nie, is die 2de feitlik net omgekeerd, het dit deurgebreek in alle lae
van die maatskappy met die snelheid van vuur. Die herlewing wat in 1903
begin het met die stigting van die Maandblad „De Goede Hoop", onder

260 VOLK, TAAL EN LETTERKUNDE VAN SUID-AFRIKA.
••••■■■■

Redaksie van Adv. J. H. H. de Waal, waarin Afr. sowel as Ned. sou
opgeneem word, was die begin van die taalstryd (en letterkundige
opbloei) wat, as taalstryd beskou, kan bereken word sy end gekry te
he toe, nadat alreeds staat en skool en kerk deur die hele land,
in die drie ander provinsies Afr. as offisiele taal naas Engels en
Nederlands erken het, ook die Sinode van die Kaapse Ned. Ger. Kerk
op 7 Nov. 1919 tot 'n dergelike besluit gekom het. Langste van almal
het die konserwatiewe kerk horn aan die gebruiklike sg. Nederlands
vasgehou; onlangs is egter ook 'n proewe van 'n eerste vertaling van
dele van die Bybel in Afr, verskyn. Maar dit sal seker nog 'n hele
tydjie duur voordat Afr. volkome in die praktyk ook sal gevestig
wees, al is dit net omrede van die felt, dat die oueres, in hulle soort
Nederlands op gebied van publieke lewe en godsdiens vasgeroes, daar
nie altyd van kan wegbreek nie, selfs al wil hulle ook soms. Maar die
jongere geslag, wat uit die aard van die saak net Afr. en Engels eintlik
as skool- en spreektale sal leer, die sal ook nie anders kan as die taal
gebruik wat hulle kan nie.
Die 2de Afr. Taalbeweging het dan ook begin as 'n suiwere taalbeweging, maar ons herhaal, as 'n strewe om die eie taal te beoefen,
teneinde die volksbestaan te bevestig teenoor die verengelsing wat
ingesluip het, deur die anglisering van die onderwys deur die engelse
bewindhebbers na die Engelse Oorlog van 1899-1902, en die onmoontlikheid van Nederlands ooit weer tot spreek- of zelfs skryftaal te verhef.
Daarvoor was die Afr. se eie spreektaal al reeds te afwijkend, die tyd
vir onderwys in Ned. op skool hopeloos te min en onvoldoende. Vir
die meeste Afrikaners was dit makliker Engels te lees, skrywe en praat
as Nederlands.
Die stryd. vir Afr. in die 2de Beweging is dan ook nie so seer gewees
teen openlike teenwerking van die kant van die Engelse nie, immers
„Hollands" was erken as taal in die Vrede van Vereeniging, maar teen
die voorstanders van Nederlands, wat onophoudelik die pro-Afrikaners
die verwyte in die gesig geslinger het, nl. dat hulle geen gevormde
taal en ook geen letterkunde het nie. Dit is direk onder hierdie invloede, dat dan ook 'n groot deel van die letterkunde geskrywe is:
om die teenstanders te bewys, dat Afr, net so goed en uitdrukkings-
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kragtig is as ander tale en om 'n letterkunde op die been te bring.
So is dit o. a. wat die eerste roman ('n historiese) in Afr. verskyn is
b.v. „Johannes van Wyk" deur Adv. J. H. H. de Waal; soo ook sy
„Stompies" ; so ook heel wat ander geskrifte b.v. van van Wielligh, die
roman „Sy Pa se skuld" van D. P. du Toit, e. a.
Meestal is dit romans of verhale, waar dit suiwer geskrywe is met
die doel om leesstof vir die yolk te verskaf, om „stene" by te dra tot
die „muur" van Afr. letterkunde, n'erens eintlik — dis almal intriesje
romans — 'n hoe „kunspeil bereik nie. Maar dat dit goeie werk gedoen
het, en nou nog doen, wie kan dit ontken?
Egter daar was ook ander wat 'n letterkunde wou opbou, wat 'n
letterkunde moes opbou om die kunstenaarsdrang in hulleself te bevredig. So'n uiting was b.v. „Winternag" van Eug. Marais in 1905.

WINTERNAG.
0, koud is die windjie
en skraal!
En blink in die dof-lig
en kaal,
so wyd as die Heer se genade,
lé die velde in sterlig en skade.
En hoog teen die rande,
versprei in die brande,
is die grassaad aan 't roere
soos wenkende hande.
0, treurig die wysie
op d' ooswind se maat,
soos die lied van 'n meisie
in haar liefde verlaat !
In elk grashalm se you
blink 'n druppel van dou,
en vinnig verbleek dit
tot rijp in die kou.

Veral „Die Vlakte" van Jan F. E. Celliers het in 1906 gekom om as
'n kragtige hamer te dien in die hande van diegene wat aan strewe
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was die mure van vooroordeel, konserwatisme en onkunde teen Afr
neer te slaan. Luister maar ewe.
DIE VLAKTE.
Ek slaap in die rus van die eeue gesus
ongesien, ongehoor,
En dof en loom in my sonne-droom,
ongewek, ongestoor.
Tot die ij1.-blouwe bande van die ver-verre rande
skuif my breedte uit,
wyd-kringend aan d' puur alomwelwend asuur
Wat my swyend omsluit.
Soos 'n vlokkie skuim uit die sfere se ruim
kom 'n wolkie aangesweef,
maar hy groei in die blou tot 'n stapelbou
van marmer wat krul en leef,
kolossaal monument op sy swart fondament
waar die bliksem in brul en beef.
En o, met my is die windjies bly,
hul spring uit die stof orent
en wals en draai in dwarrelswaai
oor my vloer, van end tot end;
die gras skud hul wakker om same te jakker
tot hy opspring uit sy kooi,
en soos mane en sterde van jaende perde
sy stengels golf en gooi.
Met dof-sware plof, soos koeels in die stof
kom die eerste druppels neer,
tot 't ruis alom so deur die gebrom
en gekraak van die donderweer,
Met kloue vooruit om te gryp en buit
jaag 'n haelwolk langs verby,
soos 'n perdekommando wat dreun oor die lande
vertrap en gesel hy,
— en sy lykekleed sien ek ver en breed
in die awendson gesprei.

As voorstrewers op hierdie gebied staan die „Afrikaanse Taalgenootskap" in Pretoria, wat deur die kragtige inisiatief, veral van
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Gustav S. Preller b.v. sy brosjure „Laat 't ons Loch ernst wezen", —
„Gedachten over de aanvaarding der Afrikaanse schrijftaal"; e. a. artiekels
in „De Volksstem", tot stand gekom het; en die Afr. Taal-Vereniging
1906 in Kaapstad gestig, 'n saak, waarin Adv. J. de Waal ook 'n gewigtige rol gespeel het, Die voorstes van die jonge geleerdes van S.-A.
het almal by hierdie verenigings aangesluit, en van die staanspoor of
het daar grote krag begin uitgaan. Orals is dan ook takke gestig en
sterke propagande op allerlei wyze, b.v. deur toneelopvoeringe ens. ten
gunste van Afr. gemaak. Soortgelijk was die stigting van die Vereniging
„Onze Taal" in Bloemfontein in 1908. As 'n direkte vrug van die
stigting van die „Afr. Tg." in Pretoria was die oprigting van die tydskrif „Die Brandwag", (1910-1922), met die bevordering van 'n eie
letterkunde as hoofdoel. Hoofsaaklik belletristies is die blad dan ook
altyd gebly en heelwat van ons hedendaagse skrywers het hulle debut
daarin gemaak. Altyd is ook sy gehalte hoog gebly. Verlede jaar is
die uitgawe gestaak word — waarskynlik deels deur die onsimpatieke
politieke kleur van die Redakteur, Preller, teenoor die nasionale beweging, en deels deur die opkoms van „Die Boerevrou" in Transvaal,
en „Die Huisgenoot", onder redaksie van Prof. J. J. Smith in Kaapland.
„Die Huisgenoot" is feitelik 'n voortsetting van „Ons Moedertaal",
in 1916 opgerig, en is vandag die algemeenste Afr. tydskrif van S.-A,
Onlangs is egter 'n nuwe tydskrif, met 'n hoer kuns en wetenskaplike
strewe opgerig te Bloemfontein „Tydskrif vir wetenskap en kuns"
onder redaksie van Dr. R. A. Malherbe. Die tydskrif is nog te jong
om al iets daaroor te kan se.
Die noodsaaklikheid van 'n hoogstaande sentrale en gesaguitoefenende
liggaam op taal- en letterkundig gebied het gelei tot die stigting van

„Die S.-A. Akademie vir Taal, Lettere en Kuns" in 1909. Tot hierdie
vereniging behoort alle vooraanstaandes op Afr. gebied, hierdie liggaam
word ook offisieel deur die Staat ens. erken, en dit is die liggaam
wat b.v. die Afr. spelreels opgestel het, die „Afr. Woordelys" uitgegee
het en verder as outoriteit in sake van taal, keuring van skoolboeke
ens. optree.
ten naam, wat ook 'n baie groot rol gespeel het, beide vir erkenning
van Afr. op skool- en ander gebied is C. J. Langenhoven. Deur sy
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vurige pleidooie in Akademie, Provinsiale Raad en elders, deur sy
daadwerklike optree as lid van die Uitv. Raad van die K. P.; deur die
werke bowenal wat by self geskep het, staan Langenhoven vooraan
as een van diegene wat Afr. gebring het waar dit vandag is. Meestal
is sy werk ook tendensieus, b.v. „Ons Weg deur die Wereld", sy
toneelstukkies ens. en sy strewe bewus naar volkskuns (b.v. sy rubriek
„Langs Stille Waters" in die nasionale dagblad „Die Burger"); maar
by horn is die tendens inderdaad 'n geval geword van onweerstaanbare uitingsdrang en sy skeppinge is suiwer kuns, van die beste wat
ons het in S.-A.
As andere skrywers wat skrywe nie meer bewus as militante
skrywers nie, maar om uit te sing of uit te se wat binne in hul woel,
kan ons noem as digters ; Jan Celliers — die tere byna gekunstelde
fyne volkssanger van die Afrikaner se lewe, lye en geloof, die man
met 'n „religieuze dichterlikheid" nie „dichterlike religieusheid", soos
Querido se, die diepvoelende natuurdigter; Louis Leipoldt — die spontane klare suggestiewe, diep-zielkundige indringende en roerende,
meester in sy fyne observasies en gebruik van die haas alledaagse
taal b.v. „Oom Gert vertel e. a. gedigte". Totius (Dr. J. D. du Toit, seun
van S. J. du Toit) — die godsdienstige by uitstek, meestal uitbeeldende
die leed van sy yolk, veral van die vrou; Langenhoven met sy grootse
epos „Die Pad van S.-A." en sy andere so skynbaar eenvoudige, maar
dieproerende en gedagtevolle gedigte. Malherbe, Joubert, Keet (die
naIef-tedere veral in sy minnediggies), Wassenaar e. a. jongere digters.
As prozaiste — kunstenaars in die werklike sin van die woord, mense
besiel met die idee „the proper study of mankind is man" — kan
ons noem:
Jochem van Bruggen, met sy roman uit die Boereoorlog „Teleurgesteld", sy verhalebundel ,Op Veld en Rande", sy sketse „Ample" en
„Die Burgemeester van Slaplaagte". Veral in sy skildering en analiese
van die bywonerstiepe (verarmde Boerelandbouers) is by skitterend en
sy „Die Burgemeester van Slaplaagte" is 'n diamant van die suiwerste
water; Leon Mare wat waarskynlik die beste bundel Mr. verhale gelewer het in „Die Nuwejaarsfees op Palmietfontein" en uitmunt deur
sy fyne sielkunde, diep gevoel en meesterlike taalplastiek ; Ds. J. H.
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Kruger se roman „Twee Rampe en Twee Gelukke" 'n heerlike greep
in die volkslewe van vandag. Minder van betekenis is sulke romanskrywers as Jan van Bruggen (wat 'n eerlike en eerste poging gewaag
het 'n suiwer sielkundige roman in sy „Janie" te lewer) A. du Biel,
D. F. Malherbe, J. H. H. de Waal e. a.
As 'n skilder van die dierelewe — die dieresiel meesterlik uitbeeld
in kragtige, beeldryke taal — staan as grote figuur waarskynlik in die
wereldlitteratuur A. A. Pienaar (Sangiso) in sy „Sketse uit die OosAfrikaanse Dierewereld". Die boek is onlangs in Engels vertaal geword —
die eerste Afr. werk, wat die onderskeiding geniet om op die weg tot
internasionaal word, te wees.
Op gebied van satiries-humoristiese prosa in die vorm van verhale,
sketse, vertoe, korte „essays" ens., staan vooraan C. J. Langenhoven
in sy „Ons Weg deur die Wereld", „Sonde met die Bure", „Doppers en
Filistyne" ens., 'n man, soos Prof. Casimir se, wat veilig langs die
groot Franse humoriste b.v. Moliere kan geplaas word. Dan volg Ds.
W. Postma (Dr. O'Kulis) in „Die Eselskakebeen" e. a. werke.
Ook op gebied van die drama — voorheen geheel en al volkskuns
en tendensieus hetsy as tooneelspel, hetsy as klug- of blyspel (b.v.
Melt Brink, die oue veteraan van vOOr 1900 al, Langenhoven e. a.) — is
die kentering gekom in die pogings van J. F. W. Grosskopf in sy
„Esau", Jan Celliers in sy „Reg bo Reg", en Malherbe in sy „Koringboere" (hoe swak geslaag die laaste twee veral dan ook mag wees)
om sielkundige studies of wel historiese en dergelike „verheffende" of
.,opvoedende" stukke te presteer. In sy „Rivier en Veld" probeer Malherbe
ook bewus 'n kunsvorm (in verse) te gebruik.
Verder op gebied van historiese en biografiese ondersoek het zulke
mense as Gustav Preller b.v. met sy „Piet Retief" ; Totius met „Ds.
S. J. du Toit in Weg en Werk"; Di. N. Kestell en N. J. v. d. Merwe
oor Genl. C. de Wet en Pres. M. J. Steyn respektiewelik ; e. a. skrywers
uitstekende werk gelewer. Hierdie belangstelling in volkshelde en
voormanne is 'n verder bewys van die wakkere nasionale bewussyn
van die Afrikaners teenswoordig.
So staan S.-A. dan vandag in die kenteken van sy „Renaissance".
Orals lewe, orals sterk kulturele opbloei — ook op gebied van beeld-
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skilder- en musiekkuns. Merkwaardig is dit, dat die kunstenaars in
S.-A. van die oomblik haas almal Afrikaners is, en die Engelse, buiten
Olive Schreiner „The Story of an African Farm", nog so goed as geen
skrywer van belang opgelewer het nie. Die stryd teen Nederlands is
vandaag oor, die vyande is bondgenote geword. Alleen die stryd teen
Engels, hoofsaaklik 'n kultuurstryd soos alreeds gese, bly oor. Wat
gaan die uitslag wees? Vraag ontmoontlik om te antwoord — buiten
as al tevore met 'n wedervraag gedaan. Hoever kan Nederland help?
Ook dit kan nie bier beantwoord word nie. ]en ding weet ons egter
wel seker. 'n Volk wat al so dugtig in die verlede gestry en gely en
hom tog gehandhaaf het, kan nie ten ondergang gedoem wees nie.
En wat ons Jong-Afrikaners in besonder betref, as die sukses van ons
saak moet ofhang van die volgende woorde van Jan Celliers, dan

moet ons wen:
KOMAAN!
Komaan
Wees sterk !
Daar's 'n nasie te lei,
daar's 'n stryd te stry,
daar's werk !
Daar's nie na guns of eer te kyk,
daar's nie na links of regs te wyk,
daar's net te swyg en aan te stryk
Komaan !
Wees trou!
Daar's 'n yolk te leer
Om homself te eer,
te bou,
Om God, om God alleen te vrees
aan aard en taal getrou te wees —
gesond en waar van hart en gees,
Komaan !
Wees fier
Op 'n voorgeslag waard
in wil en daad
gespier 1
Hul lewensweg het ons gewys
om trou te wees aan waarheids eis
wie laak, mag laak, wie prys, mag prys,
Komaan !
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Hierdie mees aanbevelenswaardig.

*

BOEKBESPREKING.
Cassilda of de Moorsche Prinses van Toledo. Naar een
Spaansche legende uit het Fransch door Fr. Knittel Pr. Arn.
M. Greven, Uitgever. Zevenbergen. (z. j.)
Op bladzijde 120 van dit boekje wordt ons verteld, dat het verhaal uit
het Frans vertaald is, maar een Duitse lezing geeft van het Spaanse
verhaal. In de voetnoten wordt telkens verwezen naar Franse geschiedkundige
werken, waaruit bovendien hele brokstukken bier en daar in 't verhaal worden
ingelast. Ingelast is eigenlik te mooi woord ; dat onderstelt, dat er enig verband wordt aangebracht tussen de geschiedenis en het verhaal, en dat ontbreekt bier ten enenmale.
Ook vinden we bier een vertaling van een stuk uit een Frans reisverhaal.
Behalve al dat moois is er dan nog de geschiedenis van Cassilda, een Moorse
prinses uit de tijd van het langzaam terugdringen der Moren uit Spanje.
Het is allerongelukkigst verteld ; geen van de personen, die ook maar enigszins belangstelling inboezemt. Ze leven niet. Er is een jagen naar effect door
allerlei melo-dramatiese hulpmiddelen een roveraanval, een geestverschijning
op een moment, dat het leven van verschillende personen er van afhangt,
een gevecht met een leeuw, enz.
De taal is daar volkomen mee in overeenstemming „Christen, of liever
gezegd, adder, zal je dan altijd sissen ? Moet ik je tong laten uitrukken ?"
Hoe het verhaal precies afloopt, heb ik niet te weten kunnen komen, want
tot driemaal toe nam de uitgever me bij de neus, door twee pagina's blanco
te laten. Op die manier is ook het slot voor me verdonkeremaand. Maar ik
kan het wel raden.
v. H.
Van de jeugd — voor de jeugd door A. Sixma van Heemstra —
Schimmelpenninck. Uitg. Drukkerij „De Schelde". D. van Aken.
Ter Neuzen. (z. j.)
Voor de kleintjes geschreven door iemand, die veel van kinderen houdt,
wat op elke bladzijde te merken is. Er is wel wat op aan te merken,
maar de warme kinderliefde en de — ik zou haast zeggen moederlike —
verteltoon, maken dat de kritiek niet aan het woord komt.
Het zijn vertellingen en versjes, die indertijd in het tijdschrift „Onze Vriend"
gestaan hebben. Ik geloof, dat ze ook buiten de lezerskring van „Onze Vriend"
belangstelling zullen vinden en geloof met Ds. Vermeer dat door zijn opvoedende kracht „deze bundel zal blijken een aanwinst te zijn."
Een ding is jammer : dat de bundel niet wat beter is uitgegeven. Er zijn
zulke aardige plaatjes in, die door de minder mooie druk lang niet genoeg
tot hun recht komen.
v. H.
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School en Leven. 3de en 4de deel. H. Gordeau Jr.
Twee jongens I en II. Uitg. D. A. Daamen — Den Haag.
Onder leiding van den beer G. G, van As (G. Schrijver) verschijnt een
serie verhalen, als leesboekjes bestemd voor de lagere school.
Als le en 2de deel verscheen „De jongens van de Club" van G. Schrijver,
als 3de en 4de deel verschijnt nu „Twee jongens" van H. Gordeau, beide
dus herdrukken.
Het is niet nodig van een jongensboek, dat al zo bekend is als Gordeau's
jongens en dat zoveel goede recensies gehad heeft, nog veel te zeggen. 't Is
een boek, dat veel opgroeiende jongens tot zegen kan zijn, en kracht geven
om te strijden tegen hun jongenszonden. 't Is een ernstig boek, dat toch
geen enkele jongen saai zal vinden en dat wil heel wat zeggen van een
jongensboek voor ± 14-jarigen, want op die leeftijd leest men anders het
liefst van jongensgrappen en avonturen.
v. H.
Lyceum—Herdrukken. Reeks A. Nederlandsche Letterkunde.
Deel I. Gedichten van de Genestet, Staring en Potgieter, verzameld en besproken door Drs. Ph. A. Lansberg. Uitgave van
J. Ploegsma, Zeist.
De naam Lyceum-herdrukken zou het vermoeden kunnen wekken, dat
deze serie zeer speciaal voor 't lyceum bedoeld is, dat daar dus jets zeer
biezonders moet worden gelezen, jets waar een gewoon sterveling, een nietlyceeer niet aan toekomt. Dat is echter de bedoeling niet. De naam dankt
de bundel aan de toevallige omstandigheid, dat leraren van het Zeister-lyceum
deze serie redigeren.
In dit eerste deel heeft Drs. Lansberg een bloemlezing uit het werk van
De Genestet, Staring en Potgieter gegeven, en daarvoor verzen gekozen, die
geschikt zijn voor leerlingen van 16-18 jaar. Voor de beoordeling van die
geschiktheid heeft hij niet in de eerste plaats gelet op de techniese moeilikheid, maar wel als maatstaf genomen, de aard van de stof. Als de techniese
moeilikheden door studie overwonnen zijn, moeten de jongens het vers
volkomen kunnen meevoelen. Jets nieuws is verder nog, dat, behalve de
noten aan de voet van de bladzijde Drs. Lansberg ook nog een doorlopend
kommentaar geeft aan de kop van de pagina.
't Lijkt me, dat de schrijver bier de leraar 't werk wel wat al te veel uit
de handen neemt. Overigens een zeer bruikbare bundel.
v. H.
Nimrod Seeling deur G. R. von Wielligh. Twede druk.
Uitgewers : J. L. van Schaik, Beperk. Pretoria 1923.
Een Afrikaans jongensboek, een soort Robinsonsverhaal ; von Wielligh heeft
trouwens Robinson Crusoe ook in het Afrikaans bewerkt. Het lijkt wel de
bedoeling van de auteur geweest te zijn om zijn held achtereenvolgens bij
Hotnots, Boesmans, Griekwas, Korannas en Kaffers te brengen en zo zijn
jonge lezers een heeleboel merkwaardigheden over levenswijze en geloof van
die verschillende stammen te vertellen, om daardoor het veel hoger standpunt
van het leven der Blanken te laten zien. Toch is de of keer van de kleurlingen
niet zo sterk of Geswind, Toi'koe en vooral Saba spelen een mooie rol.
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Het verhaal is vol afwisseling. Nimrod beleeft veel, is dikwijls in grote
moeilikheden, redt er zich telkens krachtig uit en zal zeker jonge lezers wel
boeien. Toch is het zwak verteld, het is zo kroniekachtig. Bijna nooit grijpt
de schrijver de gelegenheid aan om van 't een of ander voorval eens wat
te maken. Alles wordt in dezelfde kortsamenvattende stijI meegedeeld. Alle
onderwerpen zijn voor de schrijver even belangrijk. En dan die vermoeiende
opeenstapeling van gebeurtenissen. In het laatste gedeelte van het verhaal
is dit 't minst hinderlik. Het wonderlijke gevecht met de Kaffers b.v. is wel goed
verteld. Ook de krijgsraad die daarop volgt ; maar in 't volgende hoofdstuk
begint de krijgsraad opnieuw en brengt niets nieuws, behalve aan 't eind
van het hoofdstuk dan het besluit om de gevangenen vrij te laten.
Voor ons is het boek wel interessant, maar een mooi staaltje van vertelv. H.
kunst is het niet.
Die Lewenstuin en andere gedigte, van Jan F. E, Celliers.
Uitgewers J. L. van Schaik Bepk. Pretoria, 1923.
Na aan mij hart —
Mij land van Smart,
Suid-Afrika.
Dit klinkt de hele bundel door „dis smart se onsterflik liedjie self." De
Smart van Zuid-Afrika hij heeft vertolkt het leed van duizenden ; „die
berge bij Stellenbosch", „'n ou Hollandse Gebouw", „ou Tafelberg", alles
spreekt van smart en rouw. Al naar zijn stemming is, geeft de natuur hem
smartgedachten of troost in verdriet. Het lijden van zijn land — het raakt
deze dichter in het hart.
Maar het maakt hem niet week. Verontwaardiging over onrecht, bewondering voor zijn grote helden, een oproep tot Jong Suid-Afrika om vol te
houden dat is de reaktie op de doorgestane smart. Jan Celliers is het
type van de echte Afrikaner. Van hem kan gezegd worden, wat hij zelf van
Kruger getuigt :
Simsonskragtig gepees
Soos die korpus, die gees.
Wie die weg ons berei
Wat tot vrijheid sal lei,
Dis hij !
Met deze beperking dan, dat ik niets weet van zijn lichaamskracht, hoewel ik me Celliers niet anders kan voorstellen dan als een sterke, forse
man, 'n stoere Boer als zoveel van die krachtige natuurkinderen, zoals we
de oude Voortrekkers ons voorstellen.
Het zijn dan ook die forse gedichten als Trou (in Die Vlakte) en Komaan
(in Die Saaier), die tot het allerbeste werk van Celliers behoren.
Ook in deze bundel treffen we weer enkele gedichten aan, die opvallen
door hun forsheid. Het zijn enkele gedichten op de grote helden van
Zuid-Afrika.
Elk woord raak en kort
Soos 'n skot uit 'n fort."
Dit zijn een paar regels uit 't gedicht op Kruger, die taaie, onbuigbare grijze.
Soos 'n berg, ongebuk,
Breed en bonkig van stuk,
Dis hij !
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Verassend in zijn korte, felle, raak typerende verzen is een gedicht op
Generaal de Wet:
Een doel
een daad
een pad —
reguit net —
Kristiaan de Wet!
Vierkant—vas
die kop,
die blik,
die pas.
Wie verskrik,
wie verras,
wie verset
de Wet ?
Sij God,
sij land,
sij reg,
sij eer:
dit was sij liefde,
dit was sij leer.
In dezelfde korte verzen tekent hij de Wet op de tocht. Hij is alien te
vlug en te slim of
Maar wie snap,
wie benou,
wie belet
de Wet?
En als zijn kleine schaar vervolging weer ontsnapt is,
Te perd,
hoof ontbloot,
roep hij in nood
sij God in gebed,
de Wet.
Ook is in deze bundel opgenomen het gedicht op de Wet, dat bij het
sterven van de grote generaal in alle kranten van ons land is opgenomen,
met dat mooie begin:
Stil, broers,
daar gaan 'n man verbij,
hij groet,
en dis verlaas.
In het gedicht op President Steijn klinkt krachtig de verontwaardiging
door, als hij peinst over de woorden van de Engelsman „geweldenaar en
kneg in onregs diens" die van Steyn getuigde : „Die Steyn, hij is 'n man
om hand te gee en dan ver altijd uit sij land te ban".
Dan barst Celliers uit:
Het onbeskaamde skuld nog hens ooit
sij slaafse siel op die manier ontbloot?
Hij, kruiper self, hij weet toch darem nog
Wat grootheid is, en sou dit hand wil gee
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In deze bundelt treft ons enige malen de liefde voor ons vorstenhuis.
Dankbaar herdenkt de dichter het zenden van de Gelderland, om Kruger
naar Europa to brengen. Wilhelmina, vorstin
uit Nassaus saad.
0, hoe het die stem
van bloed gepraat
in ons dag van rou,
onder druk van kwaad:
En als bij het ondergaan van de zon een Oranje wolksluier ou Tafelberg
dekt, dan klinkt het:
0, beeld van outyds grote Swijer
Oranje-vors en volksbevrijer,
Jou gees is altijd nog ons leier —
Ons bly getrou.
De smart van Zuid-Afrika — die vinden we dieper, verstild in een paar
herinneringen aan het leed van de konsentrasiekampen.
Rijk 's die oes aan nood en smart
zegt Celliers in Die Lewenstuin, het gedicht, waarnaar de bundel haar naam
draagt, en waarin hij bekent, dat hij al dankbaar is als zijn „lewenstuin maar
net 'n enkle blom vertoon", gered uit gebrek en leed voor hen, die nooit
zullen weten, wat dit heeft gekost.
God lof, ons land van smart is ook
ons heerlik land van sonneskijn.
De schoonheid van het Zuid-Afrikaanse landschap — heel wat mooie
natuurpoezie heeft Celliers al gegeven, maar in deze bundel is hij in dit
opzicht niet erg gelukkig geweest. De toon is mat ; weinigzeggend is b.v.
een strofe als deze :
As somerson ons Suid bewoon
dan tooi hij velde, borne, kranse,
dan strooi hij kleure, tot die transe
Dis afglans net maar van sij glanse
En tog hoe heerlik, wonderschoon.
Die Dennepitjie is wat gezocht, die Swael is beter, maar Son is beslist
een mislukking.
Prachtig van klank en van tekening wordt het vers van de dichter weer,
als hij niet bloot natuurbeschrijving geeft, maar hij de bergen ziet als bode
tussen God en de mensen, die de zonde van de wereld omhoog dragen
voor de Troon van Genade; dan ziet hij ze ook zuiver met de zachtdovende
glans op de top en „met voeten reeds staande in koud grijse nag."
De grote waarde van de bundel blijft voor mij echter in de onvergetelike
verzen op de grote Boerenhelden: de Wet, Kruger en Steijn. Zij geven
v. H.
„Krag in skoonheid".
Kerktaal en Leven door K. Schilder, Geref. Pred.
U. M. Holland. Amsterdam 1923.
Een pleidooi voor een meer natuurlike stijl op de kansel.
Het is een uitstekend geschreven werk, dat ik met buitengewoon veel
belangstelling achter elkaar, zonder onderbreking las.
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Na een inleiding komt een historiese uiteenzetting van de oorsprong van
de „tale Kanaans", te zoeken in de kring van Schortelhuis c. s. in de 18e eeuw.
Daarna laat de schrijver met frappante voorbeelden zien, hoe die zelfde
taal nu nog leeft bij vele „ultra-orthodoxen", om vervolgens de taal van de
Gereformeerde Kerken nauwkeurig te bezien en ook daar te vinden een
cliché-taal, een aparte domineesstijl, die leven en bezieling mist.
Hij wijst er op, dat het de plicht van de kerk is een taal te gebruiken,
die door ieder, ook door de buitenstaander wordt verstaan, wijst daarbij op
het voorbeeld van de Roomse boetpredikers.
Ten slotte toont hij nog aan, hoe moeilik het is voor een niet-gelovige
de taal van het geloof te spreken en laat dat zien uit verschillende moderne
vertalingen.
Ds. Schilder is bevreesd, dat men hem zal misverstaan. Om zijn pleidooi
voor een natuurlike stijl te voeren, heeft hij de gebreken van de oude
moeten tentoonstellen, onbarmhartig ; 't wordt een vertoning van stijlmalligheden, zodat het soms lijkt, of Ds. Schilder er een loopje mee neemt, of
het inplaats van aanklacht, bespotting wordt. Doch het lijkt maar zo : het
zijn de uiterst dwaze taalfratsen, die zelf een komies effekt hebben. Om de
beschuldiging van spot dan ook van zich of te wentelen, verklaart de schrijver
herhaaldelik met nadruk, dat hij in volkomen ernst is, maar dat de feiten
spreken. Waar hij niet anders dan gedrukte preken siteert, merendeels van
bekende predikanten, kan niemand hem karikatuur verwijten.
Om Ds. Schilder in zijn ernst te zien, moet men vooral het 4e en 6e hoofdstuk lezen, waar hij de prinsipiele zijde van de kwestie belicht.
Als ik zo kort het overzicht van de inhoud van dit boek geef, dan blijkt
wel, dat het over belangrijke dingen gaat, maar de vorm, waarin Ds. Schilder
dit alles meedeelt, de overvloed van uitstekend gekozen voorbeelden, de
grote belezenheid, maken het boek dubbel belangwekkend.
v. H.
Pol de Mont. Zonnevlammen. A. W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij Leiden.
Bijna zonder uitzondering, zijn al de Vlaamsche voortbrengselen, geconcentreerd op een en hetzelfde doel : „Vlaanderen". Ook dit nieuwe werk van
Pol de Mont maakt op dezen regel geen uitzondering. En hoe zou 't kunnen.
Wanneer daar nog is het werken van Gezelle en straks komt het roepen
van Rodenbach, dan komt ook de stem van Pol de Mont, en dringt door
in de ooren van het Vlaamsche y olk. Hij schreef maar niet zijn verzen, hij
schreef en dichtte, hij sprak en streed. Overal was hij, overal riep zijn stem,
overal wilde hij leven. Hij gaf bundels met verzen, om zijn yolk te vinden,
en om Vlaanderen groot te maken. En dat doet deze bundel nog. Hij was
de man die de vensteren aan alle zijden openzette. Hij doet dit welbewust.
En met liefde en zekerheid.
Zelf noemde hij zich, wel iets te mooi — „de Brabantsche Leeuwerik, die
's ochtends tierelierend opstijgt en de opkomende zon toejubelt".
De zon is voor Vlaanderen opkomend. En mede door Pol de Mont.

Het kenmerk van heel z'n werk — in al zijn bundel te vinden — is ook in
Zomervlammen onveranderd. Eigen maat en eigen klank niet alleen, maar
dat diepe warme brandende — zinderende — leven. Een jeugdige verbeelding,
een spontanen zwier. De ontvlambaarheid uit vroeger jaren is hier niet ver-
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doofd, eer sterker geworden ; de beweeglijkheid in woorden, beelden en
stemmingen is weelderig, en meermalen overdadig. Alles emotie en vuur.
Zomervlammen, nooit gelijk ; flikkerend-lichtend, brandend en zengend. Woorden kort-lang hoog-opgaand en verdoovend, schroeiend en diep verteerend.
Niet alleen dus het bewegen en flikkeren van de vlam, ook de hitte, en
de gloed.
Sterker evenwel dan in vorige bundels — ik noem hier even Lentesotternijen ;
Fladderende vlinders ; Loreley en Iris — is in Zomervlammen het sensueele.
Liefde tot de mensch in 't algemeen tot zijn yolk en Vlamingen meer bepaald,
is daar in elk vers een vurige liefde tot de vrouw, een zinnelijke liefde, die
almaar roept.
Dat is bij een dichter wel niet iets bizonders, maar in deze mate — Victor
de Meyere noemt, in het voorwoord, het heidensch — is het wel zeer opvallend.
Ook al omdat wij de Mont langzamerhand al oud weten. Ik zal uit die
verzen, 't is een bundel van 200 pagina's, u geen regel citeeren, ik verwijs
alleen naar enkele beginregels uit de eerste afdeeling
Zie — ik heb dorst naar u, zie ik heb dorst pag. 8.
pag. 11.
Al mijn verlangen
0 ! Ik denk zo innig aan je „ 12.
„ 18.
Jij schone, heerlike lieve
Ik hou van je, ik hou van je „ 20.
Eigenlijk zou ik ook kunnen verwijzen naar heel die eerste afdeeling, ook
wel het meest kenmerkend gedeelte.
De afdeeling Natuur, is prachtig Vlaamsch, met die bekende groote luchten,
zon en wind en regen.
Heerlijk in stemming en kleur is Blauwe Meinacht pag. 136. Waar 't land
zoo stil slaapt onder Maria's mantel.
In Meiregen is een sterke maat getroffen en is de klank meesterlijk (pag. 137).
Ook is in deze afdeeling de liefde tot zijn land, de sterke drang tot uiting.
Wat voelt een Vlaming oneindig meer voor zijn land als de menigte
dichters bij ons.
De laatste afdeeling Oorkonden, is bijna geheel Oorlogspodzie, ik noem
pracht verzen, ook vooral om het verhalende en visioenaire Bezoek op 't
Kiel ; Yserlegende en wat Seppe de Caluw aan de Yser zag. Deze verzen
doen denken aan het oudere werk van Jan van Beers.
Ik wees even op het algemeene kenmerk van de Vlaamsche Kunst —
liefde tot Vlaanderen Deze bundel maakt hierop geen uitzondering. Is
het begin en bijna elk vers daarop aangelegd, daaruit en daardoor voortgekomen, ook tot de laatste regel door is die toon, die wensch, die vurige
begeerte en bede vast gehouden.
„Ik vraag geen rijkdom, lauweren macht nog eer.
Maar gun mij
„Gun, dat 'k voor Vlaanderen strijde en lijde en leef,
v. D.
„en — moet of mag het zijn 1 — er ook voor sneef I"

BINNENHUIS
DOOR

OSCAR VAN HOEVE,

Avond. — De schemering gaat golvend langs de wanden
En vloeit een sluyer uit, waarin de kamer blauwt;
De stilte spint zich in ; van verre droomenlanden
Glanst in een spiegelvlak het bevendzachte goud.
En bij het raam, waar broosgewiegde toover
Zich schikken wil tot rust van perelmoeren schijn,
Mijmert een man; de vrouw nijgt zwijgend tot hem over
De sfeer is om hun hoofd een aarzelend refrein.
Dan stijgt een stem: Het dicht-en-weggehouden leven,
Dat zich bekent aan God en aan de vrouw, die 't mint,
Draagt vreugden uit — de zoele woorden bloze' en beven,
Gelijk een zomerooft, dat schommelt op den wind.

De man: Zoo schoon deez' dag: Als druive' in blauwen dauw van
vreugde,
Blonk 't eindlijk rijp Geluk en liefde dronk en at.
Wij namen van den wijn, dien wij nog nimmer teugden
En die de Ziel verrukt, als bloemen 't zonnebad —

De vrouw: — Ons witste wezen won den rand van zijne kelken
En wiegde zich in 't licht en wiegde zich to saam
1k zocht voor dit geluk den ongeschapen naam ;—Deman:
Een woord, als dens.. en zocht.. en zoek.. Extase? • • welke?
*
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De vrouw: — Van heil? , .
(herbelevend):

Ik zag Uw oogen in een goud verblijden
Mij vinden en ik voelde mijne ziel bevrijden,
Uw glimlach kwam mij toe en wijl mijn ziele dronk,
Ging zij aan hem to loor, als aan de son een vonk. —

De man: — En vond zich weer ter blauwe spiegelzale,
Die ons gebouwd is boven nacht en dag.
En niets dan heil en heilig ademhalen, —Devrotu:
Was 't woordenloos gebed haar ingekeerde lach. —

De man: — 0 niets dan heil; niets dan de zuiv're sprake,
Van 't licht, waar d'Eeuwigheid zich zelve mee vertaalt
Haar witte lach, die droomen doet noch waken,
—Devrouw:
Lei onze zielen saam en is haar ingedaald. —

De man: — Wij gaven van ons uit en namen tot ons in.
De vrouw: — Er was geen Einde meer en er was geen Begin — —
De man: — De ziel is bloesem van den tijdeloozen Tijd.
De vrouw: — Door Liefde diep verrukt, leert zij haar eeuwigheid. —
De stemmen keeren in ; niets wordt nu meer vernomen
Dan d'adem van haar Bron in 't ruischlied van den nacht.
Dan rijst de man en buigt op een eerbiedig schroomen
Zijn lippen tot de vrouw, die met de hare wacht.

MENSCHENHANDEN
DOOR

WILMA.

VIII.
Matthijs kwam een week later op een avond binnenstormen. Wybo
en Erica zaten alleen in de tuinkamer. De deuren naar buiten stonden
open, de lang-lichte Juniavond was stil en warm; donker-paarse heliotropen geurden in het enkele perkje tusschen breede grasranden.
Toen kwam Matfhijs binnen, als een frissche windvlaag. Wybo
klapte het boek dicht, waarin hij verdiept zat, Erica's handwerk vloog
op den grond. Matthijs raapte het op en hield het bewonderend in
de hoogte. „Je bent net als moeder," lachte hij, en omhelsde haar
onstuimig; „wat moet dat worden 1"
„Och jongen"' Toen begon Erica ook te lachen, onbedaarlijk te
lachen. Matthijs liet zich lui in een stoel vallen tusschen Wybo en
Erica in. „Waarom lach je toch zoo

r

„Het is niets," probeerde ze te zeggen, terwijl ze de tranen van haar
wangen veegde; „ik zal je een kop thee geven, Mat, dan gaat het
over." Ze sprong op en hield zich even langer dan noodig was bij de
theetafel bezig. Ze was zoo blij, ze moest even op adem komen,
de angst van dien avond was toch wel groot geweest. Natuurlijk was
er niets veranderd! natuurlijk had ze niets verloren, Matthijs en zij
behoorden bij elkander, precies als vroeger.
De schaduw was zoo gemeen als een schaduw zijn kan, een ding
zonder bestand van onnatuurlijke afmetingen; ze maakte de dingen
bespottelijk groot, of bespottelijk klein, en nam den schijn aan van
het heerlijke leven zelf.
Want Mat met zijn strijd en zijn moeite van dit oogenblik, met zijn
spitse gezicht en zijn rimpel tusschen de oogen, waardoor hij opeens
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heel gewichtig een beetje op vader leek, stond in het voile leven, was
zelf een stuk prachtig leven.
Wybo zag het ook I
Ze kwam met een kop geurige thee voor Mat en schonk ook nog
eens in voor Wybo en voor zichzelf. Toen vleide ze zich in haar lag,e
stoeltje, vouwde de handen achter om haar hoofd, heimelijk blij toch,
dat Mevrouw Norden en Betty er nu niet waren.
„Waren jullie erg verwonderd ?" vroeg Mat tusschen twee langzame
teugen in.
„Neen, niet erg, is 't wel, Wybo, en je was er toch al lang mee bezig!"
„Ja, op jou verlovingsdag heb ik er voor 't eerst jets van tegen
vader gezegd."
„Op mijn verlovingsdag," knikte Erie, „toen heb je er even over
gepraat en ze werd zich vaag bewust van een lichte voldoening, dat
Mat er toch bij hen het eerst over gesproken had.
„Je was dus niet erg geschokt ?"
„Waarom geschokt ?"
„Wel, om de traditie, de lijn, die ik breek, omdat we uit zoo'n oud
soldatengeslacht stamtnen ; moeders vader, onze overgrootvader, het
gaat nog veel verder terug, dan heb je het in 't bloed en moeder
voelde zich toch altijd een echt soldatenkind, anders had ze mij nooit
met zooveel blijdschap dien kant uit zien gaan Ik was bang, dat je
het als ontrouw zou voelen."
„Jij en ontrouw, dat is niet denkbaar! maar hoe ben je tot een
beslissing gekomen in een noodtijd zooals we nu hebben ?"
Juist door den noodtijd
Waarvoor hebben we gestreden ?
Waarvoor zijn al die duizenden in zulk een wreeden dood gejaagd ?"
„Maar als het nu eens werkelijk gegaan was om goederen, die waard
waren dat men er zijn leven voor gaf?"
Matthijs daalde even met zijn antwoord. Een gloeiend rood overtoog zijn gezicht. „Dan nog niet," zei hij zacht, „om moeders wil."
„Maar Mat,vind je het soldatenleven dan niet meer mooi, zooals vroeger?"
„O ja, ja! Moeder zei dikwijls : Je zult toch altijd mijn dappere
soldaatje blijven!
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Dat had ze nooit zO6 kunnen zeggen, als het soldaat-zijn op zichzelf
niet iets moois kon beteekenen. Ze voelde zoo zuiver, haar intuffie
was zoo scherp. En nog als ik naar den klank van het woord luister,
boor ik nog rnuziek, de muziek van het sterke leven, dat trouw is tot
den dood toe.
Moeder wist natuurlijk niet heelemaal hoe mooi en hoe moeielijk het
was ! De oudere broeder van zijn jongens te mogen wezen, voor hen
te zorgen en voor hun rechten op te komen en niemand te ontzien
Moeder was mijn levend geweten, en ik heb mij gesterkt aan het
voorbeeld van mijn ouden generaal Ulrich, je weet wel, hij is kort
geleden gestorven. Die heeft den moed gehad zoo onder zijn soldaten
te leven. Fijner en zuiverder mensch heb ik nog nooit ontmoet. Maar
alles is veranderd, ik spreek er liever niet over, hoe ik tot dit besluit
gekomen ben; voor mij was het nu tijd. Als men niet mee kan, dan
is het laatste woord gezegd, ik kan mijn liefde geen geweld aandoen."
„Wanneer ga je er uit?"
,,Ik heb mijn ontslag gevraagd. Ik zou het binnenkort natuurlijk
toch gekregen hebben, men wist wel, hoe ik er over was gaan denken."
„Hoe namen je superieuren het op ?"
„Ze hebben het mij niet te moeielijk gemaakt," ontweek Matthijs,
maar Wybo zag, dat zijn gezicht, nu de eerste opwinding voorbij was,
bleek en smal was geworden.
Toen hij zweeg bleven Wybo en Erica ook een tijdlang zwijgen.
Onwillekeurig zochten hun gedachten in dezelfde richting, als wandelaars die op een kruispunt stilstaan en speuren naar den rechten weg.
De avond begon diep en stil te worden ; een krekel sjirpte, even
werd de rust verbroken, door het overgaan van de schel. Betty kwam
thuis, en trok regelrecht naar boven.
Erie maakte een beweging van opstaan om haar nog binnen te
roepen, maar zat toen weer doodstil ; de tuinkamerdeur knerpte ; Erie's
meisje keek om den hoek, zei vaag in 't schemer donker goeden nacht;
ze hoorden haar voetstappen op de trap, toen werd alles stil.
De drie beneden volgden in diep zwijgen den loop van hun gedachten, het had geen zin te redeneeren over een in het geweten
genomen besluit.
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Wybo was ditmaal de eerste, die woorden vond.
„Je bent een echte zoon van je moeder, Mat?"
„Denk je dat wezenlijk?" Matthijs kwam verrast rechtop in zijn
stoel, „dus jij gelooft ook, dat zij nu „ja" zou zeggen, het helpt me
zoo als ik jou hoor bevestigen, wat mijn eigen hart mij ook gezegd
heeft. Waarom denk je dat?
„Je moet niet vergeten," zei Wybo rustig, dat ik verscheidene jaren
ouder was dan jij en ik bij haar als dokter kwam juist in dat eerste
oorlogsjaar. Ik heb toen zooveel gelegenheid gehad haar gade te slaan,
en ik ben toen ook wel eens verwonderd geweest.
Maar dat ik zoo zeker meen te weten, dat zij nu „ja" gezegd zou
hebben, ligt in een typische herinnering uit Bien tijd.
Ik wachtte in den erkerkamer, je moeder rustte nog: toen vond ik
op haar tafeltje een bundel gedichten van Walt Whitman.
Ik keek ze in en was geweldig geinteresseerd.
Later heb ik veel van hem gelezen, en als ik aan Walt Whitman
denk met zijn liefde voor al wat er leefde, begrijp ik haar enthousiasme
voor het eerlijk soldaat-zijn, en haar daarmede gepaard gaande liefde
voor de menschen, er is geen tegenspraak.
Maar nu zou ze „ja" gezegd hebben op je besluit en daarin is ook
geen tegenspraak. Het bundeltje is boven, ik zal het halen en er jullie
wat uit voorlezen. Je Moeder was een dappere vrouw, wat de menschen
ook van haar zwakheid mochten denken."
Hij stond op en draaide het licht aan.
„Wonderlijk," dacht Matthijs, zoo heb ik Wybo nog nooit gezien,
nu begrijp ik toch, dat onze Erie ...." en Erie keek naar Wybo's
gezicht .... en toen lei ze haar hand op den arm van Matthijs.
Matthijs knikte haar toe, .... ze spraken geen woord, ook niet, toen
Wybo de kamer uit was am het boek te halen.
Hij kwam spoedig terug, ze schoven wat dichter bij de schemerlamp
en zaten gespannen te kijken, terwijl hij zocht.
„Dit eerst!" Hij reikte het boek aan Erica over.
„Lees jij, lieveling, ik doe het zoo slecht, dat zou te jammer zijn."
Erie las. Het was niet gemakkelijk!
Maar na de eerste, haperend voorgelezen regels, voelde ze zich in
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geestdrift vrij worden, toen kwamen de woorden, als een wilde alles
omverwerpende bergstroom:
.... Beat! beat! drums! — blow! bugles! blow!
Through the windows — through doors — burst like a ruthless force,
Into the solemn church, and scatter the congregation,
Into the school where the scholer is studying;
Leave not the bridegroom quiet, — no happiness must he have
now with his bride,
Nor the peaceful farmer any peace, ploughing his field or gathering his grain.
So fierce you whirr and pound, you drums — so shrill you
bugles blow.
Beat! beat! drums! — blow! bugles! blow!
Over the traffic of cities — over the rumble of wheels in the streets;
Are beds prepared for sleepers at night in the houses! no sleepers
must sleep in those beds,
No bargainers' bargains by day — no brokers or speculators,
would they continue ?
Would the talkers be talking ? would the singer attempt to sing ?
Would the lawyer rise in the court, to state his case before the
judge?
Then rattle quicker, heavier drums — you bugles wilder blow.
Beat! beat! drums! — blow! bugles! blow!
Make no parley — stop for no expostulation,
Mind not the timid, mind not the weeper or prayer,
Mind not the old man beseeching the young man,
Let not the child's voice be heard, nor the mother's entreaties,
Make even the trestles to shake the dead, where they lie awaiting
the hearses,
So strong you thump, o terrible drums, — so loud you bugles blow...
Niemand sprak een woord, toen het lied uit was, na een oogenblik
wachten nam Wybo alleen het boek van haar over en zocht een
ander lied, dat hij haar even stil voorlegde :
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„ .. A sight in camp in the daybreak grey and dim,
As from my tent I emerge so early sleepless,
As slow I walk in the cool fresh air the path near by the hospital tent,
Three forms I see on stretchers lying, brought out there untended lying,
Over each the blanket spread, ample brownish woollen blanket,
Grey and heavy blanket, folding, covering all.
Curious I halt and silent stand,
Then with light fingers I from the face of the nearest the first just
lift the blanket;
Who are you elderly man, so gaunt and grim, with well-grey'd hair,
and flesh all sunken about the eyes!
Who are you my dear comrade ?
Then to the second I step — and who are you my child and darling?
Who are you sweet boy with cheeks yet blooming?
Then to the third — a face nor child nor old, very calm, as of beautiful
yellow — white ivory;
Young man I think I know you — I think this face is the face of the
Christ himself,
Dead and divine and brother of all, and here again he lies.
De tranen stonden beide mannen in de oogen. toen Erie met haar
ontroerde stem zei:
„ ..... Young man, I think, I kwow you,
I think this face is the lace of Christ himself,
Dead and divine and brother of all ....
And here again he lies ...."
VERTALING VAN W. G. VAN NOUHUYS IN HET
OCTOBERNUMMER 1894 VAN DE „GIDS".
Slaat trommen, slaat — blaast horens, blaast!
Door vensters, door deuren dringt 't met woeste kracht,
Dringt in de plechtige kerk, drijft uiteen de geloovigen,
Dringt in de school waar de jongen zijn les leert ;
Gunt den bruigom geen rust — nu geen geluk bij zijn bruid ;
Geen vrede den vreedzamen boer, ploegend of oogstend zijn koren ;
Zoo hard de felle trommelslag zoo luid het hoorngeblaas !
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Slaat trommen slaat! — blaast horens blaast!
Boven de drukte der steden — boven het ramlen der wielen op straat
Zijn er bedden gereed voor slapers van nacht? — zij moeten niet slapen
van nacht? —
Geen koopman doe zaken — geen makelaar of speculant — zouden
zij voortgaan?
Zouden de sprekers nog spreken? zou de zanger beproeven te zingen ?
Zou de advocaat opstaan om voor den rechter zijn zaak te bepleiten ?
Raast met raatlende roffels, trommen — horens, nog wilder blaast!

Slaat trommen, slaat! — blaast, horens, blaast!
Kent geen genade — luistert naar klacht noch vermaning, —
Let niet op vrees — stoort u aan bidden noch weenen, —
Geeft om den ouden man niet, die den jongen terug houdt,
Klinkt boven stemmen van kinderen boven het smeeken der moeders,
Doet op schragen trillende dooden, die wachten hun lijkkoets —
Als donder dreunend bonst, o, trommen, — luid, horens, blaast!

Een blik in 't kamp bij den dageraad, grijs en dof,
Ik treed uit mijn tent, al vroeg ontwaakt,
En wandel door de koele lucht op 't pad dicht bij de hospitaalloods,
En zie drie gedaanten op baren uitgestrekt, buiten gebracht en onbewaakt liggende,
Over elk de deken gespreid, de breede bruinwollen deken,
De grijze, zware deken, alles bedekkend, omhullend.

Stil blijf ik staan — en nieuwsgierig
Licht ik met voorzichtige vingers de dekens op van het gezicht van
den eerste;
Wie zijt gij oudachtig man, zoo mager en barsch, met uw grijze harm
en onder uw oogen de wangen zoo hol ?
Wie zijt gij goede kameraad?
Ik stap naar de tweede, — en gij, wie zijt gij, mijn kind, mijn lieveling ?
Wie zijt gij, beste jongen, wien wangen nog blozen?
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Dan naar de derde : — noch jong, noch oud, een vredig gelaat, als ivoor,
mooi geelachtig wit;
Jonge man, ik meen u te kennen, — ik denk dit gelaat is 't gelaat van
den Christus zelve,
Dood, en godlijk en broeder van allen, — en hier weder ligt hij.
Ze lei het boek neer en zat met de ellebogen op haar knieen, het
hoofd in haar gevouwen handen, bleek en ontroerd.
Matthijs staarde stil voor zich heen.
Wybo," zei hij eindelijk, „mag ik dit boek een poos meehebben,
dit boek van moeder?
Wybo gaf het hem zwijgend.
Hij streek met zijn lief koozende hand over den grijzen omslag. „Ik
benijd je bijna, dat jij toen de rijpheid had om moeder zoo goed te
kennen."
„Ik had die vreugde noodig, om niet onder te gaan," bekende Wybo
eenvoudig.
Toen stonden ze op en gaven elkander de hand. Matthijs ging het
eerst naar boven, .... „Moeder ...." Zijn hart was zwaar van vreugde
en pijn om dezen eenen dierbaren naam. Als een boom, waarvan de
takken te zwaar met vrucht geladen, zich buigen, alsof ze zullen
breken, z66 ging Matthijs. Wybo en Erica draalden nog even. Ze liepen
arm in arm de kamers door om te zien of alles in orde was. Erica
dacht niet aan Matthijs en niet aan haar moeder.
„Wybo! Wybo !" dat was de jubel, die uit het diepste van haar
wezen omhoog steeg, z66 krachtig, dat ze zich geweld aan moest doen
om niet uit te barsten; maar in haar stil naast hem gaan met haar
schuchtere hand op de zijne, lag al haar liefde en bewondering voor
dien man, die zooveel ouder was dan zij en zoo stil leefde, maar in
wien het leven zich toch zoo krachtig openbaarde, dat je telkens weer
verwonderd moest staan over zijn hoogheid en sterkheid.
Hoe was het mogelijk, dat hij uiterlijk telkens nog zoo gebonden
scheen door zijn schuwheid, zijn gebrek aan zelfvertrouwen.

MENSCHENHANDEN,

285

IX.
Matthijs reisde den volgenden morgen vroeg af. Betty was teleurgesteld, toen ze hoorde, dat hij er geweest was, zonder dat zij bij
het gesprek over de brandende kwestie tegenwoordig had kunnen zijn.
Ze voelde zich te kort gedaan en nam wraak door naar niets te
vragen en geen nieuwsgierigheid te toonen. „Een staaltje van Betty's
jaloerschheid," begreep Erie, want Betty was eigenlijk brandend nieuwsgierig, al deed ze ook nog zoo onverschillig.
Erie lachte er om; na gisteren avond kon ze wel om alles lachen.
Als de bui overgedreven was, zou ze Betty alles vertellen, ja, en het
lachen in haar werd blijer, terwijl ze dit besluit nam, want vertellen
van Matthijs, was vertellen van Wybo; Betty zou daar natuurlijk niets
van bemerken, het was haar teere geheim met Wybo, dat ze met
niemand anders behoefde te deelen.
Ze kon er om lachen, dat Mevrouw Norden het huis vol klachten
zaaide over Geertje, haar meisje, dat door Erie's meisje in den grond
bedorven werd en de dingen niet meer wilde doen zooals zij het
gewoon was, ze lachte zelfs om de wolk op Wybo's gezicht, toen ze
naar zijn meening wat al te luchtig, die klachten op zij schoof. Wybo
vond, dat ze zijn moeder hierin wat meer tegemoet moest komen.
Maar in dit opzicht bleef ze met hem van gevoelen verschillen.
Zij aanvaardde de schaduw, zooals ze dat donkere tobben noemde,
onder geen voorwendsel; ze mocht haar geen enkel recht geven,
omdat Wybo's en Betty's jeugd er zoo droevig door versomberd was ;
iets daarvan aanvaarden, zou haar strijdkracht breken. Het was heel
begrijpelijk, dat Wybo anders dacht, en ze had er hem niet minder
lief om, maar zij moest doen, zooals bij haar aard paste.
Betty werd eindelijk ook door haar opgewektheid aangestoken. Een
loot van een van de vreugdebloemen uit haar zonnige leven had hier
toch wortel kunnen schieten naar het scheen.
Ze voelde dat Mevrouw Norden haar af en toe al met andere oogen
begon aan te zien; dat maakte haar strijd lichter.
Een moeielijk punt bleef de kerkgang.
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Na enkele vergeefsche pogingen om zich in Mevrouw Nordens
denksfeer te voegen, trok Erie zich terug. Ze wist zelf niet goed wat
haar zoo benauwde in die groote, kille kerk, ver van de menschen
en ver van het leven. De zekerheid, waarvan daar gesproken werd,
leek haar onreei'l; ze hielp Mevrouw Norden ook niet de rust en de
klaarheid te vinden, die toch uit doze zekerheid geboren moest worden.
In den kleinen Domino, wanhopig strijdend, zooals ze hem in haar
verbeelding altijd zag, voelde ze meer klaarheid en zijn lot leek haar
meer benijdenswaard.
Toch, telkens als ze Mevrouw Norden over haar zekerheid hoorde
spreken, ving ze een oude klank op, die ze bij Grootje Bikkers ook
wel gehoord had, en bij moeder in haar heengaan. Dat de Man van
Smarten, Christus al het iced en al de boosheid van de menschen
gevoeld en gedragen had, alsof het zijn cigen last geweest was, kon
ze wel begrijpen, maar het maakte niet alles „klaar", en dat Hij door
de liefde tot den dood de wereld overwonnen had, dat maakte ook
niet alles „klaar". En als Mevrouw Norden over verzoening sprak,
begreep ze van die klaarheid nog veel minder.
„Maar kind, je moet toch zekerheid hebben," had Mevrouw Norden
na zoo'n gesprek eens angstig uitgeroepen.
Toen was Erica hartelijk gaan lachen ; ze had haar arm om Mevrouw
Norden heengeslagen en haar op het voorhoofd gekust. „Zekerheid ?"
had ze gezegd, maar moeder, zekerheid is toch niet hetzelfde als wat
u de rust noemt dat alles voor je is klaargemaakt."
En ze had toen bij zichzelf gedacht; „Zoo is het in het lied van
de bergen ook niet, het lied was vol beweging, er was uitgang en
ingang, er was een gaan bij dag en bij nacht, er was rustelooze
beweging in het lied, daarom leefde het zoo geweldig. En de rust er
van bestond toch hierin, dat er bij dit rusteloos bewegen van het
leven Iemand was, die je ziel bewaarde, die altijd waakte ! Daarom
kon ze zoo verlangend uitzien naar een Zondagmorgen in het oude
kerkje, naast Vader in de hooge bank.
Wybo begreep dat zoo goed en liet haar gaan zoo dikwijls het kon.
Als hij zich vrij kon waken, vergezelde hij haar. Ze reden dan
vroeg weg en kwanien nog juist bijtijds voor het klokkenluiden. Met
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hun drieen luisterden ze er naar in de open tuindeuren, Erica gevoelde
zich dan precies als een soldaat, die na een vermoeienden marsch
een oogenblik zijn zwaren ransel of mag gespen en zijn geweer neerzetten om uit to rusten.
Als je uitgerust was, nam je alles dapper weer op, want het soldaatzijn was tOch een vreugde, Ze had zelf ook soldatenbloed en het
leven werd nu pas strijd voor haar. Als de klokken uitgeluid hadden,
gingen ze den tuin door, de uitgesleten treedjes op, het bemoste
kerkhofmuurtje op, het ijzeren hek door, en dan midden tusschen de
zerken langs het smalle voetpad, naar de zijdeur, waardoor je bijna
ongemerkt in vaders bank kon stappen.
Wat luisterde het daar rustig en wat voelde ze zich veilig met Vader
naast zich, die haar strijd zag en begreep en er nooit met een enkel
woord aan raakte, zoodat het volkomen feest voor hen kon zijn, als
Wybo ook tegenwoordig was.
Vijf minuten voor het slaan van tienen kwam de Moeder van den
Dominá binnen, een kleine, oude dame in 't zwart. Ze schoof stil in
de Domineesbank en sloot de oogen; ze hield ze gesloten tot haar
zoon op den preekstoel kwam. Dan keek ze op en met altijd nieuwe
belangstelling zag Erica dan hoe de oude dame nauw merkbaar met
het hoofd knikte en hoe er iets als een glimlach over het gezicht
van den Domine gleed. Hij zag er in zijn toga niet zoo jongensachtig uit, maar veel hulpeloozer, Misschien hield zijn moeder wel
zoo lang de oogen gesloten tot hij op den preekstoel was, omdat ze
den weg van de pastorie naar de kerk en het kleeden in de toga en
het komen onder de oogen van de gemeente en op den preekstoel
gemakkelijker voor hem wilde maken.
Als ze die moeder zag, moest ze altijd aan Grootje Bikkers van
den brugwachter denken en aan Peer haar zoon, waarvan moeder zoo
dikwijls verteld had,
Ze voelde zich thuis in dit kerkje, bij dezen eerlijken, jongensachtigen Dominê, en zelfs het bewustzijn dat de menschen die hier
zaten van iets genoten, waar zij de waarde niet heelemaal van voelde,
maakte haar niet eenzaam, zooals in de kerk, waar Mevrouw Norden
en Betty heengingen.
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Als ze onder het gehoor van den kleinen Domine zat, zooals ze
hem bij voorkeur bleef noemen, moest ze denken aan het reislied :
„Ik hef mijne oogen op naar de bergen ;
Vanwaar komt mijn hulp? ......
Hij maakt, dat uw voet niet wankele,
Uw bewaarder sluimert niet ......
De Heer bewaart uw ziel."
Dat reislied was zeker altijd bij hem, hij zag altijd uit naar de
bergen, om zich te sterken aan iets, dat buiten hemzelf lag.
Zoo voelde zij het nu af en toe ook in haar strijd : Je moest
worstelen, tot je er bijna bij neerviel, maar er was Iemand, die je ziel
bewaarde.
Thuis, uit de kerk spraken ze met elkander over het gehoorde, en
wonder! steeds in het herzeggen van wat hen 't meest gegrepen had,
wisten ze zich niet meer met hun drieen alleen ; een vierde had zich
bij hen gevoegd, de Moeder, de vrouw van het portret, met het
schoone oogenlicht, dat de schaduw, die over het voorhoofd dreigde,
verslond.
Zij verdreef voor dat oogenblik tenminste, uit Wybo's hart de
schuwheid, die hem soms zoo in de verte hield, ze maakte hem vrij.
„Ik heb al de verhalen over Christus gehoord, al van klein kind af,"
zei hij eens, toen ze na zoo'n kerkgang bij elkander zaten, „ze zijn
oud geworden en doodgegaan, v6Ordat ze ooit tot werkelijk leven
konden komen, maar als ik aan haar denk, dan is het of ik ochtendschemering zie, of er een graf opengaat."
„Ja," knikte Matthijs Brand, „mij heeft ze bij mijn moeder teruggebracht; mijn moeder was een vrome vrouw, tot haar terugkeeren,
was hetzelfde voor mij, als terugkeeren tot God."
Erica zat peinzend voor zich uit te staren. „Ik moet telkens aan
moeders lamp denken zei ze eindelijk, „ik zie het licht soms zoo
helder branden! Vroeger, toen ik nog zoo onbezorgd leefde, dacht ik
wezenlijk, dat ik moeders lamp droeg, dat weet ik nu wel beter,
ik . . . ." Ze zweeg opeens, haar gezicht begon te gloeien, ze had iets
aan Wybo en aan zichzelf verraden, dat ze zorgvuldig verborgen had
gehouden.
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Wybo streelde haar blonde haren en deed alsof hij niets merkte,
stil de pijn verbijtend, die ze hem onwillens deed, want de pijn was
toch om haar; met al zijn zorgen kon hij de zorg niet uit haar
leven houden.
Erie voelde de plotselinge stilte in hem.
„Zeg, Wybo," haastte ze, toen ze later samen alleen waren, terwijl
ze haar hand liefkoozend op zijn arm lei ; „je moet het niet erg vinden,
dat mijn leven niet meer zoo onbezorgd is als vroeger. Dat is goed.
Het zou laf zijn en ongelooflijk zelfzuchtig, als ik mijn deel van den
last niet wou dragen. Je moet zelf goedvinden, Wybo, dat ik mijn
deel draag."
Wybo's oogen schoten vol tranen. „je kent mij nog niet, lieveling,
je weet niet, hoe zwaar de last is, ook mijn eigen last, Soms denk ik,
als ik jou zie ..."
„Houd op, Wybo," smeekte ze, terwifl ze haar armen om zijn hals
sloeg, „ik wil geen woord meer hooren, jij bent toch sterker dan ik,
en jij helpt toch mij, al weet je 't niet. Denk het nooit meer, ik weet
wat je wou zeggen, laat het nooit meer bij je opkomen, hoor je ?"
Er was zoo'n hartstochtelijke smeeking in haar stem, ze was nu
heelemaal haar moeder, ze was het kind en ze was de vrouw, die
door de kracht van haar liefde zelfs het sterkere beschermt.
Later, toen de last heel zwaar werd hielp de herinnering aan de
zuivere vreugde van dit oogenblik Wybo, om het vertrouwen to bewaren. Wat was toch die last ? Enkel vermoeiende strijd tegen een
schaduw, die telkens het licht onderschepte ?! Dan trok er een kille
luchtstroom door het huis, die iedereen deed huiveren.
Waar kwam ze toch telkens vandaan ?
Huisde ze als een nude spookgestalte in een van de hooge, donkere vertrekken ? was het een schim die bij het Nordensche geslacht
behoorde ? Of hadden de ziekelijke tobberijen van een enkel mensch
zulk een macht dat ze de heele atmosfeer vergiftigen konden ? en
waren zij en Wybo z66 zwak ?
Dat vroeg Erica zich zelf wel honderdmaal af, toen de schaduw
zich na een rustigen herfst opeens weer vertoonde en ongewoon
groote afrnetingen aangenomen had.
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Wat kan de aanleiding zijn ?
Wybo en zij leefden na dat eene groote gesprek dichter bij elkander
dan ooit te voren en haar houding tegenover Wybo's moeder was
oak veranderd. Wybo was zacht en toegevend tegenover zijn moeder,
dat sprak vanzelf, en van Betty verdroeg hij duizend dingen, die geen
ander ooit verdragen zou hebben.
Juist in dezen herfst, was ze meer aan Wybo's zijde gaan staan,
en had trachten te begrijpen zooals hij begreep. Ze had moeielijkheden
uit den weg geruimd of was er in een groote boog omheen gegaan,
zoodat ze menige botsing had kunnen voorkomen, en voor Betty
was ze onuitputtelijk in het bedenken van verrassingen. Wybo toonde
zich kinderlijk dankbaar, en zij leefde in Wybo's liefde als in een
sterke vesting.
Wat raakten haar dan per slot van rekening Mevrouw Norden's
tobberijen; ze kon ze met een glimlach aanhooren.
Als ze zich een oogenblik onaangenaam beroerd voelde, behoefde
ze zich maar terug te trekken in haar vesting.
Daar was de schatkamer van hun liefde ; ze had niet anders te doen
dan met voorzichtige handen de eene heerlijkheid na de andere aan
het licht te brengen, om zich weer volmaakt gelukkig te gevoelen
Nu werd ze omstreeks Kerstmis plotseling opgeschrikt. Mientje,
haar trouwe Mientje liep niet meer te zingen. door 't huis. Mientje's
gezicht werd als een onweerswolk, en toen Erica naar de oorzaak
van haar ontstemming vroeg, schudde Mientje haar pittige hoofdje,
waarop het glanzend-witte strikje als een vlindertje neergevlogen zat.
Ze kon het zoo niet uithouden en was van plan geweest met Nieuwjaar
haar betrekking op te zeggen. Mevrouw zag niets meer in den laatsten
tijd. Mientje zou willen weten, wie meesteres in huis was, Mevrouw,
Of de oude Mevrouw en de jonge Juffrouw.
„Wat bedoel je toch, Mientje," vroeg Erie half verschrikt, half
geamuseerd.
Toen brak er een stroom van klachten los ; de schaduw was gegroeid, ontstellend, terwijl zij in haar vesting geleefd had.
Ze wist niet goed, wat ze moest zeggen.
„Ik zou je niet graag missen, Mientje, beslis nog niet, vroeg ze alleen,
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En terwijl Mientje tevreden gesteld heenging, overzag Erica opeens
den heelen toestand. Klein en gedeemoedigd zat ze 's middags aan
tafel.
„Mientje wou weg," zei ze toen Wybo vroeg, waarom ze zoo stil was.
„Mientje !" schrok Wybo, „ik dacht, dat Mientje ..."
„Ja, om Moeder en Betty, het spijt me zoo, Wybo, maar om Moeder
en Betty wou ze weg.
Haar gezicht was hoogrood geworden, omdat ze opeens voelde,
de scherpheid van haar beschuldiging.
„Daar begrijp ik niets van! Het ging toch zoo goed, het is goed
gegaan van den dag af, dat jij in huis bent gekomen. Ik was er zoo
blij om; je weet niet wat het is voor iemand met een druk leven
zooals het mijne, om met zulke kwesties lastig gevallen te worden 1
Je weet niet, wat een gevoel van rust er over me kwam, toen ik daar
niet onophoudelijk over aangesproken werd. En wat is dat dan nu
opeens met Mientje?"
De ongewone geprikkeldheid in zijn stem ontging Erie niet.
„Ik ben je toch nog nooit met zoo iets lastig gevallen," zei ze
ietwat geergerd,
„Neen, neen, natuurlijk niet, maar je begrijpt ik schrok er van, ik
dacht aan al de ellende van vroeger. Wat had Mientje voor bezwaren ?"
„Och, een heele reeks van bezwaren, het grootste was wel, dat ik
geen meesteres meer in huis was."
Wybo zat haar verbaasd aan te kijken.
„Ja, och, ik kan het niet zoo precies uitleggen, maar ik begrijp wel,
wat Mientje bedoelt, ik ben geloof ik te toegevend geweest, te gemakzuchtig, te egoistisch misschien."
„Maar lieveling, ik dacht, dat het juist goed was, zooals je het in
den laatsten tijd aanvatte."
„Och neen, Wybo, neen, natuurlijk niet, het was niet goed," streed
ze opeens hartstochtelijk, „het was niet zooals ik zelf ben, zooals ik
zelf zijn moet, en nu is alles veel erger geworden."
„En wat heb je tegen Mientje gezegd ?"
„Ik heb haar laten voelen, dat ik haar niet graag zou missen, en nu
heeft ze beloofd te blijven."
0
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„Gelukkig ...." dat is verstandig van je, toen begon Wybo haastig
te vertellen van een schilderijententoonstelling, die hij met haar wou
bezoeken.
„Wonderlijk," dacht Erie en ze voelde zich licht geergerd, dat het
niet tot Wybo's bewustzijn scheen door te dringen, wat het voor haar
beteekende de teugels weer in handen te nemen en het verloren terrein
te herwinnen.
Hij was enkel maar blij, dat zijn bedreigde rust niet verstoord zou
worden,
Maar dad elijk daarop verweet ze zich haar ergernis. Hij moest het
wel zwaar gehad hebben, dat hij zich nu zoo verlicht voelde.
„Ja, laten we vanmiddag Mientjes blijven vieren door naar de
tentoonstelling te gaan, dat heb je mooi bedacht, Wybo!"
„Zullen we ... Betty ook meenemen," weifelde hij nog even.
„Ja, natuurlijk, Betty ook," gaf ze grootmoedig toe, en voelde zich
opeens weer blij en sterk om met de schaduw te strijden.
De glans van blijdschap op Wybo's gezicht, die maakte haar sterk.

(Wordt vervolgd).

FRAGMENTEN UIT DE LAXDOLA SAGA
OUD-IJSLANDS VERHAAL
VERTAALD DOOR

J. VAN HAM.
Hoofdstuk XLI. Koning Olafr houdt Kjartan bij zich, wil hem niet laten
gaan, dan op voorwaarde, dat hij het Christendom op IJsland zal brengen. Als
hij zich daartoe niet geschikt acht, zendt de Koning een van zijn priesters
Thangbrandr. Deze slaagt echter niet, en moet vluchten ; de volgende zomer
zendt de koning Gizorr de Witte en Hjalti, de zoon van Skeggi. Bolli besluit
hen te vergezellen. De koning houdt Kjartan met nog enkele voorname IJslanders
als gijzelaars bij zich.
Het afscheid tussen Bolli en Kjartan is niet overvriendelik: Bolli verwijt aan
Kjartan, dat hij de genoegens van IJsland vergeet, als hij zit te praten met
Ingibjorg, de zuster van de koning.

HOOFDSTUK XLII.
Daarna scheiden Kjartan en Bolli. Gizorr en Hjalti zeilen uit Noorwegen weg en hebben een goede reis ; ze komen in de tijd van het
Ding bij de Vestmanna-eilanden en gaan naar het vastland; ze hebben
daar samenkomsten en gesprekken met hun verwanten. Daarna gaan
zij naar het Al-Ding en prediken het nieuwe geloof aan de mensen,
een toespraak, lang en welsprekend ; en alle mensen op IJsland namen
toen het nieuwe geloof aan. Bolli reed naar Hjardarholt van het Ding
met Oldfr, zijn verwant ; deze ontving hem met grote vriendelikheid
in zijn huis.
Bolli reed naar Laugar voor zijn genoegen, toen hij een korte tijd
tuis geweest was ; hij werd daar goed ontvangen. Gudrun vroeg
nauwkeurig naar zijn reizen en daarna naar Kjartan.
Bolli antwoordde gaarne op alles vat Gudrun vroeg, zei, dat er
niets biezonders was voorgevallen op zijn tocht, — „maar wat Kjartan
betreft, daar zijn om de waarheid te zeggen, zeer eervolle dingen
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over zijn toestand mee te delen, want hij is in het gevolg van koning
Olafr en is geacht als geen ander man, en het zou mij niet verwonderen, als men van hem hier in het land weinig genoegen zal hebben
in de naaste winters.
Gudrun vroeg toen, of nog iets anders hiervan de oorzaak was dan
de vriendschap tussen de koning en hem.
Bolli zeide, wat de mensen spraken over de vriendschap tussen
Kjartan en Ingibjorg, de zuster van de koning en zei, dat naar zijn
mening, de koning hem liever zou laten trouwen met Ingibjorg dan
hem vrij te laten gaan, als daarover te kiezen was.
Gudrun zei, dat dit goed nieuws was, — „en slechts op die voorwaarde doet hij een gelijke partij, als hij een vrouw van aanzien
verkrijgt", en toen brak zij dadelik het gesprek af, ging en was zeer
rood. Maar anderen twijfelden, of haar dit nieuws wel zo goed docht,
als zij zich er goed over uitliet.
Bolli is gedurende de zomer in Hjardarholt tuis en had grote eer
verworven door deze reis ; al zijn verwanten en kennissen achtten hem
zeer om zijn flinkheid. Bolli had ook veel vermogen naar IJsland
medegenomen. Hij kwam dikwels in Laugar en sprak dan met Gudrun.
Eens op een keer vroeg Bolli aan Gudrun, wat ze zou antwoorden,
als hij haar vroeg.
Toen zei Gudrun snel : „zoo moet ge niet praten, Bolli ; geen man
zal ik huwen, zolang ik weet, dat Kjartan in leven is."
Bolli antwoordde : „dat denken wij, dat ge dan enige winters zonder
man zult zijn, als ge moet wachten op Kjartan ; hij zou ook gelegenheid gehad hebben mij de een of andere boodschap op te dragen, als
hem dat van heel groot belang gedocht had."
Zij wisselden enige woorden en ieder bleef bij zijn mening. Daarna
reed Bolli naar huis.

HOOFDSTUK XLIII.
Enige tijd daarna sprak Bolli tot Oldfr, zijn verwant, en zeide :
„hiertoe is het gekomen, verwant, dat het in mijn bedoeling is om
mij te vestigen en te huwen; het dunkt mij, dat ik nu tot mannelike
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leeftijd gekomen ben; ik wilde in deze zaak uw hulp in woord en
daad hebben, want de meeste mensen hier zullen grote waarde aan
uw woord hechten."
Olafr antwoordde „zo zijn de meeste vrouwen, dat wij mogen
zeggen, dat zij ten voile een goede partij doen, als zij een man huwen,
gelijk gij zijt; gij zult ook hierover niet begonnen zijn te spreken,
voor gij voor uzelf hadt besloten, waar het op neer moest komen".
Bolli zegt: „ik zal geen vrouw vragen buiten het distrikt, terwijl
er zulke goede partijen vlak bij zijn ; ik wil Gudrun, de dochter van
Osvifr vragen, zij is nu de vermaardste der vrouwen."
Olafr antwoordde : „daar is die zaak, waaraan ik geen deel hebben
wil ; het is u, Boni, in geen enkel opzicht minder bekend dan mij,
wat er gesproken werd over de liefde tussen Kjartan en Gudrun; maar
als u dit van zeer groot belang toeschijnt, dan zal ik geen hindernis
in de weg leggen, indien gij en Osvifr tot overeenstemming komt.
Hebt ge soms deze zaak enigszins met Gudrun besproken?"
Bolli zeide, dat hij het eens zo terloops ter sprake gebracht had,
en zei, dat zij er niet erg op ingegaan was, — „toch hoop ik, dat
Osvifr het meest in deze zaak zal te zeggen hebben."
Olafr zei, dat hij moest doen, zoals hem goeddocht.
Niet lang daarna reed Bolli van huis en met hem de zonen van
Olafr, Halldôrr en SteinthOrr ; zij waren met zijn twaalven samen. Zij
reden naar Laugar. Osvifr en zijn zonen begroetten hen vriendelik.
Bolli zei, dat hij Osvifr over een zaak wilde spreken en deed zijn
huweliksaanzoek en vroeg Gudrun, zijn dochter. Maar Osvifr antwoordde het volgende „zo is het, als gij weet, Bolli, dat Gudrun
weduwe is en zij moet zelf antwoorden, maar ik zal hierop aandringen."
Osvifr ging nu naar Gudrun toe en zeide haar, dat daar Bolli, de
zoon van Thorleikr gekomen was — „en hij vraagt u; gij hebt nu het
recht van antwoord in deze zaak; ik zal hierin snel mijn wil openbaren, dat Bolli niet zal worden afgewezen, als ik mijn zin moet hebben."
Gudrun antwoordde: „gij zijt snel met uw mening klaar in deze
zaak, en Bolli besprak deze zaak eenmaal met mij, en ik gaf meer te
kennen, dat ik er geen zin in had en dat zelfde is mij nog in de zin".
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Toen zeide Osvifr: „dat zullen vele mensen zeggen, dat dit meer uit
overmoed is gesproken dan uit groot overleg, indien gij zulk een man,
als Bolli is, weigert. Maar zolang ik leef, moet ik voor u, die mijn
kinderen zijt, zorgen in die dingen, die ik beter kan zien dan gij."
En toen Osvifr deze zaak zo ernstig opnam, toen weigerde Gudrun
van haar kant niet, maar was toch in alles zeer onwillig. De zonen van
Osvifr spoorden er zeer toe aan; het dunkt hun groot voordeel, de
zwagerschap met Bolli. En of er nu al lang of kort over deze zaak
gesproken wordt, dat werd toen besloten, dat daar de verloving
plaats had en de bruiloft werd bepaald op het begin van de winter.
Daarna reed Bolli naar huis, naar Hjardarholt en zeide Oldfr dat
dit zo vastgesteld was. Hij toonde er zich weinig mee ingenomen.
Bolli is tuis, tot hij naar het feest moet gaan.
Bolli nodigde Oldfr, zijn verwant, maar ()lair was niet vlug met
zijn toestemming, maar ging toch op verzoek van Bolli. Het feest in
Laugar was met veel praal. Bolli bleef daar de volgende winter. Er
was niet veel liefde in het huwelik van Bolli en Gudrun van de kant
van Gudrun.
Maar toen de zomer kwam, toen gingen de schepen van het eene
land naar het andere. Toen werd het nieuws in Noorwegen uit IJsland
vernomen, dat dit geheel het Christendom had aangenomen. Koning
Olafr was daar zeer blij over en gaf verlof aan al de mannen, die hij
in gijzeling had gehouden om naar IJsland te gaan, te varen waarheen ze
maar willen, Kjartan antwoordde — want hij had de leiding bij al die
mannen, die in gijzeling waren gehouden — „heb grote dank, en dan
zullen wij besluiten deze zomer naar IJsland te gaan."
Toen zei koning Oldfr: „wij zullen deze woorden niet terugnemen,
Kjartan, maar toch zeggen wij dit meer 1) tot andere mannen dan tot
u, want wij menen zo Kjartan, dat gij hier meer geweest zijt in
vriendschap dan als gijzelaar; ik wilde, dat gij niet verlangdet naar
IJsland terug te keren, hoewel gij daar aanzienlike verwanten hebt,

1) Eigenlik staat er een nog zwakkere uitdrukking: „niet minder" voor: „wij
zeggen deze woorden in het geheel niet voor u.
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want gij zult de gelegenheid hebben om die plaats in Noorwegen in
te nemen, welks gelijke op IJsland niet zal zijn."
Toen antwoordde Kjartan: „moge onze Heer u de eer lonen, die gij
mij hebt geschonken, sinds ik in uw macht gekomen ben, maar dit
hoop ik, dat gij mij niet minder verlof zult geven dan de anderen,
die gij hier een tijd gehouden hebt,"
De honing zeide, dat het zo moest zijn, maar zegt, dat het moeilik
voor hem is om een niet-adellik man te krijgen, zO als Kjartan was.
Die winter was K gfr, de zoon van Asgeirr in Noorwegen geweest
en was de vorige herfst uit het Westen uit Engeland gekomen met
het schip en de koopwaar van Kjartan en hem. En toen Kjartan
verlof had gekregen voor zijn tocht naar IJsland, maakten hij en
Kalfr hun toebereidselen. En toen het schip geheel gereed was, ging
Kjartan Ingibjorg, de zuster van de koning opzoeken. Zij begroette
hem vriendelik en maakte plaats voor hem om naast haar te zitten,
en zij begonnen samen een gesprek ; Kjartan zei toen aan Ingibjorg,
dat hij klaar was voor zijn tocht naar IJsland.
Toen antwoordde zij : „wij menen, Kjartan, dat gij dit meer uit eigenzinnigheid gedaan hebt, dan dat mensen u hiertoe hebben aangedreven
om weg te gaan uit Noorwegen en naar IJsland ; en weinig woorden
werden er van toen of tussen hen gewisseld.
Ondertussen nam Ingibjorg een medebeker, die bij haar stond. Zij
nam daar een witte hoofddoek uit, met goud doorweven en gaf die
aan Kjartan, en zei dat hij voor Gudrun, de dochter van Osvifr, veel
te goed was, om die om haar hoofd te winden -- „en gij zult haar
de hoofddoek geven als een bruidsgift ; ik wil, dat de IJslandse vrouwen
zien, dat de vrouw waarmee gij gesprekken hebt gevoerd in Noorwegen, niet van een lijfeigenengeslacht is ;" er was een zak van kostbare stof om heen, het was een zeer kostbaar kleinood.
„Ik zal u zeker niet uitgeleiden," zeide Ingibjorg, „vaarwel nu en
geluk !"
Daarna stond Kjartan op en kuste Ingibjorg, en de mensen
hielden dat voor zeker, dat het hun zeer veel kostte om afscheid te
nemen.
Kjartan ging nu weg en naar de koning; hij zeide de koning dat
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hij nu voor zijn reis klaar was. Koning Olafr geleidde Kjartan naar het
schip en een menigte mensen met hem. En toen zij daar kwamen,
waar het schip dreef, — en een brug was nog aan land, — toen begon
de koning te spreken :
„Hier is een zwaard, Kjartan, dat gij van mij moet aannemen bij
onze scheiding ; laat dit wapen altijd bij u zijn, want ik verwacht dit,
dat gij niet door een wapen gewond zult worden, indien gij dit
zwaard draagt."
Dat was een zeer waardevol kleinood, en zeer versierd. Kjartan
dankte de koning met beleefde woorden voor al de eer en achting,
die hij hem had geschonken, zolang hij in Noorwegen was geweest.
Toen zeide de koning : „dit wil ik u verzoeken, Kjartan, dat gij goed
vasthoudt aan uw geloof."
Daarna scheidden zij, de koning en Kjartan, met grote genegenheid.
Kjartan ging toen aan boord van het schip.
De koning volgde hem met de ogen en zeide: „er zijn grote dingen
voorbeschikt voor Kjartan en zijn geslacht en het zal moeilik zijn
tegen hun noodlot maatregelen te nemen."
In hoofdstuk XLIV wordt de terugkeer van Kjartan in IJsland verhaald.
Kjartan verneemt dat Gudrun met Bolli is getrouwd. Hij houdt zich onverschillig
maar als Bolli kort daarna hem een grout geschenk wil geven, weigert Kjartan.
In de zomer trouwt Kjartan met Hrefna, een zuster van Kalfr, de zoon van
Asgeirr. Hij geeft haar de hoofddoek van Ingibjorg als bruidsgift. Kjartan en
Hrefna gaan veel van elkander houden.

HOOFDSTUK XLVI.
Olafr en Osvifr bewaarden hun vriendschappelike verhouding,
hoewel er een vijandige stemming tussen de jonge mensen was. Die
zomer hield Olafr een feest, een halve maand voor de winter. Osvifr
had ook een feest vastgesteld tegen het begin van de winter; ieder
nodigde de ander bij zich met zoveel mensen, als hun voor elk van
beiden de meeste eer toescheen. Osvifr moest toen eerst het feest
bezoeken bij Olafr, en hij kwam op de afgesproken tijd op Hjardarholt.
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Op die tocht waren Bolli en Gudrun en de zonen van Osvifr. De
morgen daarna sprak een vrouw, toen zij gingen door de slaapkamer
in de richting van de uitgang er over, hoe voor de vrouwen de rangschikking der zitplaatsen moest zijn. Dat gebeurde juist toen Gudrun
tegenover de slaapplaats was gekomen, waar Kjartan gewoon was te
liggen.
Kjartan was daar en kleedde zich en wierp over zich de scharlakenrode kiel ; toen zei Kjartan tot die vrouw, die over de rangschikking
der vrouwen had gesproken — want geen ander was er vlugger bij om
te antwoorden — „Hrefna moet zitten op de ereplaats en het meest
geacht zijn in elk opzicht, zolang ik in leven ben,"
Maar Gudrun had vroeger altijd de ereplaats gehad in Hjardarholt
en andere plaatsen. Gudrun hoorde dit en keek naar Kjartan en veranderde van kleur, maar antwoordde niets. De dag daarna zei Gudrun
tot Hrefna, dat ze de hoofddoek op moest zetten en aan de mensen
het kostbaarste sieraad, dat naar IJsland gekomen was, laten zien.
Kjartan was er bij, maar niet vlak er bij en hoorde wat Gudrun
zei. Hij was sneller om te antwoorden dan Hrefna : „zij moet de hoofddoek niet opzetten op dit feest, want het dunkt mij van meer belang,
dat Hrefna het grootste sieraad bezit, dan dat de feestgenoten er deze
keer nu ogengenot van hebben om het te zien."
Het herfstfeest ten huize van ()lair moest een week duren, De volgende dag zeide Gudrun in stilte tot Hrefna, dat zij haar de hoofddoek
moest laten zien; zij zei dat het zoo moest zijn. De dag daarna gaan
zij in dat bijgebouw, waar de kostbaarheden in waren. Hrefna ontsloot
een kist en nam uit de kist een zak van kostbare stof en uit de zak
nam ze de hoofddoek en toonde die aan Gudrun. Ze vouwde de hoofddoek uiteen en keek er een tijd naar en zeide geen woord van blaam
noch lof. Daarna borg Hrefna de hoofddoek op en zij gingen naar
hun zitplaatsen, Daarna begon de blijdschap en het vermaak.
Maar die dag, toen de gasten weg moesten rijden, was Kjartan druk
bezig om er voor te zorgen, dat de mensen, die van ver waren gekomen,
verse paarden kregen, ieder bij zijn reis zoveel hulp verlenende, als
nodig was. Kjartan had zijn zwaard, het koningsgeschenk, niet bij zich,
terwijl hij hiermee bezig was, hoewel hij gewoon was het zelden buiten
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het bereik van zijn hand te laten. Daarna ging hij naar zijn slaapplaats,
daar waar het zwaard geweest was, en het was toen weg. Hij ging
dadelik dit plotselinge verlies aan zijn vader zeggen.
()lair zeide : „hier moeten wij in alle stilte handelen en ik zal mannen
nemen om te spieden in elke troep die wegrijdt," en zoo deed hij.
An de Witte moet rijden met de troep van Osvifr en letten op het
afwijken van mannen of oponthoud. Zij reden voort langs die boerderij
die i Skogum heet, en vertoefden bij het bosch en stegen daar van
het paard. ThOrOlfr, de zoon van Osvifr, ging weg van de boerderij
en enige andere mannen met hem. Zij verdwenen in wat kreupelhout,
terwin zij vertoefden bij het bos. An begeleidde ze tot de Laxa., daar
waar zij valt uit het Saelingsdal en zei, dat hij nu terugkeren zou.
ThOrOlfr zeide, dat hij het geen schade zou gevonden hebben, ook al
was hij in het geheel niet medegegaan. De nacht tevoren was er een
beetje sneeuw gevallen, z6dat het mogelik was, de voetsporen te volgen.
An reed terug naar het bos en volgde het spoor van ThOrOlfr tot
een moeras of veen. Hij voelde met de hand daarin en greep het gevest
van het zwaard. An wilde een getuige bij zich hebben in deze zaak
en reed om Th6rarin in Saelingsdalstunga en hij ging met An mee
om het zwaard op te nemen. Daarna bracht An het zwaard aan
Kjartan. Kjartan wond er een doek om en legde het neer in een kist.
Daar heet het sinds Sverdskelda 1) waar ThOrOlfr en de zijnen het
koningsgeschenk hadden verborgen. Men hield zich nu stil hierover,
maar de schede werd sindsdien nooit gevonden. Kjartan hechtte daarna
altijd minder waarde aan het zwaard dan vroeger. Kjartan trok zich
dit aan en wilde het er niet bij laten.
Olafr zeide: „Trek u dit niet aan, zij hebben een lelike streek uitgehaald tegenover u, maar zij hebben u geen scha gedaan ; laten wij
zorgen, dat anderen hierover niet lachen, dat wij zo iets tot een oorzaak van twist maken, waar tegenover ons vrienden en verwanten zijn."
En tengevolge van deze redeneringen van Olafr liet Kjartan de
zaak rusten.
Hierna maakte Olafr zich gereed om te gaan logeren met het begin
1) Zwaardmoeras.
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van de winter in Laugar en sprak er over met Kjartan, dat hij gaan
moest. Kjartan was onwillig, maar beloofde toch te gaan op verzoek
van zijn vader. Hrefna moest ook gaan en wilde de hoofddoek tuis laten.
Thorgerdr, de huisvrouw, vroeg : „wanneer moet ge zo iets kostbaars
opzetten, als het in een kist moet liggen, als gij naar een feest gaat?"
Hrefna antwoordde : „vele mensen zeggen dat het niet ondenkbaar is, dat ik aan een plaats zal komen, waar ik minder benijders
heb dan op Laugar."
Thorgerdr zeide : „wy stellen geen groot vertrouwen in die mensen,
die zoiets laten ontsnappen hier van het ene huffs naar het andere,"
En omdat Thorgerdr vurig aandrong, nam Hrefna de hoofddoek; en
Kjartan zeide niets daartegen, toen by zag, hoezeer zyn moeder het
wilde. Hierna begaven zij zich op weg en kwamen tegen de avond in
Laugar en ze werden daar vriendelik ontvangen, Thorgerdr en Hrefna
overhandigden hun kleederen om te doen bewaren. Maar in de morgen,
toen de vrouwen haar kleren moesten nemen, zocht Hrefna naar de
hoofddoek, en die was daarvandaan weg, waar zij hem te bewaren
gegeven had ; en hij werd overal gezocht en niet gevonden. Gudrun
zeide, dat het waarschijnlijk was, dat ze de hoofddoek tuis zou hebben
achtergelaten of zij zou hem slordig hebben ingepakt en zij had hem
laten vallen. Hrefna zeide nu aan Kjartan, dat de hoofddoek verdwenen was.
Hij antwoordde en zeide dat het geen gemakkelijke zaak was om
op zijn hoede te zijn tegenover hen en zei, dat ze het er nu bij laten
moest, zei het daarna aan zijn vader, wat er aan de hand was.
Oldfr antwoordde : „weer wilde ik als vroeger, dat gij deze moeilike
zaak zo liet zijn en langs u heen gaan; ik zal hiernaar in stilte onderzoek doen, want daartoe wilde ik al mijn best doen, dat tussen Bolli
en u geen breuk ontstond ; het ongeschondene is het best te verbinden,
verwant," zeide hij.
Kjartan antwoordde : „dat is gemakkelik te weten, vader, dat gij
alien een goed lot hierbij gunt, maar toch weet ik niet, of ik het over
mij verkrijgen kan zozeer tegenover de mensen van Laugar de minste
te wezen." 1)
1)

letterlik : met een zo scheve wagen te ryden tegenover de mensen van Laugar.
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Die dag, toen de mensen weg moesten rijden van het feest, begon
Kjartan to spreken en zei het volgende : „op u doe ik een beroep,
mijn verwant Bolli, gij zult tegenover ons flinker handelen van nu af
dan tot hiertoe; ik zal dit niet in het geheim zeggen, want dat is nu
aan vele mensen bekend: de verdwijningen, die hier geschied zijn, wat
naar onze mening in uw bezit gekomen is. In de herfst, toen wij een
feest hadden in Hjardarholt, werd mijn zwaard genomen; nu kwam
dat terug, maar niet de schede. Nu is hier verloren zulk een kleinood,
dat men waardevol zal vinden ; wat er ook gebeure, ik wil nu beide
terughebben."
Toen antwoordde Bolli: „wij zijn niet de oorzaak, Kjartan, van dit,
waarvan gij ons beschuldigt, wy zouden alles eerder van u verwachten
dan dat gij ons van diefstal zoudt beschuldigen.".
Kjartan zeide: „wij menen, dat de mensen die hierin betrokken zyn
geweest, zo zijn, dat gij het kunt goedmaken, als gij wilt; gij beledigt
ons meer dan nodig is; wij hebben uw vijandschap lang verdragen ;
nu moet het bekend gemaakt worden, dat het niet zo zal blijven."
Toen beantwoordde Gudrun zijn toespraak en zeide : „nu rakelt gij
daar een vuur op, Kjartan, waarvan het beter ware, dat het niet rookte.
Laat het nu toch eens zo zijn, als gij zegt, dat bier enige mensen zijn,
die dit hebben bewerkt, dat de hoofddoek moest verdwijnen, dan
acht ik het zo, dat zij hun eigendom hebben genomen ; houd gij nu
voor waarheid, wat gij maar wilt, wat er van de hoofddoek geworden
is, maar het lijkt mij niet kwaad, ook al is het er zo mee beschikt,
dat Hrefna weinig versiering meer van de hoofddoek van heden af
hebben zal."
Hierna scheidden zij in vrij toornige stemming. De mensen van
Hjardarholt rijden naar huis. Nu eindigen de onderlinge logeerpartijen,
toch bleef het uiterlik rustig. Niets werd sedert van de hoofddoek vernomen. Dat hielden vele mensen voor waarheid, dat ThOrOlfr de hoofddoek
in het vuur verbrand had op aandringen van zijn zuster Gudrun. In
het begin van die winter stierf Asgeirr Heethoofd. Zijn zonen erfden
daar zijn goederen en vermogen.

(Wordt vervolgd).

VAN KLEINE DINGEN.
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A, M. B,

In de kamerdeur stond vader, gereed om de trap van 't bovenhuis
of te dalen, als eerste stukje van den weg naar kantoor. Hoed op,
tasch onder den arm, heelemaal klaar, en de wandelstok tikte een
marschje van ongeduld op 't zeil bij den drempel.
„Kom vent, hoe zit 't, ga je mee of niet ?"
„Ja Va, direct," klonk Joops stem uit 't poppenhoekje,
Sinds een paar maanden stapten ze elken morgen om half negen
samen de deur uit; Joop naar zijn school en vader naar zijn kantoor,
dat een halve straat verder lag. Zoo kwamen ze tegen half een ook
samen weer thuis, de een hijgend met hoogroode inspanningskleur,
omdat hij zich verplicht gevoelde bij twee of drie treden tegelijk zich
de trap op te werken, de ander blij-glimlachend om zijn gezonden
prachtjongen, zijn schooljongen nu al.
's Middags ging het als 's morgens, den heenweg tenminste, maar om
vier uur moest Joop alleen naar huis wandelen, daar vader eerst om
zes uur vrij was.
„Tik", deed de stok met kracht op den drempel, vanwege de klok,
die er bepaald dreigend begon uit te zien ; „vent, kom nu toch!"
„He kind, laat je vader toch niet zoo wachten ; moeten we nu
iederen morgen hetzelfde gezeur hebben ?" zei ook moeder, die,
bedrijvig in huishoudschort, met een teiltje dampend water binnen
kwam, om den ontbijtboel weg te wasschen.
„Ja va ; nou, dag Ade'tje, dag Guusje, dag Nollie. Zoet blijven zitten, hoor."
Nollie kreeg nog eens een extra hartelijk aaitje over haar armelijk
houten poppengezichtje. „Daag." „Dag moe !"
Moeders gezicht ontspande zich eerst, toen ze beneden de huisdeur
hoorde dichtslaan. „Gelukkig ! die kwamen nog wel op tijd ; de klok
ging iets voor ook."
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De poppen zaten netjes om haar tafeltje geschikt ; de deftige Ade
en Guusje op 't rieten sofa'tje en de armoedige Nollie in een leunstoeltje aan 't smalle eind van de poppentafel.
Lievelingen waren die poppen, en daar kon al het plagen en uitlachen van vader en moeder en opoe en de tantes niets aan veranderen.
„Als ik nou toch van ze hOu !" was Joops eenige antwoord, half als
verweermiddel en half smeekend, alsof hij er tegelijk ook excuus mee
wilde vragen, „Als ik nu toch van ze hOu, opoe!" Zijn oogen leken
nog eens zoo groot als anders, wanneer hij dat zei, en de diepe ernst
trok rimpels in zijn gladde voorhoofdje. Waarom begreep niemand
dat toch, waarom zag nu niemand van al die groote menschen, dat
de poppen lievelingen waren.
„Ja, maar jongens houden niet van poppen. Dat is meisjeswerk. He,
je lijkt heusch net een meisje. Net een heel klein meisje. 'We moeten
je een jurkje aantrekken en je voortaan maar Johanna noemen of
Jannetje, in plaats van Joop."
Zoo plaagden vader en moeder hem, en opoe ook, ja, zelfs opoe,
maar Jopie keek ze met zijn klare blauwe oogen helder aan en zei
nog eens : „als ik nou toch van ze hOu."
Eens had hij meer gezegd, omdat 't raadsel hem al te groot werd.
„U is toch ook een meisje, moe, u hebt ook rokken aan; waarom is
't dan zoo leelijk om als een meisje te doen ; moe, zeg nou."
„Ja, kind .... ik ben je moeder, dat is heel wat anders."
„En als ik dan een dochtertje was, zou u dan ook niet van me
houden, als ik met poppen speelde ?"
„Ja, jongenlief, natuurlijk, moeders houden van hun dochtertjes
toch ook."
„Nou, waarom mag ik dan nou niet met poppen spelen, nou ik
een zoontje ben ?"
Er had iets triomfantelijks in dat laatste antwoord gelegen, en
daardoor was 't moeder duidelijk geworden, dat er voor 't oogenblik
aan Joops poppenliefde en aan Joops logica niet veel te veranderen
viel. Nu kon ze nog op de school hopen, en op de nieuwe kameraadjes, die hij daar krijgen zou, maar op dat punt schenen ze ook
al geen uitwerking te hebben, Wel kreeg hij een angstwekkende vaar-
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digheid in 't springen achterop rijdende vrachtwagens en kwam hij
of en toe thuis met min of meer verrassende woorden en uitdrukkingen, evenals met verdacht uitziende knieen en ellebogen, maar de
poppenliefde bleef in zijn hartje genesteld, vast en diep. Daar wisten
de kameraden zelfs in 't geheel niets van; die mocht alleen thuis, in
't veilige hoekje te voorschijn komen, maar dan scheen ze ook als
een zonnetje voor God en Zijn Engelen.
Eenmaal hadden vader en moeder geprobeerd hem door een timmerdoos aan meer waardig jongenswerk te gewennen. Een dure doos
deed zijn intocht op Joops zesden verjaardag. Hij danste er am been
van pret. „O, moe! als u nu een groote kist hebt, dan maak ik een
poppenkamer voor ze. He, toe, moe! vraagt u er een in den winkel?"
„Jongen, ik dacht, dat je voor mij eens wat zou timmeren, een
prullenbakje, of zoo."
„Ja moe, goed, voor u ook, en dan voor de poppen, he? Ze zullen
't zoo leuk vinden."
Neen, er viel wezenlijk niets anders te doen dan Joops malle kuren
maar te laten, voor wat ze waren. Met overreden en listen ging 't
althans niet; misschien, dat kleine prikjes hem in de goede richting
zouden duwen. „Meisje, Jannetje."
Terwijl de handen werktuiglijk door lange gewoonte, het kwastje
ronddraaiden in de kopjes en langs de bordjes, gingen moeders oogen
onwillekeurig met de gedachten mee naar 't poppenhoekje. Guusje
en Ade'tje zaten met lief-ronde gezichtjes stilletjes te lachen. Hun
rond opgeklepte witte stroohoedjes prijkten hoog op de bruine pruikjes
en 't strikje van 't hoedje paste bij 't rose en blauwe japonnetje, dat
netjes over de witgekouste beentjes hing. De vormlooze poppenhandjes
lagen zedigjes samen in haar schoot, als bij menschen, die zich bewust
zijn, er uiterst ordentelijk uit te zien.
Maar ze hadden ontegenzeggelijk iets vriendelijks en aantrekkelijks,
en dat Joop graag met deze kleurige dametjes speelde, och, per slot
van rekening was hij toch ook nog maar een kind.
Met Nollie was 't heel jets anders. Nollie was een monstertje. De
wederwaardigheden van 't Leven hadden haar houten gezichtje geheel
bruin gemaakt; haar neusje was afgesleten tot een wonderlijk ruw
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stompje en van 't haar was niet meer overgebleven dan een stoppelig
bruin plukje midden op den schedel, precies waar 't ingeplant was.
Ook was al sinds lang Nollies lijfje in een zak genaaid, vanwege 't
zaagsel, dat er voortdurend uit wilde stroomen, en waren haar armen
jammerlijk-levenlooze, langwerpige kussentjes
Nu zat weliswaar al dat leelijke zoo goed als geheel verborgen onder
een bont gemoesd jurkje, en werd de rest meer dan goed gemaakt
door de heldere vroolijke oogjes, waarmee Nollie de wereld in keek,
maar dat was iets, wat Joop alleen zien kon. Voor moeder was Nollie
niet meer dan een afgeknabbeld poppenmonstertje, dat al lang opgeruimd had moeten zijn.
Ja, Nollie opruimen!
Kort voor de mislukte timmerdoos-geschiedenis had grootmoeder 't
geprobeerd, door een groote. schitterende bazarpop, die papa en mama
kon zeggen wanneer men aan een paar kunstig verborgen touwtjes
trok, op Nollies stoel te zetten, en Nollie te verstoppen achter op de
linnenkast. Maar Joops trouw was tegen 't geschitter wel bestand
geweest. Bijna onmiddellijk herkende hij 'n tipje van 't gemoesde
japonnetje tegen 't behang. „Leg u deze maar in de kast, moe, want
ze is echt mooi, maar ik heb toch liever Nollie, want die ken ik en
daar hou ik van en deze is heelemaal vreemd."
Aan dat alles dacht moeder onder 't omwasschen, terwijl ze naar
Nollie keek; ook aan opoe's ontstemdheid, zooveel geld te hebben
uitgegeven voor niets, en later, onder 't stof-afnemen was 't, of die
Nollie haar oogen met geweld tot zich trok. Dat Joops lieveling, dat ding?
Onder 't afstoffen van de buffet-prulletjes kwam opeens 't vaste
besluit, om 't monstertje op te ruimen, nu, vanmorgen nog. „In den
den vuilnisemmer met Nollie, dan is meteen haar spoor uitgewischt
en kunnen alle hartverteederende huilbuien haar niet weer terugroepen ;"
en toen de steenen poesenfamilie en de witte herdertjes weer op hun
plaats stonden, en 't nooit-gebruikte tafelschelletje opgewreven was,
werd Nollie opgenomen bij haar vriendelijke bruine kopje en met
bonte jurk en al op den aschemmer gegooid, buiten op 't houten balcon
van 't kleine keukentje. Als nu nog de aschboer met zijn grooten slokop
wagen kwam, zou 't oude ding voorgoed verdwenen zijn. Zoo, en nu
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gezellig de groente binnen schoonmaken, en onderwijl de melk koken
en koffie zetten voor de middagtafel.
Tegen half een vlugge voetjes op de trap.
„Dag moe! vader is .... o! heb u kleine worteltjes ? mag ik er een ?"
„Dag jongen, zou je niet eerst je pet ophangen? En wat wou je van
vader vertellen ?"
„Die is nog een eindje doorgeloopen met een meneer van onderweg,
maar hij komt z66. Mag ik er een moe? deze lange?"
Met een geelrood, waterdruipend worteltje krakend tusschen de tanden,
keek Joop onderzoekend de kamer rond. Dat deed hij altijd, als hij uit
school thuiskwam; zOO, alsof hij een jaren- en jarenlange reis achter
den rug had, en alle lieve, vertrouwde dingen na veel verlangen eerst
nu weer terug zag. Moeder, de schoorsteenmantel, waarop brieven
voor vader leunden tegen de pendule, het buffet, alles kreeg een beurt.
0 ja, en de poppen die waren er ook nog.
„Moe, waar is Nollie !"
Er lag zooveel voorvoelende ongerustheid in die plotselinge vraag,
dat moeder er van opschrikte. Ze vond 't plotseling geheel onmogelijk
om de waarheid te zeggen en was maar blij, dat er, om zoo te zeggen
vanzelf, een prachtleugen zich aan haar presenteerde.
„Ja vent, nu moet je toch eens hooren; er kwam een arme vrouw
aan de deur, met een lief, klein meisje. Dat wou zoo erg graag een
pop hebben, en toen heb ik haar Nollie gegeven. Ik dacht: dat vindt
Joop vest wel goed. Joop houdt toch ook wel van arme kindertjes."
„0;" die blauwe oogen keken wijdgeopend naar 't leege rieten stoeltje
en vulden zich langzaam met groote tranen. De lipjes trilden verraderlijk,
maar in de zakken van 't schoolbroekje balden zich twee kleine vuistjes
van een jongen, die niet schreien wil.
„Had u dan Guusje tenminste gegeven, of Ade'tje, Nollie was de
liefste van allemaal."
„Nou, maar dat kindje was blij met haar, dat moet je ook bedenken.
Nollie paste precies bij 't meisje, ze gaf haar dadelijk een zoen. —
Zoo en nu gaan we samen dekken voor koffiedrinken, want vader
komt immers dadelijk thuis ? Hoor! daar gaat geloof ik de voordeur al."
En toen Joop nog stokstijf bleef staan, met betraande staar-oogen
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„Kom, breng jij even 't wortelloof naar achteren ? dan wasch ik
onderwijl mijn handen."
Werktuiglijk pakten de kleine jongenshandjes den houten bak met
afval. Een traan rolde naar beneden, glinsterde op 't groen.
„Pas op boor, 't mesje leg ik er ook op; kijken wat je doet, vent;
en nu naar de keuken, op 't aanrecht."
Maar op 't aanrecht stond 't al zoo vol. 't Vleesch, dat de slager
gebracht had, lag daar onder zijn doorschijnend vloeipapier, en een
paar voile grauwe zakken van den kruidenier — en de koffiemolen
stond er — er kon haast niets meer bij. Zie je wel, de bak kantelde
er weer af. 't Zou beter zijn, als hij het loof even op den aschemmer
bracht. Daar moest 't immers later toch terecht komen? Moeder dacht
zeker, dat Joop dat nog niet wist.
He, dat was moeilijk, om de half glazen keukendeur met een hand
open te krijgen. Maar Joop kreeg het toch gedaan, al stond precies
de wind er op. Daar was hij al met zijn bak op 't grauwe, houten
balconnetje. Door de lange, smalle openingen tusschen de planken
kon hij in 't kleine tuintje van de onderburen zien; 't meisje daar hing
een gebloemd karpetje op de lijn en een zwart poesje speelde met
een leegen bloempot.
Tegen 't schotje van de zijburen stond de aschemmer. Nu was 't
zaak, om voorzichtig het deksel er af te nemen, anders blies de wind
in den emmer en verstrooide 't akelige, dat er in zat, Dat vond moe
niet prettig vanwege den rommel, die weer opgeruimd moest worden,
en Joop niet, om de nare lucht, die er van kwam. Die maakte, dat
hij bijna bang voor den vuil-emmer was, en niet anders dan schuw
er iets in kon doen.
Ja, nu met een hand 't deksel optillen en met de andere den bak
schuinhouden, zoodat 't groene loof bij 't andere afval glijden kon.
Kijk, paar ging 't al. Och, die arme groene blaadjes — in een vaasje
zetten ? — nee, natuurlijk niet, dat vond moe niet goed, dat deed
niemand op de heele wereld.
Opeens zag hij een bont puntje uitsteken, onder een vuile prop
krantenpapier en een paar leege eierdoppen vandaan. Rood, met gele
moesjes. Nollie ! dat was iets van Nollie! Nollies jurk, die ze 't liefste
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van allemaal aan had. Een stukje van Nollie in den vuilnisemmer ?
Hij trok er aan met een vies gezichtje, vol afkeer voor al dat onsmakelijke, daar zoo vlak onder zijn neusje. 't Trak zwaarder dan hij dacht;
neen, 't was niet maar zoo een weggegooid lapje. Een ongelooflijk
gejaagde angst overviel hem op eens. Zou Nollie — — - ?
Wie had dat gedaan, o, wat was dat gemeen, wat was dat gemeen, om
Nollie in dien vreeselijken emmer te stoppen. Viezigheid uit een ei was
op haar gezichtje gedropen, in haar lieve blauwe oogjes, en haar jurkje
zat vol akeligen rommel, en o, ze rOOk al, ze rook al naar den emmer!
Opeens greep de walging Joop beet. Hij legde Nollie op 't doorzichtige houten vloertje en stormde naar binnen met bevende lipjes
en brandend roode wangen. „O moe, wat is dat gemeen van u, om
Nollie in den emmer te gooien," gilde hij zijn nood uit. „Wat vreeselijk
gemeen, Nollie in den emmer, en ze ruikt er al naar!"
Toen werd 't warme hoofdje met een bons op de armen op tafel
gelegd, tusschen 't botervlootje en den koektrommel in, en schudde
de heele kleine Joop van hartstochtelijk snikken.
„Zoo gemeen, z66 vreeselijk gemeen!"
Moeder bleef staan met de warme muts in de hand, precics zooals ze die over de koffiekan wilde zetten.
In haar sprak luidruchtig het leven van alien dag. „Ja, maar wie
kan 7,66 iets nu ook voorzien, dat 't kind zelf bij den emmer gaat,"
doch in de korte stilte, die daarop volgde, verhief zich een andere
stem, die niet zoo heel dikwijls een kans tot spreken kreeg en daardoor tot haar kwam als een vreemde, wiens raad men niet blindelings
moet volgen. „Och toe, doe 't nu toch, ga naar hem toe en beken
hem je ongelijk. Dat kun je gerust doen, al is hij je eigen kleine
jongen. En troost hem dan, zó6 met zijn warme hoofdje tegen je borst,
en laat de zon weer voor hem opgaan."
Even luisterde ze in deemoed en met een spanning, alsof van haar
houding nu, zonneschijn en schaduw voor jaren afhankelijk waren.
Maar toen kwam de wereldwijsheid er bij, en die stelde haar met
groote woorden van anderen volkomen in 't gelijk. „Moeders moeten
op hun tijd hard kunnen zijn, vooral als ze jongens moeten opvoeden."
Daarom zette ze de koffiekan zijn muts op, en zei niets. Zulke opgewonden
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natuurtjes moest je laten betijen, dan kwam 't 't vlugste weer in orde.
Maar 't donkere hoofdje bleef de koektrommel gezelschap houden,
al bedaarde 't heftigste snikken wat, en daarom leek 't moeder toch
raadzaam, den eersten stap te doen, ook met 't oog op vader, die er
zoo slecht tegen kon, na een drukken kantoortijd, in 't korte middaguur thuis zulke onstuimigheden te vinden.
Kalmeerend streelde ze Joops haar, maar hij schudde haar hand van
zich of als een geslagen hondje, dat zoo kort na de kastijding nog
geen menschelijke aanraking verdragen kan.
„Wou je Nollie graag terug hebben ?"
„Nee, nou niet meer," klonk 't verstikt ergens uit de donkere bloesemouwen, terwijl de tranen opnieuw begonnen op te dringen. „Nou
niet meer, nou ze ...."
Plotseling hield hij in, als iemand, die te vroeg iets afgeslagen heeft.
Nollie terug ? Kon dat dan werkelijk ? Nollie met 't eiergeel in 't oogje?
Nollie, die Nollie eigenlijk niet meer was, omdat ze daar gelegen had ?
Even streden zijn liefde tot Nollie en zijn afkeer van 't verderf
hun fellen strijd in Joops hartje. Toen richtte hij zich op, warm en
rood, met donkere traan-oogen.
„Ja moe, goed; maar trekt ii haar dan 't jurkje uit? want dat ruikt
zoo naar; dan zal ik haar wel verder afwasschen."
's Avonds zat Nollie als vanouds in haar leunstoeltje, in een hard-blauw
japonnetje, en bestraald door de liefste glimlachjes van Guusje en Adetje.
Maar 't poppenvadertje hing met zijn bovenlijfje over de tafel en
teekende met scherpe krassen een huisje op zijn lei, met zooveel belangstelling, alsof er geen Nollie en geen poppenhoekje bestond ;
alsof er ook niet zoo iets bestond als een nieuw blauw jurkje, door
moeder met opoffering van haar rustuurtje voor 't monstertje gemaakt.
Eigenlijk was 't toch wel wat erg, dat Joop juist nit niet naar de
poppen omkeek.
„Kom jongen, ga nu toch met je kinderen spelen ; ze zitten daar
immers zoo mooi, alle drie, en Nollie ook er bij."
Toen keek Joop op van zijn teekening met oogen, alsof zijn zon
toch nog niet geheel weer opgegaan was.
„Nou moe, dat kan z66 toch maar niet."

De Tenfoonstelling voor Lefferkunde.

Het is verblijdend, dat er zoveel literaire belangstelling leeft in ons
yolk, dat men het heeft aangedurfd een tentoonstelling van boeken,
handschriften en portretten te organiseren en dat het geen overschatten
van ons yolk is geweest, toen men grote belangstelling veronderstelde
voor het werk en de persoon van onze grote auteurs. Ere aan
Bernard Canter, die toonde vertrouwen in ons yolk te stellen. Er
wordt zo dikwels smalend over het grote publiek gesproken en geschreven, dat de literatuur links laat liggen en alleen maar boeken
verslindt om een eigenaardig soort leeshonger te stillen. Het sukses
van de Tentoonstelling voor Letterkunde is een bewijs, dat er toch
nog velen zijn, voor wie de literatuur in hun Leven wat beteekent, al
is natuurlik het gaan naar deze tentoonstellingszalen van alien niet
even ernstig te nemen.
Maar juist om het sukses van deze tentoonstelling is het dubbel
jammer,. dat hij die daar komt om een indruk te krijgen van het
tijdperk, na 1880, onvoldoende wordt ingelicht. Een tentoonstelling
als deze kon natuurlik niet volledig zijn. Niet alles, wat er in die
ruim veertig jaren is gedrukt, kon bijeengebracht. Het tentoonstellingsbestuur stond voor 't zelfde moeilike vraagstuk als dat, wat de
samensteller van een bloemlezing moet oplossen. Hij moet in een
beperkte ruimte het meest typerende werk van de belangrijkste
schrijvers samenbrengen, en is ten slotte ontevreden, omdat hij zoveel
moois, dat toch wel recht op plaatsing had, moet weglaten, omdat er
niet meer ruimte is. Wij verwachtten dus geen volledigheid.
Maar onvergeeflik is toch de bewuste verwaarlozing van onze
Christelike kunst op de afdeling 1880—heden van deze tentoonstelling.
Van Seerp Anema, die zelf in het tentoonstellingsbestuur zat, en die
men dus niet passeren kon, is al wat hij heeft geschreven, aanwezig
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en de platenatlas van Poelhekke en de Vooys ligt opengeslagen bij
de pagina, waarop hij met Edard Brom staat afgebeeld als de pioniers
van moderne Christelijke kunst.
Verder ligt ook nog ergens Geerten Gossaerts Experimenten. Er is
een prachtige, uitgebreide afdeling Katholieke kunst, er is een aparte
hoek voor het tooneel, voor het Fries, voor de journalistiek, maar
van onze auteurs alleen Anema en Gossaert. Ik weet wel, dat we nog
niet kunnen wijzen op een geweldige opbloei van onze Christelijke
literatuur, ons tijdschrift opende met beschouwingen over ons manco,
maar toch, het negeren van Schrijver, Haspels, de Merode om maar
enkelen van velen to noemen, is daarmee niet verontschuldigd. We
kunnen deze handelwijze tegenover onze schrijvers niets anders dan
krenkend noemen. We zouden het graag aan onwetendheid toeschrijven, als de beer Anema niet in hun midden was, en de sekretaris
van de Bond van Chr, Letterkundige kringen niet reeds maanden
geleden aan het tentoonstellingsbestuur een schrijven had gezonden,
dat hen voor deze fout had kunnen behoeden.
De tentoonstelling is voor vele bezoekers nu onnoodig een teleurstelling geworden.
Waarom heeft men ons hier willen grieven ?
v. H.
De Heer Plemp van Duiveland heeft inmiddels in de „Nederlander"
verklaard, hoe het kwam dat Haspels eerst naderhand en Lohman
in 't geheel geen plaats op de tentoonstelling vond. Omtrent G. Schrijver
e. a. — wdbekend bij den Heer Seerp Anema — blijft intusschen het
bovenstaande van kracht. Na informatie bleek ons ook dat het door
den Heer van Ham bedoelde schrijven van den Bondssecretaris ondanks
insluiting van porto voor antwoord door het tentoonstellingsbestuur
eenvoudig is genegeerd.
Red.

BOEKBESPREKING.
G. van Hulzen. De Belofte. Mij. voor Goede en Goedkoope
lectuur te Amsterdam. 1923.
Reeds vroeger heb ik gewezen op de eigenaardigheid, van de twee soorten
werken, bij dezen auteur. De eene soort valt onder het genre van zwervers
en kermisgasten-romans, de andere zou men kunnen rangschikken onder
de zinnelijke romans. Ik geloof dat 't niet noodig is dat toe te lichten wanneer
ik enkele titels van zijn bekende romans noem, die dit beweren staven. Dan
noem ik voor de eerste soort : „De man uit de slob" ; „Ontredderden" en
„de Zwarte Wagen".
Voor de tweede soort : „De witte vallei", „Liefdestragedie", „Een vrouwen
biecht", „Getrouwd" en ook „De Belofte".
Nu is 't eigenaardig, dat in de eerste soort v. H. zich sterk gevoelt. Dat
zijn boeken, geheel appart in onze literatuur, niet alleen, maar, er zijn er
bij, die tot het beste kunnen worden gerekend, juist om hun sterk en diep
doordringend psychologische. Daar is een zoo klaar geven en zoo bloot
voorstellen van dat eigenaardige, nomadische, rudimentaire leven van een
bepaalde volksklasse, dat er werkelijk niet geringe waarde in die werken is
besloten. Maar nu is 't wel waar, dat van Hulzen dit genre-werk z66 heeft
beschreven dat zijn kunnen hier zeker een grens heeft bereikt.
In de tweede soort evenwel vind ik hem meermalen zoo onnoodig zinnelijk
dat daardoor het goede van zijn ander werk door wordt vernietigd.
Vooral in dit laatste werk de z.g.n. roman „van de liefde der zinnen", komt
het zoo sterk naar voren en doet zoo vervelend onaangenaam aan, dat het
geweldige inspanning vraagt, om de 360 pagina's door te worstelen. De grens
van het banale is niet zelden overschreden.
Ik behoef niet veel van dit boek te vertellen. Wanneer ik zeg — minnebrieven van pag. een tot drie honderd zooveel, dan overdrijf ik maar weinig,
want al het ander geeft eigenlijk alleen maar de toestand waarin en de
omstandigheden waaronder en de plaats waar al die dus-genoemde brieven
worden geschreven of gelezen.
Het begin is, natuurlijk een badplaats. Daar wordt een jongmeisje verliefd
op een ouderen schilder, ook natuurlijk. Schilders hebben „liefdes" noodig,
volgens vele romans althans.
De badplaats-vreugde gaat evenwel voorbij, doch de liefde blijft en wordt
per brief voortgezet.
De eene brief van haar is nog hartstochtelijker dan de andere, waardoor
haren schilder, de kluts kwijt raakt ; hij kan bij brieven alleen niet schilderen
De brieven die zij ontvangt, och daar vlucht zij mee naar een stil kamertje,
en krijgt dan onder het lezen hartkloppinkjes en kleurtjes van opwinding.
de eerste of tiende — misschien nog wel een andere, maar dat komt er
in dit geval niet op aan — besluit zij, om alles te verlaten en haren schilder
aan te hangen ; ze wil dan natuurlijk heel vroeg — in alle stilte vertrekken,
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alles achter laten, orn bij „hem" alles te vinden. In de laatste brief — ik
geef U te raden de hoeveelste — besluit ze dit nog.
Maar zooals ik reeds zei, alles gebeurt per brief. Per prief, verliefd, brandend,
gloeiend, haast aangebrand per brief, bijna onkuisch per brief, maar nogmaals
alleen per brief.
Eindelijk verbreekt „zij" de correspondentie, komt nog eenmaal op de
affaire terug, maar eindigt dan misschien wel voorgoed.
Misschien wel!
Dat is nu een boek van de liefde der zinnen, ziet U!
Poetisch, natuurlijk!
Er mankeert dan ook werkelijk niets aan. Er is immers een schilder, die
de dingen mooi ziet. Zij zelf is, of wil schrijfster zijn of worden en de dingen,
per se, mooi zeggen. Verder is er nog een heel goeie, dikke, beste, brave,
rijke Oorn ... en de dood enkele keer dat de twee grootelijks verliefden
elkaar ontmoeten, zal 't zijn : „maanlicht door herfstgeboomte", en dus verrukkelij k".
Gij begrijpt nu wel de „Belofte".

't Is een misselijk boek en van zoo weinig waarde, als ik zelden heb gelezen.
Vergeef mij dat ik telkens aan een poes, bier beneden moest denken,
kon dat stomme dier schrijven, dan zou in Maart zoo'n roman van zijn
liefde 't licht zien, en zeer waarschijnlijk meer aantrekkelijks bevatten.
v. D.
Uit het land van Rabindranath Tagore (Brieven van
1885-1895). Vertaald door Frederik van Eeden. Amster tam
— 1922 W. Versluys.
In de korte inleiding zegt de schrijver dat deze brieven het meest productieve gedeelte van zijn schrijversleven beslaan, toen hij nog het groote voorrecht had, jong en minder bekend te zijn. In de uitbundigheid van zijn jeugd
en in een overvloed van tijd, was het schrijven van deze brieven een heerlijke
noodzakelijkheid.
De tijd van deze brieven stemt overeen met de wording van een groot
gedeelte van zijn gepubliceerde werken.
Het lezen van deze brieven moet het inzicht in het dichtwerk van
Tagore verbreden, „zooals een pad breeder wordt, wanneer het dikwijls
wordt begaan."
Toch, met hoeveel verlangen ik deze brieven ter hand nam, ik heb niet
die ontvoering gevoeld, die ontstond bij de prachtbundels — reeds vroeger
uitvoerig door mij besproken —.
Zeker daar is weer dat rijk verbeelden, die warme kleuren en zoetheid der
woorden een overmaat van gedachte en een opgeboopte emotie-uiting ; maar
daar is niet die gedragen eenheid, die vers aan vers bindt en saamhoudt.
Dit komt natuurlijk door de bijeenbrenging van zeer verschillende gedachten en uitingen.
Heel mooi vind ik weer de brief van Oct. 1885 „Bandora aan zee" en
v. D.
1890 „Shazadjun."

HERFSTLIEDJE
DOOR

GERAERT VAN SUYLESTEIJN.

Kind, vier de vreugde van te leven,
Van jong en blij te zijn, met mij!
Wel duizend gouden blaren zweven
Langsaam in 't gouden licht voorbij.
Wat is de Herfst toch schoon! Wij weten:
We zullen deze zomertooi
De ganse winter niet vergeten.
Mijn kind, wat sterft de zomer mooi!
God siert de kronkelende paden
Met gloeiend rood en glanzend bruin
We mogen door die rijkdom waden,
Als door een grote wondertuin.
Vergeet de felle weemoeduren
In deze lichte klare dag,
Wie weet hoe kort de vreugd zal duren
Van deze late zomerlach.
Maar breek de sluipende gedachten
Van schijnschoon en voorbijgang stuk,
Drink wild en gretig deze zachte
Dag uit de beker van 't geluk !
*

HERFSTDAG
DOOR

GERAERT VAN SUYLESTEIJN.

In deze blijheid is het goed te wonen,
Het Herfstlicht is zo zuiver en zo klaar —
Het glinstert op de blaren van de bomen.
Zo glinstert het wel op het schijnend haar
Van iemand die wij even zacht beminden,
Een ogenblik, een dag, half onbewust,
Om dan daarna ons stralend Ik te vinden
Vol van genade en vol van blijde rust.
Zo is dan weer de rijke Herfst gekomen,
Het licht is goud, de lucht doorzichtig blauw,
De dag schijnt zich in zoetheid te verdromen.
Nu komt de witte stille winter gauw.
Maar eens nog laait de zon uit in de bomen
En bloeit de wereld als een jonge vrouw.
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MENSCHENHANDEN
DOOR

WILMA.

X.
Opeens die onverwachte tegenstand van Erica! dat energiek opgrijpen
van de teugels!
Mevrouw Norden begreep er niets van. Erica was in den laatsten
tijd zoo zacht en meegaand geweest, en nu was het plotseling omgeslagen. Geen geduld met Betty en, bekende ze zichzelf, geen geduld
met haar.
Och, ze wist 't wel, ze was moeielijk, voor zichzelf en voor anderen!
Nauwelijks was de eene zwarigheid uit den weg geruimd, of een andere
kwam haar weer benauwen, en als er geen wolkje aan de lucht was,
werd zij gepijnigd door angst voor op handen zijnde gevaren. Ze streed
er tegen, ze kon dien angst maar niet meester worden. Wybo begreep
het, Wybo wist wel, dat ze het niet kwaad meende, het was alleen
de angst, die maakte dat ze zoo moeielijk de dingen over kon geven.
Ze had zoo gedacht, dat Erie nu eindelijk begreep en haar wat tegemoet wilde komen. Maar ze begreep niets, daar was ze misschien ook
nog te jong voor.
Zoo tobde ze over zichzelf en over Erie's veranderlijkheid ; over
Wybo tobde ze ook, omdat hij nu toch wel zien moest dat zijn vrouw
niet zoo volmaakt was, als hij zich haar gedroomd had.
Maar Erica was weer dapper meesteres en constateerde met groote
voldoening, dat Mientje weer begon te zingen. Met al dat kleine, armelijke tobben over niets moest het uit zijn. Ze was er niet aan gewend,
ze wilde er ook nooit aan gewennen, het leven was te mooi I
Zoo naderde het Kerstfeest.
„Laten we een Kerstboom nemen," stelde Betty voor, toen ze op een
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morgen een wagen door de straat zag gaan, volgeladen met groote en
kleine denneboomen.
„Wou je dat zoo graag ?" en terwin Erie het zei, hoorde ze verweer
in de klank van haar stem ; Zoo was ze er aan gewoon geraakt zichzelf te controleeren, als ze met Betty sprak.
,,Wou jij het dan niet graag ?" hoorde ze Betty snibbig zeggen,
„iedereen heeft een Kerstboom."
„Neen, neen Betty zoo bedoel ik het niet," gaf ze haastig toe, „ik
kan het Kerstfeest alleen maar niet zoo goed navoelen als iedereen,
die een Kerstboom heeft, maar als jij het prettig vind, dan vind ik
het ook prettig ! We zullen er vanmiddag dadelijk een gaan uitzoeken."
Betty sloeg haar armen onstuimig om Erie's hals. „Je bent een
schat, hoor, vanmiddag dus!"
Erie had groote moeite haar onverschilligheid te verbergen, toen ze
met Betty dien middag door de winkelstraten ging.
Al die bonte kramerij, tot schepen en vliegmachines en luchtballons
en harlekijntjes toe, alles kon aan een Kerstboom !
Betty genoot van al het licht en de kleuren van al de grappige,
blinkende versierselen, Ze kwamen langs een bloemenwinkel en kochten
een paar bossen hulst en mistletoe. Ze bestelden er een Kerstboompje,
en toen mocht Betty zelf de versieringen gaan uitzoeken, Enkel wit
en zilver koos Betty, maar ze bekeek met kinderlijke pret, het bonte,
brooze Kerstboomspeelgoed, met een heimelijk verlangen nog naar al
die begeerlijke dingen, zoo als groote menschen, die in hun jeugd te
kort gekomen zijn soms in een klein schuilhoekje van hun hart een
hunkering verbergen, naar een kinderding, dat nooit in hun bereik
was gekomen.
Daarna zochten ze nog allerlei geschenken uit en lieten zich, moe
van 't drentelen in een rijtuig thuisbrengen.
Mevrouw Norden ontving Erica buitengewoon hartelijk, daaraan kon
Erie het plezier afmeten, dat ze Betty met deze winkeltocht gedaan
had. Ze was blij, dat ze haar eigen gevoel op zij had gezet. Misschien
was dit wel voor haar de goede manier om Kerstfeest te vieren.
Ze stalde 's avonds alle inkoopen in de tuinkamer uit, om ze aan
Wybo te laten zien.
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Hij bleef lang weg. Onder 't wachten op hem viel ze in slaap en
werd eerst wakker door 't opengaan van de kamerdeur. Toen ze zijn
bezorgd gezicht zag, sprong ze lachend op. „Ik heb geslapen, zeker
van 't lange winkelen vanmiddag, kijk eens wat we gekocht hebben
voor den Kerstboom! We zullen van 't jaar een Kerstboom hebben ?"
Het diepe rood van verheuging vloog over Wybo's bleeke gezicht. „Dat
is heerlijk, wanneer heb je dat bedacht ?"
„Betty heeft het bedacht en Betty heeft alles uitgezocht, heeft ze
geen mooie dingen gekozen ?"
Wybo kuste haar, bewonderde en prees, en toen werd alles veilig
in een kast geborgen.
„Weet je," zei Erie, toen ze samen rustig bij den haard zaten, „ik
heb zoo'n moeite met Kerstfeestelijkheden, omdat ik zoo moeielijk
mij in kan leven in de eigenlijke geschiedenis. Bij moeder was het
iets heel anders.
Moeder deed het vanzelf, het behoorde bij haar, ze had het haar
haar heele leven zoo gedaan, misschien zonder tot het wezenlijke er
van door to dringen.
Moeder heeft Christus voor 't eerst gezien, toen ze ziek was ; als de
Man van Smarten zag ze hem, een daardoor heb ik Hem ook eerst
zoo gezien, misschien met de oogen van moeder. Ik was toen nog zoo
jong. Wat zij zag, zag ik ook.
En als ik nu op het Kerstfeest aan Hem denk, zie ik Hem niet anders.
Begrijp je wat ik bedoel ?'
Wybo legde zijn hand op de hare. „Zeg het nog verder, Erie, wou
je Hem liever anders zien ?"
„Ja," weifelde ze, „ik zou Hem willen zien, als een kindje in een
kribbe, met herders en engelen en wijzen uit het Oosten er om heen."
„Maar moeder heeft je die geschiedenis toch verteld, toen je nog
heel klein was."
„Ja, dat heeft ze ook, maar dat kindje in de kribbe was voor mij
nooit hetzelfde als de Man van Smarten.
Die had voor mij veel grooter werkelijkheid. Hij was zoo werkelijk
als de vreemde schilder; de geschiedenis van het kind in de kribbe
bleef een sprookje.
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Daarom begon al dat bonte feestgedoe me zoo dwaas te lijken, al
die lichtjes en bloemen en Kerstmalen."
„En nu dan, lieveling, nu doe je het toch ook !"
Ze antwoordde niet; ze leunde met haar hoofd tegen zijn schouder,
en streelde zijn handen.
Wybo vroeg niet verder, hij begreep. - Op Kerstmorgen kwam Harold en bracht Keesje mee als een
Kerstmannetje in zijn wit wollen truitje en broekje met slobkousen,
„Ik ben witte piet, tante Erie," zoo begroette hij haar, „is de
Kerstboom er al?"
„Maar Harold !"
„Ja, jij mag Keesje nu eens hebben met Kerstfeest," verklaarde
Harold, „we hadden met ons drieen willen komen, maar Phine is niet
in orde, en nu komt Keesje alleen."
Wybo wist er van, ze zag het aan zijn gezicht, hij wist ook van
Vader en Matthijs die een uur later met elkander kwamen opdagen.
Maar ze liet niets blijken, het was Wybo's Kerstverrassing.
„Nu kan je Keesje vanavond de geschiedenis van het kind in de
kribbe vertellen," zei Wybo, toen Harold vertrokken was.
„Ik zal het probeeren," beloofde ze vroolijk, maar voelde zich den
heelen middag beklemd. Waarom vroeg Wybo dat van haar?
Misschien verlangde hij zelf! Wie weet ! Toen voelde ze zich nog
dieper beklemd en dacht : „Wat schiet ik toch te kort ! Wat schiet ik
toch veel te kort !"
Toen het tijd was om de Kerstboomlichten aan te steken was ze
nog niet verder.
Keesje zat in een oud-hollandsch stoeltje, dat oom Wybo voor hem
gekocht had. Vader had net zoo'n stoel. Keesje voelde zich net zoo
groot als vader. Hij zat met zijn handjes op zijn knieen, zijn voetjes
op de sport en volgde sprakeloos de bewegingen van oom Wybo en
oom Matthijs. Voor Keesje bloeide het wonder open, voor het eerst.
Hij zuchtte of en toe als een oud vadertje.
Toen alle kaarsen brandden, ging oom Matthijs voor de piano zitten
en begon te spelen : „Stine nacht, heilige nacht."
Mevrouw Norden en Betty, Matthijs Brand en Wybo en Erica
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schaarden zich om hem heen en zongen. Onder 't zingen keken ze
allemaal naar klein Keesje.
Keesje keek naar den Kerstboom.
Ze zongen het eene lied na het andere en keken naar het kind.
Toen Matthijs eindelijk opstond, mocht Keesje de geschenken onder
den Kerstboom, rondgeven. De touwtjes werden losgeknoopt, de papieren
afgew' ikkeld, allemaal keken ze even naar wat het Kerstkind gebracht
had, maar toen keken ze weer naar Keesje, die met den ernst van een
groot mensch zijn taak opvatte.
Toen alle geschenken uitgedeeld waren ging oom Matthijs weer voor
de piano zitten en zong een paar oude, Fransche Kerstliedjes. Keesje
klauterde op een stoel, bij de piano, en keek naar de handen en naar
den mond van oom Matthijs, met zoo gespannen aandacht, alsof hij
op 't punt was een belangrijke ontdekking to doen. Hij zag dat er
verband was tusschen de handen van oom Matthijs, die muziek maakten
en de mond van oom Matthijs, die zong ? Op en neer, terwijl zijn
mondje de klanken die hij opving, nabootste, spanden zich de draden voor
een heel weefsel van kindergedachten. De groote menschen stonden
er om heen geschaard en zongen mee, maar ze keken naar het kind en
glimlachten onder 't zingen tegen elkander en hadden elkander lief.
Erie zag, hoe Wybo genoot.
Wybo en een kind! En ze voelde het warme levensbloed plotseling
golven door haar heele lichaam, haar wangen, haar voorhoofd, over
alles trok de roode vlam van het leven. Ze zocht bescherming met
haar hoofd tegen Wybo's schouder, en toen het zingen afgeloopen
was, sloeg ze haar armen om zijn hals en fluisterde : „Het is eigenlijk
niet meer noodig, dat ik de Kerstgeschiedenis vertel, is 't wel, Wybo ?"
Hij keek haar onderzoekend aan.
„Neen lieveling, het is goed zoo, Keesje heeft genoten!"
„En wij ook !"
„Ja, wij ook."
Matthijs bleef nog een paar dagen, toen nam hij Keesje mee naar
het rozenhuis naar vader Harold en moeder Phine. Daar wilde hij
oud- en nieuwjaar doorbrengen. Erie's vader ging op nieuwjaarsmorgen
weer naar huis.
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XL
De winter trok langzaam voorbij ; een processie van grauwe, toonlooze dagen, omhuifd van vochtigen nevel. Op 't land kunnen zulke
dagen nog wel schoon zijn, maar boven de stad heeft men blauwen
hemel noodig en tintelende sterrennachten.
Erica voelde zelf, hoe zwaar die grijsheid moest wegen op menschen
zooals Betty en haar moeder.
Ze was blij dat er zooveel feestdagen waren, die ze tot haar heimelijke bondgenooten kon maken in den strijd tegen de zware depressie,
die zich telkens van Betty meester maakte, nu ze zoo weinig uit kon
gaan. Wybo's verjaardag kwam, en vOOr de Lente haar intocht deed,
wilden ze ook nog den eersten verjaardag van haar huwelijk vieren.
Altemaal gelegenheden voor Erie, om Betty en mevrouw Norden te
toonen, dat ze wezenlijk haar uiterste best deed om hun leven wat
lichter en blijer te maken. Toen de laatste feestdag kwam, bloeiden de
sneeuwklokjes en de crocussen in de stadstuintjes ; langs de wegen
glinsterden de zilveren wilgenkatjes, de wilde kamperfoelie, stak haar
frissche, groene pluimen op, Een vroege Lente werd verwacht.
Erie had met Betty in 't geheim besloten dien eersten verjaardag
tot een glanzend feest te maken. Matthijs was verhinderd er bij tegenwoordig te zijn, maar hij beloofde den dag te voren te komen en zijn
verrassing mee te brengen. Alleen vader zou er dus zijn met Harold
en Phine en klein-Keesje. Het feest viel juist op een Zondag.
Zaterdagsmorgens al voor het ontbijt maakte Erie vroolijk haar plan
de campagne op. Zoodra Wybo uitgereden was zou ze met Betty en de
twee meisjes aan den slag gaan.
Aan 't ontbijt vond ze een brief van Matthijs, die haar opgewonden
van haar stoel deed springen.
„Ik weet welke verrassing Mat meebrengt! denk eens Wybo, hij
komt niet alleen, hij is verloofd ! en het is natuurlijk heel goed ! Mat
heeft niet voor niets zoo lang gewacht ! Wat kijk je ernstig, Wybo ?"
„Ernstig, neen, dat bedoel ik toch in 't geheel niet," lachte Wybo,
„ik ben veel te blij voor Mat, hij werd al te wit en te spits in den
laatsten tijd."
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„En ze denkt natuurlijk precies als hij," draafde Erie voort, „ze zal
hem helpen het alles door te maken, ik ben er nu heelemaal mee
verzoend, dat hij morgen niet hier kan zijn, ik zal zoo blij zijn, telkens
als ik aan hem denk, dat ik hem niet zal missen."
Ze vergat in de opwinding haar drukken dag, tot Betty opeens het
hoofd om den hoek van de deur stak. „Zoo luie menschen," zei ze,
„ik dacht, dat er vandaag zooveel te doen was, en dat we vroeg zouden
beginnen I"
„Kom Betty, kom er in," wenkte Erie geestdriftig, „Mat is verloofd,
ik kreeg juist een brief van hem, hij komt vanmiddag bier !"
Betty week met een schok terug, ze had moeite haar wankelend
lichaam in evenwicht te houden; een oogenblik werd ze bloedrood,
toen kromp de felle vlam tot een rooden schijn over haar voorhoofd
en hals, er kwam een vreemde, harde schittering in haar oogen. „Dan
feliciteer ik hem," zei ze achteloos, maar haar stem was onnatuurlijk schril.
„Hartelijk .." lachte Erie, toch even verontrust,
„Nu ja," gaf Betty toe, terwijl ze met ijzeren wil het restje van de
over-spanning terugdrong, en daarmede ook Erie's gevoel van onrust,
je overvalt er me ook zoo mee op den vroegen morgen, ik had juist
iets heerlijks bedacht voor het feest!
„En wat had je dan bedacht, kleintje ?" vroeg Wybo, wien niets
ontging van Betty's zielebewegen, laat Wybo eens hooren, of is het
een geheim ?"
Hij was opgestaan, en sloeg zijn arm beschermend om haar heen,
„wat voer je in je schild ?"
Betty trachtte zich los te rukken, werd weer vuurrood en begon
met haar tranen te vechten,
Wybo voelde dat hij de zaak eer erger dan beter gemaakt had en
liet haar los. „Ik meen het goed, kleintje." zei hij hulpeloos. Betty
draaide de kamer uit.
„Wat heeft Betty ?"
„Och, 'n beetje zenuwachtig, misschien kan je haar wat afleiding
geven, tracht haar maar wat te helpen !"
Erie ging aan haar bezigheden vol goede voornemens. Deze dagen
mOchten niet bedorven worden.
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Betty voegde zich bij haar, onheilspellend wit en spits en Mevrouw
Norden's morgengesprek was een klaagzang over Betty's bleekheid en
Betty's slecht uitzien, maar Erica liet zich niet van haar stuk brengen.
De stemming moest zuiver blijven, vandaag voor vanavond, en vanavond voor morgen. Haar dag moest gered worden, de zon moest
stralend ondergaan, zooals een jaar geleden.
De strijd was hard, er kwamen telkens nieuwe vijanden opzetten.
VOOr twaalven een bericht van Harold dat klein-Keesje de koorts had
en dat ze het daarom beter vonden niet van huis te gaan. Hij zond
een reuzendoos met bloemen, witte seringen en anjers en tulpen en
narcissen en kleurige anemonen, een weelde van bloemen.
Erie overwon den vijand door Betty haar huishoudschort of te doen,
en haar al de bloemen over te geven. Ze wist, dat Betty het heerlijk
vond de kamers rond te drentelen en overal de vazen te vullen."
„Dat is net een mooi werkje voor jou, Betty," zei ze hartelijk, „als
Wybo thuis komt, gaan we de kamers rond, om te zien hoe mooi je
het gedaan hebt."
Betty kleurde van plezier en strompelde met haar bloemen weg,
Mevrouw Norden knikte vriendelijk, en hield op met klagen. Erie
klopte ijverig eieren en maalde amandelen en stond met een hoogroode kleur voor het vuur, de strijd was weer gewonnen, maar ze
was er zich, toen het middag werd wel van bewust dat dit harde
strijden om het evenwicht te bewaren, niet heelemaal hetzelfde was
als toebereidselen maken voor een vroolijk feest, maar nu was het
moeielijkste voorbij. Mat kwam en als Mat weg was kwam de avond
met Wybo, en het zou alles toch nog heel heerlijk zijn.
In de kamer voor het venster zat ze naar Mat uit te zien. Groote,
witte seringentrossen bogen zich uit een vaas op een tafeltje vlak
naast haar. Bij iedere ademhaling snoof ze de geur op. Ze was blij,
en toch was ze zich ietwat pijnlijk bewust, van de verandering die
zich in haar voltrokken had.
Als ze vroeger naar iets uitkeek, was het met een groot vreugdegevoel van binnen, omdat ze de verrassing eigenlijk al in zich droeg.
Kwam er een enkele maal teleurstelling, dan raakte die haar niet
wezenlijk.
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Nu werd ze zich bewust van een uitzien in spanning, dat was dus
van nit armoede en eenzaamheid, er was een tekort!
„Als je het oude jaar met een tekort sluit, dan derf je iets van de
vreugde over het nieuwe."
Ze schrok van haar eigen gedachten, ze drong die gedachten met
al de kracht, die in haar was, op zij. De glans van haar oudejaarsavond was haar geheim met Wybo, de liefde, die schooner en krachtiger gegroeid was dan ze ooit had kunnen denken. Er was geen
verlies, er was winst. Die plotseling opgekomen onweerslucht vanmorgen had haar alleen maar zoo sterk aangegrepen, omdat die haar
dag dreigde te verdonkeren.
De bui was nu immers overgedreven! .... en, gelukkig, daar kwam
Matthijs . . . . en naast hem liep een slank meisje, bijna even lang
als hij.
Ze droeg een eenvoudigen donkergroenen mantel en een groen vilten
hoedje en ze keek zoo blij naar hem op!
Dat zag Erie in een oogwenk vO6r ze naar de deur rende om die
wijd open te zwaaien, zoo dat Matthijs binnen kon stormen.
Het meisje kwam met een vroolijken lach op haar gezicht achter
hem aan. Zoo binnen te mogen stormen dat beteekende iets goeds,
het beteekende, dat er nergens hinderpalen waren voor nieuwe vriendschap, en de mooie, jonge vrouw, de zuster van Matthijs, waarover
hij nooit uitgepraat raakte, bracht hen veilig, door de lange, huiverkoude gang naar de tuinkamer achter, ineens in de tuinkamer, dat
was echt heerlijk!
Jets toch had ze wel gevoeld van de huivering, daar had Matthijs
haar ook op voorbereid, maar toen ze Mevrouw Norden en Betty
ontmoette, voelde ze enkel een zacht medelijden dat ieder gevoel van
koude verdreef, om die twee menschen, die er echt uitzagen als
bloemen in een tuintje op het Noorden, waar nooit een enkele zonnestraal kwam.
Maar de dokter was prachtig! en Erica was net een groote, weelderig-sterke chrysanth. De mooiste van de drie was Matthijs. Niemand
straalde zooveel licht en warmte uit als Matthijs! –
Waarom keek Matthijs Erica zoo onderzoekend aan ? Ja, nu zag
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ze toch, dat er spanning op Erie's gezicht was, die ze niet heelemaal
verbergen kon.
Hoe Matthijs dien middag zijn best deed ! Hij was vol attenties
voor Mevrouw Norden en over Betty liet hij zijn zachte zonnigheid
zoo helder glanzen, dat Betty voor een oogenblik weer vergat, dat ze
Betty was en aannam en genoot en in haar verbeelding seder woord
van Matthijs vergrootte en verguldde tot een wonder, het vervolg
van haar wondersprookje, waarop ze kon voort-fantaseeren, alsof die
ander niet bestond en het heimelijk gedroomde toch nog werkelijkheid
was geworden op het oogenblik zelf, dat ze Matthijs zag,
Hij merkte niets, door zijn groot medelijden met Betty, dat door
de tegenstelling met zijn geluk, hoe langer hoe intenser werd.
Alleen het meisje en Wybo zagen Betty's opwinding. Ze keken
Matthijs of en toe ongerust aan. „Hij gaat te ver en hij merkt het
niet," dacht het meisje, „Mat, Mat, voorzichtig toch jongen!"
Erica merkte ook niets, ze was blij dat Betty weer zoo vroolijk
was, de zon scheen, Mat redde den dag, Mat kon tooveren !
Ze vertrokken vroeg in den avond. Erica deed hen vroolijk uitgeleide
naar den trein en kwam opgewekt thuis. Ze vond de tuinkamer leeg.
Wybo was nog even naar een zieke, Mevrouw Norden en Betty
waren naar boven gegaan. Toen nam ze haar viool uit de kist. Dat
had ze in lang niet gedaan. Hier kon ze bijna nooit tot vioolspelen
komen. Het was of de viool ook bij haar andere leven behoorde,
haar leven thuis, ze schudde onwillig het hoofd, omdat ze er zich
telkens op betrapte, dat haar denken zich begon te bewegen in tegenstellingen. Je mocht aan je vroeger leven toch niet gaan denken als
aan een ander seven! de periodes van je leven moesten toch aan
elkander sluiten, in elkanders verlengde liggen!
Gelukkig, dat ze nu eindelijk weer spelen kon! Ze kon de viool
nemen, ze streelen als een levend wezen, geduldig stemmen zooals
vroeger, tot er absolute zuiverheid was, en toen heel zachtjes beginnen,
heel voorzichtig, omdat ze het in zoo lang niet gedaan had, alsof ze
de viool ontstemmen zou door een verkeerde streek , . • Maar nauwelijks
was ze begonnen of de deur ging open, ze zag Mevrouw Norden's
gezicht vol angstig verwijt en ze hoorde haar zwakke, klagelijke stem.
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.,Betty heeft zoo'n hoofdpijn, Betty heeft immers den geheelen dag
al hoofdpijn, dat drukke bezoek vanmiddag heeft er geen goed aangedaan vraag je of Wybo dadelijk bij Betty komt, als hij thuis is ?"
De deur ging dicht, nog voor Erie iets had kunnen antwoorden.
Ze stond een oogenblik uit het veld geslagen te luisteren naar de
slepende voetstappen op de trap, toen lei ze de viool weer in de kist
en zocht een boek. Ze was vastbesloten niet aan droevige gedachten
toe te geven. Wybo kon ieder oogenblik thuis komen, en als hij dan
bij Betty geweest was, begon hun dag!
Na een kwartier hoorde ze den sleutel al in de voordeur en Wybo's
stap in de gang. Haastig liep ze hem tegemoet.
„Betty heeft erge hoofdpijn, moeder heeft gevraagd, of je dadelijk
boven wou komen."
Hij trok vlug zijn overjas uit en hing dien aan den kapstok. Erica
dacht, dat hij nog wat zeggen zou over „vanavond," maar hij scheen
sterk door iets bezig gehouden, zoodat ze hem niet wilde storen.
Stil ging ze weer naar binnen ; maar het boek werd niet meer
opgenomen. Het was nu haar en Wybo's avond ; ze zou nu blijven
luisteren en wachten tot Wybo kwam; het zou zeker niet lang meer
duren. De klok tikte iets te luid, dat hoorde ze nu voor 't eerst ; iedere
tik was een seconde. Er stond geurig gebak op een schaaltje en thee
onder de witte, geborduurde theemuts, die Wybo zoo mooi vond.
Ze had iets van het gebak met wat bloemen naar boven gebracht,
een voorproefje van het feest, maar Mevrouw Norden had haar niet
bij Betty toegelaten.
„Tik . . . tik ." met kleine sprongetjes trok de avond voorbij.
Ze stond op en deed de kamerdeur open om nog beter te luisteren.
Toen ze niets hoorde, ging ze weer zitten wachten.
Een poosje later stond ze nog eens op en ging de kamer uit tot
aan de trap.
Het was zoo stil in huffs, dat ze zelfs hier kon hooren, hoe de klok
binnen den tijd versloeg van seconde tot seconde.
Een oogenblik kwam het in haar op ook naar boven te gaan, maar
ze voelde onmiddelijk dat het geen zin zou hebben, ze zou hinderen.
Daarom ging ze naar binnen, wachten...wachten op Wybo, kijken
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naar de klok, luisteren naar de klok, .
meedoogenloos voort trok
de dag. Maar ze wou zich niet laten verslaan.
„Misschien moet het wel zoo," dacht ze, terwill ze opstond en met
de handen op den rug de kamer rond ging loopen, zichzelf dwingend
niet meer op de klok te letten, die haar verhinderde te strijden tegen
de depressie, die zich van haar meester dreigde te maken. „Misschien
kan het zoo pas wezenlijk „mijn dag" worden, mijn avond, als ik
hem eerlijk aan Betty geef, als ik goed vind, dat Wybo boven is bij
haar, en dat ik hier alleen zit.
Misschien is dat wel lets van wat Wybo en ik laatst samen lazen :
„Wie achter Christus wil gaan, die moet zijn kruis opnemen en Hem
navolgen. Het sprak vanzelf als je Hem gezien had als de Man van
Smarten, en als je Hem lief kon hebben als de Man van Smarten.
Als je maar zeker wist, dat het voor jezelf en voor de wereld niet
anders kon dan zoo als Hij het gedaan had. Want het leven moest
ook dan toch het heerlijke leven blijven. Hoe kon moeder anders
gesproken hebben van het onaantastbare, en hoe kon de vioolspeler
anders spreken van een lied dat door bleef klinken ook al werd
het nacht.
In haar moeielijkste oogenblikken ontdekte ze bij zichzelf een sterk
verlangen om dien vioolspeler nog eens te zien en te spreken; hij
zou haar zeker helpen het beter te begrijpen.
Toen begonnen haar gedachten zich vast te hechten aan dien
wonderlijken man.
Wie was hij toch! en wat was de schakel die hem aan den schilder
verbond ? Zooals de schilder achter langs hun leven gegaan was en
een groote slagschaduw over hun dagen had laten vallen, zoo zag ze
den vreemden vioolspeler achter langs hun leven gaan in een grooten
lichtglans, onbekend, en toch zoo bekend; ze hadden geen van beiden
lets met hun leven te maken, en toch hadden ze er alles mede te
maken. Droeg die vreemde vioolspeler inderdaad een kleinood, dat de
schilder in zijn wanhopige worsteling hem stervend overgereikt had?
Was het leven wezenlijk zoo? ... zoo zwaar en zoo schoon?
Vader uitte zich zoo moeielijk. In Vader lag alles heel stil en heel
diep en vast, dat zag ze klaar, maar Vader kon er niet over sprekenl...
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Al peinzende over dezen samenhang der dingen, was de tijd verraderlijk
snel voortgeloopen. Het sloeg half elf, de avond was weg.
Nu hoorde ze ook Wybo's stap; hij kwam naar beneden, ze vloog
hem tegemoet, blij nog, toch nog blij, ze wachtte nog op hem, dat
eene moment van ontmoeten was toch nog voor haar!
Maar Wybo was afgetrokken, gaf nauwelijks antwoord, toen ze vroeg
hoe het met Betty was en ging stil sluiten.
Toen werd ze zich opeens bewust van de pijn en van het onuitsprekelijk verlangen na den harden strijd van den dag, van al de
laatste dagen. Met een enkel woord had Wybo alles goed kunnen
maken en nu was het of hij vergat.
„Wybo, ik heb zoo op je gewacht, vanavond," zei ze eindelijk
onhandig, en wist meteen, dat ze het zoo niet bedoelde to zeggen. Het
klonk als een verwijt; er was geen verwijt in haar hart, ze had alleen
maar een beetje steun noodig. Wybo's hand in de hare, ... dat was
al genoeg!
Hij wachtte even met zijn antwoord.
" Kindje, je begrijpt toch wel, dat ik niet anders kon, ... en, ... je
moet wezenlijk wat geduld met Betty hebben, Betty is zoo ongelukkig!
Een bezoek zooals dat van vanmiddag doet haar scherper dan ooit
voelen, hoe ze door haar gebrek buiten een stuk van het leven staat.
Je moet wezenlijk wat meer geduld met Betty hebben!"
„Meer geduld ...?" alleen die laatste woorden bleven haken en
veroorzaakten zoo scherpe pijn, dat ze bijna in snikken uitgebarsten
was. Ze kon niets antwoorden, en ging al maar strijdend met haar
verdriet achter hem aan naar boven.
Hij draaide het licht op ; ze had haar armen om zijn hals willen
slaan, in plaats daarvan ging ze op den rand van haar bed zitten
met de handen in den schoot.
„Geduld, geduld," dat was de klank van haar snikken van binnen,
kort en hard.
Wybo lien onrustig heen en weer; hij werd gedrongen tot woorden,
die hij niet uit durfde spreken,
„Kan je je indenken, dat in het hart van een meisje dat zoo is als
Betty, zoo grauw en zoo misvormd, zoo misdeeld, dezelfde verlangens
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kunnen wonen als in jou bij voorbeeld, die alles voor hebt. Dat ze
liefde kan gaan opvatten voor een man, die aan haar op die manier
nooit gedacht heeft? Dat haar liefde haar 't recht geeft, 't absolute
recht om liefde te hebben, en dat in plaats van geluk alleen maar
lijden haar deel kan zijn ?"
Wybo merkte niet dat de klank van zijn stem al harder en scherper
werd van verbeten pijn.
Erie werd al stiller en angstiger. Zoo had ze Wybo nog nooit
gezien; ze voelde voor 't eerst in hem den veel ouderen man ; als
haar rechter stond hij nu voor haar, ze voelde zich afglijden in een
namelooze donkerheid.
„Wybo," fluisterde haar hart nog, maar haar lippen konden zich
niet meer bewegen.
Ze gingen naar bed zonder een woord meer te hebben gesproken.
Het duurde lang, voor Erica insliep.
Het waren geen bepaald omlijnde voorstellingen, die haar uit den
slaap hielden, het was een vage pijn, een verwondering, een angst,
een vermoeidheid van geest, zooals ze nog nooit doorgemaakt had.
Ze durfde zich bijna niet verroeren uit vrees Wybo te storen ;
hij bleef ook woelen en zuchten.
Een — twee — drie hoorde ze het slaan, toen raakte ze eindelijk weg.

(W ordt vervolgd).

FRAGMENTEN UIT DE LAXDOLA SAGA
OUD-IJSLANDS VERHAAL
VERTAALD DOOR

J. VAN HAM.
In Hoofdstuk XLVII wordt verteld, hoe Kjartan de mensen van Laugar drie
dagen in hun mooning opgesloten houdt. Ook verhindert hij Bolli een stuk land
te kopen, dat bij diens goederen mooi aansluit en voor Bolli een noodzakelike
uitbreiding van zijn weidegronden betekent. Kjartan vraagt Th6rarinn met hem
mee te gaan naar SaurbOr. Th6rhalla de Babbelkous vraagt Kjartan waar hij
heen gaat, hoe lang hij weg zal blijven en of hij een boodschap voor haar wll
doen. Daarna vertelt ze alles in Laugar.

HOOFDSTUK XLVIII.
Kjartan vertoeft de vierde dag van de Paasweek op de hofstede HOli;
daar was de grootste vrolikheid en blijdschap. De nacht daarna was
An zeer onrustig in de slaap, en hij werd wakker gemaakt. Zij vroegen,
wat hij had gedroomd.
Hij antwoordde; „een vrouw kwam tot mij, weerzinwekkend en trok
mij naar de zijplank van het bed, zij had een kort zwaard in de hand
en een trog in de andere ; zij stak het zwaard mij in de borst en
sneed mij de gehele buik open en nam de ingewanden weg en stopte
er rijshout voor in de plaats. Daarna ging zij naar buiten," zeide An.
Kjartan en de anderen lachten zeer om de droom en zeiden, dat
hij An Rijshoutbuik moest heten; zij grepen hem en zeiden, dat ze
moesten zien of er rijshout in zijn buik was.
Toen zeide Audr: „het is niet nodig dit zozeer te bespotten ; dat is
mijn raad, dat Kjartan een van beide doet, dat hij hier langer vertoeft,
maar indien hij wil gaan, dat hij dan met grooter gevolg hiervandaan
rijdt, dan hiernaartoe."
Kjartan zeide: „het kan zijn, dat An Rijshoutbuik u een man van
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betekenisvolle woorden dunkt, wanneer hij overdag met u zit te praten,
aangezien het u alles profetie dunkt, wat hij droomt; maar ik zal
gaan, zoals ik eerst van plan was, ondanks deze droom."
Kjartan maakte zich vroeg gereed de vijfde dag van de Paasweek.
en Thorkell de We1p en Knatr zijn broer op raad van Audr. Zij rijden
met Kjartan op weg in het geheel met zijn twaalven samen. Kjartan
komt bij het Hvitidal en haalt de wollen stof voor ThOrhalla de
Babbelkous, zoals hij beloofd had. Daarna reed hij zuidwaarts door
het Svinad al.
Dat gebeurde te Laugar in het Saelingsdal, dat Gudrun vroeg
op de been was, dadelik toen de zon was opgekomen. Zij ging daarheen, waar haar broeders sliepen ; zij raakte Ospakr aan. Hij werd
snel wakker en de overige broeders ook. En toen Ospakr daar zijn
zuster herkende, vroeg hij, wat zij wilde, dat zij zo vroeg op de been
was. Gudrun zei, dat zij wilde weten, wat zij wilden doen dien dag.
Ospakr zei, dat hij zich rustig zou houden — „en er is nu weinig
te werken."
Gudrun zeide : „een goed karakter zoudt ge hebben verkregen,
indien gij dochters waart van de een of andere boer, en gij laat
voordeel noch schade door u komen ; ondanks de smaad en schande,
die Kjartan u heeft aangedaan, slaapt gij niet des te minder, ook al
rijdt hij bier langs onze woning slechts door een man vergezeld; en zulke
mannen hebben wel zeer een varkensgeheugen ; het dunkt mij een verloren
hoop, dat gij Kjartan in zijn woning durft aanvallen, indien gij hem
niet durft ontmoeten, nu hij met een man of twee reist, maar gij
zit tuis en spreekt grote woorden en ja, ge zijt met te velen."
Ospakr zeide, dat zij zich er erg druk over maakte, maar moeilik
te weerspreken was, en hij sprong dadelik op en kleedde zich en elk
van de broeders de een na de ander. Daarna maakten ze zich gereed
om in hinderlaag te gaan liggen tegen Kjartan. Toen zei Gudrun Bolli,
dat hij op de tocht met hen gaan moest. Bolli zeide, dat het hem niet
paste wegens zijn verwantschap met Kjartan en zeide met hoeveel
liefde Old& hem had opgevoed.
Gudrun antwoordde: „dat zegt gij naar waarheid, maar het zal u
niet gegeven zijn om zo te handelen, dat het aan alien goed dunkt,
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en ons huwelik zal tot een eind komen, indien gij weigert aan de
tocht deel te nemen."
En door deze woorden van Gudrun, liet Bolli al de vijandschap
groeien, die hij tegenover Kjartan koesterde en het onrecht, dat hem
door deze was aangedaan, en wapende zich daarna snel en zij waren
samen met zijn negenen. Het waren de vijf zonen van Osvifr: Ospakr
en Helgi, Vandrádr en Torradr, Th6r6lfr, Bolli de zesde, Gudlaugr, de
zusterszoon van Osvifr en de meestbelovende der mannen, de zevende.
Daar waren Oddr en Steinn, de zonen van ThOrhalla de Babbelkous. Zij reden naar het Svinadal en hielden halt bij dat ravijn,
dat Halfragil heet; zij bonden daar de paarden en zetten zich
neder. Bolli was stil gedurende de dag en lag boven aan de ravijnrand.
Maar toen Kjartan en de zijnen waren gekomen in het Zuiden bij
MjOsynde en het dal ruimer begon te worden, zeide Kjartan, dat
Thorkell en de zijnen zouden terugkeren. Thorkell zeide, dat hij zou
rijden, tot waar het dal eindigt. En toen zij in 't Zuiden gekomen
waren bij die herdershutten, die Nordrsel heetten, zei Kjartan tot de
broeders, dat zij niet verder moesten rijden, — „ThOrOlfr, de Dief,
moet er niet om lachen, dat ik op mijn weg niet durf rijden met
weinig mannen."
Thorkell de Welp antwoordde : „dat zullen wij u nu toegeven, dat
wij nu niet langer met u rijden, maar wij zullen hierover berouw
hebben, indien wij niet naast u stonden, indien gij vandaag mannen
nodig hadt."
Toen zeide Kjartan : „Bolli zal niet meedoen aan een samenzwering
tegen mijn leven ; maar indien de zonen van Osvifr tegen mij in
hinderlaag liggen, dan is het nog niet vast, wie van beide partijen de
uitslag zal te berichten hebben, ook al heb ik met enige overmacht
te doen."
Daarna reden de broeders terug naar het Westen.
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Nu rijdt Kjartan zuidwaarts door het dal en zij zijn samen met zijn
drieen, hij, An de Zwarte en Thararinn.
Er was een man, die Thorkell heette, die woonde te Hafratindar in
het Svinadal. Daar is het nu woest. Hij was die dag naar zijn paarden
gegaan en zijn schaapherder met hem. Zij zagen beide partijen, de
mannen van Laugar in hinderlaag en Kjartan en de zijnen, toen zij
reden door het dal met hun drieen tesamen – toen zeide de schaapherder, dat zij Kjartan en de zijnen tegemoet moesten gaan, hij
zeide, dat het een groot geluk voor hen zou zijn, indien zij zo grote
moeilikheden konden afwenden, als nu bereid werden.
Thorkell zeide: „zwijg dadelik stil," zei hij, „zult gij, dwaas, aan een
mens het leven geven, als hem de dood beschikt is? Dat is ook waar
am te zeggen, dat ik geen van beide partijen er te goed voor acht,
dat ze elkaar kwaad doen, zoals hun behaagt. Dat schijnt me een
beter plan, dat wij daarheen gaan, waar wij zonder gevaar zijn, maar
hun ontmoeting het best kunnen zien, en vermaak hebben van hun
strijd; want dat roemen alien, dat Kjartan beter dan enig man in de
strijd is; ik verwacht ook, dat hij dit nu nodig heeft, want ons beiden
is het bekend, dat het verschil in aantal geweldig is."
En zo moest het zijn, als Thorkell Wilde.
Kjartan en de zijnen reden verder naar Hafragil. De zonen van
Osvifr daartegenover zijn wantrouwend, waarom Bolli voor zich zo'n
plaats daar heeft gezocht, dat mannen, die uit het Westen rijden, hem
goed kunnen zien. Zij beraadslagen nu samen en het schijnt hun,
dat Bolli hun niet trouw is, zij gaan naar hem op langs de helling
en beginnen te worstelen en te stoeien en nemen hem bij de voeten
en trekken hem naar beneden langs de helling. Maar toen kwam
Kjartan snel, want zij reden hard, en toen zij aan de zuidzijde van
het ravijn kwamen, toen zagen zij de hinderlaag en herkenden de
mannen. Kjartan sprang dadelik van zijn paard en keerde zich dadelik
tegen de zonen van Osvifr. Daar stond een groote steen, Daar zei
Kjartan dat zij ') zich moesten verdedigen. Maar voor zij elkaar ont1)

hij en zijn beide makkers.
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moetten, wierp Kjartan zijn speer en die kwam in 't schild van ThOrOlfr
boven de handgreep en drukte het schild daardoor tegen hem aan.
De speer ging door het schild en door de arm boven de elleboog en
verscheurde de spier van de bovenarm '); ThOrOlfr liet toen het schild
los en zijn hand was hem die dag van geen nut. Daarna trok Kjartan
zijn zwaard en hij had het koningsgeschenk niet bij zich. De zonen
van ThOrhalla renden op ThOrarinn in, want die taak was hun toebedacht. Deze strijd was zwaar, want ThOrarinn was sterk van lichaamskracht ; zij waren ook zeer flink; men kon daar ook moeilik verschil
zien, wie van beide partijen daar de overhand zou hebben. Toen vielen
de zonen van Osvifr en Gudlaugr op Kjartan aan; zij waren met hun
vijven, Kjartan en An met zijn tweeen. An verdedigde zich flink en
wilde voortdurend zich voor Kjartan plaatsen. Bolli
stond er bij met
FOtbitr '). Kjartan hieuw geweldig, maar zijn zwaard was niet veel
waard; hij boog het telkens weer goed onder zijn voet; van beide
zijden waren er toen gewond, de zonen van Osvifr en An, maar
Kjartan was toen nog niet gewond. Kjartan sloeg zo snel en dapper,
dat de zonen van Osvifr weken en zich wendden tot daar, waar An
was. Toen viel An en hij had toen een tijd gestreden, terwijl zijn
ingewanden uit het lichaam hingen. In dit ogenblik hieuw Kjartan een
been of van Gudlaugr boven de knie en deze wond was overvloedig
voor doodsoorzaak. Toen vielen de vier zonen van Osvifr op Kjartan
aan en hij verdedigde zich zo dapper, dat hij in geen enkel opzicht
voor hen week,
Toen zeide Kjartan: „Verwant Bolli, waarom gingt ge van huis,
indien ge daar rustig bij wildet blijven staan ? Het is nu het meest
van u to verwachten, dat gij een van beide partijen hulp verleent en
bewijst, hoe goed FOtbitr is." Bolli hield zich, alsof hij het niet hoorde.
En toen Ospakr zag, dat zij Kjartan niet zouden overmeesteren, drong
hij bij Bolli op allerlei wijze aan, zeide, dat hij toch niet de schande
op zich wilde laden, dat hij hun bijstand in de strijd had beloofd en
1) letterlik: de krachtspier,
2) een zwaard, dat vroeger behoord had aan een schoonzoon van 6165r, die het
vervloekte, toen het hem ontnomen was, een vloek, die nu in vervulling gaat.
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hem nu niet zou verlenen, — „en Kjartan was moeilijk genoeg om mee te
doen te hebben, toen wij niet door zo grote daad hem hadden beledigd ; en indien Kjartan nu moet ontsnappen, dan zult gij, Bolli,
evenals wij, spoedig in grote moeilikheden zijn."
Toen trok Bolli FOtbitr en wendde zich nu tegen Kjartan.
Toen zeide Kjartan tot Bolli: „zeker zijt gij nu van plan, verwant,
een schandedaad te verrichten, maar het dunkt mij beter de dood
van u te ontvangen, verwant, d!an u die aan te doen."
Daarna wierp Kjartan zijn wapenen weg en wilde zich toen niet
verdedigen, en toch was hij maar licht gewond, maar zeer vermoeid
van de strijd. Bolli gaf Been antwoord op de toespraak van Kjartan,
maar toch gaf hij hem een dodelike wond. Bolli ging dadelik zitten en
ondersteunde zijn schouders; en Kjartan stierf op Bolli's knieen. Bolli had
dadelik berouw van zijn daad en verklaarde openlik, dat hij de
doodslag begaan had. 1) Bolli zond toen de zonen van Osvifr naar
het distrikt, maar hij bleef met ThOrarinn bij de lijken achter. En
toen de zonen van Osvifr te Laugar kwamen, zeiden zij het nieuws.
Gudrun liet er zich goed over uit en toen werd de arm van Th6rOlfr
verbonden, hij genas langzaam, en was hem nooit daarna pijnloos.
Het lijk van Kjartan werd tuis gebracht op Tunga. Daarna reed Bolli
naar huis naar Laugar. Gudrun ging hem tegemoet en vroeg hoe laat
het was. Bolli zeide dat het bijna drie uur in de middag was.
Toen zeide Gudrun: „grote daden zijn verricht, ik heb garen gesponnen voor twaalf el, maar gij hebt Kjartan gedood."
Bolli antwoordde : „die ongelukkige daad zou mij toch wel traag,
uit de gedachte kunnen gaan, ook al herinnert ge mij niet daaraan."
Gudrun zeide : „zulke dingen reken ik niet tot de ongelukken ; het
dunkt mij, dat ge meer eer hadt die winter, toen Kjartan in Noorwegen was, dan nu, toen hij u onder de voet trad, zodra hij in IJsland
kwam. Maar toch noem ik dat het laatst, wat mij het meest van
belang toeschijnt, dat Hrefna vanavond niet lachende naar bed gaat."
Toen zei Bolli en hij was zeer boos : „het dunkt mij onzeker, dat
zij meer verbleekte dan gij bij dit bericht, en dat vermoed ik, dat gij
1) Zo'n verklaring was wettelik voorgeschreven, anders werd de doodslag tot moord.
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minder bleek zoudt worden, ook al was ik blijven liggen op de gevechtsplaats, terwifl Kjartan het nieuws kwam vertellen."
Gudrun merkte toen, dat Bolli boos was en zeide : „zeg zulke
dingen niet, want ik ben je zeer dankbaar voor je daad ; het dunkt
mij nu dat ik weet, dat ge niets zult doen tegen mijn zin."
Daarna gingen de zonen van Osvifr in een ondergronds vertrek,
dat in het geheim voor hen was gemaakt, maar de zonen van Thorhalla werden weggezonden naar de hofstede bij Helgafell om dit
nieuws aan het distriktshoofd Snorri te zeggen en dat zij bovendien
hem verzochten spoedig versterking te zenden ter bescherming tegen
Olafr en die mannen, wie het toekwam de rechtszaak wegens de
dood van Kjartan aanhangig te maken.
Dat gebeurde op Saelingsdalstunga in die nacht, toen overdag de
strijd was geweest, dat An op ging zitten, van wie alien dachten, dat
hij dood was. Zij, die waakten bij de lijken, waren verschrikt en dit
docht hun een groot wonder.
Toen zeide An tot hen: „ik vraag u, in godsnaam, dat gij niel
bevreesd van mij zijt, want ik heb mijn leven en mijn geheel verstand
gehad tot dat ogenblik, dat een zware onmacht over mij kwam. Toen
droomde ik van dezelfde vrouw als tevoren, en het docht mij dat zij
nu het rijshout uit mijn buik nam, en liet mijn ingewanden weer er
voor in de plaats komen en die ruil was mij goed,"
Daarna werden de wonden verbonden, die ,,n had en hij genas en
werd daarna r.n Rijshoutbuik genoemd,
Maar toen Olafr, de zoon van Hoskuldr dit nieuws vernam, trok
hij zich het doden van Kjartan zeer aan, hoewel hij het op flinke
wijze droeg. Zijn zonen wilden dadelik naar Bolli gaan en hem doden.
Olafr zeide : „dat zij verre ; mijn zoon is niet meer verzoend, ook
al is Bolli gedood ; en ik hield van Kjartan boven alle mensen, maar
ik kan niet verdragen, dat Bolli kwaad overkomt; maar ik zie een
gepaster werk voor u; ga gij de zonen van ThOrhalla opzoeken, die
zij naar de hofstede bij Helgafell hebben gezonden om een troep
tegen ons bijeen te roepen ; het lijkt mij goed, dat gij die zulk een
straf geeft, als u goeddunkt."
Daarna wendden de zonen van Olafr zich snel tot de reis en gin-
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gen op een vaartuig, dat Olafr bezat; zij waren samen met hun
zevenen ; zij roeien door de Hvammsfjord zeewaarts en vervolgden hun
tocht met kracht. Ze hebben weinig wind, maar 'n gunstige, zij roeien,
terwifl ze onder zeil zijn, totdat zij komen bij Skorey, en hebben daar
enig oponthoud en vragen daar naar vaart van andere mensen. En
kort daarna zagen zij een schip komen roeien uit het westen door de
fjord; zij herkenden de mannen snel; het waren de zonen van ThOrhalla. Halld6rr en de zijnen vallen hen dadelijk aan. Er was geen
tegenstand, want de zonen van Olafr sprongen dadelik over op hun
schip, Steinn en zijn broeder werden gegrepen, neergehouwen en over
boord geworpen. De zonen van Olafr keren terug en men was van
oordeel, dat hun tocht zeer goed geweest was.
HOOFDSTUK LXXVIII.
Bolli is gedood. Het vierde huwelik van Gudrun is met Thorkell, de zoon
van Eyjdlfr, die na een roemrijk leven verdrinkt. Bolli, een zoon van Gudrun
en Bolli, bezoekt zijn moeder in haar ouderdom.

Nu begon Gudrun zeer oud te worden en leefde een tijd, met zulk
verdriet, als nu hiervoor werd gezegd. Zij was de eerste non 1) en
kluizenaarster op IJsland ; dat wordt algemeen gezegd, dat Gudrun de
aanzienlijkste van alle vrouwen van gelijke geboorte hier in het land
geweest is. Dat wordt gezegd, dat eens op een keer Bolli naar de hofstede bij Helgafell kwam, want het docht Gudrun altijd goed, als hij
haar kwam bezoeken. Bolli zat Lange tijd bij zijn moeder en er werd
veel tussen hen gesproken.
Toen zeide Bolli : „wilt gij mij dat zeggen, moeder, waarnaar ik
begerig ben om het te weten? Welke man hebt gij het meest liefgehad ?"
Gudrun antwoordde : ,.Thorkell was de machtigste man en de grootste
hoofdeling, maar geen man was flinker dan Bolli en voortreffeliker in
alle opzichten ; ThOrdr, de zoon van Ingunn was de wijste man van
allen en de grootste wetskenner. Thorvaldr tel ik niet mee "
1) Er waren nog geen kloosters op IJsland. De bedoeling is, dat ze zoveel mogelijk
afgezonderd woonde, in een afzonderlik vertrek van de hofstede bij Helgafell.
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Toen zeide Bolli : „dat begrijp ik ten voile, wat gij mij ervan zegt,
hoe ieder van uw echtgenoten begaafd was, maar het werd niet gezegd,
wie ge het meest liefhadt. Gij behoeft dit nu niet langer te verbergen."
Gudrun antwoordde : „sterk dringt gij hierop aan, mijn zoon," zeide
Gudrun, „maar indien ik het iemand zeggen moet, dan zal ik u het
liefst hiertoe uitkiezen."
Bolli zeide, dat ze dat doen moest.
Toen zeide Gudrun; „Hem was ik het slechtst, die ik het meest

lief had."
„Dat menen wij," antwoordde Bolli, „dat het nu zeer naar waarheid
is gezegd," en zeide, dat ze goed gedaan had, dat ze dit had gezegd,
wat hij zoo begeerde te weten.
Gudrun werd een oude vrouw en dat wordt gezegd door de mensen,
dat zij blind werd. Gudrun stierf op de hofstede bij Helgafell en daar
rust zij.

Wordt vervolgd.

WILMA
(EEN INTERVIEUW)
DOOR

P. J. RISSEEUW.
„Een tram, mijnheer ? Aileen 's zomers hier! U loopt steeds maar
rechtuit — 'n klein halfuurtje zal 't wezen."
Het was tegen zonsondergang op dien laatsten vreemd-warmen
Februari Zaterdagmiddag, toen ik, nog verheugd over de pracht-reis,
dwars over de Veluwe, uitstapte in het dorp „achter de heuvelen."
Er overviel me een haast ongekende rust; het was om heel diep
adem te halen en even niet te denken aan het altijd-jagende stadsleven met z'n tingelende trams en verkeersagenten. Toen ik de
aangewezen weg had afgewandeld stond ik voor het nooit afwezige
„tuinhekje", 't welk achter mij dichtklapte, en even om mij heen
schouwend, zag ik een groene dennenhaag om het huis, 't welk me
een rustigen vertrouwden indruk gaf.
Een dame van ongeveer middelbare leeftijd deed open en verwelkomde
mij zeer vriendelijk,
Ze ging mij voor naar de huiskamer waar eenigen tijd gezamenlijk
gesproken werd over het bijzonder stralende voorjaarsweer en over
de reis.
Zou het anders gekund hebben, dat Wilma de natuur zOO bemint?
„Heerlijk is 't bier, vindt U niet ? 't Is bier zoo mooi ... die hei! U
kent zeker de zandstuivingen niet? Merkwaardig zijn ze, merkwaardig!
Er woont daar ver een schilder met z'n gezin, in een houten huis —
hij gaat nu weg geloof ik, — ik heb hem nog al eens bezocht;
heerlijk is 't daar — laatst nog, op een kouden Januariavond ging ik
terug naar 't station, maar dan die hei — —"
„Houdt U meer van de hei dan van de zee ?"
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„De hei geeft mij dikwijls dezelfde sensatie als de zee — hoewel
ik geen jaar oversla of ik moet eenmaal in Noordwijk geweest zijn."
Maar hier ook — och, de natuur is zoo mooi, heel het leven heeft
zooveel prachtigs, als je 't maar zien wilt en kunt."
M'n oog bleef even rusten op een klein schilderijtje, 'n bekende
reproductie, van het kleine meisje dat op een bank, aandachtig kijkt
en luistert naar een vogel, die niet ver boven haar zit to zingen.
„O, maar dan moet U eens iets anders zien — ik vertelde U juist
van dien schilder — merkwaardig is dat — wilt U soms even zien ?"
Ik volgde haar naar de ineenloopende kamer waar ik in de schemer
van het kaars-verlichtte vertrek eerst vaag een orgel ontdekte, en toen,
met het licht erOp, zag ik plots de teekening.
„U ii,oet weten, dat deze teekening een heel eigenaardige oorsprong
heeft. Ik ging eens naar een boschwachter om enkele inlichtingen die
ik noodig had voor een schets, Ik had een fout gemaakt ten opzichte
van het boschwachterswerk van thans, dat nogal verschilt met vroeger.
Ik ontmoette een jongen man, die mij niet alles kon vertellen wat
ik eigenlijk moest weten, „maar," zei hij, „dan moet U een eind verder
gaan, daar woont nog zoo'n ()Awe, °Uwe boschwachter, meen ik. Die
zal U misschien beter kunnen inlichten." Opeens zag ik voor mijn
verbeelding een ouden man oprijzen met een Lange grijze baard en
de handen gevouwen over een krukstok tusschen zijn knieen. En 't
merkwaardigste was, dat toen ik op de aangegeven plaats kwam,
niet eens dien ouden man gevonden heb ; ik ontmoette ook een jongen,
maar die oude boschwachter uit mijn verbeelding was eenmaal levend
geworden; ik teekende hem zoo in mijn schets: „Zonen der jeugd"
en zoo zag de schilder hem van uit mijn schets weer voor zijn verbeelding oprijzen — en nu zit hij daar en ieder denkt dat het een
werkelijk levend persoon geweest is."
Ik had reeds eenigen tijd met aandacht het huiswerk bezien ; het was
een °awe, °Awe boschwachter, leunend op z'n stok, zittend op de bank
voor z'n huisje. De teekening hing in een breede zware zwarte lijst.
„Moet u eens letten op dat spijkertje, dat daar zit, er hangt een
touwtje aan, dat gebruiken ze bij 't stroopen van de hazen — merkwaardig, hij heeft letterlijk niets vergeten."
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„Wilt u nu misschien meegaan naar de studeerkamer ?"
Ze opende een deur van een eenvoudige rustige kamer.
„'n Prettige kamer, vindt u niet? Gaat u nu gemakkelijk zitten —
zoo — "
Op het bureau was een petroleumlamp neergezet, welke een zacht
gedempt licht gaf, maar waardoor de omgeving wel wat vaag werd.
„Ik houd niet van electrisch licht — ik zou er niet bij kunnen
werken, maar dat behoeft ook trouwens niet, want ik kan alleen
's morgens werken en heb ik vanzelf 's avonds hier geen licht noodig."
Op den bekleeden schoorsteenmantel onderscheidde ik een klein
beeldhouwwerk: twee over elkaar geslagen handen.
„Wilt u eens zien? Die heb ik verleden jaar uit Italie meegebracht
voor dien schilder, hij had ze daar door een beeldhouwer laten maken
Vindt u ze niet prachtig ? Wat een uitdrukking! ... En dit," — ze liet
mij een groot portret zien van een jonge vrouw met donkere oogen,
waarin 'n bijzonder sprekende uitdrukking. Het deed mij direct denken
aan het portret van Blicher—Clausen, voorin 't „Verloren Tooverland" — „dit is het portret van de vrouw van den schilder. Ik moest
het altijd voor mij hebben, toen ik „Het schoone Leven" schreef. En
toch is dat Rita niet."
Er was even een stilte, waarin ik begon te beseffen, dat, wilde ik
de weinige tijd, die mij nog restte, goed benutten, met eenige vragen
moest komen, zonder teveel van den hak op den tak te springen.
„Is u jong begonnen met schrijven?"
„Neen — dat is wel heel merkwaardig geloopen; u moet weten,
ik ben heel veel ziek geweest — tot m'n drie en dertigste jaar eigenlijk.
In dien tijd heb ik toch nog gestudeerd, en m'n acte Fransch gehaald.
VOOr m'n drie en dertigste jaar heb ik nooit iets geschreven.
Ik kom eigenlijk uit de Betuwe, waar ik nog bij Ds. Pierson gecatechiseerd heb. Z'n wekelijksche voordrachten hebben veel voor mij
gedaan. U weet misschien niet, maar Ds. Pierson kon prachtig declameeren, zooals Vogel welhaast, en een keer ben ik zOO getroffen door
een machtig gebaar van hem, dat 't mij altijd is bijgebleven.
En zoo waren er meer kleine dingen, die mij later meer duidelijk
werden: ik zag veel, wat aan anderen voorbijging. Vooral m'n intuItie
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is altijd bijzonder groot geweest. Na m'n ziekte ben ik eigenlijk uit
blijdschap gaan schrijven."
„Dat is dan wel een eigenaardige tegenstelling met de meeste
auteurs. Ik veronderstel haast, dat 't u niet eens te doen was om
„kunst" te geven ?"
„In 't geheel niet, daar heb ik nooit over gedacht; ik gaf wat mij
gegeven werd en trachtte dat zoo goed mogelijk te doen."
„Had u dan van begin of absoluut geen bedoeling met uw werk ?"
„Neen — hoe bedoelt u dat eigenlijk — een bepaalde bedoeling, —
ik weet dat ik niet voor veel menschen schrijf, maar het geeft mij
een dankbaar gevoel, dat mijn werk altijd die menschen bereikt, voor
wie ik het geschreven heb."
„Voelt u zich als kunstenares geroepen met uw kunst moreelen
invloed uit te oefenen op uw medemenschen en hoe staat u dan
tegenover „woordkunst" ?"
„Ik verwerp natuurlijk de woordkunst niet, voor zoover ze „middel"
is om gedachten zuiver weer te geven. Maar doel mag ze m. nooit
zijn, kan ze ook eigenlijk nooit zijn. Ik geloof ook niet, dat iemand
als kunstenaar positief „roeping" kan hebben om een moreelen invloed
uit te oefenen, maar wanneer men de menschen heel lief heeft, doet
men het vanzelf."
„Voelt U uw schrijven als een zelfbevrijding ?"
„Ja zeker, wanneer er iets komt, achtervolgt het mij zoolang totdat
ik het heb opgeschreven."
„Kunt U ook zeggen hoe U staat tegenover de personen in uw werk ?"
„Dat is een belangrijk punt; wellicht gevoel ik dat 11661 anders als
andere auteurs, als de meeste schrijvers. Het leven is ontzaggelijk ;
het is vreeselijk en heerlijk tegelijk, bovenal heerlijk. Daarom heb ik
voor mij niet het recht het te „gebruiken" voor mijn kunst.
Het leven kan alleen maar beleefd worden, men moet er voorzichtig
mee zijn. Iemand zal misschien zeggen : Dat spreekt vanzelf, om goed
te schrijven moet men eerst beleefd hebben. Ja, maar dat beleven is
soms niet anders dan een soort van „Aesthetisch Empfinden". Wanneer
het niet dieper zinkt dan dit „Aesthetisch Empfinden," komt het
noodlottige „gebruiken" van het leven, d. i. van den nood en het lijden
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van de menschen. En dat is daarvoor te heilig. Aileen wanneer ik
het zelf doorgeleden heb, durf ik het geven. Ik voel, dat dit soms
schade doet aan mijn techniek. Dat behoeft het niet noodzakelijk te
doen, maar de draagkracht is wel eens te gering."
„Zoudt u ook iets kunnen zeggen over de grondidee van Uw later
werk ten opzichte van de z.g. „Christelijke kunst"?
„Voor mij is het ideeele schoonheid, „schoonheid bezien in het
licht van heiligheid." Ik kan nooit aan waarachtig schoon denken of
er komen mij een paar regels voor den geest uit een van Tennyson's
Arthur sagen, van de non, die voor 't eerst de heilige graal weergezien had :
,And when she came to speak, behold her eyes
Beyond my knowing of them beautiful
Beyond all knowing of them wonderful,
Beautiful in the light of holiness."

„U begrijpt wel, dat ik met dit gevoel van wat schoonheid is mij
nooit heb kunnen vereenigen met sommige uitspraken van de tachtigers,
al erken ik volkomen hun groote beteekenis voor onze letterkunde."
„Dan zal er toch meermalen iets moeten breken in de kunst, denkt
U niet?"
„O ja, het leven van de kunstenaars is z66 moeilijk ook voor hen,
die Christus niet kennen. Zij gaan soms z(5.15 in hun kunst op, zij
voelen zich zOO begenadigd dat zij, als ze 't noodig achten, er alles
voor zouden opofferen, ook wat niet opgeofferd kan en mag worden."
„U erkent dus niet dat het christendom en de kunst ieder een
verschillende weg hebben ?"
„Ik geloof niet, dat christendom en kunst voor mij een verschillende
weg hebben, omdat ik dit ideaal van schoonheid heb. Het gaat dan
naar de heiligheid toe, dat is, naar de volmaakte schoonheid. Maar
er zijn veel steenen op den weg en veel menschen die een helpen de
hand noodig hebben, die mag men niet voorbijgaan als men dien
weg wil bewandelen. En zoo geloof ik dat in sommige gevallen onze
kunst als ook ons kunstgevoel schijnbaar zal moeten lijden ondet
onze roeping als christenen. Toch maar „schijnbaar"; als het ideaal
werkelijk ligt, waar ik het meen te zien. Dan moeten er maar veel
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dingen weg vallen. Om een voorbeeld te noemen : „Het ivoren aapje"
van Teirlinck is een kunstwerk, toch accepteer ik het niet, ik vind
het niet zuiver."
„Hoe voelt U zich ten opzichte van uw werk in uw verhouding tot
de maatschappij ?"
„Ik voel niets voor politiek en begrijp er ook niets van. 1k heb
mijn eigen taak van God ontvangen en daarvoor heb ik krachten
gekregen. leder heeft zijn eigen taak. Zeer zeker geloof ik niet dat het
ieders roeping is zich met de politiek te bemoeien. Die er zich niet
wezenlijk in kan werken moet het m. niet doen."
„Gelooft U dat U met uw laatste boek „Die Vrijwillig Dragen" een
goeden moreelen invloed op de menschen zal uit oefenen ?"
„Ja, dat kan wel, och, het is voor mij 't meest heerlijk, dat bijna
altijd mijn werk juist de menschen voor wie ik 't heb geschreven,
bereikt, zooals ik ook wel merk uit gesprekken en brieven die ik
ontvang. Maar het heeft mij bevreemd dat er in de kritiek gevallen
is over het slot van mijn laatste boek. 1k geloof niet dat dit slot de
menschen op een dwaalspoor zal brengen. Wel de menschen die niet
heel eerlijk lezen, men kan in dat boek niets overslaan, maar tegen
onserieuse menschen kan men zich niet verweeren. Het kan soms
noodig zijn op sommige woorden van Christus, die toch de waarheid
bevatten, eens meer licht te laten vallen dan gewoonlijk. Christus
heeft toch gezegd: „Ik blijf met ulieden tot aan de voleinding der
wereld." Zou Christus dan nog geen wonderen kunnen doen ? Wie zal
zeggen, hoeveel wonderen Christus nog dagelijks doet?"
„U neemt me niet kwalijk, maar 't is een algemeene vraag, die ik
voel opkomen: zou daar wel iets in kunnen schuilen van scientisme ?"
„Neen — dat ontken ik beslist — ik ben geen scientist; wel erken
ik, dat het scientisme christelijke waarheden, die onze orthodoxe,
onze kerk in 't algemeen, schandelijk verwaarloosd heeft, sterk naar
voren heeft gebracht, ik noem alleen maar in verband met wat ik
over Teirlinck zei: de kracht en de beteekenis van de gedachte : waar
men zijn hart en zijn verstand mee vult, daarmede maakt men de
sfeer, die men rondom zich heeft. Wij zijn gewoon geraakt ons
tevreden te stellen met het negatieve (geen kwaad denken en bedenken)
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maar het positieve: (al wat eerlijk en al wat liefelijk is, en al wat wel
luidt) te bedenken, positief de bedenken, daar komt men veelal niet
aan toe, dat wordt zelfs in sommige kringen als gevaarlijk en onrechtzinnig geoordeeld."
„Als men begreep, hoe groot de kracht van de gedachte is en hoe
ver die reikt, dan zou men ook de beteekenis van die vermaning van
Paulus voelen, en zich niet onnoodig verdiepen in dingen, die niet
zondig zijn. En van den anderen kant wordt er wel eens tot ons
gezegd: men moet de waarheid toch aandurven, men moet toch op
de hoogte zijn. Ja — maar door boeken in handen te nemen, die niet
zuiver zijn, kennt men niet op de hoogte. Op de hoogte komt men
door het leven. Als het leven, als God een mensch in aanraking brengt
met de donkere dingen, die er zijn, dan moet men durven zien en
dan komt men op de goede manier op de hoogte. Maar zijn sfeer
heeft men zuiver te houden."
„Gelooft u, dat de menschen uw werk volkomen begrijpen — en
voelt u zich geroepen om naar den zin van het publiek te schrijven
of is u 't eens met Kloos, als hij zegt, dat de schrijvers maling aan
de menschen moeten hebben, omdat zij zich de moeite niet willen
getroosten met den sfeer van een auteur eigen te worden, door zich
in te leven?"
„Ik denk nooit over den vorm, waarin ik schrijf — dat komt zooals
het komt. Ik voel bijv. heel weinig verschil in vorm van .,Elze" met
m'n andere boeken — alleen zijn de laatste voor mijn gevoel technisch beter."
„Ik veronderstel, dat dit verband houdt met de eigenaardigheid van
uw schrijven eerst op lateren leeftijd, en u zich eerst niet bewust was
„kunst" te geven. En daarmee in verband zal het u misschien vreemd
gevallen zijn, dat er volkskunst van u gevraagd is - en vergelijkingen
gemaakt zijn als met „Selma Lagerlof."
„Ja — dat ik niet meer „volkskunst" geef, als men dat zoo noemen
mag, is niet omdat ik het leven „in het yolk" niet aanvoel, maar eenvoudig omdat ik er geen pen voor heb — ik kan het niet. Als ik eens
iemand uit het yolk, uit de onderste lagen van het yolk — beschrijf,
kan ik nog niets anders dan den binnenkant geven de „grand seigneur".
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De kleine mensch, die aan den kant van den weg staat, en die in
mijn oude Gart Jan ook was, kan ik niet teekenen, dat moet een
ander doen, die daar gaven voor heeft — mijn werk ligt ergens anders.
Wat de vorm betreft, vind ik „Die vrijwillig Dragen" weer dichter bij
„Elze" staan, maar het vervolg op „Het schoone Leven", dat ik nu aan
't schrijven ben, komt weer in dienzelfden toon te staan. En dan die
„verwantschap" met Selma Lagerlof — ja — ik voel zeer groote verwantschap met haar. Zij teekent ook den binnenkant — ik houd buitengewoon veel van haar werk — maar ik moet toch glimlachen, als men
zegt, dat mijn werk aan Selma Lagerlof doet denken, want ik acht
haar zoover boven mij, dat ik het bijna komisch vind, als men mij
met haar vergelijkt, Als er iemand is, wiens invloed ik ondergaan
heb, is het geweest Madame de Gasparin. Ik was 18 jaar, toen ik van
haar las. lk kon toen natuurlijk nog niet denken, dat ik later zelf zou
schrijven, maar ik had een groote bewondering voor haar en door
het diep-religieuse in haar werk, voel ik mij nog meer aan haar
verwant dan aan Selma Lagerlof,"
,.Toch moet u zich niet te veel verwonderen, als ik zeg, dat veel
menschen eenigszins gereserveerd tegenover uw werk blijven staan.
Ik geloof, dat dit voortkomt uit het ietwat geheimzinnige en eigenaardige sfeer, die er leeft in al uw boeken. Bijv. toen u voor 't eerst
een schets publiceerde in Opgang „De Bruidsketting", heeft men van
verschillende zijde om de beteekenis gevraagd. Nu hebt u schetsen,
die veel minder „vaag" zijn, zooals „Liefdes Jonkheid" en „Grand
Seigneur", maar het was opmerkelijk zooveel menschen als ons gevraagd hebben naar de beteekenis van „de Bruidsketting".
„Nu U dat zoo zegt, kan ik mij wel eenigszins indenken dat, uw
kring van lezers, die misschien niet aan mijn werk gewend is, moeite
gehad hebben met „Die Bruidsketting" hoewel ik er toch verbaasd
over ben. In mijn kring heeft niemand er last mee gehad.
„Een van uw lezers heeft toen gevraagd of het de geschiedenis was
van een vrouw, die haar man door den dood verloor.
„Dat is niet zoo — er staat toch duidelijk, dat hij niet stierf —
dat hij uitgeschakeld werd, opgeborgen, zooals het te vroeg versleten
schakeltje van de bruidsketting, in het kastje opgeborgen werd. Het
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was een man, die met uitgebreide armen door het leven ging, en aan
wien zich vastklampte al wat ellendig en verminkt was, wat zich
van God verlaten voelde, schipbreukelingen van het leven. Hij gunde
zich geen rust en gaf zich geheel, totdat zijn kracht was gebroken.
Toen is hij zelf geworden als de zenuwzieken en de zoogenaamde
krankzinnigen, die hij geholpen had. Hun harten zijn in de gevangenis.
En de maatschappij weet geen raad met die menschen, ze hebben
hem opgeborgen.
Ik behoef niet te zeggen waar. En toen is het leven z'n gewone gang
gegaan. Maar de vrouw met de bruidsketting, kon dat eene schakeltje
niet missen, omdat de bruidsketting ongerept moest blijven. Ze wacht
op hem, met hetzelfde geloof, waarmee hij geloofd heeft in de kracht
van den meester, om de armen, die hij hielp. En naarmate zij dichter
komt bij de absolute zelfovergave, komt zij dichter bij hem, en leert
beter de kracht begrijpen. Vroeger stond zij daarbuiten. Zij wacht,
met haar jongen. Hij is het die alles breekt en tegelijk hartstochtelijk
liefheeft. Hij is reeel en eigelijk symbool van haar strijd om tot
absolute overgave te komen. Alles en deze schets is symbool, en
alles is werkelijkheid, zooals dat in het leven zoo dikwijls gebeurt.
De vrouw ziet terwijl haar aardsche licht wordt uitgebluscht in het
geloof den helderen dag aanbreken waarop de deuren opengaan. Er
zijn allerlei dingen in die schets, die in dit verband hun beteekenis
hebben. Ik behoef daar niet nader op in te gaan. Ik heb in deze
schets eenvoudig het wachten van deze vrouw op haar man geteekend.
Ze weet, dat de deur van de gevangenis eens zal opengaan.
Hiermee in verband met wat ik U reeds meedeelde over mijn sterke
intuitie, wil ik U dit nog vertellen:
Eens — het is al een heelen tijd terug, zag ik die vrouw met die
ketting werkelijk. Het was misschien vreemd — ik weet het niet. Ik
zag opeens voor mijn geest oprijzen een vrouw in een donke y kleedje,
met een fijnen gouden ketting om den hals. Ik zag kinderen op haar
schoot spelen met den ketting en ik zag hoe telkens eenzelfde schakel
brak. Verder zag ik niets. — Later ontwikkelde het zich verder, kwam
er contact tusschen wat ik gezien had en het leven. D. w. z. het
innerlijk gebeuren in een leven .... en toen heb ik de schets afge-
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maakt. Dat motief heb ik ook pas gekregen zooals al mijn motieven
toen ik begon te schrijven."
„Voelt u het niet als een bezwaar, dat in Uw werk de menschen
onwillekeurig niet meer spreken naar den aard van hun persoonlijkheid
en dat u het altijd zelf zoudt zijn die spreekt, juist omdat u, zooals
u gezegd hebt, alles eerst zelf moet doorleefd hebben?"
„Neen, dat gevoel ik niet zoo. U moet niet vergeten, dat de menschen
tegen mij meestal Anders spreken. Zij geven mij den binnenkant, en
die is nu eenmaal anders dan den buitenkant.
De menschen geven mij zooveel moois, zij spreken naar den aard
van hun persoonlijkheid, ik luister maar. Zij geven mij altijd zooveel
van hun diepste en beste, misschien omdat zij mij hun lijden geven.
Dan gebruiken ze vanzelf andere woorden dan die men in den
gewonen dagelijkschen omgang gebruikt. Misschien is er in de diepte
van het leven ook wel een groote samenklank van stemmen.
Ik ben er van overtuigd dat er nog heel veel aan mijn werk ontbreekt, maar ik kan nooit begrijpen, als er gezegd wordt, dat mijn
werk niet reeel is. Het is zoo reeel, als maar eenigszins mogelijk is.
En u wilt er iets van gaan vertellen voor uw lezers, maar eigenlijk
gezegd, geloof ik niet dat uitleggen iets helpt.
Ik geloof aan het uitstrooien van het zaad en aan de toebereide akker.
De dingen, het zaad, dat men uitgezaaid heeft, kan jaren lang
onvruchtbaar blijven — dat komt, omdat de akker niet bereid is. Als
de akker bereid is, open ligt om te ontvangen, dan komt het zaad
vanzelf op. Dat was met Christus' woorden zoo, het zal met onze
arme woorden niet anders zijn."
„Leest u veel moderne literatuur?"
„Dat zult u wel vreemd vinden, maar ik lees heel weinig. Ik moest
eigenlijk veel meer lezen.
„Hoe vindt u bijvoorbeeld het werk van Scharten-Antink ?"
„Dat is wel een van de auteurs die ik het liefste lees. — Vooral
„'t Geluk hangt als een Druiventros", Dat is een prachtig werk."
„Hoe denkt U over de christelijke literatuur van onzen tijd en de
tendenz-lectuur als van von Maltzahn?"
„Och, wat die tendenz boeken betreft laat ze maar — de moraal
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is goed — en wat ik over die andere denk doet er eigenlijk zoo
weinig toe. Ik houd van het werk van Willem de Mêrode en Martien
Beversluis, Jacqueline van der Waals. Het is moeilijk om op te gaan
sommen. Voor Geerten Gossaert's „Experimenten" heb ik een groote
bewondering.
Verder ken ik prachtige verzen van Boutens. Van Frederik van Eeden
heb ik veel gehouden als ook van Gezelle en anderen.
Geraert van Suylesteyn wordt ook wel goed, geloof ik.
„En de dramatische kunst ?"
„Daar kan wel een verheffende invloed van uitgaan op het yolk,
maar Kier dient men ook z'n sfeer zuiver te houden."
Het was hoog tijd geworden voor den laatsten trein, die mij naar
huis moest brengen.
Uit het schemerige vertrek kwamen wij in den gang, Ze deed mij
vriendelijk uitgeleide. Het tuinhekje klapte, Ik liep, waarschijnlijk door
de duisternis misleid, een anderen weg als ik gekomen was.
Plots stond ik in de drukke dorpsstraat, waar ik mij bedacht dat
het Zaterdagavond was, De menschen liepen vroolijk in hun avondkleeren onder het electrische licht van de etalages. Het was er toch
niet zoo rumoerig als in Scheveningens dorpsstraat.
Toen de trein voortjakkerde, de heuvelen op, en verder de hei over,
moest ik bij beurte denken aan de rustige omslotenheid van Wilma's
studeerkamer, en aan de lichte drukke straat, die me toeleek als een
vreemde verdwaalde ster, vonkend midden op de hei, waaromheen de
avondlijke stilte oppermachtig moest zijn. —

BOEKBESPREKING.
Solaes door J. W. de Boer. Rotterdam. W. L. & J. Brusse's
Uitgevers-Maatschappij, Rotterdam MCMXXII.
Dit boek ligt al een poos op bespreking te wachten. Dat het zo lang op
mijn schrijftafel gelegen heeft, ligt behalve aan mij ook aan het boek zelf.
Het doet geheimzinnig, het boek is vreemd, men gaat grote verwachtingen
koesteren, maar wat de titel belooft, ontvangt de lezer niet. Ondanks vele
schitterende recensies, kan ik niet anders zeggen dan dat Solaes mij een
teleurstelling is geworden. Ik heb geaarzeld om dat te zeggen, omdat enkele
gedeelten een heel eind hooger staan dan het meeste, dat tegenwoordig
verschijnt.
Neem b.v. de komst van Vromonde op Ballinghove :
„Roerloos staat Hero. Zijn ruige kop is een brok rots boven het land van
zijn romp.
Door den voorhof zweeft de jonge vrouwe nader als een belofte. Zij ziet
omhoog. Zij ziet Hero aan. Strak. Grauwer dan zijn stugge huffs is hij. Zij
aarzelt niet : deze is de beer en meester.
Gracielijk neemt zij haar kleed en bestijgt de breede treden der drie terassen.
Hoog, als uit den zwaren wal-zelf gegroeid, Hero.
De jonge edelvrouwe neemt heur Karen in den arm, — de andere houdt
haar kleed
nijgt en spreekt.
Zij vraagt.
Als een schuchtere eerste lentevogel moet haar stem geklonken hebben.
Hero schrikt.
Maar dan komt het onverklaarbare-in-hem tot opstand en verzet. Zijn
wenkbrauwen fronsen zich. Somber en rauw, snauwt bij een vraagwoord
terug, als smijt hij een steen.
Gekreukte verwondering overbloost schaduwend Vromonde's fragiliteit ;
dan werpt zij Hero haar trots voor de voeten, lachend (p. 45, 46).
't is alleen maar jammer, dat vlak daarna de „legenden" de schrijver in
de rede vallen: „Wat vraagt Vromonde Hero? en wat wedersmijt hij haar
met z'n schorre geluid ?
De legenden vertellen alleen van haar trotschen lach.
Verder verschillen alle gissingen." (p. 47)
Even later :
„Als een laatste vogel in den nazomer," zegt de legende, „zoo klonk
haar stem." (p. 47)
Zo komt telkens die bemoeizieke legende met haar opdringerige stem het
verhaal verstoren.
Ook valt de schrijver zichzelf meermalen in de rede met b.v. een uitroep
als „Ach, wie kent de vreezen van verwrongenen, dwazen, en van dieren ?" (p. 130)
Het verhaal lijdt verder nog aan een derde onderbreking : we vernemen
door elkaar het tot bewustheid komen van de dwaas Solaes en de geschie-
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denis van zijn voorgeslacht : de Heroden. Afwisselend behandelen de hoofdstukken nu deze, dan die geschiedenis.
Evenals Solaes pas in het laatste hoofdstuk tot helderheid komt, wordt
ook aan de lezer het verband tusschen de geschiedenis van Solaes en de
Heroden pas duidelik in het slot van het boek. En wat voor verband dan
nog. We weten dan, dat Solaes het kind is van Roland en Isoude, dat hij
is de laatste uit het geslacht der Heroden. Nu zouden we verwachten, dat
de geschiedenis van zijn stamboom ons licht zou verschaffen om Solaes te
begrijpen.
Is het, omdat hij een kind van Roland en Isoude is, dat we hem in het
begin van het boek aantreffen als dwaas ? Zeker niet, de overmoedige liefde
van die twee heeft te zeer de sympatie van de schrijver. Is het 't bloed van
Hero, de Bruut? Waarom mist hij dan diens kracht ? Wat bracht hem in
die toestand van verdwazing ? Wat heeft de wereld hem gedaan in zijn
jeugd ? Waarom gaat hij naar die wereld terug ? „Omdat Gods hart slaat,"
zegt de schrijver. „Een slag. 'n Ontzaglijke klank." God roept hem. Hij gaat
„de lichtende nacht in." Wat gaat hij doen ? De zonden der Heroden boeten ?
Vertroosting, Solaes brengen ?
We zouden zo zeggen, dat boete en troost niet meer nodig zijn, want de
schrijver heeft in het huwelik van Roland en Isoude de oplossing al gevonden,
als hij Goidschalk het uit laat spreken: „Noch met God, noch met kunst
is men een waarachtig mensch. Dat kan men hoogstens worden, wanneer
men liefheeft boven leven-en-dood. Daarom : Leve Isoude, leve Roland! Zij
hebben het geknakte ras voorgoed gebroken !" (p. 245)
Wat maakt de Boer van God, kunst en liefde ?
Voor God — opzettelik vermijdt hij de hoofdletter bij Zijn naam — heeft
hij niets dan minachting en haat. Bij de turvers, die zonder God leven, heeft
Solaes het best, maar bij de kleiboeren, daar zijn de kerken.
„Huiverend zit Solaes erbij, als de predikers met de vlakke hand op het
evangelie petsen ; hij weet dat dat zoo hoort, omdat ervoor betaald is, Hij
hoort hoe zij donderen, tot heeschwordens toe, om hun dommelend audiHoe harder de
torium de huid vol te razen met hel-en-alle-duvels
blauwe boeren snuiven, des te hysterischer lamenteeren de zielverzorgers
over het bloedgerichtelijk einde dezer zondenwereld.
Na afloop nemen de boeren een hartversterking. „Wat een donderjool
vanmorgen in de kerk," zegt er een tot Solaes. En een ander : „Je moet billijk
toegeven, dat wij waar voor ons geld krijgen." (p. 99)
Er zit nijdige spot in dergelike beschrijving, die door zijn gemis aan geest
zijn gemis aan kunstwaarde niet kan vergoeden.
Een bittere grap van hetzelfde gehalte vinden we in het gesprek tussen
Solaes en Marja over de ,,stormer". Als Solaes vertelt van de verschrikkelike
storm en hoe het zwiepend geweld Hero vanzelf leerde bidden uit louter
bangigheid dan vraagt Marja: „Is 't in andere landen ook zoo ?"
Ja!"
„Wat? Het bidden uit bangigheid?...
„Nee, ik meen van die stormers"
(p. 155).
En de kunst? De kunst verwringt het leven van Adel en Alleene. De kunst
doet Isoude naast Joen verkommeren.
Al geeft de kunst geen bevrediging, de kunst schijnt meer beslag op de
mensen te leggen dan God. De boeren leefden tenminste hun eigen leven,
Alleene en Joen hebben slechts tijd en gedachte voor hun kunst, vernietigen
hun leven voor die kunst.
Maar groter dan die beiden is de liefde, Afzichtelik, overal verwoesting
brengend is de woeste begeerte van Hero en Wigo.
Rolands liefde voor Isoude, de vrouw van Joen, is dan de ideale liefde,
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waarvoor de linde gaat bloeien, de sloten openspringen, de grendels vallen.
Als het verhaal die hoge liefde bereikt heeft, dan kan Solaes de wereld weer
in. Dan gaat hij, met zijn zoete naam van vertroosting.
Wie zo het leven ziet, diens boek moest een mislukking worden. Er moet
nog heel wat in de Boer tot rust en tot klaarheid komen, voor hij een boek
zal schrijven van overtuigende kracht.
„Het legendensnoer knapte.
Een gelukkig, toeval. Want nu blijven er geen vragen over."
Zo lezen we aan het begin van het laatste hoofdstuk. Ik vermoed echter,
dat bij de schrijver nog vele vragen over zijn. 'k Hoop, dat hij nog eens een
beter antwoord geeft.
v. H.
Levensvreugde, door Nelly van Dijk-Has. Uitgevers Mij.
„Holland" Amsterdam.
Het nieuwste boek van Nelly Has „Levensvreugde" is een aardig boek.
Toen ik boven aan bldz. 87 gekomen was, waar Max, nog eens lezend in
„de Negerhut" er niet aan dacht critisch te lezen, maar las „met z'n
hart" — toen bedacht ik mij dat, de meeste menschen. het „lezend" publiek
66k meestal, doorgaans met het „hart" lezen. En nu zijn er m.i. boeken,
die, wanneer je ze critisch leest er bedenkelijk afkomen, maar wanneer je
ze met je hart leest, een warmte laten nagloeien, soms nog dagen lang.
Zulk een boek vind ik „Levensvreugde", dat een plaats vond in een serie
„Lichte lectuur voor ledige uren". Hoewel ik weinig menschen ken, die
beschikken over „ledige" uren, vind ik het niet onaardig gevonden. De
uitgevers zelf zijn zoo eerlijk althans, dit boek niet onder „literatuur" te
rangschikken. Nelly Has vind ik een christelijke schrijfster die boeken schrijft
zooals een andere vrouw gezellig een huis aankleedt. Ik heb in dit boek
geen aanleiding kunnen vinden om er eens flink over te „toornen", daarvoor
is het te vriendelijk en ook te bescheiden.
„Levensvreugde" verhaalt van Elly van Dalen, een schat van een meisje,
dat woont op de Marnixkade in Amsterdam. Haar moeder is een model
moeder en haar vader eveneens, zoo ook haar broertjes en zusjes. Elly moet
wat verandering van lucht hebben, — ze lijdt aam malaria koortsen — en
dan komt ze te logeeren bij een Oom van haar, een aardige dokter met een
aardigen zoon, en een hooghartige trotsche dochter. De familie band was
zeer verslapt, als gevolg van te groote tegenstelling in omgeving en „afkomst"
Lette, de dochter van Oom, vindt haar familie in Amsterdam te kleinburgerlijk.
Elly verricht wonderen in Oom's huis, waar ze als vreemden bij elkaar
leven, en elkaar stil verteren omdat de ware levensvreugde er gemist wordt ;
zij heeft de natuur van haar moeder, en begint zich met liefde te geven
aan een onguur bekend staande vechtersbaas, Bartman, en een ongelukkig misvormd meisje, Roosje, dat een moeder heeft om van te rillen.
Later, hoewel na veel conflicten met Alette, en ook Oom en Max, overwint
Elly, en blijkt, dat Bartman niet zoo slechts is ais de menschen hem door
hun voortdurend afstooten trachtten te maken. Ze vermurwt z'n hart,
en ook dat van Roosje en ten slotte van iedereen, zelfs dat van de hooge
koude Alette, wier trots gebroken wordt, en in wier hart dat bijna dood
was gevroren in liefdeloosheid het leven zuiverder en warmer begint te
kloppen.
Max is zich inmiddels zoo aan Elly gaan hechten — en dit is wederkeerig — dat er in de toekomst beslist een verloving van komt.
Zelfs het religieuse leven, dat op laag peil was komen te staan in Ooms
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huis, keert terug met de geschiedenis van Zacheus, bij Wien Jezus in huis
wilde komen.
Dit is ongeveer de inhoud van het eenvoudig opgezette verhaal. Vrij
goed teekent de auteur de pijnende conflicten tusschen Elly en Allette.
Vooral de laatste figuur is strak gehouden.
De grootste fout in dit boek kan men op iedere bladzijde lezen : het is,
wat de familie van Dalen aangaat, vooral Elly, te zonnig Het is wel prettig
om eenige uren met zulke voorbeeldige menschen, en zulk een fijn, zacht
en warm-geloovig meisje te vertoeven maar, als niet vlak daarna het leven
weer wondde en scheurde ! Gelukkig ben ik het geloof aan edele naturen
niet geheel verloren, 1k weet dat er menschen zijn, met zulk een hart vol
liefde voor den ellendige, en verdwaalde, wier leven een groote liefdedaad
is, maar dan toch — ook in hun hart en leven is veel wisseling van goed
en kwaad, krachtige idealen en hopeloos banale levens-neteligheden.
Nelly Has kan goed vertellen, maar het is jammer dat zij dit boek te
mooi wilde vertellen. Ik wil niet zeggen dat dit niet moraliseerend kan
werken — o — misschien wel, maar Nelly Has wil met haar schrijven
ook ontroeren -- en dat vermag zij hoogst zelden. Daar is haar geschrijf
dan ook blijkbaar te „lichte" lectuur voor. Een boek ontroert mij als er
ziel in zit, en liefde en haat en schoone en zwarte gedachten, maar in en
boven dit alles de belofte van een hoogere en schoonere harmonie, zooals
in dit boek wel is waar iets van ware Levensvreugde Licht.
Nu deze schrijfster al vele boeken geschreven heeft, welke gaarne door
„jonge dames" gelezen worden, in welke boeken zij blijkens haar laatste,
dat ik hier voor mij heb liggen, niet hooger komt dan het gewoon beschrifvende
en vertellende twijfel ik er toch sterk aan of wij van Nelly van Dijk—Has,
nu nog iets zullen kunnen verwachten dat onze Christelijke literatuur verrijken zal. Haar werk mist, en ik neem nu maar dat laatste boek — vooral
sfeer. Sfeer is toch iets onmisbaars in een roman. Zoo goed als nergens
trilt er een fijne spanning, overal stuit je op de auteur die er als de kippen
bij is om alles toch maar duidelijk te beschrijv en en te vertellen, met meestal
o, zulke gewone woorden: „menschen uit welken stand ook, die niet wilden
— die de krachten en gaven die God hun gaf, zij door lakschheid of onwil,
maar moedwillig, te loor lieten gaan — waren hem cen gruwel *) blz. 2)
„boog dan eerbiedig haar hoofd. (blz. 15) „Ik voel nu niets dan geluk" —
fluisterde hij hevig-bewogen" (blz. 21.) Dokter van Duren stapte haastig uit
een schamele woning . . . (blz. 34.) „Gaat va der hem voorlezen", vroeg Rie
naief (blz. 53).
Zoo is er of iedere bladzijde wel iets te vinden dat slechts getuigt van
een gewoon-middelmatig talent, dat zich echter voor de massa prettig laat
lezen. Nelly van Dijk-Has schrijft ongeveer in den trant van mevrouw
van Hoogstraten, die nu echter, naar ik vernam aan haar eerste „echte"
boek bezig is, dat zij schrijft slechts in uren wanneer zij geinspireerd wordt,
stil teruggetrokken in haar werkkamer.
Het gegeven in Levensvreugde is maar eenvoudig — en dat is gelukkig.
Voor een familieroman moet deze auteur haar personen dieper aanvoelen
en dan toch nog veel objectiever uitbeelden zoodat, vooral in de gesprekken,
je de menschen beter kunt herkennen en ze niet allemaal in gelijken
trant spreken.
Het boek is al wel bijna uitverkocht, doch een tweede druk zal er ook
nog wel ingaan. Vele menschen lezen immers gaarne veel liefs en goeds
van anderen ? En dan is het leven nog zoo kwaad niet! !
Als je dit boek met je „hart" leest is het wel een aardig boek.
P. J. R.
a) Cursiveering van mij P. J. R.

Liederen van Geraert van Suylesfeijn.
LIED DER GEMEENSCHAP.
AAN LEE.

Broeders, die strijdt, en troost en kracht behoeft,
Laat dit gedicht u tot een troostwoord wezen
En tot een kracht, als gij uzelf moet vrezen
Om wat, in u, de goede Geest bedroeft.
Gedenkt: gij zijt niet eenzaam hier beneden,
Grijpt u de lust der zoete zonde aan —:
Ontelbaar velen zien dezelfde waan
En staan in strijd. En gaan. En bidden. Fleden!
Bidt gij dan ook. En duizenden gebeden
Gaan op tot God, en roepen voor Zijn troon —
Dan neemt ze Jezus, Zijn beminde Zoon,
Die onze smart voor God heeft uitgeleden.
En in de zielen gaat het Wonder dalen,
De goede Geest vervult hen met Zijn kracht —
Zij laten af. En in de stille nacht
Blijft Gods genade in Godsgemeenschap stralen.

LIED.
Ik ben mijn twijfelmoedigheid verloren,
Ik heb de wereld nooit zo schoon bemind.
Ik ben ontwaakt, ik ben opnieuw geboren,
Ik leef, ik leef, open voor zon en wind!
Ik zal mij laten gaan op uwe baren,
0 zee van leven! Drijf mij immer voort 1
Ik zal de schitter van uw vloed vergaren,
Gierig en fel, door al uw pracht bekoord.
Nu hebt gij mij, leven, opeens genomen.
Hier ben ik! maar vergeef mij, leven, dat
Ik u eenmaal in toegesloten dromen
Schuchter ontweek, eens uw geluk vergat.
Ik zal voortaan de bloemen van de weide,
Het rodend lover, buigend naar mijn pad,
Als mijn genoten zegenen en blijde
Gaan tot de sterke weelden van mijn stad.
Ik ben mijn twijfelmoedigheid verloren,
En heb de wereld nooit zo schoon bemind —
Ik ben ontwaakt, ik ben opnieuw geboren,
Ik leef, ik leef, open voor zon en wind!

PSALM.
Ik kan bijna niet meer met woorden bidden,
'k Leef in Uw eindeloos Helal te midden
Van Uw gedachten en Uw rijke daden,
Ik ben in U, gedrenkt door Uw genade.
'k Behoef U niet meer, als weleer, te zoeken,
Ik vind U steeds: in mijn beminde boeken
En in de gele licht-doorschenen bomen,
En in mijn arbeid en mijn blijde dromen.
Ik ben verheugd om U, dat Gij wilt wezen,
En dat ik ben, en in Uw licht gerezen
Zoals de zoete bloemen in de Lente, —
Dat Gij Uw pracht in mijne dorheid entte.
Nu is het nacht — bestendig nog Uw zegen
En kom mij morgen in den uchtend tegen,
En doe Uw zon, tot aan het avond-dalen,
Over mijn hoofd in Uwen luister stralen!

MARCELLES EMANTS.

Zoo vallen ze, de een na den ander, onze mannen van '80. Want
al is Emants evenals Couperus, nooit bij de tachtigers aangesloten
geweest, beiden behooren toch tot de groep. Misschien zijn deze twee
gestorvenen wel de belangrijkste der beweging, in elk geval zijn het
figuren van bizonder groote beteekenis, om hun streng persoonlijke
onafhankelijkheid, Toch is bijna geen tegenstelling scherper te geven
dan het werk van Couperus en Emants. Twee uitersten. Het fijne
charmante en beminnelijke van Couperus staat daar zoo heel vreemd
en ver tegen het harde, wrange, groot-eerlijke van Emants. Beiden evenwel dragen over hun werk dat hoog aristocratische, dat hen weer van
de 80ers doet onderkennen.
Emants heeft gegeven het breed epische en dramatische, dat zijn
volgelingen slechts fragmentarisch hebb en gekund.
Lilith (1879) en Godenschemering (1883) zijn werken van buitengewone beteekenis. Een nagelaten bekentenis, mag vreeselijk zijn van
donkeren afschuw, wijsgeerig, ontstellend zeker en waar, het wordt
toch gerekend tot het voortreffelijkste van de werken der wereldliteratuur.
Heel zijn werk is omhangen met een duister en bijna beangstigend
donker, dat de ziel zwaar drukt en toch ontroert van waarheid. De
vastheid en starheid sloeg op de aarde in den tijd van weekheid en slapte.
Daarom staat Emants werk daar aan het begin der jongere periode,
als een groote, hooge, bijna niet te bestijgen berg.
Donker en zwaar en hard en koud, doemt het als een ontzaglijk
gevaarte omhoog, tegen den literairen hemel.
Niet alleen staat het daar aan het begin eener nieuwe periode, het
shift ook onverbiddelijk een oudere af. Daar moest een ander leven
achter liggen.
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En daar lag een ander leven achter.
Nu is zulk een groot gevaarte moeilijk, haast onmogelijk van nabij
to bezien, — wij staan toch dichtbij — immers men moet op een ruime
afstand staan, dan ziet men de aarde waarin het wortelt, dan ziet men
of den top ten hoogen hemel stijgt. Dan kan men ook oordeelen of
het geheel is toegespitst, naar boven ....
Nu is 't zO6 moeilijk, het lijkt nu maar een hard en onmeedoogend
stuk graniet, stomp naar boven, dreigend naar boven, en dreigend naar
de aarde ..
Marcelles Emants is gestorven. Een voortrekker en kampvechter, een
strijder van het front der 80ers. Deze groote waarheid-willer die
antwoord zocht, heeft antwoord ontvangen, op de vragen die zijn leven
vervulden en omgaven, en wij leven en er blijven voor ons vele vragen
v. D.
en vele raadselen, zonder antwoord en zonder oplossing.

MENSCHENHANDEN
DOOR

WILMA.

XII.
Den volgenden morgen werd Erie laat wakker, en langzaam, heel
langzaam schreed ze door de poort van haar droomland in den nieuwen
dag. Zoo zwaar had de slaap haar toch geboeid en terwijl ze met
wijd-open oogen de kamer lag rond te kijken en er zich van bewust
werd. dat Wybo al opgestaan en naar beneden gegaan was, had ze
nog 't gevoel, dat haar handen gekluisterd lagen op haar borst; iemand
had in den slaap haar handen gekluisterd, en achter haar voelde ze
nog de nevelige gestalten, waar ze met duizend allerfijnste draden
aan gebonden zat. En terwijl haar geest benauwd zich trachtte los
te rukken en het dagleven met iedere minuut al klaarder door de
half gesluierde vensters van haar woning drong, merkte ze opeens,
dat ze w erkelijk met haar handen stijf gekruist over haar borst lag.
Ze kwam haastig overeind en haalde diep adem. Dat was dus de
oorzaak van haar benauwdheid. Nog eens . . . diep . . . ademhalen,
toen plotseling viel op haar de geheele werkelijkheid van den dag,
als een last!
Ze keek naar Wybo's ledige bed en legde zich toen weer stil, rechtuit,
vermoeid en omsponnen door een weefsel van pijnlijke gedachten.
Ze had bijna geen moed om op te staan, er kwam een tot nu toe
ongekend gevoel van onzekerheid in haar leven.
Wat gebeurde er toch ? Wat zou er vandaag gebeuren. Plotseling
leek het haar belachelijk, dat ze den heelen vorigen morgen bezig
was geweest met toebereidselen maken voor het feest. Kon je wel
ooit een feestdag maken? Dat deed je voor kinderen, als je zelf geen
feest kon vieren.
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Zij had geen feestdag noodig! Iederen dag, dat ze Wybo had was
feest, en dat eene kleine oogenblik van gemis gisteren avond was een
afgrond van verdriet.
Dus moest ze voor Betty en Mevrouw Norden feest maken en arme
Betty was ziek van verdriet!
Het was belachlijk, het was om het uit te schreeuwen! Vroeger,
bij moeder zou zulk een situatie onmogelijk geweest zijn. Nu was
het haar taak vandaag de „situatie" te redden! Ze begon hardop te
lachen en toen began ze hardop te schreien. Was Wybo er maar,
dan kon ze tenminste met Wybo het heele, eerste begin maken, voor
er iets bedorven kon worden, ze zou hem alles zeggen van gisteren
avond en dan zou ze probeeren Betty te helpen. Mientje klopte,
bracht thee boven en feliciteerde met een eigenaardige uitdrukking
op haar gezicht, nieuwsgierige meewarigheid gemengd met de brutaliteit
van het triomphantelijke alles-begrijpen
Dat hinderde haar onbeschrijfelijk. Wat vermoedde Mientje?
Ze informeerde naar Betty.
„O goed," zei Mientje opvallend luchtig, „Juffrouw Betty is al op !"
Ze liet Mientje gaan, en bedacht met zorg, dat de moeilijke dag
dus bij 't ontbijt al zou beginnen. Betty's ongesteldheid had haar de
heimelijke hoop gegeven, dat ze tenminste alleen met Wybo ontbijten
zou, en niet met Mevrouw Norden en Betty er bij, zooals eerst afgesproken was, dan moest ze haastig opstaan, om te zien of de ontbijttafel in orde was.
Ze wilde het winnen, ze was niet verslagen, ze had gisteren avond
eerlijk haar dag aan Betty gegeven en dat zou ze weer doen als
Wybo maar dicht bij haar bleef.
Wybo op een afstand, gisteren avond voor 't eerst, Wybo met dat
harde verwijt in zijn stem.
Ze streed als een wanhopige, de herinnering aan dat eene moment
gaf haar een gevoel van kramp in haar keel; want het was niet het
verwijt van gisteren, het was het verwijt van alle dagen, na een jaar
van inspanning om het veld te houden, zooals ze nog nooit doorgemaakt had.
Ze wilde er niet meer aan denken, Wybo had het niet zoo bedoeld ;
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het was alleen zijn ongerustheid over Betty, die hem zoo hard gemaakt had, .... het baatte niet! Telkens onder het kleeden welden er
weer tranen op; toen ze naar beneden ging, zag ze met schrik, dat
haar oogleden rood waren en gezwollen.
De ontbijtkamer was leeg. Wybo's vroege spreekuur was nog niet
afgeloopen. Er was voor twee gedekt, in plaats van vier zooals afgesproken was. Op tafel stonden witten anjers.
Wat eerst verlichting geschenen had, werd nu een benauwdheid.
Als Betty toch goed was, waarom dan niet samen begonnen ? Of had
Wybo het zoo besteld ?
Weer die vernederende onzekerheid!
Aan Mientje kon ze het niet vragen. Ze wilde die uitdrukking van
zoo even nooit meer op Mientjes gezicht zien!
Waarom, waarom was alles zoo ... zoo ... als ze vroeger nooit geweten had, dat de dingen zijn konden, zoo gecompliceerd, niet recht,
niet eenvoudig meer, zoo recht en eenvoudig als wader was?
Betty gaan halen ? Ze schudde het hoofd, die lastige tranen zouden
haar verraden. Betty zou het begrijpen en mevrouw Norden zou weer
medelijden hebben met Wybo, niet met haar. Al haar vriendelijkheid
zou zijn om Wybo.
De schaduw hier in huis was te zwart. Was het dan toch zoo
moeielijk je licht brandende te houden! Ja, als de nacht stil is! Maar
als er telkens zulke geweldige windvlagen op aanvallen!
„Kon ik maar met Wybo wegvluchten," dacht ze, „weg uit dit vreeselijke
huis, naar een zonnig plekje in de ruimte!"
Ze drukte de handpalmen tegen haar oogappels, ze waren heet van
het branden van haar tranen en Wybo kon ieder oogenblik komen.
Om afleiding te vinden, ging ze voor de tuindeur staan en keek naar
de musschen die in het klimop lawaaiden, de benauwdheid wilde maar
niet wijken ... Wybo's stap in de gang, en nog was ze zichzelf niet
meester.
Ruw veegde ze met de handen over het gezicht, ze beet zich op de
lippen, haar keel zat dicht.
Wybo kwam de kamer in, liet zijn blik over de ontbijttafel gaan en
lachte tevreden.
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Met uitgestoken handen wilde hij op haar toekomen, maar zag opeens de spanning op haar gezicht, .... in haar oogen.
Zijn armen vielen slap langs zijn lijf „ Gisteren avond
Had ze zich nu maar tegen hem aan kunnen drukken en uitschreien!
Was hij maar niet zoo geschrokken! Had hij maar begrepen, had hij
voor een keer zijn schuwheid maar overwonnen, was hij voor een keer
maar tot haar doorgedrongen! Altijd week hij terug, en nu kon zij
niet, ze was te ver van hem of
Aan tafel was Wybo vol attenties. Hij zag haar verdriet wel en
en trachtte het door dubbele opmerkzaamheid voor haar te verdrijven,
het maakte alleen, dat het verdriet om hemzelf hoe langer, hoe
scherper pijnigde.
„Zeg toch wat, Wybo, zeg toch wat," dacht ze, „help me toch om
de spanning te laten breken, ik kan zoo den dag niet doorkomen."
Kon ik maar naar Vader vluchten om adem te scheppen, even met
voile teugen adem te scheppen, en dan terugkomen om alles goed te
maken voor jou en voor Betty ook, feestvieren was nu toch onmogelijk.
Naar Vader! Het werd een angst, een obsessie bier! De gedachten
gingen zich om haar heen sluiten als een dwangbuis waar ze niet
meer uit kon.
„Ik ga zoo straks naar vader," bracht ze er eindelijk met moeite uit.
„maar zullen we dan niet samen . ."
„Naar vader," schrok hij,
„Neen!"
Ze zei het zoo ruw omdat heftige kramp in haar keel haar 't spreken
bijna belette. Wybo zag hoe er een zenuwachtige trek over haar
gezicht vloog ; hij werd eerst rood, toen spierwit.
„Zal ik je vanavond dan komen halen ?"
Ze schudde het hoofd.
„Maar lieveling," zei hij verdrietig, juist vandaag, „je weet, hoe
moeder daar weer over tobben zal en het verkeerd begrijpen, en Betty
zal het ook zoo onaardig vinden!"
Erie vond opeens haar spraak terug.
„Ja, moeder en Betty !" verweet ze heftig, „moet ik dan om moeder
en Betty in evenwicht te houden ...." toen brak haar stem, ze stond
haastig op en liep de kamer uit.
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„Ik ga toch, ik ga toch," snikte ze onder 't naar boven gaan, „wat
je er ook van denken moogt! En wat de anderen denken, daar geef
ik niet om! Ik moet bij vader zijn, iemand moet me helpen !"
Op haar kamer kwam ze plotseling tot zichzelf.
„Mijn dag, Wybo's dag r Ze hield op met snikken en begon gespannen te luisteren, alsof ze nog hulp verwachtte. Beneden was
Wybo's stap in de gang; hij deed de deur van de spreekkamer open,
even later weer dicht, .... nu hoorde ze hem op de trap, hij kwam
naar haar kamerdeur, hij had zijn hand aan den knop.
„Erie," hoorde ze hem zeggen, meteen deed hij de deur open. Ze
stond haastig op van haar bed, waarop ze zich had laten neervallen.
„Je moet me laten gaan, Wybo, zeg niets, toe zeg niets, als je me
laat gaan, zal ik me beter voelen. Zeg maar niets en kom me ook
maar niet halen, vanavond ben ik er weer."
Ze sprak zoo hartstochtelijk, ze zag er zoo oververmoeid uit, dat
hij voelde zich niet te mogen verzetten.
Hij zocht zelf den trein op, legde haar hoed en mantel voor haar
gereed. „Blijf hier maar wat rusten," zei hij, „ik zal om een rijtuig
telephoneeren, ik wil niet hebben, dat je naar het station loopt."
Toen kuste hij haar op het voorhoofd en ging heen. Zijn zachte
bezorgdheid bracht weer een stroom van tranen, ze kon maar niet
ophouden, ze kon maar niet begrijpen, dat het nu wezenlijk zoo geloopen was, dat ze niet had kunnen overwinnen.
Nu was hun feestdag reddeloos verloren. Eerst toen ze het rijtuig
aan hoorde rollen, kreeg ze haar zelfbedwang terug, greep haar hoed
en mantel en vluchtte naar beneden, de voordeur uit, nog voor de
koetsier tijd gehad had om te bellen. Niemand van de huisgenooten
had haar gezien.
Onder het rijden zat ze moedeloos met de handen in haar schoot
voor zich uit te staren, zonder bepaalde gedachten. Maar in den
trein kwam ze tot besef hoe verschrikt haar vader zou zijn als hij
haar komen zag, terwijl hij er op gerekend had dien middag bij 116.6.r
te zijn. Hij zou het niet begrijpen en zich doodelijk ongerust maken;
ze wist niet meer wat te doen.
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Er hing een dicht mistgordijn, er kwam jets verkeerds in haar leven,
lets onklaars, dat er vroeger nooit geweest was.
En op dat onklare tuurde ze zich blind, terwijl ze door het couperaampje in den bleeken Februaridag keek, zonder het te kunnen
herkennen.
Het onklare was erger dan Teed, of schuld. In onklaarheid zat jets
van bederf
De trein stopte in haar geboorteplaats, daar moest ze overstappen.
Als er nu maar niemand van haar familie op het perron was.
Harold, Matthijs en Ida .... De trein, waarin ze moest overstappen
stond gereed, ze wipte er vlug in over en school weg in den hoek
van een coupe. Een gevaarlijk kwartier oponthoud.
Maar even later dreef de ergernis over haar angst haar voor het
neergelaten couperaam, om het perron of te zien.
Er was niemand.
Toen leunde ze met haar armen op den rand, en liet de koele
wind langs haar voorhoofd en wangen strijken.
„Het moest toch heel heerlijk zijn, moeder," hoorde ze zichzelf
hardop zeggen, en moest weer strijden met opwellende tranen.
In Godsnaam geen tranen meer!
Terwijl ze zoo streed, kwam er iemand langzaam over 't perron
met de vioolkist in de hand, iemand, die klaarblijkelijk den tijd had
en geinteresseerd alles in zich opnam wat daar langs hem heen
schoot en drentelde en zocht en wachtte ; zijn oogen gleden langs
alle vensters van den tot vertrek gereedstaanden trein, niet alsof hij
iemand zocht, maar enkel uit gewoonte van zien. Hij had dicht,
grijzend haar en liep blootshoofds.
Toen hij langs Erica's couperaam kwam en vluchtig naar binnen
keek, stond hij opeens verrast stil.
„Hazelaar ..." hoorde Erica zeggen, en herkende den vreemden
vioolspeler.
Even schrok ze, toen klaarde een lichtstraal haar bewolkt gezicht.
Ze kon nog geen woord uitbrengen, daarom stak ze hem haar beide
handen toe.
De vreemde zette zijn vioolkist neer; hij was ontsteld van de ledig-
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heid en de hulpeloosheid van die handen, en vatte ze haastig in
de zijn e.
„Waar ga je heen, hazelaar ?"
„Naar huis," bracht ze moeielijk ult.
„Gaat het goed met je vader, en met den dokter ?" waagde hij, en
zag hoe ze worstelde met opstijgende tranen, daarom wachtte hij
geen antwoord.
„Hazelaar," zei hij hartelijk, „ik heb zoo dikwijls aan je gedacht,
nadat ik je voor 't eerst in den trein ontmoette, je bracht mij bij
mijn eerste jeugd, omdat je in mijn dorp woont. Ik ben maar een
oude vioolspeler zooals je ziet, mijn grootvader was het ook, maar
als je ooit hulp noodig hebt, als je iets verloren hebt, dat ik je zou
kunnen helpen terugvinden, dan kan je op mij rekenen." Hij gaf
haar haastig zijn adres, de trein zette zich in beweging . . . . toen
bleef hij terug.
Erica stond roerloos, zonder iets van het voorbijschietende land te
zien, voor het venster ; ze keek naar den man, die een licht droeg
achter-langs-haar-leven, den man, die een lied zong, achter-langs haar
leven, een lied, dat hij zelf gevonden had. Ze k on de woorden niet
verstaan, maar het was een soort van troost te weten dat er iemand
was, die zulk een lied kende, misschien haar lied.
Wonderlijk, na gisteren !
Geroepen, of gezonden, dat deed er niet toe ; hij had „hazelaar"
gezegd, en haar daarmee herinnerd aan haar leven van vroeger ....
Neen, neen, niet van „vroeger", het was vreeselijk, dat altijd iemand
in haar sprak van „haar vroeger leven". Het was hetzelfde leven, er
lag alleen een schaduw op !
Als je ooit iets verloren hebt ....
Kon een ander, een vreemde nog wel, je dan helpen terugvinden.
Wybo was er dan toch?
„Ik heb niets verloren, ik heb nog niets verloren," streed ze, „en ik
zal het ook nooit verliezen."
Ze voelde opeens iets van onwil tegen dien vreemde, alsof hij zich een
recht aanmatigde, dat hem niet toekwam en toch was er een soort
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van rust in haar gekomen. Ergens moest toch een vast punt zijn !
Eindelijk was ze zichzelf weer zoover meester, dat ze rustig kon
gaan zitten met gesloten oogen totdat de trein stopte in haar oude
woonplaats.
Ze kon op den stillen dorpsweg lachen tegen de kinderen, die daar
speelden, ze kon nu haar vader ontmoeten.
Matthijs Brand was in zijn tuin bezig. Hij liep de jonge vruchtboomen langs, haalde het dorre hout er uit en stak de wilde uitloopers
af ; voor twaalven wilde hij met alles gereed zijn. Onder 't werken
dacht hij aldoor aan Erica. Heelemaal gerust was hij niet, toch eigenlijk
ook niet ongerust. Met een man als Wybo kon er nooit sprake zijn
van ongerustheid.
Hij stond gebukt over een heestertje dat verleden jaar geplant was.
In 't voorjaar zou het vreemde, witte bloemen dragen, een verrassing voor
Erica ... toen opeens vlugge stappen over het grint, een hand op zijn arm.
„Vader!"
Hij schrikte, maar hield een uitroep van verwondering terug, toen
hij haar opgewonden gezicht zag, met roode vlekken onder de oogen.
„Ik had zoo'n verlangen om vandaag bier te zijn," verklaarde ze
zenuwachtig.
„Dat is goed, kom gauw naar binnen, Barta zal blij zijn dat ze
vandaag weer eens voor twee mag dekken. Wat een verrassing !"
Ze legde haar arm in den zijne, en aldoor onder 't gaan, dacht hij :
„Mijn dappere Germaantje moet ze toch blijven, dat moet ze toch
altijd blijven."
In de tuinkamer was Barta bezig met dekken. Ze hief allebei haar
handen omhoog, toen ze Erica zag en liep met heel veel onnoodige
bewegingen naar het buffet om een bordje voor Erica bij te zetten.
Barta wist geen raad met zichzelf, ze had wel willen vluchten, het was
niet richtig met haar juffrouwtje, maar haar juffrouwtje mocht niet
merken, dat Barta het zag.
Eindelijk stommelde ze voorgoed de kamer uit. Matthijs Brand en Erica
zaten bij den haard. Hij gooide het eene houtblok na het andere op
het vuur en wist niets te zeggen.
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Erica zat doodstil, haar keel was opgezwollen, het verdriet wilde
naar buiten en mocht niet. Haar hart had op dezen dag het heelheerlijke verwacht ; nu dreef haar hart zijn onstuimig verdriet uit zijn
schuilhoek.
Maar haar verstand drijft het terug. Ze heeft diepe rimpels over het
voorhoofd getrokken, het lijken stevige grendels.
Ze heeft er niet op gerekend, dat het verdriet nu toch met zooveel
geweld naar buiten zou willen breken, dat ze bijna geen kracht zou
hebben het tegen te houden.
Zelfs niet na haar ontmoeting in den trein nu het oude huis haar
dubbel lief is geworden, sedert de vreemde zijn sprookjesmantel had
afgedaan.
Niets helpt nu ze tegenover haar vader zit.
„Zeg toch niets, vader, zeg toch niets," denkt ze aldoor.
Matthijs Brand zegt ook niets; hij is te geschokt en hij begrijpt
te goed.
Daar wordt hevig aan de deur gekrabbeld. Pit-tah heeft het vrouwtje
geroken.
Matthijs Brand gaat de deur opendoen.
Pit-tah vliegt bij het vrouwtje op schoot, verfomfaait haar kleedje
en brengt heur haren in de war met zijn wilde liefkoozingen. Pit-tah
breekt de spanning.
Goddank, nu kan ze weer ademhalen, de grendel is voor de deur
gebleven, het verdriet zit nog opgesloten en moet ook opgesloten
blijven, al zou het al de levende blijdschap in haar hart dooden. En
ze begint opgewekt te vertellen, van het bezoek van Matthijs en Ida,
van Betty's ongesteldheid, waardoor ze vandaag toch geen feest
konden vieren, van de prachtige anjers op haar ontbijttafel, vast en
zeker van Betty, denk eens aan vader, van Betty! is dat niet aardig ?
En Wybo had goedgevonden dat ze vandaag toch maar naar huis
ging. Hij had het zoo druk ! morgen zouden ze het feest dubbel vieren.
Wybo had haar met een rijtuig naar den trein laten brengen, heel
feestelijk ! echt iets voor Wybo ! ....
Ze vertelt maar door en smeedt met iedere heerlijkheid die ze opsomt een nieuwe grendel voor de deur. Het doet gruwelijk pijn, er
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komt iets in haar leven, dat er vroeger nooit in geweest is, maar het
kan niet anders.
Matthijs Brand hoorde den onnatuurlijken toon in haar spreken
en toen ze zweeg en eindelijk stil, al stiller werd, op 't laatst heelemaal vergat, dat ze €166r — door had willen praten, begon hij te
vertellen van de goede zorgen van Hendrik en Barta en van de
plannen met den twin, Een echt Alpenhoekje wilde hij maken, prachtige varens waren er hier voor te vinden, hei en blad en veenaarde,
van alles had je hier. „Edelweisz en saxifraga en Alpenpapavers en
struisvarens zouden er komen; het werd haar hoekje, zooals moeder
ook haar hoekje gehad had."
Toen schoten toch weer de tranen naar boven, z66 snel, alsof er
in 't geheel geen grendel geweest was. Ze waren er en Vader zag ze.
Schuilen, voor Moeders portret gaan staan en Moeder aanzien. Moeder
hielp altijd!
Matthijs Brand keek naar Erie, terwijl ze daar stond, met pijn in
zijn hart. „Herhaalt de geschiedenis zich? Gaat het bij haar ook om
het heel heerlijke, dat door geen schaduwen verdonkerd kan worden ?
Kan je de lamp niet overnemen uit de handen van een ander ? moet
ieder het weer voor zichzelf vinden ? , ... ik had toch gedacht, dat
Wybo ...."
Het was of Erie zijn gedachten tied. „Wybo weet het wel, vader,
Wybo begrijpt het," barstte ze uit, „vraag maar niets, zeg maar niets,
u weet niet half hoe goed hij voor mij is, u moet niet ongerust
zijn!" .... en toen kwam ze dicht naast hem zitten en liet het verdriet
maar naar buiten komen, zooals het wilde. Hij streelde haar hand,
en Pit-tah lei zijn kop op haar schoot en keek haar met zijn verstandige, bruine oogen vragend aan.
Het was heerlijk, thuis, vader begreep er alles van, vader was zoo'n
beetje als moeder geworden in den laatsten tijd.
Toen ze eindelijk uitgeschreid was, keek ze op en lachte door haar
tranen heen.
„Ziezoo, nu ben ik klaar, en nu moet vader niet ongerust meer zijn,
want het is niets !"
Nu kon ze rustig vertellen van Wybo, eigenlijk vertelde ze precies
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hetzelfde als even te voren, hoe goed hij was en welk een strijd zij
samen hadden tegen de somberheid van Moeder Norden en Betty's
prikkelbaarheid ; ze vertelde van Matthijs en Ida en den verongelukten
avond, en nu wist Matthijs Brand dat het waar was, hij had niet
vergeefs op Wybo vertrouwd. Al maar verder vertelde ze, van Wybo's
drukke leven, van haar ontmoeting op het perron; maar vader sneed
onderwijl brood en maakte voor haar de sneedjes klaar, zooals vroeger
toen ze nog een klein meisje was. Zoo aten ze samen bij den haard
en Pit-tah kreeg zijn deel, van het vrouwtje zelf.
Toen haar vader 's middags naar zijn kamer ging om te rusten,
zwierf Erie door het huis en door den tuin om het sprookje nu
overal werkelijkheid te zien worden.
Ze liep door alle kamers en keek door alle vensters, ze ging langs
alle paden in den tuin. Ze keek naar de oude kerk, naar de klokken,
verwachtend het sprookje te ontmoeten, maar nu met de oogen van
een bekende, .... het sprookje was nergens meer te vinden.
Het leek of er geen contact was tusschen het sprookje en de werkelijkheid, de onbekende geschiedenis van den vioolspeler, en de geschiedenis van den vreemde, tot ze eindelijk weer in de tuinkamer
kwam en voor het portret van haar moeder bleef staan.
Toen voelde ze opeens, wat ze hier al meer beleefd had, dat er
iemand naast haar stond, die zacht haar schouder beroerde.
En nu begreep ze, dat hier het contact moest liggen, de geestelijke
gemeenschap. Dan was het dus heelemaal waar, wat de vioolspeler
gezegd had op dien avond op de heide van de groote zoekers en
strijders in het leven die in hun opgeheven handen een schat dragen
hoog boven de hoofden der menigte. Stervend reiken ze dien schat
over aan een ander, die er de waarde van heeft herkend en verder
worstelt met opgeheven biddende handen.
De schilder ... smartenmensch als hij was, haar moeder de vreemde,
het was alles zoo bekend en zoo nabij, er werden sluiers weggevaagd,
ze had weer vergezicht, het leven was weer groot en prachtig, zooals
dien avond op de heide.
Haar oogen straalden nog van den glans van schoone dingen, die
ze gezien had, toen haar vader weer binnenkwam.
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Het was dus toch nog een feestdag geworden, want ze zou Wybo
nu beter kunnen helpen dan ooit te voren. Wybo, die het vandaag
zoo eenzaam zou hebben. En toch was het goed, dat ze gekomen
was, Wybo zou het zien, en ondervinden.
Maar toen de schemering viel, werd ze weer stil. De gedachte aan
Wybo's onrust en aan zijn eenzamen dag begon haar toch te overmeesteren. Had ze hem ten minste maar toegestaan haar te komen
halen. Ze kende zijn schuwheid, zijn overgroote angst om zich op
te dringen.
„Vader," zei ze, „kon Wybo mij maar komen halen!"
„Misschien doet hij 't wel," troostte Matthijs Brand, „hij doet het
zeker, hij begrijpt wel, dat je erg naar hem verlangt."
Het spreken wilde niet meer vlotten, ze wachtten samen op Wybo.
Nog vroeg in den avond werd er gebeld.
Matthijs Brand zag, hoe Erie's voorhoofd zich rimpelde, het was
zeker niet Wybo's aarzelend overhalen van de schel, het was een
krachtige ruk. Ze luisterden gespannen.
Opeens een stem in de gang, tegen Barta, klaar en krachtig : „Ik
kom mijn vrouw halen."
Erie vloog op, ze vloog hem tegemoet, het klonk zoo sterk en zoo
innig, het maakte haar opeens tot iemand anders, niet meer het kind,
dat Wybo beschermde, maar de vrouw, die hij liefhad.
En toen ze arm in arm bij Matthijs Brand in de kamer stonden,
hadden ze samen dien dag hun groote feest.
XIII.
De vreemde vioolspeler was op weg naar huis, toen hij voor het
neergelaten couperaam van dien gereedstaanden trein, Erica zag.
Hij had den vorigen avond een concert gegeven in een van de
groote steden en voelde zich afgemat en zeldzaam neergedrukt, achtervolgd door het wilde handgeklap van de menschen in de zaal.
Als een scherpe hagelbui was het striemend tegen zijn hoofd, tegen
zijn heele lichaam aangeslagen. Als de menschen toch eigenlijk hadden
moeten weenen!
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„O God," bad hij, „zoo te spelen, dat de menschen niet meer klappen,
dat ze weenen, Of lachen, het mooie, stille gelukslachen. Zoo spelen,
dat ik de menschen „thuis" breng.
Kan dat niet in een concertzaal ? Het moet toch kunnen!
Zoo zuiver worden, zoo deemoedig worden, dat de menschen
,,thuis" komen."
En terwijl in zijn hart dit bidden omhoog steeg, was v6Or hem dat
wonderlijk-mooie meisje, die vrouw verschenen en ze had haar handen
naar hem uitgestoken, ledige handen, weenend van leegheid. En die
hadden het visioen van wild zich bewegende, luide handen verdreven.
Deze handen waren schoon geweest van leven, van verlangen.
Wat kon er gebeurd zijn !
Toch, er behoefde niets gebeurd te zijn, van wat de menschen over
't algemeen „gebeuren" noemden.
Voor een menschenkind, wiens handen zich zoo vast en liefdevol
om het leven heensloten, moest de groote smart wel komen
In welke gedaante ze kwam, deed er eigenlijk niet toe. Misschien
wel als lijden, zooals er in de ziekenhuizen geleden wordt.
Was haar man geen dokter ?
Hij dankte haar in zijn hart om wat ze hem in dat moment gegeven
had, en weende tegelijk om haar hulpeloosheid. In zijn hart was het
weenen en het lachen tegelijk, als een gezang, als een lied van liefde.
Heel de lange treinreis zat hij er naar te luisteren, hij durfde zich
nauwelijks verroeren. „Met dit lied zou ik de menschen kunnen bereiken," dacht hij, „gisteren heb ik hen niet bereikt. Ik heb mij ook
geen oogenblik de illusie gemaakt, dat ik hen bereikte bij hun stormenden jubel.
Ze dachten, dat ik bij hen was, en ik was nog heel ver af.
Ze hebben mij toch hun liefde gegeven, terwij1 ik zoo veraf was.
Ik zal trachten hen naderbij te komen in liefde en deemoed, misschien
mag ik hen eindelijk helpen thuisbrengen."
En hij zegende in zijn hart de uitgestoken ledige handen, die hem
hadden doen weenen en lachen, die de lamp van liefde voor de menschen
weer helder hadden doen branden, En zijn zegenen, was zingen.
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XIV.
„Nu beginnen we weer van voren af aan."
Ja, nu begonnen ze weer van voren af aan. Want zoo is het leven;
een telkens van voren af aan beginnen; maar de handen, die elkander
in de hevigheid van het strijden even losgelaten hadden, sluiten zich
nu vaster in elkander.
Door al wat achter is, wordt in dit dappere herbeginnen een streep
gehaald.
Heelemaal van voren van af aan, dat is moeielijk, dat is heel ver
terug, dat is beginnen als de kinderen, die nog niets veroverd hebben
van het leven. Dat is, het met zooveel moeite veroverde, laten varen,
opdat er niets overblijve, van het kleine, verschrompelde, dat in zijn
onwaarachtigheid de kracht had, het leven te verstikken.
Maar zoo komt men nooit verder!
Neen, zoo komt men ook nooit verder, zoo blijft men het kind ....
Ja, maar die lets van het kind-zijn voor God, waar Christus van
spreekt, heeft kunnen doorgronden, die weet, hoe rein en hoe sterk een
mensch van God kan worden, als hij kind wil zijn, en telkens, al moest
het elken dag gebeuren, als een kind aan 't begin van 't leven durft gaan
staan en al zijn schoon veroverde bezit durft prijs te geven om dit eene.
Ja, nu begonnen ze weer van voren af aan, Wybo en Erica. Ze
hadden geen vergeefschen strijd gestreden. Het resultaat van hun
strijd, hun overwinning, was, dat ze weer van voren af aan konden
beginnen blij en zuiver als kinderen, omdat ze hun huwelijksdag nu
konden vieren, schooner dan ze ooit hadden kunnen droomen.
Want er was geen tikje verlies, zooals dikwijls te constateeren valt
op zulk een eersten verjaardag, een „niet heelemaal zoo heerlijk," een
„niet z66 dicht bij elkander," misschien een angst alleen voor zulk
een mogelijkheid. Hier was zuivere winst.
Nog nooit hadden Wybo's handen zich zoo vast om die van
Erica gelegd.
Nog nooit had zij haar handen met zoo sterk vertrouwen in zijn
handen laten rusten.
Het leven was heel heerlijk alleen anders, dan Erica het zich als
kind gedroomd had, zwaarder, kostbaarder.
(Wordt vervolgd).

De Tentoonstelling voor Letterkunde.

In de Nederlander van Donderdag 8 November verdedigt de heer
Anema zich tegen de beschuldiging, dat hij mede-verantwoordelik zou
zijn voor het beledigend negeren van onze Chr. auteurs op de Tentoonstelling voor Letterkunde. Wij weten natuurlik best, dat de heer Anema
als hij de organisatie van de afdeling na '80 had moeten inrichten, wel
gezorgd zou hebben, dat de Chr. literatuur de plaats zou hebben
ingenomen, waarop ze recht heeft. De bedoeling van ons schrijven
was: het tentoonstellingsbestuur is aangevuld met iemand, die van
onze literatuur volkomen op de hoogte is, als die literatuur dus ontbreekt, dan heeft het bestuur ze opzettelijk geweerd.
Het is geen onkunde geweest, maar onwil, wat nu door het schrijven
van de heer Anema nog eens dubbel duidelik wordt, want de heren

wilden zelfs eerst niet het werk van hun mede-kommissielid Anema
tentoonstellen.
De heer Anema voelt zich alleen samensteller van de afdeeling voor
'80 en dus alleen voor dat gedeelte verantwoordelik ; het lijkt me echter
wel een grote fout, wanneer een groep personen, die een tentoonstelling
inrichten, zoals er bij ons nog nooit een geweest is, het niet nodig
vinden, om met elkaar ook maar enigzins overleg te plegen.
De tentoonstelling is nu naar Amsterdam overgebracht en het gedeelte
van het bestuur, dat nog meewerkt, waaronder ook de heer Anema,
tracht de fout te herstellen door nu nog onze auteurs aan te schrijven
om medewerking. Al waarderen we de goede bedoeling, toch lijkt me
dit een onhandige poging, die op mislukking moet uitlopen. Het is te
laat. En ik begrijp de weigering van Schrijver, die „nu hij niet waardig
is geacht ter voordeur in te treden, niet wenst door een achterpoortje
v. H.
binnengelaten te worden".

Onze literatuur en het „fantastische - 1)
DOOR

A. WAPENAAR.

Burgemeester de Vlugt heeft het dan wel danig verkorven bij de
literaire „groote hanzen en adellijke heeren", dat het tegen dien braven
vader van Amstelredamme heeft gestormloeid door de groote en kleine
pers van het kleine Holland, toen hij het gewaagd had nog wel tegen
een „Majesteit" te zeggen, dat de Hollandsche literatuur het „fantastische" miste. Couperus, de nu 60-jarige, den 9 en Juni dezes jaars
gedecoreerd met een leeuwtje, 2) en Querido benevens Frans Coenen,
Netscher et tutti quanti hebben verontwaardigd gegrepen naar de pen
en heusch — 't begon te onweeren boven 't arme hoofd des vroeden
vaders, die, toen men hem kwam vragen:
Wel, vader de Vlugt,
Wat denkt UEd.achtb. van de lucht?
met het oog ten literairen hemel geslagen, wel angstig moet hebben
geantwoord:
't Zal me niks verwonderen,
Of 't blijft voorloopig donderen!
Tot in de groote tijdschriften toe dreunden de slagen na, en gelukkig,
ondanks de zich fantasten geloovende grootmeesters van lief-Hollands
1) Eenige grootere vervolgbijdragen, benevens een paar kleinere bijdragen, die
reeds zeer lang moesten wachten, noodzaakten ons, dit artikel tot nu toe in portefeuille te houden. Op actualiteit maakt ons tijdschrift met dit art. dan ook geen
aanspraak. De bekende kwestie is echter ook alleen aanleiding; wat de auteur van
dit artikel betoogt, gaat in positieve beteekenis ver boven de toevallige kwestie—de
RED.
Vlugt Ult.
2) Sinds overleden.
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taal, hernam de wijdberoemde Hollandsche nuchterheid wederom
haar rechten. In „De Gulden Winckel" van Mei 1.1. heeft de heer
Van Eckeren naar aanleiding van het schuldig-geachte zeggen des
burgervaders voornoemd, al gesproken van het „kabaal" om de (z. i.)
vrij onschuldige uitlating omtrent het gemis van „het fantastische" in
onze letterkunde. Hij stemt dus niet in met de op stelligen en voornamen toon geuite confessie, namens zoo ongeveer de totale Hollandsche schrijversbent gepubliceerd in de groote dagbladen, als zou
't fantastische element volstrekt niet worden gemist in onze romanliteratuur. De beer van Eckeren wijst dan op 't Hollandsche realisme,
dat — hoe voortreffelijke kunst 't gegeven heeft en geeft — gevaar
loopt de „groote" levensmysterien uit het oog te verliezen, om het
genot der „kleinmalerei": het Mysterie, zegt hij, vinden wij vlak bij
huis en hebben weinig behoefte het verder te zoeken. We voelen, wat
hij bedoelt: hij mist in onze literatuur te veel het grootsche van het
levenswonder, zooals het zich — zeker ook in 't klein-gebeuren — maar
aangrijpender toch in de grootsche dramatiek der onnaspeurbaarwondre levensverwikkelingen realiseert — natuurlijk voor hem, die
daar oog voor heeft of voor hebben kan — dat is de kunstenaar.
Vlak doet heel wat literatuur aan; van Eckeren spreekt van het rustigvoortglijden, van „iets zelfgenoegzaams".
Nu is het de vraag, of burgemeester de Vlugt dit alles bedoelde,
toen hij voor de ooren van den Zweedschen koning uitsprak, dat
Hollands literatuur in een opzicht achterstaat bij de Zweedsche en
wees op 't gemis van het „fantastische". Misschien is de burgervader
zich vaag bewust geweest van wat Couperus zelf eens heeft aangeduid als het zich-overleefd-hebben van den, in burgerkringen altijd en
altijd maar weer z'n objecten kiezenden, zederoman; waarvan hij,
Couperus, zich voor goed had afgewend. Toen kwam o. a. Herman
Robbers tegen die meening op met al de kracht van zijn liefde voor
het naturalisme. En misschien had Robbers groot gelijk. Maar — ik
voor mij — heb nog een ander idee van wat Burgemeester de Vlugt
bedoelde met zijn klacht. Onzinnig was het beweren van velen, als
zou die klacht hebben bedoeld: gebrek aan fantasie. Die burgemeester
de Vlugt is toch waarlijk zoo'n achterlijk man niet, dat hij onze
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Hollandsche auteurs fantasie ontzeggen zou. Zelfs in het weergeven
(met het woord of met de kleur) van een sinaasappelschil zit een brok
fantasie, als die weergave meer is dan een fotografie. Maar — dit is
een niet te loochenen feit — onze Hollandsche literatuur is geweldig
zwaar op de hand, zelfs al is ze puur-realistisch. Niet om de narigheid,
het pessimisme alleen, maar ons Hollandsch realisme-an-sich is log,
geweldig-objectief; het sterkst vinden we dat bij een roman als „De
kleine Republiek" van v. Deijssel. Hoor slechts wat Kloos er eens van
zei: „Breed en massief en toch in de kleinste bijzonderheden afgewerkt, staat het kalm-groote epos van De kleine Republiek : een reeks
van gezichten op hoog-effen maat bewegend en wordend, van
harde en teere, van hard-teere en lief-vroolijke, maar alie onweder-

roepelijk lachloos en traanloos als het zielloos leven zelf, staat daar
dat afgezonderd stuk leven, dat leven vOOr het leven, waar 't leven
wordt gemaakt." Zoo'n boek te leven is een vermoeiende, zwaar-beklemmende bezigheid. Het is een log brok kille objectiviteit.
En nu kan men wel zeggen: ja, maar „De kleine Republiek" is een
specimen van een te strak-doorgevoerd procede-van-kunst. Maar het
Hollandsch realisme is van huis uit zwaar op de hand, het epos
is z'n liefste genre ; epos is toch tegenwoordig een ander woord voor :
roman. En als ge zegt: Rembrandt dan in z'n mysterieus clair-obscur ?
Toch ook : onze grootste realist. Ja, maar wat Steenhoff van hem
zegt, zij hier aangehaald: „De gemoedsberoering prikkelde bij hem de
geestesverheffing. Kan de oud-Hollandsche kunst gekenschetst worden
als een liefkoozende waarneming der werkelijkheid, dan getuigen
Rembrandt's werken van een verheerlijkende aanschouwing der
levensverschijningen." Ergens elders las ik : Rembrandt's aanschouwing
was een transfiguratie der realiteit. Welnu, zoolang 't Hollandsch
realisme mist een vervoerend aanschouwen der levensdingen, 't zij
in kleine of in groote proportion, zal dat star-objectieve drukkend
blijven wegen op de producties der literatuur. En nu kom ik toch
weer uit in de buurt van Van Eckeren's bewering in „De Gulden
Winckel": „Onze romanliteratuur mist te veel — zoo niet geheel — de
visie op het leven bij het licht van wereldbewegende ideeen." En die
vindt ge wel bij een Selma Lagerlof b.v., aan welke schrijfster burgem.

378

ONZE LITERATUUR EN HET „FANTASTISCHE".

de Vlugt wel zal gedacht hebben, toen hij van „fantastisch" sprak. Zij
is fantastisch te noemen, omdat we haar wereld weinig reeel vinden
naar de uitwendigheid, maar tegen den achtergrond van groote ideeen
spelen haar sprookjesachtige menschbeeldingen een boeiend spel.
Zoo b.v. haar werk Jerusalem. Het speelt in Dalekarlie, het land, dat
Selma Lagerlof lief is, en verhaalt van 'n geestelijke opwekking onder
de boeren, die hun land verlaten om Jerusalem te zoeken.
Ziedaar een machtig idee, die de drijfkracht is van de romantische
epiek der schrijfster. Dit behoeft nog volstrekt geen tendenzkunst
geheeten te worden. Immers, juist een objectief levensbeelder zal dit
gebeuren met liefde kunnen weergeven, en zijn eigen verlangens, zijn
lyriek, zal hij transponeeren in de muziek der hem boeiende epiek.
Voor de menschen uit bedoelde roman ligt dit aardsche leven onder
't licht eener bovenaardsche roeping : 't gaan langs ,de wegen Gods,
't zoeken van Jerusalem. En 't is geen wonder, als ook deze kunst
eenzijdig is of het telkens dreigt te worden, als de idee niet meer bij
machte is, om de kunst op de been te houden. Maar — dan blijft er
tenminste dit: de vaart der grootsche gedachte.
Maar wat houden we over na lezing van heel wat moderne romans ?
Een indruk van o zeker ragfijne zielsanalyse, van fraaien stijl, van
sappige taal, maar — wat wordt er 't leven bekeken onder de obsessie
van laaghangende luchten, van benauwend-beperkte horizonnen; wat
een stormen in de glazen water van kleine zielen, die „groot" doen
en daarom narigheid brengen, waar ze ten tooneele verschijnen. 0
neen, burgemeester de Vlugt, ik bedoel niet, dat wij behoefte hebben aan
een vlucht in het fantastische. om te „schwarmen" in de ruimte der
onbegrensde mogelijkheden ; dan zouden we op ons verlanglijstje moeten
invullen : detective-romans met een Christelijk tintje of geurtje. Maar wij
behoeven weer de breede en diepe visie op het leven en de levensproblemen, die b.v. een Mevr. Bosboom-Toussaint eigen was.
Want waarom ook grijpen onze auteurs, als Couperus, Querido, van
Moerkerken, e. a. terug naar de historischen roman ? Is 't niet daarom,
wijl zij beu zijn van de conflictjes des alledaagschen, modernen levens,
zooals de burgerlijke romans die betafereelen en bekoord werden door
de groote, de geweldige bewogenheid der oude tijden, toen er geofferd
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werd, grootsch en heldhaftig, voor een idee ? En nu is zeker het heldhaftige en grootsche ook wel in den modernen tijd, maar het is dan
toch nog te dichtbij om het breed-objectief te realiseeren in epische
kunst. En bovendien — onze tijd en helaas, de grooten onder onze
romanciers zijn maar al te zeer, de incarnatie daarvan, is wankel van
veel cultuurvermoeienis, en verloor sinds het pantheIsme in de literaire
atmosfeer begon te predomineeren, alle maatstaf-van-zekerheid, wischte
alle grenzen weg. Zoo kan er in deze dagen moeilijk sprake zijn van
groot-literair werk, dat de levensdramatiek ons te beelden weet in 't
licht van de groote, eeuwige, onverwoestbare ideeen eener zedelijke
wereldorde. Zeer terecht merken de schrijvers van het werk : „Stroomingen
en Gestalten" 1) in een voorrede op : „Zou Achilles de goddelijke held zijn,
als hij louter een ruwe menschendooder was en niet werd beheerscht
door een edel vriendschapsgevoel ? En zou zulk een van zedelijke
grootheid ontbloot mensch niet een armzalig figuur maken in' een
epos? De zedelijke gedrochtelijkheid van Shakespeare's Jago, waar dient
ze and ers voor dan ten einde afschuw te wekken en Ottello's en
Desdemona's noblesse beter te doen uitkomen ? Wat wil het treurspel
van de grootsten anders dan om den mensch te toonen in een alles
beslissend zedelijk conflict? Waarom we deze bekende waarheden
oprakelen ? Omdat het tegenwoordig, in onzen tijd van schoonheidcultus, niet meer noodig is, er op te wijzen dat literatuur woordkunst
is, die leeft van de passie, maar het veeleer noodig schijnt eraan te
herinneren, dat zij, wanneer ze uit de handen van de grooten kwam,
ook zedelijke en intellectueele waarden in zich sloot".
Dit getuigenis vonnist een groot deel onzer moderne literatuur, die
wel „stijl" kent als woordkunst, maar niet weet van den grootschen,
architectonischen stijl eener levens- en wereldbeschouwing, zooals de
Middeleeuwen die kenden en de superieure dramatici als Dante en
Shakespeare, om ons nu slechts bij de letteren te bepalen. En als die stijl
het hoogvlak is, vanwaar uit de ziener-kunstenaar het leven overschouwt,
komt het vanzelf met dien anderen stijl terecht : want de woordkunst
is de dienares in 't harmonisch samenstel der bouwels-voor-de-eeuwig1) Door: Dr de Raaf en J. J. Griss. Uifg.: Brusse, Rotterdam.
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heid. Heeft niet onlangs Dirk Coster in „De Stem" (Juniafl.) er terecht
op gewezen, hoe het Hollandsche realisme is versleurd geraakt: aestetisch en psychologisch. „Het is versleurd geraakt, door de uitvloeiende
notitie, die het leven door kleine veelheid ontkrachtte en den gestalten
de symbolische kracht onthield, waartoe ieder gestalte in kunst onwillekeurig wil groeien, — en het is versleurd geraakt in eene kleine psychologische logiek, waarbij de groote illogische krachten van het leven
met een eigenaardige bangelijkheid werden uitgeschakeld, wanneer men
er niet met een dommen hoogmoed als „overwonnen Romantiek" op
neerzag. Maar het zijn toevallig juist die illogische krachten die voor
het leven meestal beslissend zijn. De wedergeboorte, de liefde, de
vroomheid, de dwaasheid, de opoffering, bijna iedere „volte-face de
l'esprit qui se modifie" — zij zijn alle illogisch ! Zij overrompelen van
uit het onbewuste het bewustzijn en zetten dit bewustzijn eigenmachtig
om. Uit het literair-vertolkte Hollandsche leven daarentegen scheen
zich het geheim verwijderd te hebben."
Men hoort hier den man, die in de Russische literatuur levensmysterien heeft ontdekt welker neerslag hij tevergeefs in de Hollandsche
dramatische kunst had gezocht. En wat hier Coster constateert als
het groote debet onzer realistische romanproductie, heeft een modern
predikant in „De Gulden Winckel" van April op zijn wijze, wel wat
huiselijk en klein-burgerlijk, vertolkt door te zeggen: „In onze 20e-eeuwsche
producten ontbreekt te veel verwikkeling, avontuur, spanning, ook te
veel : helden-figuur, duivenonschuld, gemoedsadel triomfeerend over
karakterloosheid." Nu is het ook hier „le ton, qui fait la musique" en
deze toon is wel echt die van den braven, zelfgenoegza men kruidenier.
Maar hij leest graag van Lennep en Oltmans en — teekenend — Mevr.
Bosboom noemt hij niet. Wij vinden bij deze voortreffelijkste onder
de 19de eeuwsche historische-romanschrijvers juist, wat ge mist bij
'n Oltmans en 'n Van Lennep met hun melo-dramatische romantiek,
wat ook de kranige Schimmel niet geven kon : de visie op de wondere
mogelijk- en werkelijkheden der zieledramatiek ; in haar figuren wordt het
innerlijk leven door de schrijfster scheppend-beeldend intuitief opgebouwd
en het illogische als vrucht eener worsteling tusschen God en Satan om
'n menschenziel is telkens weer schering en inslag : de geheimvolle
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achtergrond van velelerlei zielsconflict. We gaan daar nu niet verder
op in. Maar willen herinneren aan 't woord van Busken Huet omtrent
deze geniale vrouw : „Zij heeft groote verbeeldingskracht en groote
redenaarsgaven ; groote visioenen en groote gevoelens." Wat ge bij
deze Christin-romanciere als zij was, zoo verheugend vindt : haar
breede, diepe liefde voor het wonderbaar gevarieerde zieleleven, waarvan ze dorst te peilen ook de donkerste diepten der felste passien,
maar waarvan ze wist te zien ook de blankste toppen der reine rust,
gewonnen na zwaren boetegang naar Boven.
Het „fantastische" is in zulk werk — o zeker — een boeiend spel,
maar het boeit alleen hem of haar, die bewondering kan voelen voor
religieuse en zedelijke waarden als maatgevend voor een evenwichtigbeheerscht gemoedsbestaan. Het is niet het „fantastische" van 'n goedkoop merk ; duivenonschuld, waar de kruidenier voornoemd van
sprak, niet de romantiek van: „Bemint gij mij, heer graaf ?" met het
wederwoord : „Wis en drie, bemin ik u, Amalia." Het is in de representatieve gestalten, waarin het leven, zooals Coster 't uitdrukte, zich
wil symboliseeren naar de idee, die drijft achter elk conflict, elke daad,
elk gebaar; maar die symboliek blijft een bloem aan den sappigen,
ruigen stengel van Hollandsch realisme. Helaas, dat er in dit genre
van epische kunst na den uitbloei der romantische school van ± 1840
zooveel narigheid aan den man werd gebracht: eenerzijds ziellooze
producten van christelijke of niet-christelijke strekking (een papieren
bloem-van-symboliek op 'n ijzerdraadje van realisme, groen omwikkeld),
anderzijds ruig realisme, dat alle leven (ik mag wel zeggen : alle dood
tevens) als even belangrijk presenteert, zonder perspectief of kleur van
gradatie. Hier raken we weer de monotonie van de hedendaagsche literatuur, en naderen we 't punt van uitgang, waarmee we den cirkel onzer
gedachten gepast kunnen sluiten. Burgemeester de Vlugt wenschte
onze literatuur een vlucht in het „fantastische". En het ontstemde
reageeren op dien heilwensch moge reeds een aanvankelijke toestemming geweest zijn: dat er in de Hollandsche literatuur, voornamelijk
die van den roman, nog wel, 't zij zacht gezegd, een „Excelsior"
mogelijk is.
Juni — Juli '23.

BOEKBESPREKING.
Westeuropeesche Letterkunde door Dr. G. Kalif, Hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden. le deel 15de-16de
eeuw. Bij J. B, Wolters' U. M. Groningen, den Haag, 1923.
In een korte aankondiging vestigde ik reeds de aandacht op de verschijning
van dit werk en beloofde uitvoeriger bespreking. Tot vakkundige bespreking
met het recht van aanmerking is slechts een zeer enkele in ons land bevoegd.
Er is bier zo'n omvangrijke stof verwerkt, dat slechts zeer weinigen recht
van meepraten hebben. Niemand zal van mij dan ook een kritiese beoordeling verwachten. Mijn enige bedoeling met het schrijven van dit opstel is
dan ook slechts het maken van enige algemene opmerkingen en vooral door
het geven van een kort overzicht van de onderwerpen, die in dit deel aan
de orde komen, aantonen, welk een belangrijk werk aan het verschijnen is.
In de eerste plaats valt op, hoe dit boek, dat op elke bladzij van grote
geleerdheid getuigt, zo prettig en gemakkelik leest. Geleerd, wetenschappelik
en toch te genieten door een groot publiek. Geestig dikwels, steeds boeiend.
Ook de indeling van het boek trekt de aandacht. Eerst de twee grote
geestelike waarden van die tijd, gedeeltelik tegenover elkaar staande : de
Kerk en de Renaissance ; dan de maatschappij, zoals die zich in de literatuur
openbaart ; vervolgens de literaire stof en eindelik saamvattende opmerkingen
over de kunst, een en ander over de kunstenaars, en jets over het publiek.
Uit die inhoudsopgave blijkt al, hoe algemeen Prof. Kalff het werk gehouden heeft. 't Is alsof hij van een hoge standplaats ons een blik laat
werpen over het geheel en toch staan we niet zo hoog, of we kunnen nog
van allerlei details genieten.
Die „algemeenheid" vindt zijn oorzaak niet alleen in het schrijfplan van
Prof. Kalif. maar mede in het tijdvak zelf, dat in dit deel behandeld wordt,
waarin nog zo weinig markante persoonlikheden naar voren komen. Als in
het 2de deel weer een hoofdstuk „De kunstenaars" voorkomt, zal dit waarschijnlik belangrijk groter van omvang zijn dan in deel I, dat bijna 400 bladzij den groot, slechts 65 pagina wijdt aan De Kunstenaars en daarvan dan
nog maar 45 aan de „enkelingen".
Dan wijs ik nog op de vele sitaten. Goed siteren, zO dat uit een enkele
regel, een enkele zin, de bedoeling van een schrijver met zijn werk duidelik
wordt, zO dat het meest karakteristieke naar voren wordt gebracht, is niet
gemakkelik en dan rest nog de moeilikheid het sitaat zo te pas te brengen,
dat het de geregelde gang van verhaal of betoog niet stoort. De sitaten van
Prof. Kalff zijn werkelik ondersteuning van de gedachtengang, werken sterk
mee tot verlevendiging van het betoog, vormen zozeer een geheel met de
tekst, dat schrappen van een sitaat verminking van het geheel zou zijn.
In mijn aankondiging schreef ik al, dat het tijdvak, waarmee Prof. Kalif
begint, grote moeilikheden oplevert, omdat er nog zo weinig aan gedaan is.
Er is nog zo veel in handschriften en zeldzame boeken verborgen en wat
gepubliceerd is, is nog zo weinig bestudeerd. Meermalen is Prof. Kalif dan
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ook gedwongen te verklaren, dat zijn voorstelling onvolledig moest blijven.
Des te meer moeten wij waarderen, dat hij met zulk gebrekkig materiaal
een zo overzichtelik boek heeft kunnen samenstellen.
Evenals in de bekende „geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde" gaat
Proff. Kalif van de maatschappelike toestanden uit, laat de literatuur zien
als voortgekomen uit en deel uitmakende van een zekere beschavingsperiode
en toont aan, dat de stand, waartoe een schrijver behoort, grote invloed
heeft op de aard van zijn kunst. Dr. Jan Walch in het Vaderland van Zondag
29 Julie meent, dat een latere geschiedschrijver meer op het individuele zal
letten, meer uitgaan van de menselike gevoelens, minder van de maatschappij.
Het is mogelik, al zal het meer een verschil in graad dan een principieel
verschil zijn, Maar voor 15e en 16e eeuw met zijn grote geestelike en
maatschappelike veranderingen en zich nog maar schaars openbarende
individualiteit, zal de metode van Prof. Kalif nog wel lang de beste blijken.
1k wil nu pogen in enkele bladzijden lets te vertellen van de rijke inhoud
van dit eerste deel.
In de Inleiding vertelt Prof. Kalff van de groei van het nationaliteitsbesef, de dikwels naieve volkstrots, die zelfbewustheid wordt en zich openbaart in liefde voor eigen volkstaal en een zich vol liefde en trouw scharen
om de vorst, Wiens macht en aanzien in deze tijd aanmerkelik groeit ;
van het verval van de oude kerk, het verminderen van het gezag der
geestelikheid, de bewustwording van het individu en daardoor een geheel
nieuwe verhouding van geestelike en leek ;
van de Renaissance, gesteund door het wassende individualiteitsgevoel en
de eigenaardige verhouding van humanisme en Christelike kerk.
Daarna komt de maatschappij: de geestelikheid, de ridderschap en de
gemeente.
De geestelikheid van 15e en 16e eeuw levert geen aantrekkelik beeld en
de literatuur van die tijd heeft dan ook niet veel moois van de geesteliken
te vertellen. Het zedenbederf onder de priesters had onrustbarende afmetingen
aangenomen. „Doch niet allen kunnen slecht geweest zijn : hoe had een maatschappij in dien tijd met louter zulke geestelike leiders kunnen blijven bestaan ?"
In de literatuur vinden we echter zo goed als niets over de goede priester
om de begrijpelike reden, dat die stof niet zo geschikt was voor behandeling.
Toch vinden we naast enkele lofdichten op de geestelikheid ook wel een
enkele sympatieke voorstelling van de priester: de plattelandspastoor uit
Marieken van Nimwegen, de prochiaan uit Van den Sacramente van der
Nieuwervaart en nog enkele andere. Bovendien wijst Prof. Kalif op het
groot aantal rondreizende boetpredikers, op de Observanten, die werkten
voor kloosterhervorming, op het vrome leven van de zusters van Diepenveen.
De ridderschap vertoont ook sterke achteruitgang, vermindering van
invloed, maar een toenemende geestelike ontwikkeling. Toch ondanks enige
verfijning en beschaving is er nog veel ruwheid bij de adel. Vooral bij die
ridders in Duitsland, waar het zwakke rijksgezag hen niet verhinderen kon
ieder die in de buurt van hun roof burchten kwam, te plunderen. Bij ons
vertelt het lied van Thijsken van den Schilden van zo'n roofridder die
gevangen genomen is en gehangen wordt.
Tegenover de wreedheid en ruwheid van deze ridders staat de hoofsheid
van de held van het ridderverhaal, die in de Amadisromans door overgevoeligheid een karikatuur wordt. Steeds meer wordt bovendien de oude
ridderroman bij verschillende omwerkingen verburgerlikt. Prof. Kalif doet
ons het komiese van die naleve wijzigingen zien : „De dichter der Chanson
de Roland verhaalt dat Olivier zestig maal bezwijmt. Dat is den omwerker
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wat kras : maar hij is een man met wien te praten valt ; hij doet een redelijk
bod, en schrijft : veertig maal."
Ook op andere wijze tast de burgerij de ridderpoezie aan, nl. door onbarmhartige spot. Uitvoerig bespreekt in dat verband Prof. Kalif II Morgante van
Luigi Pulci.
De gemeente zien we in de poezie vooral vertegenwoordigd door de
landman en zijn vijand : de ruiter en landsknecht. Verder zien we de „verloren kinderen", de pretmakers en doorbrengers, de „gildekens" ; „zij wonen
te Kommer-kercke, zijn op weg naar Platte-borse, hun weg leidt over Bijsterveld en Blooteghem, Droevendaal en Smachtenburg ; Sinte Reyn-uut (schoon
leeg) is een van hunne heiligen."
Ze werden voorgesteld als de bemanning van een schip ; bij ons in het
lied „Van die blauwe Scuut", dat opsomt aan Welke vereisten men zo
al moet voldoen om lid te mogen worden van dit drinkebroersgilde.
De liefde bij de burgerij is, in tegenstelling met de hoofse liefde van de
adel, rijk aan realistiese schetsjes.
Van de huwelikstrouw krijgen we juist geen al te hoog denkbeeld. Dat
wil niet zeggen, dat al deze liederen vol overspel een juist beeld geven van
die tijd. Een goed huwelik was voor een liederdichter geen geschikte stof.
Het verboden genot, dat gaf spanning aan 't verhaal. Een type, waar de
dichter bij voorkeur de spot mee dreef, was de oude man, getrouwd met
een jonge vrouw of ook wel omgekeerd. Ook de pantoffelheld moet het nog
al eens kunnen en de karikatuur van de overheersende vrouw : de feeks. De
meeste auteurs waren mannen, zodat over het algemeen de vrouwen er niet
al te best afkomen. Dat ook de kroeg een groote rol speelt in het pretleven,
dat deze liederdichters zo aantrekt, ligt voor de hand.
Prof. Kalif eindigt dit hoofdstuk door naast elkaar te plaatsen de tuiskomst
van een Deens adelik pelgrim en 't slot van een reisverhaal van Meester
Arent Willemsz. Verbeelding tegenover werkelikheid. „De ballade, gedicht
om te onderhouden en te vermaken met een belangwekkend geval, in het
licht der poezie geheven" in het reisverhaal werkelikheid, een „bedachtzame,
sekure Hollander, ... wiens verhaal waarde heeft gekregen, doordat hij menschen en dingen, ook zich zelven, onbevangen waarnam en oog had voor
het teekenachtig detail.
De ballade wijst achterwaarts ; het reisverhaal voorwaarts."
Nu komen we aan de behandeling van de stof, die Prof. Kalff, evenals
dat in de oude refereinenbundels gebeurt, onderverdeelt in drieen: int Vroede,
int Amoureuze en int Sotte.
Het vroede, dat het godsdienstige, stichtelike en ernstige omvat beschouwt
Prof. Kalif achtereenvolgens in het drama, de lyriek en het proza.
Wat met de hele Middeleeuwse maatschappij gebeurt, geschiedt ook met
het drama: „De hele Middeleeuwse geschiedenis is sekularisatie."
Het Latijn van het liturgies drama wordt vervangen door de volkstaal,
het toneel wordt van de kerk naar de markt verplaatst, de vertoners eerst
geesteliken worden leken, weldra in vaste broederschappen verenigd en
langzamerhand worden wereldse zaken ingevoerd in het oorspronkelik zuiver
geestelike drama. Ten slotte wordt geheel wereldse stof vertoond.
In 15e en 16e eeuw vinden we nog zowel het oude als het nieuwe. Van
ontwikkeling is weinig te zien. Eenzelfde stuk bevat elementen uit 15e en
uit vroeger eeuw, omdat een passiespel by. elk jaar opnieuw weer werd
opgevoerd, maar in de loop van de jaren werd in de tekst door verschillende
bewerkers heel wat gewijzigd. De tekst, die dan ten slotte is overgeleverd
bevat zoveel verschillende elementen, dat niet is vast te stellen, wat
uit een . bepaalde tijd dateert. Wat wij over hebben, zijn teksten uit de
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15e eeuw, maar daaraan is waarschijnlik een hele geschiedenis voorafgegaan.
In de allereerste plaats richt zich het middeleeuws toneel tot het oog.
Mysterie betekende in de allereerste plaats „tooch" (= tableau vivant),
daarna pas spel.
De inhoud van die stukken omvat de tijd van de schepping tot de eerste
eeuwen van het Christendom. Soms komt die hele stof in een stuk, meestal
een gedeelte. Allerlei toneeltjes, die zich daartoe lenen, worden uitgebreid.
Als de vrouwen Jezus' lijk gaan balsemen, zien we ze eerst bij de zalfverkoper, wat in sommige stukken een heel uitgewerkt tafereel vormt. Zo
komt meer en meer het wereldlik element in de geestelike stukken en met
het wereldlike het komiese. De duivel is een sterk komies element. Een
paar vechtende en brullende duiveltjes, zoals we b y. bij ons zien in het
Sacramentspel van der Nyeuwervaert, verhoogden zeer het genot. Het komies
element wordt steeds sterker en wordt tenslotte belichaamd in de zot. Als stichtelik drama verliest het op die manier zo langzamerhand zijn betekenis en
wordt het als zodanig verdrongen door de moraliteit. Allegoriese personages
kwamen reeds voor in het mysteriespel. Er is echter dit verschil met de
moraliteit, dat in het mysteriespel uitsluitend hemelse personages en godsdienstige stof voorkwamen, in de moraliteit de mens en ook zedelijke stof.
Het beste voorbeeld is bij ons Elckerlyck. Ook de moraliteit bevat weldra
allerlei komiese elementen.
In de lyriek beslaat Jezus' geboorte een voorname plaats. Ook het overige
leven van Jezus en daarvan weer vooral zijn lijden wordt bezongen. Ook zijn
er zeer veel Marialiederen.
Een geliefd onderwerp is de dood. Het leven is een droom ;onverbiddelik,
onafwendbaar is de dood. De mensen worden voorgesteld als op weg naar
het graf, dansende de doodendans, de dood als leider.
Helleangst en hemelverlangen, de zware strijd tussen vlees en geest, en
de bekering vinden we in deze gedichten.
Ten slotte wijst Prof. Kalif nog op enkele mystieke liederen en op de
vergeesteliking van verschillende wereldse gedichten.
Van het proza behandelt Prof. Kalif pater Brugman de Broederschap des
Gemenen Levens, (waarbij vooral Thomas a Kempis) en enkele stichtelike
prozaboeken, als Het Schaakboek, de bundel Schimpf and Ernst van
Johannes Pauli, een verzameling anekdoten met een stichtelike toepassing,
en verder bundels algemeene levenswijsheid, zooals die werd opgehoopt in
de Disticha Catonis, Seneca's leven en allerlei spreekwoordenverzamelingen.
In het amoureuze, in de liefde uit zich het standsverschil. Daarom onderscheidt Prof. Kalif: hoofse en burgerlike liefde. De hoofse liefde verhoudt
zich tegenover de burgerlike liefde als kultuur tegenover natuur. Aan het
hof van gravin Marie de Champagne werd de liefde een snort wetenschap
en er verschijnt meer dan een Ars amandi. Meer en meer wordt het spitsvoudig, en wordt het bespreken der minne een gezelschapsspelletje. In de
15e eeuw nu vinden we de eerste vrouw, die voor haar eigen sekse opkomt.
Het is Christine de Pisan in haar Epistre au Dieu d'amours.
De ridders sluiten zich aaneen om de vrouw to verdedigen. Waar verdedigers zijn, moet er ook een aanval wezen. Die vinden we b y. in de
Corvacho bullepees) van de „Arcipreste de Talavera", waarmee we op
het terrein van de burgerlike liefde gekomen zijn, die spot met die zuchtende minnaars met hun slaafse onderdanigheid tegenover hun „prinsesse
of keizerinne." Er is in de burgerlike liefde dus meer vrijheid en natuurlikheid. Die vrijheid is echter dikwels onbeschaamdheid. „Hier viert de
vleeschelijke lust hoogtij, openbaart zich zonder eenige terughouding of
schaamte, wentelt zich welbehagelijk in de modder."
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Het Sotte omvat alle uiting van levenslust, is dus ruimer dan ons begrip
en omvat meer dan het komiese.
Na een bespreking van het „Sotte" in het algemeen, waarbij Erasmus'
Laus Stultitiae mooi wordt getypeerd, krijgen we een verhandeling over de
nar, de zot van beroep, over de kluchtboeken, bundels anecdoten als de
Facetiae van Poggio ; en over kluchthelden als Tijl Uilenspiegel. Er komen
zelfs narrenorden.
In Das Narrenschiff van Sebastiaan Brandt vinden we alle mogelike
zotten bij elkaar ; alle mogelike zotheid vinden we in de schilderingen van
„de verkeerde wereld". 't Land van Kokanje en Luilekkerland zijn de bekendste
voorbeelden van zo 'n land, waar alles juist andersom gaat als in de geordende maatschappij.
Ook de parodie behoort tot het „sotte", een geliefd genre was de parodie
van de preek. Het is begrijpelik, dat de dag der zotten, de Vastenavond
niet vergeten wordt.
Ten slotte de klucht. Enkele Franse en een paar Nederlandse kluchten
zijn over.
Nu komt een nauwkeuriger beschouwing van de kunst. Zoals reeds bij
het drama is opgemerkt was er een sterk visueel element in de kunst. „Tot
het oog richtte zich ieder, die de aandacht van het publiek zocht te trekken."
Processien, toernooien, optochten, van allerlei aard boeiden het oog. Zo was
dan ook het drama vol toneeltjes in de eerste plaats voor kijkers bestemd. De
tekst was slechts toelichting van hetgeen vertoond werd. Direkt tot het oor
richtten zich echter de lyriese passages uit het spel. Een lyrics gedicht is in
de eerste plaats bestemd om te worden voorgedragen of gezongen, toen veel
meer dan nu. Het moet dus zo eenvoudig zijn, dat het gemakkelik kan
worden gevolgd. Dat verklaart ook de eenvoudige strofebouw. Koupletten
van 2 of 4 regels, of als ze meer regels tellen dan toch door het rijmschema
gemakkelik te onthouden. Ook herhalingen als in het rondeel en het referein
hebben hetzelfde doel. Tenslotte wijst Prof. Kalff nog op samenstemming
van inhoud en klank, om daarna de stof en haar behandeling na te gaan.
Een overzicht te geven van dit hoofdstuk is niet mogelijk zonder uitvoerig
te worden. lk doe een enkele greep, zonder te beweren, dat wat ik onvermeld laat, minder belangrijk is. De eenvoud en oprechtheid van het gevoel
spreekt duidelik uit enkele aardige liedjes. Er is een zekere bekoorlike naIeviteit, al wijst Prof. Kalif er op, dat soms het „onnozele" gevaar loopt wat
onbenullig te worden. Tamelik uitvoerig bespreekt Prof. Kalif symboliek en
allegorie.
Bij de bespreking van vorm en bewerking behandelt Prof. Kalif de preek,
waarbij vooral Brugman naar voren komt, en de aardige beschrijvingskunst
in het lied met vraag en antwoord, en in het verhaal dat ons dadelik „in
medias res" brengt en bijzaken voor hoofdzaken terzijde laat.
Aan 't eind van dit hoofdstuk over De Kunst wijst Prof. Kalif op het nieuwe,
dat opkomt te midden van het oude : ottava rime, de terzine, de alexandrijn ;
grotere waardeering van het proza.
Onder de kunstenaars onderscheidt Prof. Kalff beroeps- en volksdichters en
daartegenover enkelingen. Er moeten talloos veel rondtrekkende dichters en
voordragers geweest zijn. Slechts van een enkele is jets bekend. Het meeste
wat van hun werk over is, is naamloos. Meer op de voorgrond plaatsen zich
de rethoryckers.
In 1323 stichtten zeven aanzienlike burgers van Toulouse het eerste dichtgenootschap met het doel poezie voor ontwikkelden te geven, een poezie,
„die het midden hield tusschen wetenschap en kunst". Er komt dadelik een
wetboek, openbare wedstrijden worden gehouden, prijzen toegekend. Dit
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voorbeeld wordt door een groot deel van West-Europa gevolgd — alleen
Engeland en de Skandinaviese landen doen niet mee. Prof. Kalif geeft nu
een mooie orienterend overzicht over rederijkers en hun kunst.
Daarna komen de „enkelingen" aan de beurt. Het zijn er een kleine twintig.
Zij hebben een min of meer ontwikkelde persoonlikheid. Zij in de eerste
plaats vertonen iets van de komende tijd, die juist het individu naar voren brengt.
Enkelen van hen gaven een autobiogiofie b.v. Lydgate, maar het best komt
die zelfbeschouwing uit bij Villon, de grootste van zijn tijd. Villon met zijn
zelfkennis, zijn liefde voor Parijs, zijn heftig temperament, zijn zwervend
leven, de inbreker en doodslager, met zijn schuldgevoel en berouw, met zijn
hele interessante persoonlikheid staat ver boven zijn tijdgenoten en is tegelijk
de meest typiese vertegenwoordiger van die overgangstijd.
Tenslotte werpt Prof. Kalif nog een blik op het publiek. Er is een, toenemende belangstelling voor literatuur in deze tijd. Boekenverzamelingen
warden aangelegd, De uitvinding der drukkunst vergemakkelikte het voorzien
in de toenemende behoefte. Het lezen wordt steeds meer „innerlijk lezen".
Na een enkele opmerking over het zingen van liedjes, komt Prof. It alff tot
het slot van zijn boek : een kleine rekapitulatie in zijn kortheid zo veel
samenvattend, dat ik me afvraag, of ik niet beter had gedaan, als ik me had
beperkt tot het laten afdrukken van deze laatste pagina.
Toch hoop ik, dat ik door mijn overzicht, dat de gang van Prof, Kalffs
boek op de voet volgt, de betekenis van dit deel voldoende tot zijn recht
heb doen komen en bij velen zodoende belangstelling heb gewekt voor een
boek, dat mijns inziens in de literaire geschiedschrijving in ons land een
gebeurtenis is van grote betekenis.
v. H.
NASCHRIFT.
De West-Europeesche Letterkunde zal helaas niet voltooid worden. Zo juist
brengt de krant bericht, dat Prof. Kalff op een reis door Zweden plotseling
overleden is. Een man van grote gaven en werkkracht is heengegaan.
„Waarom dan niet gewacht en langer onderzocht? Omdat het voor mij tijd
wordt, schooven te binden en den oogst binnen te halen," zo schreef hij in
zijn Voorrede van de Westeuropeesche Letterkunde, Prof. Kalif was 67 jaar
en wilde voor de ouderdom hem het werken bemoeilikte of eer de dood
hem verraste, zijn werk bekronen door een algemene literatuurgeschiedenis.
Hij heeft de voile oogst niet mogen binnenhalen.
Heel wat belangrijk werk heeft hij geschreven. Ik kan hier op 't oogenblik
niet een volledige bibliografie geven, maar ik wil toch, nu bij zijn heengaan,
zijn voornaamste arbeid even naar voren halen.
Hij werd al dadelik bekend door zijn dissertatie over Het Lied in de
Middeleeuwen, een lijvig werk, waarin zeer veel nieuws en belangrijks over
onze middeleeuwse lyriek.
Dan zijn Geschiedenis der Ned. letteren in de 16de eeuw, een baanbrekend
werk, omdat die periode bij ons zo goed als verwaarloosd was.
Zijn Geschiedenis van Literatuur en Tooneel in de 17de eeuw te Amsterdam
en biografien van Cats, Hooft, Vondel, Huyghens gaf veel moois over het
volgend tijdperk.
Al deze werken verloren iets van hun belang, toen zijn Geschiedenis der
Ned. Letterkunde in 7 delen verscheen, daar ze in deze geschiedenis waren
verwerkt, samengevat, aangevuld en verbeterd. Dit is zijn hoofdwerk, dat
nog lang na zijn dood zijn betekenis zal blijven behouden. Zonder te kort
te willen doen aan de verdiensten van te Winkel en Prinsen, wier werk

388

BOEKBESPREKING.

van geheel andere aard is, aarzel ik niet dit de beste geschiedenis onzer
letteren te noemen.
Behalve dit grote werk verschenen nog verschillende kleinere : zijn Inleiding
tot de literatuurgeschiedenis, zijn boek over Soera Rana, verschillende tekstuitgaven als die van de Mid. Ned. Epische poezie, van Trou moet blijcken,
enz., zijn art. in Vragen des Tijds, waarvan hij een van de redakteuren was.
Wat in Kalff's werk trof, was zijn eerlik streven naar onpartijdigheid ;
hij kon zich verplaatsen in de gedachten van anderen, hij kon onbevooroordeeld het schone waarderen, waar hij het vond. Geen enkele uiting van
geestelik leven achtte hij onbeduidend of minderwaardig. Ongetwijfeld heeft
ook zijn werk gebreken, maar wij betreuren het heengaan van een man van
grote verdiensten.
Elsevier's Algemeene Bibliotheek No. 18. Van Gezelle tot
Timmermans. Door August Vermeylen. Hoogleeraar aan de
Universiteit te Brussel. Uitgevers-Maatschappij „Elsevier,"
Amsterdam 1923.
Prof. August Vermeylen heeft een kostelik boekje geschreven - over de
Vlaamse literatuur. Een vergelijking, die zich als vanzelf opdringt, met het
werkje van Herman Robbers in dezelfde serie over de Ned. litteratuur na
1880, valt zeer sterk in het voordeel van het boekje van Vermeylen uit.
Om billik te zijn tegenover Robbers moeten we echter erkennen, dat hij
zeker voor moeiliker taak stond. Hij moest zijn aandacht over meer personen
verdelen, terwiji bovendien bij ons na de eerste jaren van de Nieuwe Gids
de eenheid zoek is en het moeilik wordt om tot groepering te komen.
Want dat is wat het boekje van Vermeylen al dadelik zoveel sterker maakt
dan dat van Robbers, Vermeylen springt niet als deze van de hak op de
tak, zijn werk toont niet een verwarrende veelheid : met vaste hand groepeert
hij alles om Gezelle en om de kring „Van nu en straks", om alleen aan
't slot nog enkelen te bespreken, die daarbij niet kunnen worden gerekend.
Dat maakt het werk van Vermeylen rustig ; ook neemt hij de tijd om aan
enkele belangrijke figuren voile aandacht te schenken, om dan het minder
belangrijke met een paar woorden of te doen. Het boekje van Robbers is
een museum waar alles naast elkaar is geplaatst, dat van Vermeylen is een
panorama, waar de onderlinge verhouding uitkomt. Natuurlik gaat deze
vergelijking mank, want bij Been van beiden ontbreekt het leven.
Bij beiden tasten we de liefde, maar die van Vermeylen is ruimer, omvat
de gehele Vlaamse kultuur. Beider werk, als oordeel over tijdgenoten is
subjektief ; toch is Vermeylen veel voorzichtiger in zijn uitingen en vermijdt
te kwetsen. Als hij werkelik ernstige bezwaren heeft, zooals b.v, bij Rene
de Clercq, dan uit hij die met een kiesheid, die zijn hart eer aan doet. Een
enkele maal slechts heb ik eenigszins grimmige spot gevonden. Dat is als
hij 't heeft over de allermodernsten Paul van Ostayen en Victor Brunclair.
„Waar ik ze begrijp vind ik ze niet mooi, en heelemaal niet buitengewoon ;
waar ik ze niet begrijp laat ik het oordeel liever aan een ander over". (p. 95)
Het werkje van Vermeylen is in alle opzichten superieur. Ik weet niet,
wat ik het meest moet bewonderen : zijn aangename, boeiende wijze van
vertellen, het talent, waarmee de stof is verdeeld, zijn indringen in de geest
van het werk van anderen, de rustige gemakkelijkheid, waarmee hij de omstandigheden en vreemde invloeden aangeeft, en vergelijkingen met buitenlandse schrijvers maakt. Maar wat toch wel vooral het lezen van dit boekje
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tot een genot maakt, is het feit, dat op elke bladzijde weer blijkt, hoe ook het
schrijven er van hem een genot geweest is. Het straalt van blijdschap, van trotse
vreugde over het herlevend Vlaanderen, ook van bescheiden voldoening over
het aandeel, dat „Van nu en straks", zijn blad, had in de opleving der
Vlaamse letteren.
Werkelik ontroerend zijn de bladzijden, gewijd aan Prosper van Langendonck, met wie hij zo lang heeft samengewerkt. Al het tragiese van diens
mislukt leven, hij heeft er mee de smarten van gedragen.
Het is het boek van een man, die midden in de beweging gestaan heeft,
die de ontwikkeling er van met belangstellende liefde van dag tot dag heeft
gadegeslagen, die daardoor in dit simpel boekje zonder pretensie, iets van
blijvende waarde heeft kunnen schenken.
v. H.
Moderne Paedagogiek. le deel A en B. Methodenkennis.
2e deel. Zielkunde — Kinderkennis — Algemeene Opvoedkunde
- Onderwijswetten door B. J. Douwes. Bij J. B Wolters —
Groningen, Den Haag 1923.
Een handboek voor kwekelingen en hoofdakte-kandidaten. De stof ligt
buiten het terrein van ons tijdschrift.
v. H.
Goede Vrienden. Leesboeken voor de Christelijke School
door Willem de Merode. le, 2e en 3e deeltje. J. B. Wolters.
Groningen, Den Haag 1923.
Een aardig stel leesboekjes voor de hoogste klassen van de lagere school.
Er zijn in de laatste jaren heel wat mooie leesboekjes voor de lagere school
verschenen en deze hoeven voor de andere niet onder te doen. Er zitten
enkele echt moeilike leesstukjes tussen de over het geheel eenvoudige stof
door. Dat lijkt me heel goed om de goede lezers eens iets te geven, dat van
hen ook eens (link inspanning vergt. Ik ben echter bang, dat „De Merelslag"
van Hendrik van Essen, hoe mooi ook, ook bij bij de beste lezers een mislukking wordt.
Ik heb het wel eens met oudere leerlingen geprobeerd, maar zelfs goede
lezers kwarnen maar tot een matig resultaat.
v. H.
Wil tegen Wil, door Gustaaf Harders. Vertaling van H.
van Lennep. Nijkerk, G. F. Callenbach 1923.
In den vorigen jaargang van Callenbach's bibliotheek verscheen van dezen
schrijver : Jaalaan". De zendings-boeken van Gustaaf Harders behooren
tot de beste lectuur op dat gebied. Vrij van aaneengeregen termen-zonderinhoud, vrij van ongezond conservatisme, laten deze verhalen zich prettig lezen.
Het is wel Been Krayer van Aalst, doch daarom niet minder te waardeeren.
Hier wordt de gelegenheid aangeboden om het leven der Indianen die op
bevel van de regeering der Vereenigde Staten in speciale nederzettingen
bijeenwonen, te leeren kennen, in hun tegenwoordig leven. Wil tegen wil,
verhaalt van Dohasjtida, en diens langzame bekeering. Het boek is verlucht
met origineele foto's. Beter dan door dwaas-verzonnen „indianen" boeken
leert men door het werk van Gustaaf Harders iets begrijpen van den indiaan
zooals die thans nog voortleeft, van veel vrijheid beroofd, maar niet minder
P J. R.
dan de bleekgezichten, „tot vrijheid geroepen."
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Liefde-Macht. Een schets uit het Zendingsleven onder de
Alfoeren van West-Seram, door H. Krayer van Aalst. Tweede
druk. Uitgegeven door N.V. Algemeene Boekhandel voor Inwendige en Uitwendige zending te 's Gravenhage.

Een keurig uitgegeven novelle, versierd met motieven ontleend aan door
Ceramsche inboorlingen gemaakt ornament.
Voorts wordt als bijzonderheid vermeld : De kaderteekening op den omslag
is een getrouwe navolging van snijwerk voorkomende boven den ingang van
de baileo (het geestenhuis) in het dorp Soehoee, op de Noordkust van Ceram.
Het motief behoort tot de Kakehan ritus en is als zoodanig boline Oboe ;
heilig). Het vignet in het midden is een zoogenaamd snelmotief d.w.z. een
symbolische voorstelling waarmede de inlander het Koppensnellen aanduidt.
Met veel belangstelling las ik dit boekje. Hier wordt jets anders geboden
dan een gewoon verhaaltje, dat hoe goed bedoeld ook, op menigeen maar
weinig indruk zal maken. Het is wel niet zoo bijster „literair" maar in elk
geval zuiver gehouden en heel sober. Deze eenvoudigheid in natuurbeschrijving
en rustigheid in dialoog, imponeert den lezer ongetwijfeld.
Liefde-Macht is de geschiedenis van Obe die met Ode trouwde omdat de
ouders het zoo wilden, maar wier jeugdeliefde voor Ano niet sterven wilde.
De geschiedenis verhaalt van het sterven van haar kind, waarna zij den
Pendeta haar leed zegt. De Pendeta van het dorp is een goed en wijs man,
en het doet sympathiek aan, dat als we weten dat de schrijver zelf de
Pendete van het dorp was, geen plaats werd gevonden voor zelfverheerlijking.
De inlandsche vrouw mint haar kinderen boven haar man, en de liefde
tot haar kind, moet haar jeugdliefde verbannen.
Later zal zij haar eigen man weer lief krijgen, mede door hare geloofszekerheid.
Het is maar heel eenvoudig, dit verhaal, en toch — de rust en wijding
waarmee het verteld is, zoo geheel vrij van gemeenplaatsen doet de lezer
vertrouwt raken met een stukje intiem leven van dat inlandsche yolk.
Deze manier om liefde te kweeken voor de zendings arbeid is zeer sympathiek.
En de schrijver heeft gelukkig de capiciteiten om het goed te doen. Zijn
„kunst" komt ver uit boven veel onzer christelijke „romans".
En waar zijn woorden zulk een schoone liefdeboodschap uitdragen in het
leven, zij het te meer aanbevolen.
Tegelijk met deze uitgave werd me toegezonden een verhaal van F. Fortgens
„In het gezaaide" een schets uit het Zendingsleven op Halmahera waarvan
de omslag versierd is met motieven ontleend aan Vlechtwerk van Halmahera. Wat taal en stijl betreft staat het verre ten achter bij het boek van
Krayer van Aalst. Het is echter onderhoudend geschreven en ik acht het
als zendingslectuur uitnemend geschikt.
P. J. R.
Johan Bojer. Durandal. Geautoriseerde vertaling uit het
Noorsch door D. Logeman —van der Willigen. Eerste druk.
A. W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij — Leiden (z. j.)
Toen ik deze roman van Noors boerenleven las, werd ik getroffen door
frappante overeenkomst met de karaktertekening in de Oud-IJslandse saga's.
Bijna 'n zelfde milieu : wat boerderijen bij een fjord, dezelfde mensen.
Zo'n kerel als Hans Lia, wanneer hij even plaats maakt voor zijn makkers,
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als hun 't landen belet wordt, wat een prachtige viking. Of Martha in haar
korte resoluutheid, als ze haar broers in de steek laat, hoe lijkt ze op sommige
van die vrouwen uit de saga's, die niet redenëren, maar doen.
Evenals in de saga's wordt er over 't algemeen weinig geredeneerd, er
wordt gehandeld met een soort vanzelfsprekende psychologie, die enigszins
verbluffend werkt.
Het noodlot dat in de saga's, de hoofdpersonen hoewel ze ingelicht zijn
door voorspellingen en dromen, toch juist die maatregelen en beslissingen
doet nemen. die hun ondergang bewerken, speelt eigenlik dezelfde rol in
Durandal. Als Hans en Martha Nils als zoon hebben aangenomen, zien ze
eigenlik van de eerste dag af, dat Nils niet van ze houdt. Ze voelen zich
teleurgesteld, ze begrijpen, dat hij nooit de plaats van 'n kind kan innemen.
Toch houden ze hem. Ze kopen hem om met geschenken als hij naar zijn
moeder wil. Als hij eindelik wegloopt naar z'n moeder, halen ze hem terug.
Nooit wil hij geliefkoosd worden, nooit geeft hij hun hartelikheid. Als hij
eindelik groot geworden is, ziet Martha, dat Nils is de roofvogel, die loert op
het aas „Durandal" (p. 182). Maar een tweede en een derde maal spant
Hans in en gaat zijn erfgenaam terugbedelen.
Als Nils verloofd is, komt hij met zijn meisje niet bij Hans en Martha;
als Nils trouwt, zorgt hij voor al de gasten, maar vergeet to zorgen voor
een rijtuig voor Hans en Martha.
En toch geven Hans en Martha aan die zoon ongeveer hun hele bezit,
zowat alles wat ze in een lang leven van hard werken hebben verworven.
Er is een dwingende voortgang naar de katastrophe : Hans en Martha van
hun eigen hoeve verjaagd.
Er is natuurlik groot verschil: Durandal is tegelijk in alle opzichten een
moderne roman, er is een eigenaardig realisme in, dat we van deze tijd
mogen noemen. Ook de wel wat wonderlike manier, waarop met godsdienst
wordt omgesprongen in dit boek, is van onze eeuw, en maakt het lezen wel
eens 'n ogenblik tot 'n ergenis.
Maar toch — ondanks dit alles, is het een sympathiek boek. Dat dankt
het aan het tragiese gegeven : de vrouw, die geen kinderen krijgt, terwijl zij
ze met zoveel liefde verwachtte en in de tweede plaats aan de schitterende
verteltrant, die de schrijver bewust of onbewust gemeen heeft met het oude
verhalende Noorse proza. Onbewust — als hij alleen zo schrijft, doordat hij
onder 't Noorse boerenvolk het nog onveranderde volkstype terugvond, dat
ook de oude auteurs tot model diende ; bewust — als hij zijn waarneming
heeft versterkt en in zekere richting geleid door liefdevolle bestudering van
eigen oude literatuur.
Het is een buitengewoon boeiend en met groot talent geschreven werk,
dat ik echter om enkele dingen, die ik al eenigszins heb aangeduid, niet
onvoorwaardelik kan aanbevelen. Er is een sfeer van vuilheid en spot in
sommige boeken, die absoluut verwilderend, zedenontbindend werkt. Dat is
in Durandal niet. Durandal is niet dekadent. Het is fris en gezond. Maar
er is in Hans Lia een overmoed, die gevaren heeft. En Martha heeft in de
laatste helft van haar leven iets modern ziekeliks, al wordt het binnen de
perken der realiteit gehouden.
v. H.
Herman Teirlinck De vertraagde film. Een gedanst, gezongen en gesproken drama in drie bedrijven. Mij. voor Goede,
en Goedkoope lectuur, Amsterdam.
In schemer donker, onderscheidt men nauwelijks den wit besneeuwden
brugweg, de witte borstleuning, het witte dak van het kapelletje ... en nog
den witten kop van de doode lantaren.
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In een kroeg ronkt en stampt een geweldig orgel.
A an den overkant van het water jammeren Gaspar, Melchior en Balthazar
hun lied, want het is driekoningen-avond.
Ach I sterre, gij moet er zoo stille niet staan,
Gij moet er vandaan naar Bethleem gaan .
Veraf daartusschen het gerinkel van een tram ...
Dit is het tooneel waar het drama zich afspeelt.
Belangrijke figuren teekent Teirlinck nu op dit tooneel. Ik zou om de
belangrijkheid, ze U willen voorstellen, maar dat is 't moeilijke met een
drama; men mist terstond den achtergrond, en die is juist in dit stuk zoo
superieur geteekend.
De alledaagsche omgeving, mooi gekleurd, door gevallen sneeuw versierd,
met de sfeer van de driekoningen-avond. Alles is zoo belangrijk geworden,
en leeft Shakespeariaansch van diep verbeelde werkelijkheid.
Ik wil van het drama alleen maar, kort de hoofd-inhoud vertellen.
In de half donkere sneeuw-avond met de zingende Driekoningen is er
een oude lantaren-man, die met zijn langen wiekstok een groen licht aantrekt over het zwarte gapende water. Verder is er nog een oud wiloks wijf,
met dampende, warme vette wiloksen op een karretje, en politie agenten.
Dat alles moet ge nu in uw gedachten zien en opstellen, voor de geteekende
achtergrond want daarbij en daartusschen komen nu de hoofd-figuren : twee
jonge menschen, een man en een vrouw. Ze zijn niet getrouwd, voor de wet
niet. Dat ondervinden ze, want loodzwaar drukt de last van het leven, dat
veroordeelt : „de arme die tegen het geld, en de geschandvlekte die tegen
't vooroordeel opstaan zal."
Ze besluiten in wondere liefde daarom het leven te verlaten, met hun
kindje. Ze springen in de zwarte gapende diepte bij de witte brug . Een
koord houdt ze bijeen.
In korte oogenblikken van hun doodstrijd doorleven ze, bliksemsnel, hun
heele leven.
Dit is het moment waarop heel het stuk is aangelegd. Een stoute gedachte
van Teirlinck, dit paar, visionair, in doodstrijd, het leven nog eens te doen
doorleven. Dat leven beeldt hij nu uit, bij wijze van „vertraagde film" in
langzaam tempo.
Straks worden ze opgehaald, komen weer bij — het kind, de liefde die
hen bond — is verdronken ; en daardoor, en door wat ze nu opnieuw
hebben beleefd, zijn ze vreemden voor elkaar geworden en gaan vervreemd
van elkaar.
Nu zijn op de dramatische juistheden van het werk veel meer aanmerkingen te maken, dan op de literaire waarde van het geheel. Immers de
minder gelukkige, maar noodzakelijke handeling — de poging tot zelfmoord
— is literair prachtig geschreven, maar dramatisch zoo zwak, dat men deze
handeling, niet alleen niet noodzakelijk, maar zelf onbegrijpelijk vindt. De literair
mooie woorden geven heelemaal geen doods-nood en doods-bange strijd weer;
men begrijpt zoo gemakkelijk, dat deze handeling, maar even plaats vindt
om tot het eigenlijke stuk te komen Dat is een fout, daarvoor is zulk een
handeling niet geoorloofd, en mag zulk een daad niet aangewend worden.
Er zijn meer dergelijke gebreken, die het stuk onnoodig onsympathiek
maken. De profane gesprekken van de nacht-agenten, over Adam en Eva,
b.v. zijn niet alleen stuitend, maar behooren niet in dit stuk, omdat 't de
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werkelijkheid uitsluit. Nachtagenten theologiseeren niet op zulk een wijze.
Ik stel hiertegenover de vele mooie gedachten en vondsten van Teirlinck.
Dat aan deze twee stervenden, heel het leven voorbij snelt, waarin en
waardoor ze hun fouten en gebreken leeren kennen, dat ze daarom later
uit elkander gaan, is mooi gedacht en mooi gezegd. Nog versterkt door dat
het kind niet wordt gered. Daardoor is de eenheid verbroken, de band
geknapt, ontstaat een klove.
Bij al dit zwaar dramatische, en kille der handelingen, bonst veraf een
orgel in een „dansing" en zingt het kermis-volk, een scherp en juist gedacht
contrast even als de smetteloos gedekte achtergrond, waartegen het gekneusde
en geslagen leven van de twee hoofd-figuren scherper afsteekt.
En ondanks de vele of groote bezwaren, acht ik het een zeer belangrijk
werk in onze dramatische kunst.
v. D.
Met Louis Couperus in Afrika. Amsterdam, N. V. Drukkerij
Jacob van Campen.
Uit 'n vorige periode van onze bezigheid resten ons een paar boeken, die
nog altijd op een bescheiden aankondiging wachten, al zijn ze elders reeds
lang geIntroduceerd. Een ervan is 'n reisbeschrijving van den grootsten
„schilder-met-de-pen" — na van Looy — die de beide laatste generaties van
Nederlandsche prozaisten hebben opgeleverd ; 'n minutieus verslag van allerlei,
dat Couperus op z'n tocht door de Noord-Afrikaansche landen heeft gezien
en beleefd. En hoe zag en beleefde hij ! Met het oog van een schilder. Met
het begrip van een moderne, die op de hoogte van zijn tijd staande, niettemin
het verleden kende, als had hij het eveneens doorleefd. En met de ziel van
een kunstenaar, voor wien alle veelvuldigheid van tinten en geluiden, lijnen
en bewegingen zich schikt en richt in de hoogere, levende samenhang van
zijn artistieke verbeelding. En al wat hij schreef, werd gedompeld in het
bad van zijn fijnen geest, zoodat 't straks glansde en sprankelde van telkens
opnieuw verrassende oorspronkelijkheid. Ik wil wel even anticipeeren op
m'n aanbeveling aan 't slot en U raden: neem dit boekje, wanneer ge tenminste ook in Uw binnenste een voortdurend onderdrukt reisverlangen hebt
en geniet in Uw fantasie met Couperus van de romantische sfeer in Algiers,
van de afwisselend schoone en grappige ervaringen op de autoreis door
Algerie en Marroko. Ge gaat als naast hem langs alles wat hij zag en ge
hoort hem causeeren, nu eens met 'n diepe artistieke overtuiging, dan weer
met 'n fijne ironie van beschaafden Westerling of ook wel met de dartele
filosofie van den aestheet.
Hoor hem vertellen van de kameelen, die hij bewondert, de paarden,
waarmee hij diep medelijden heeft en de kleine Afrikaansche ezeltjes, waarvoor hij zoo'n diepe sympathie heeft opgevat. Ge kunt hem toch niet zoo
gauw volgen in z'n grillige sprongen van de eene opmerking naar de andere.
Hijzelf heeft pret in de wispelturigheid, waarmee hij van de „psyche der
Senegalezen" overwipt naar de Ooievaren, wier veeltalligheid hem in stijgende
verwondering brengt en vandaar belandt midden in de legenden over de
Hammam-Meskoutine, het Bad der Verdoemden, de Aquae Thibilitanae der
oudheid. Kent ge lets verwarrenders en overladeners dan een reisverhaal?
Ik wilde probeeren, U er lets van te vertellen, maar het is niet mogelijk.
Er is teveel in en elke beschrijving, elke anecdote, elke legende, elke typeering
is op zichzelf te volledig een genot. Ge moet het zelf maar lezen. Misschien
droomt ge dan in den volgenden nacht ook, zooals ik, dat ge met een zak
vol geld en met Uw dagelijkschen vriend in een coupe zit van de P. L. M. —
op weg naar Algiers.
v. d. L.
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Bezwaren tegen den geest der eeuw door Mr I. da Costa.
Met een voorrede van Ds J. E. Vonkenberg. A. W. Sythoff's
Uitgeversmij. Leiden.

Een jubileumuitgave. Een herdruk van het strijdschrift van Da Costa dat
in 1823 zoveel verontwaardiging wekte. Het was een goed denkbeeld dit
geschrift, belangrijk voor Da Costa en voor zijn tijd, nog eens opnieuw uit
to geven. Het is echter jammer, dat de uitgave zo povertjes uitgevallen is.
De kleine, dicht ineengezette letter maakt het lezen vermoeiend en er ontbreekt
een goede inleiding, die de betekenis van Da Costa's Bezwaren uiteenzet.
Het is een werkje, dat voor de gemiddelde lezer wel wat historiese toelichting
v. H.
nodig heeft.

CORRIGENDA.
Opwaartsche Wegen pag. 339 staat „Wordt vervolgd", hetwelk moet vervallen.

OP EEN KERSTROZE
NAAR

ED. MORIKE
DOOR

E. L, S.

I.
Wouddochter, gij, o lelialgelijke,
Die al mijn zoeken nimmer kon bereiken,
Dat ik u, langgezocht', in winterwind
0 onbekend', op 't vreemde kerkhof vind!
Wiens teedre hand beschutte hier uw groeien?
Wiens graf lag zwijgend onder uw ontbloeien?
Was 't van een jonkman, heil gewerd hem veel,
Was 't van een jonkvrouw, lieflijk was haar deel.
In 't nachtlijk bosch, in sneeuwen licht verscholen,
Waar 't schuwe hert komt weidend langs u dolen,
Bij den kristallen vijver, aan den rand
Naast de kapel, zocht ik uw tooverland.
Gij zoudt bij bloemen, die de zon behooren
Wel sterven, die in maanlicht zijt geboren;
Uw kuische lijf, vol geur-bevrozen dauw
Voedt balsemlucht van hemelreine kou.
Uw borst verbergt in voile gouden gronden
Smeltende geuren, die zich nauw verkonden;
Zoo geurde 't kleed, waar englenhand aan sloeg,
Dat eens de benedijde moeder droeg.
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Vijf purpren druppen zouden, schoon, u wijden
Tot wonder teeken van het heilig lijden,
Maar Anders siert uw kinderlijke doen
Uw witte kleed als met een geur van groen.
En, als in middernachtelijke stonden,
Ten dans gegaan, een elf u heeft gevonden,
Voor uw mystieke glorie stil, blijft hij
Nieuwsgierig staan, dan glipt hij weer voorbij.

II.
In winterbodem slaapt, een bloemenzaad,
De vlinder, die, om bosch en heuvel vliegend,
In lentenacht de fulpen vleugels wiegend,
Nooit toch zijn tong aan uwen honing slaat.
Wie echter weet, of niet zijn teere geest,
Toen alle zomerschoon was weggezonken,
Toch, eens, van uwe fluistergeuren dronken,
Onzichtbaar bij uw bloeien is geweest.

LEVENSLES
DOOR

G. SCHRIJVER.

Moede en langzaam stapte Lena de Waard over den straatweg, in
een pap van vuile, wegdooiende, groezelige sneeuw.
Gelukkig dat ze toch vanmorgen haar overschoenen maar aangedaan
had; ze herinnerde zich nu hoe ze daarover in twijfel had gestaan,
omdat het weer er zoo schappelijk uitzag; zoo'n beetje zon in de
vroegte en een frischheid alsof 't zou blijven vriezen. Overschoenen
maakten de voet zoo plomp en man-achtig ; maar ze waren toch wel
warm, en ten slotte ... wat kwam 't er voor haar op aan; zij was een
vrouw die niet meer naar mooi of elegant behoefde te vragen; ze was
zes en dertig jaar en den tijd der bevalligheden te boven....
Ja, zoo dacht ze, met een tikje zelfspot dat niet zonder weemoed
was, schoon ze zich dit nooit zou hebben willen bekennen.
Ze had dus de overschoenen maar aangedaan, en op weg naar
mevrouw Dellon had ze er nog even berouw van gehad, je stond toch
wel erg onvast op die dikke verschgevallen sneeuw. Maar tegen twaalven, — toen de meid met de koffie kwam, had die het nieuwtje van
den dooi meegebracht — had ze met voldoening geconstateerd, dat
het toch maar verstandig van haar geweest was, zich tegen het ongestage weer te wapenen. Ze had tegenwoordig zoo dikwijls last van
pijnlijke voeten, vooral als het koud of nat was. En nu was ze heel
dankbaar en heel blij dat ze de toch wel een beetje zware schoenen
maar had aangeschoven.
Eigenlijk dwaas van haar om na haar haar dagtaak nog zoo'n eind
te gaan loopen. Wat had ze d'r aan ... nu ja, een heel klein beetje
gezelligheid bij Toos en Jan en de kinderen... Schoon, de kleintjes
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zouen al wel naar bed zijn, en dat was zeker ook de bedoeling van
Toos, die haar gevraagd had om ter gelegenheid van Jan's verjaardag
een kopje chocolade te komen drinken. Na zoo'n dag van getob met
de zenuwzieke Mevrouw Dellon had ze er eigenlijk in 't geheel geen
lust in. Veel liever was ze naar haar eigen kamer getrokken, even
rustig zitten, lezen of zoo, dan naar bed. He ja, heerlijk...
Maar waarom deed ze 't dan niet, — ze kOn nog terug! Vanavond
moest ze dezen zelfden weg weer gaan, weer alleen. Nu ja, haar verpleegsterskleed beschermde haar, en bevreesd was Lena nu juist niet.
Enfin, Jan, haar broer zou haar wel een eindje op weg brengen. En
eigenlijk, eigenlijk voelde ze toch ook wel behoefte aan wat huiselijkheid, wat meer gezelligheid dan een huurkamer geven kon, al had ze
die dan ook naar eigen smaak wat aangekleed en gezellig gemaakt.
Ze was er toch altijd maar alleen, alleen... Als ze weer eens vrij
was, als op haar lange dagen, met kleine bezigheidjes gevuld, een
handwerkje, wat nieuwe kinderkleertjes voor Toos of z66, de vriendelijke avond kwam deemsteren, dan ontving ze dien met verlangen;
dan zou ze met een kopje thee een mooi boek nemen, en dan niet
al te laat naar bed...
Maar als ze zoo een patient had, en dan na een dag van vaak heel
moeilijken en geduldigen arbeid, door de kilte van haar eenzame
kamer ontvangen werd, o, dan haatte ze den avond, die haar zoo
vreemd was, en als ze dan dacht aan de verloren intimiteit van het
ouderlijk huis, dan ging ze soms schreiend naar bed. En de volgende
dag was niet anders, en de daarop volgende zou wederom niet anders
zijn. Waarom was 't anders voor Jan, waarom voor Tine in Indie?
Jan had Toos en zijn kinderen, Tine had haar man en de afwisseling van 't Indische gezelschapsleven. Zij, nu bijna veertien jaren al
verpleegster! Nu ja, gelukkig sinds tien jaren in de vrijheid, haar
eigen baas, wel zorgelijk soms, maar ten slotte niet onder directie van
een bazige directrice of onder de nukken van een nijdigen, verpleegsters-arbeid en -kennis niet tellenden dokter Mensch, wat had ze 't
zuur gehad onder dien dokter Reemeyer! Wat had de zachtzinnige
„Zuster" Aleven in het kinderziekenhuis haar genegerd... als ze daaraan
nog dacht
Neen, beter dan maar zOO, al was 't dan eenzaam.
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„Einsam bin ich, nicht alleine . . ." kwam 't haar ineens in den zin.
Neen, dat wist ze ook wel ... Als ze dat niet wist ...1 Maar moeilijk
was de eenzaamheid wel, en zwaar ...
Menschen nog 'reis toe, wat liep ze hier nou te tobben! kop op,
meid! Het was toch haar eigen willen om te gaan vanavond ...? Had
ze dan neen! gezegd, toen Toos 't haar vroeg. En als ze er geen zin
in had, dan kon ze immers nog terug ; dan in de stad even telefoneeren, dat ze te moe was ... neen, ze dacht er niet aan, had ook
eigenlijk wel zin in een praatje met die twee ... Toch wel een heel
gelukkige familie, Jan had 't getroffen; een goeie huisvrouw en schatten
van kinders ...
Weer bleven haar gepeinzen wijlen bij eigen lot. Kinderen, hoe hield
Lena van ze ... Wat moest 't heerlijk wezen, zulk een bezit „ .
Ach ... dan toch einsam and allein . . . Dan toch eigenlijk geen
levensvulling, geen spiegeling van 't eigen zelf in jonge levens, in
flinke boys en krullokkige deerntjes ... Haar deel was 't zieke deel
der menschheid, 't klagende, 't pijnlijdende!
Maar hadden die dan geen behoefte aan hulp ... en aan troost?
Nja, betaalde hulp, die als zoodanig gewaardeerd werd en soms
uitgebuit ... en een heel enkele maal wist ze 66k een woord van
troost ... Maar dat kon ze zoo zelden kwijt, zij, de betaalde „zuster"....
Zij gleed uit op den modderigen weg. Ze moest maar wat beter
uitkijken. Beter dan al dat tobben en zich in stilte beklagen: zij, de
flinke Lena, zooals Toos wel eens zei. En de menschen ook, die
noemden haar immers een „flinke" verpleegster. Ja, ze was flunk en
stevig, geen etherisch wezentje, maar een vrouw, eene, die zichzelf
moest weten te helpen, zooals ze anderen hielp „ .
Alleen, kon ze vergeten, dat ze dikwijls de onmogelijkheid voelde
om zoo, altijd z66 voort te gaan? Nog tien jaren misschien, dan begon
ze een oude verpleegster te worden. Dan zou ze haar besten tijd
gehad hebben, en dan zou men z66 over haar oordeelen. En 't volle
vrouwengeluk, dat in het moederschap ligt, zou ze nooit hebben
gekend ...! Ze slikte wat weg, glimlachte dan ... Hemel, wat liep ze
zichzelf nu te beklagen, week te maken. Wie hielp ze daar nu meé ...
Zoo meteen kwam ze huilende bij Toos aan ... Wat moest ze dan?

400

LEVENSLES.

Zeggen ik ween over het leven, dat ik niet heb gekend ? Gekke ouwe
vrijster! zou Jan haar uitlachen. Ja, — en toch dacht ze sours, dat ze
maar beter gedaan had op haar een en twintigste jaar te trouwen,
toen Carel Prinsen haar gevraagd had ? Had ze van hem gehouden ?
Och, dat wist ze niet precies. Hij was toen acht jaar ouder dan zij,
en ze vond hem nog al zeurig. Ze had, na korte aarzeling, gezegd,
dat ze nog niet dacht aan trouwen, dat ze de oudelui niet wilde
alleen laten, nu Tine pas weg was; zij was de jongste en 't was haar
plIcht nog een beetje bij moeder en vader te blijven
Carel Prinsen was gegaan, en de gelegenheid had zich niet herhaald.
Misschien niet omdat ze al spoedig leerling-verpleegster was geworden.
Best mogelijk, dat de jongelui dit beschouwd hadden als een afzweren
van het huwelijk. Zij wist wel beter: haar was 't alleen om levensvulling, om een taak te doen geweest. Carel Prinsen was kort daarop
naar Indie vertrokken en ze had gehoord, dat hij daar getrouwd was ...
Ja, voriiber, vortiber
Gelukkig, ze was er haast ... nu deze laan op ... kijk, hier lag de
smeltende sneeuw haast nog ongerept 't was hier toch nog wel
mooi ... De derde lantaarn, ze wist het precies. Nu vond ze 't toch
wel prettig er gauw te zijn, en ze monterde op bij 't vooruitzicht van
den huiselijk en kring, de gezelligheid van een zitje bij den haard
Ze hoopte nu maar, dat er niet veel menschen zouden zijn.
Dat viel nog al mee. Toos hield niet van groote gezelschappen; er
waren een paar buren, en gelukkig geen vreemden, behalve
„Je zult vanavond een ouwe kennis ontmoeten," zei Jan, terwijl hij
haar in de vestibule van haar hoed en mantel ontdeed, „Carel Prinsen,
je weet wel ..."
„Carel Prinsen?" schrikte zij.

..." Ze vond het maar zoo — zoo;

m aar...
„Leeft die nog ?" zei ze, zoo onverschillig mogelijk.
„Ja, hij is weer terug, voor z'n kinderen," zei Jan. „'k ontmoette hem
dezer dagen, en vroeg of hij niet eens ... En nu kwam hij juist van
avond. Vindt je 't erg vervelend ?"
„Welnee, waarom ?"
„O,
ik dacht..."
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Hij zweeg, en keek Lena aan.
„Wel neen, niks hoor!" beantwoordde zij de niet gedane vraag.
„Kom, laten we maar binnengaan."
Hij stelde Lena voor, aan de buren die haar niet kenden. „En dit
is ... nou, ken je hem niet meer, Lena ?"
„Ben ik erg ver-Indischt ?" vroeg een meneer, oprijzend uit z'n clubfauteuil. Het was haar vreemd, dat dit Carel Prinsen was ; dit mannetje met zijn dik gezicht, wat gelig van de Indische zon, zijn dunnend
haar, zijn buikje...
„Veranderd is u wel," zei Lena, over de eerste aarzeling op de bruske
vraag been, „maar ik zou u toch wel herkend hebben..."
„Zoo, dat doet me genoegen!" zei hij. „En hoe gaat het u?"
„Wacht Leen," zei Toos, „laat ik je 'n stoel naast meneer geven, dan
kunnen jelui nog eens praten, he? ... Kijk eens, die electrische voetwarmer heb ik van Jan, en Heleen haakte dit kleedje voor me ...
vind je 't niet beeldig ?"
„Ja, wel mooi, maar ik kan 't misschien maar half waardeeren ; ik
heb daar geen oog voor..."
„Niet huiselijk aangelegd, juffrouw de Waard?" vroeg Prinsen naast
haar.
„Ik weet niet of dit er bij h66rt!" zei Lena. „Misschien wel. Maar ik
doe 't nooit, ik heb er geen tijd voor, en 'k denk altijd, dat machines
't toch veel mooier doen.. ,"
„U hebt een drukken werkkring ?"
„Och ja, m'n meeste dagen zijn bezet... Is u met verlof in Holland?"
vroeg ze, om de aandacht van zichzelf of to leiden.
„Ik doe eigen zaken," zei hij. „Verlof dus , .. zooals u 't nemen wilt...
Neen, eigenlijk aan verlof heb ik zoo geen behoefte... Maar voor de
kinderen ... ik ... was getrouwd, weet u?"
„Ja, ja," knikte Lena. Ze wist het.
„En nu is een kleine ander-halfjaar geleden mijn vrouw gestorven...
Ja, malaria ... ze kon niet tegen 't klimaat, weet u, anders een goede
vrouw, en voor de kinderen ... prima ... ik heb veel aan haar verloren."
„En uw kinderen, zijn die ...
„Die liet ik bij vrienden achter. 0, die zijn goed bezorgd. Maar..."
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„Zijn jelui mekaar niet ontgroeid
vroeg Jan. „D'r is veel gebeurd,
Binds..."
„Ja, toen 'k u 't laatst ontmoette, leefden vader en moeder allebei
nog," zei Lena, wat strak. „Tine was pas weg... Hebt u haar in Indie
nooit ontmoet?"
„Net als alle Hollandsche menschen," zei hij met een lachje. „Indie
is den Haag niet, juffrouw de Waard, waar je alle kennissen tenminste
eenmaal in de maand wel in lijn 3 ziet of in A. Wij zaten op Sumatra;
mijnheer..."
„Reese..." zei zij, begrijpend dat hij den naam van Tine's man
vergeten had, „Reese, contrOleur in Soekaboemi..."
„Ja juist," herinnerde hij zich. „Een ontmoeting zou wel heel toevallig
geweest zijn... En de kennismaking met uw zuster hier in Holland,
was te kort, te vluchtig, voor een correspondentie, en zoo hebben we
nooit iets van elkaar gehoord..."
„Ik wist tenminste niet, dat u ..." Het spreken over zijn gestorven
vrouw, van wie ze nooit had gehoord, vond ze min of meer pijnlijk.
„En komt u nu in Holland," vroeg ze, „voor de kinderen... voor de
opvoeding, maar ik..."
„Neen," zei hij, „dan zou ik ze niet daar gelaten hebben. ...Neen, ik
zal daar zeker nog een jaar of tien blijven, dan wil ik ze bij mij
hebben onder goede leiding ... van een echte Hollandsche moeder..."
Zij schrikte. Daar had ze wederom een onderwerp aangeroerd, dat
nu maar moest blijven rusten.
„Kan ik je helpen, Toos ?" vroeg ze opstaande en haar handen
uitstekend naar de dampende kopjes op het presenteerblad.
„Neem er maar een voor jou af, als je wilt, En reik dan meteen
even een kopje aan meneer, he? Zoo, dan doe je genoeg. Ik kan nu
verder wel nee, heusch niet, blijf maar rustig zitten, jij zult vandaag
al wel genoeg gedraaid hebben ...!"
„Bevalt u uw werk?" vroeg Prinsen, toen ze zich weer zette.

r

gaf zij wat bruusk terug.
„Waarom zou het me niet bevallen
„O, ik dacht zoo," aarzelde hij. ,.Altijd weer nieuwe klaagtonen te
hooren ..."
„Dat valt wel 'nee," zeide zij, nu wat vriendelijker. „Och, de meeste
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het is ook wel 'n mooi werk als gezonde
menschen dragen veel leed
een beetje ervan mee te dragen ..."
„U is gelukkig gezond ..." zei hij, bijna als een informatie.
„Ik ben wel eens moe, maar ik mankeer nooit wat."
„Als dat zoo blijft is 't mooi."
Ze vond dit een onaangename opmerking, misschien omdat die
aansloot bij haar eigen tobberige gedachten van dien avond. Er viel
een stilte tusschen hen. Zijn sigaar was uitgegaan, hij vroeg den
gastheer om lucifers, raakte dan met hem aan de praat over bankzaken.
„Leen," zei Toos, „over veertien dagen is 't Kerst. We vieren het met
de kinderen en een kerstboom. Houd dien avond vrij als je kunt,
voor ons. . ."
Zij beloofde het.
„Maar laat 't dan maar vriezen," zei ze.
„Dat hoort zoo bij Kerst..."
„Moest u Ons kerstfeest meemaken, in Indio," zei Prinsen. „Geen
sneeuw en geen kerstboomen, niemendal."
„Dat is onbegrijpelijk voor me," zei ze. „'k Zou aan dat alles niet
gemakkelijk wennen, denk ik..."
„Zou u niet?

0 jawel, men went er zoo gauw aan... Niemand
denkt er aan, dat is te zeggen ..." aarzelde hij.
„Als men het vergeten
zei Leen de Waard. „Ik geloof dat u 't
zoo moet zien."
,.Och, dat denkt u ..." zei hij nog, en dan zweeg hij.
„Hij weet beter, maar wil me niet tegenspreken," dacht Lena. „Gek,
dat je nu zoo rustig met hem kon zitten praten..." En terwijl rondom
het gepraat voortging, dreven haar gedachten terug naar wat voorbij
was. Als ze hem toen eens aangenomen had... Dan was ze nu zijn
vrouw geweest... Dan had ze moeder verdriet gedaan, en vader misschien ook... Maar zij zou rijker geweest zijn, zelf moeder... Zou ze
met hem?... Hij leek toch wel een beetje erg oppervlakkig... En het
was de vraag of er kinderen zouden geweest zijn. Opeens bedacht ze,
dat zij zijn vrouw wel zou hebben willen kennen. Wonderlijk, dat
twee menschenlevens z66 uiteen konden loopen of nag wonderlijker
dat ze dan later elkaar weer zoo kruisten... Nu ja, niemand maakte
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zijn eigen leven... En ze wist niet eens, of ze wel zeggen kon dat ze
't hare geofferd had...
Er was een glimlach om haar mond toen ze dat bedacht. Maar het
was geen zonnige glimlach. Dat had ze meer, dien twijfel aan de
beteekenis van haar eigen bestaan, het voelen dat ze daarmee niet
verzoend was. Zou ze het ooit wezen...? En dus altijd dat verlangen
naar vervulling, voor een tijd weggeredeneerd misschien, maar nooit,
nooit overwonnen, nooit gedood ?
„Waar zit je over te denken, Leen ?" vroeg Toos.
„Ik ...? Och, ik suf zoowat, geloof ik," ontweek ze, en meteen zag
ze dat er waren opgestaan, gereed om te vertrekken. Zij keek op de
klok... Hemel, al zoo laat?
„'t Wordt mijn tijd ook," zei ze.
„Woont u ver weg ?" vroeg Prinsen.
,.'n Half uurtje..." Maar met de tram ben ik er in een kwartier,
hier vandaan."
„U moet zeker toch eerst een eind wandelen, bier is geen tram in
de buurt. Mag ik misschien het genoegen hebben ik moet 00k
naar de stad..."
u denzelfden kant op moet, geen bezwaar," zei ze resoluut,
„maar ik geloof dat ik U uit gezelschap weghaal ...."
„O neen," zei hij. Maar hij gaf verder uitleg noch excuus, en stond
ook op.
„Zoo, breng jij je oude vriendin thuis?" vroeg Jan. „Da's leuk."
„Tenminste voor mij," zei Prinsen galant. „Juffrouw de Waard wint
er niets bij."
„Kom," zei ze bruusk, n een pleegzuster, die hoeft u geen complimentjes
te maken."
„Niet aan haar besteed, mijnheer Prinsen," zei Toos. „Nou Leen, ik
reken op je tegen Kerstavond."
Afscheid. Een straat verder liepen nog een paar gasten met hen
mee. Dan was ze met hem alleen op den weg. Ze voelde zich een beetje
onbehaaglijk, vooral omdat hij heel stil naast haar ging. Wat had ze
zich dan eigenlijk voorgesteld ?
Een paar woorden over de sneew, en over het ellendige van dat
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Hollandsche kwalikelwinterweer .... dat was alles. Maar toen ze de
tram naderden zei hij opeens : „Nu gaat u me zeker verlaten .... Zie
ik u nog weer? .... Zoudt .... zoudt u niet de kennismaking weer willen
hernieuwen .... van vroeger ?"
Gelukkig dat het avond was. Hij behoefde niet te zien hoe ze van
kleur verschoot.
„Dat hebben we al gedaan," zei ze zich beheerschend. „U is immers
niet van plan in Holland te blijven ... ,?"
„Neen, dat ben ik niet van plan. Maar .... Indie trekt u zeker niet
aan, is het wel?"
„Daar heb ik nooit over gedacht," zei ze, ineens afwerend. „Nou
meneer Prinsen, daar is de tram. Laten we dan maar zeggen : tot ziens,
he ? U is toch nog niet weg !"
„Tot ziens, juffrouw de Waard .. , . Vroeger .... vroeger noemde ik
u Lena ...."
„Dat is lang geleden," zei ze, „Maar dat mag nog wel, als u 't wenscht."
„Dan .... goeden avond, Lena, en tot ziens!"
Dien avond, voor ze ter ruste ging, overwoog ze het doorleefde van
de laatste uren met de wetenschap en de ervaring van een vrouw van
zes en dertig jaar. Ze was geen kind meer, dat niet den zin achter de
woorden begreep ; ook geen bakvischje, dat zich aan romantische
droomerijen kon overgeven.
Het zou kunnen wezen, dat ze zich vergiste, maar als ze zich niet
vergiste, dan was hij naar Holland gekomen om een vrouw, een moeder
voor zijn kinderen te zoeken. Het was wel een beetje erg prozaisch
misschien, het was niet de vervulling van de droomen harer jongemeisjesjaren .... en weemoedig glimlachend constateerde zij dat ze die
66k gehad had .... maar misschien wachtten een paar kinderarmen
op haar, en misschien wachtte haar hart op de liefde, welke te geven
66k gelukkig maakt ....
Maar het ging toch niet alleen om de kinderen; zij waren er toch
ook nog, zij en hij. Wat waren zij voor elkaar ? 0, nu ze er zoo
voorstond, wist ze het wel zeker; vroeger was er niets geweest ; het
weerzien schokte haar evenmin als vroeger het weggaan, of , .., was
dat misschien de ervaring eener voorgoed voorbije jeugd ?
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Maar moest ze niet het tegenwoordige wegen in zijn reeele beteekenis ;
ging het niet om verstandig overleg, veel meer dan om sentiment?
Ging het er ook niet om of ze haar leven verder zou leven met
de schrale troost dat ze voor velen toch iets was, dan wel met het
weten dat ze voor hem alles zou zijn?
Zou ze werkelijk ....?
Of zou het heelemaal overleg en verstandelijkheid zijn ? Van zijn kant,
maar ook van de hare? Dat zou dan toch wel vreeselijk zijn, en
dat niet te willen, had toch wel niets gemeen met romantische jongemeisjesdroomerijen .... ?
„Leen ga naar bed!" sprak ze ineens zichzelf toe. „Je bent mal,
hij heeft je niets gevraagd, en als het zoover komt, dan is het nog
tijd genoeg om er over te tobben ...."
Ze ging en boog eerst haar knieen. Aan haar Vader kon ze het
zeggen, kon ze het ook bekennen, dat ze toch wel begeerde voile
levensvervulling
Niettemin sliep ze onrustig.

Gelukkig, hij is er niet
Dat was haar eerste gedachte toen zij op den Tweeden Kerstdag
de huiskamer van Toos binnenkwam. Ze was laat, had een lastige
patient gehad, en de nachtverpleegster was 00k laat gekomen. Maar
het speet haar niet; hoe meer de avond naderde, des te nerveuzer
was ze geworden.
In deze veertien dagen had ze niets meer van hem vernomen, en
bij tijden verbeeldde ze zich, dat ze zich noodeloos ongerust had
gemaakt. Kon ze het Toos maar vragen, of Jan .... Maar ze wist wat
er dan volgen zou plagerijen omdat ze zich gedachten maakte over
een weduwnaar! !
Was het zoo gek, dat rustige en gelukkig getrouwde menschen het
recht zouden hebben daarover te lachen ?
Maar zij vroeg niets? ook nu niet
Tot ineens Jan er over begon.
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„Zeg Leen, ik geloof dat jij op onzen vriend Prinsen een diepen
indruk gemaakt hebt. Gisteren sprak ik hem even; we waren toevallig
samen op de Bank, en hij had het dadelijk over je; hij vond je zoo
rustig geworden, zoo verstandig ...."
„Was ik vroeger zoo'n spring-in-'t-veld? Zoo .... Onverstandig ?"
schertste ze.
„Nou nou, vlieg er nou niet dadelijk zoo op in!" kwam Toos. „Je
hebt toch zeker liever dat de menschen je prijzen, dan ...."
„Och, de menschen ..." Leen haalde de schouders op. „Ik weet nou
wel zoowat hoeveel het oordeel der menschen waard is," zei ze.
,.Zoo, menschenkenner," zei Jan. „En wat is Prinsen in jouw oog
dan wel waard ?"
Bruusk keerde zij zich om.
„Doe me het pleizier daarover niet te praten," brak ze af. „Als het
er van komen moet, dan moet het heelemaal vanzelf komen „ .. Waar
heb je de kaarsen voor den boom, Toos?"
„Gut kind, hier!" zei het schoonzusje verschrikt, en ze beduidde
haar man dat hij maar niets meer zeggen zou.
„Ik dacht ...." stotterde Jan goedig, „ik dacht dat het een uitkomst
voor je zou zijn, en dat je .... vroeger ...."
„Daar liggen bijna vijftien jaren tusschen, vergeet dat asjeblieft
niet .... En nou zal je me wezenlijk een plezier doen met er niet
meer over te praten."
Haar toon was wat zachter geworden; och, ze meende het niet zoo
hard, en Jan had het zeker wel goed met haar voor. Maar daarin
kOnden anderen niets zeggen!
De boom was getooid; hij stond daar in frissche pracht van zilver
en wit; dat vond Toos het mooist, een boom zonder veel kleuren en
opschik; nu de kaarsen nog, ook allemaal witte, en dan de doek met
geschenken, in wit papier verpakt met een rood lintje er om; het
eenige dat feestelijk kleurde onder den boom.
„Wat heb je voor allemaal?"
„Och, wat dingen voor hunnen leeftijd, Jan een boek, en Mien een
handwerkdoos en Truusje een pop, en dan wat suikerdingen .... voor
mijn man is er ook wat bij ; die is zoo jaloersch als hij niets heeft,
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niet waar, Jan? .... En natuurlijk ook voor Tante Leen, maar dat
blijft een verrassing, dat spreekt."
,.Dat hadt je nu niet moeten doen," zei Lena zacht. Ze had alweer
spijt over haar opstuiven straks; zoo was het wel vaak in den laatsten
tijd, bedacht ze; een onredelijk gauw boos worden om niets; kwam
dat van de jaren? of was het een symptoom van een onevenwichtig
gemoedsleven, wie zei dat ook onlangs weer? 0, dokter de Flines,
ja misschien had hij wel gelijk, wat was dat ook eigenlijk voor een
leven, altijd dat zorgen voor vreemden die niets anders deden dan
zeuren en klagen? Zou je daaronder niet wel eens bitter worden en
moedeloos? Zorgen hinderden haar niet, o, materieel had ze best, ze
kon er ruim van komen en nog wat oversparen voor den ouwen
dag .... In eens bedacht ze, dat ze ook wel wat voor de kinderen
ze hadden aan haar ook gedacht; die Toos met
had mogen doen
haar pakjes , . Bah, wat was dat nou weer lomp en onhartelijk van
haar dacht ze maar altijd aan zichzelf? Was ze werkelijk zoo
veranderd bij vroeger, leefde ze zoo intens-egoIstisch, zij, die voorheen
het voorbeeld van opoffering was in de familie, om wat ze voor de
oudelui had gedaan?
„Toos, wat heb je vanavond?"
„Hoezoo ?"
„Ik heb schandelijk vergeten wat mee to brengen . ik wou ...."
„Wel neen, ben je mal ? De kinderen zijn dol op beignets, en ik
heb een heele schaal vol . , Neen hoor, je blijft hier, we krijgen nog
Nieuwjaarsdag ook, bij leven en welzijn, als je dan met alle geweld
je geld kwijt wilt ...."
„Goed, hou me d'r maar aan .... Mogen de kinderen nou binnen?"
„Die zijn er nog niet; ze zijn eerst naar de Kerstviering bij den
dominee aan huis; zit nou nog even rustig voor dat er menschen
komen ...."
„Ja Leen," zei Jan, „en laat ik dan meteen maar zeggen voor dat
Prinsen komt vermoedelijk van avond ook ...."
je het ziet
„Vermoedelijk ? Weet je het dan niet?"
„Neen, niet vast .... Hij klaagde van de week zoo, dat hij zoo verloren liep in Holland, zoo zonder familie of vrinden ; zoo doelloos
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vond hij zijn bestaan hier ; hij wou maar graag en gauw weer naar
Indie terug ...."
„Wie houdt hem hier vast?" vroeg Lena scherp.
„Nou ja, .... we zijn geen kinderen; hij wil natuurlijk niet zonder
vrouw terug."
„Er zijn vrouwen genoeg in Holland die dolgraag mee zullen gaan
als ze weten dat ze een man krijgen met een heeleboel geld en veel
bedienden ...."
„Het is hem niet hetzelfde wie hij krijgt; hij heeft kinderen en houdt
dol veel van ze ...."
„De portretten gerekend moeten het schatjes zijn," viel Toos in.
„Heeft hij ze jou niet laten zien ?"
„Ik wist niet dat hij een gefflustreerd prospectus van de zaak had,"
zei Lena, en in haar toon was meer vinnigheid dan scherts, „zeg eens,
werken jelui soms op provisie?"
„Heelemaal niet," zei Toos, „maar Leen, je moet het nu eens ernstig
nemen, ik geloof dat hij je wezenlijk .... wat zou je doen als hij je
eens vroeg?"
„Wou hij dat vooruit weten om geen blauwtje to loopen? Dat is
handig van hem! Had ik heusch niet gedacht .... Maar ik loop er
niet in, hoorl Merci ....
„Toos, nu mag je toch zachtjes aan de kaarsen wel gaan aansteken," zei Jan, „het is zoo half acht, en dan komen de kinderen
thuis ...."
Jan voelde wel dat het gesprek Lena niet aanstond, hij moest er
maar een eind aan maken.
„Als ze er zijn, dan laat Lena ze wel een oogenblik in de zijkamer,
we verwachten toch de kleinen van hiernaast ook, en de kinderen van
Voordewind .... die stakkers hebben hun vader pas verloren ; verleden
jaar tooide hijzelf nog een Kerstboom voor ze; die vrouw met haar
vier kinderen is nu letterlijk alles kwijt ze hebben geen cent, en ze
kan niets .... Nu ja, voor de kinderen zorgt ze voorbeeldig, maar
wat moet het in de toekomst ....?"
Het flitste Lena door het hoofd: Als Prinsen nu toch een verstandshuwelijk doet, en anders is het immers niet ? waarom neemt hij zoo'n
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vrouw dan niet? die zou met haar kinderen geholpen zijn, en hij,
voor zijn kinderen, niet minder .... Gek, hoe kon ze toch zoo denken ?
Wat mankeerde ze toch tegenwoordig ....
Daar had je ze, de jongens, je hoorde hun drukte al voor de deur.
„Hou ze even tegen, Jan," waarschuwde Toos, net op tijd, want
voor de kamerdeur stonden ze al ....
„O, Vader, het is zoo fijn buiten, het sneeuwt, zulke vlokken ....
en van die lekkere vaste paksneeuw .... Va, ga je mee morgen een
sneeuwman maken?"
„Vader, krijg ik morgen mijn schaatsen aan ? Jaantje Voordewind
heeft gezegd, dat je op harde sneeuw best kunt schaatsenrijden ....
Dominee heeft het dikwels gedaan toen hij klein was .... Waar is de
Kerstboom nou .... waarom mogen we er niet in? Tante Leen is er,
o, Tante Leen ook. Kijk, daar hangt haar mantel, en haar kap .... mag
ik die kap eens opzetten, Vader?"
„Jongens, houdt je nou wat kalm," bromde hij vaderlijk, „het lijkt
wel of jelui met z'n tienen zijn ...."
„Zijn d'r nog anderen, Paps?
„Nee, d'r is nog niemand .... je moet nog wat wachten ...."
„Is die meneer er ook nog niet, die uit Indie ....?"
„Nee, die ook nog niet .... Als jelui je nu hier een beetje rustig kunt
houen, zal ik Moes vragen of ze vast een kopje chocolaad voor je
heeft .... je zal wel koud zijn ...."
„Voel m'n handen eens, Vader, ze gloeien .... ik heb sneeuwballen
gemaakt; maar Mien durfde niet, en toen ...."
„Ik durfde best, ik wou niet, ik wou naar huis," zei Mien. „Vader,
bij Willeboords brandt ook een Kerstboom."
„Zoo ? En juffrouw Willeboords komt hier van avond piano spelen ...."
„Fijn," zei Mientje, „ik wou dat 1k het kon."
„Ik vind pianospelen niks fijn," zei Jan met z'n jongensverachting
voor wat kleine meisjes fijn vinden. „Ik wou dat ik een timmerdoos
kreeg, timmeren, dat vind ik fijn ...."
„Wie weet wat je krijgt, als je een flinke jongen bent," zei Vader
„en om to beginnen je een beetje bedaard houdt. Ik heb niet graag
dat kleine jongens zoo'n herrie maken alsof de heele wereld om hun
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draait. Hier, leg je muts goed weg, anders weet je die morgen weer
niet te vinden ...."
„Vader, ga je dan mee, morgen een sneeuwman maken?"
„Morgen is weer een dag; eerst gaan we vanavond gezellig Kerstfeest vieren!"
Er werd weer gebeld, en het was „die meneer uit Indies' tegelijk
met de twee kleine meisjes van de buren,
„Zoo," schertste de gastheer, „breng je twee dames tegelijk mee?"
„Drie" zeide de ander, en liet het dienstmeisje dat de kinderen aan
de hand had, voorgaan, de gang in.
„Ben ik niet te vroeg, of

te veel ? lk voel me hier in Holland

net of ik me indring op zoo'n intiemen avond. Je ontwent het zoo, he ?"
„Man, ik heb je toch gevraagd ?
De kinderen mochten bij elkaar in de zijkamer, waar Toos ze gauw
een kopje chocolade kwam brengen. Prinsen volgde haar naar de
voorkamer, waar hij Lena vond, druk bezig aan de laatste kaarsen van
den boom. Zij kleurde zonder het te willen, en ergerde zich er over,
terwin ze zijn groet beantwoordde.
„Wilt U ook nog eens een Hollandsch Kerstfeest meevieren?" trachtte
ze zoo luchtig mogelijk te zeggen.
„Ja, daar stel ik me nog al wat van voor!" antwoordde hij. En dan
gedienstig: „Kan ik U misschien helpen, juffrouw .... Lena?"
„Ja, en het beste met rustig in dien grooten stoel te gaan zitten!"
zei ze. Tegelijk voelde ze onbillijk te zijn, en vergoelijkend voegde ze
er aan toe : „Mannen zijn zoo onhandig in die dingen ...."
Prinsen gaf geen weerwoord, maar ging zitten op de plaats die hem
was aangewezen. Ze keek tersluiks naar hem om, en ze dacht: „Wat
doe ik nu zoo hondsch te wezen, de man heeft mij niets in den weg
gelegd ...." Maar er viel niets meer aan te herstellen, het woord was
gesproken, en er kwam een moeilijk zwijgen tusschen hen. Ze probeerde
het goed te maken door te vragen of hij in den laatsten tijd nog
bericht van zijn kinderen had gehad.
„Dank U, die maken het goed
tenminste
als er wat was zou
men mij telegrafeeren
ik moet nu maar denken als mijn moeder
altijd zei: Geen tijding, goede tijding."
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„U denkt er nog al gemakkelijk over ...."
„Misschien vergist u zich daarin," gaf hij koel ten antwoord, „de
noodzakelijkheid aanvaarden is niet altijd zoo gemakkelijk als het lijkt."
Opnieuw had Lena het gevoel alsof ze tegenover hem een nederlaag
had geleden. Hij scheen toch meer te zijn dan ze eerst had gedacht,
wie weet
Toos schoof de deuren open en de kinderen stormden bewonderend
naar binnen, schaarden zich om den boom. Er was een geroes van
juichende, prijzende, bewonderende kinderstemmen; daardoorheen
spraken de ouderen kalmer, nadrukkelijker ; juffrouw Willeboords werd
onderwijl aan Prinsen voorgesteld, en was dadelijk verrukt van Indie,
o, het moest een heerlijk land zijn, te oordeelen naar de brieven van
haar vriendin, die er als handschoentje heengegaan was. Lena hoorde
hoe hij het enthousiasme van juffrouw Willeboords kalmeerde: ....
„nu ja, na een jaar of tien in Indie dan wel te verstaan, spreken
we elkaar wel nader juffrouw Willeboords!"
Zij keek eens naar die twee ; juffrouw Willeboords was een meisje
van hoogstens vijf en twintig, zes en twintig jaar, knap van gestalte;
groot, iets te groot, zou je zeggen, om bekoorlijk te zijn; toch had
ze iets aantrekkelijks, dat erkende Lena, niet zonder verbazing over
zichzelf dat ze zich met zulke bespiegelingen inliet; drommels, zij was
toch niet verliefd? zij zag in dat meisje toch geen mededingster?
Maar wat kon het haar dan schelen, hoe Prinsen zich tegenover haar
gedroeg? Wrevelig wendde zij zich af; zij was lang niet tevreden over
haar broer, wat deed hij eigenlijk die Prinsen te vragen vanavond,
nu hij wist dat zij er ook zou zijn? Nu ja waarom niet ? Had zij
iets met Prinsen uit te staan? Dat van vroeger, dat van haar kinderjaren? Dat was voorbij ; daar lagen de jaren tusschen, het voor hem
vervulde leven, een graf, en kinderen. Geen barriêres genoeg misschien?
Neen, spotte zich met zichzelf niet sparende eerlijkheid, neen, misschien
tOch niet genoeg
En omdat ze zich dat wel toegeven moest, was ze ten slotte spinnijdig op zichzelf. Gelukkig moest ze praten, ook met andere menschen
die haar vroegen naar haar patienten, en naar haar werk, of
dat eigenlijk niet heel ondankbaar werk was, en heel zwaar, altijd
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die klachten van anderen aan te hooren, en dan als er een kwam te
sterven, moest ze dan zoo'n heele nacht bij zoo'n doode blijven ...?
„O mevrouw," spotte ze koel, „de menschen sterven niet altijd in
den nacht ..."
En meteen wendde ze zich naar de kleintjes, die op een kluitje
rondom den boom gezeten waren : „Wil ik jelui nu eens een mooi
Kerstverhaal vertellen ?"
Ze wachtte geen antwoord, maar zette zich in den kring als een kip
te midden van haar kiekens. Kleine Toos nam zonder vragen, met
haar recht als nichtje, de vertrouwdste plaats op Lena's schoot; Jan
protesteerde, en drong zich tegen Tante aan : „ 't Is mijn Tante OOk !"
Dan begon ze, ze fluisterde want ze was bang voor kritiek van
groote menschen, en heel blij was ze dat er in den vriendenkring
druk werd gebabbeld. Met een half oog zag ze dat Prinsen bezig
gehouden werd door juffrouw Willeboords . , . ving ze ook niet een
naam op, Meta ? wie heette er zoo ? ...
„Toe nou, Tante, verder ...?"
„Ja kind ..." aarzelde ze, ontevreden op zich zelf, dat ze zich weer
had laten afleiden door het gesprek tusschen Juffrouw Willeboords
en Prinsen, „eerst even bedenken ..."
„Tante, bedenkt u dat maar zoo ?" vroeg Jan op eens. „Wat bent
ii knap!"
Zij ant*oordde niet, maar vervolgde haar verhaal van eigen vinding.
„Toen het kleine meisje dien nacht in haar bedje lei, droomde ze van
de groote witte muis, en van de rat met den langen staart ...."
Plots wapperden de kaarsevlammen van den Kerstboom ; en viel er
een schaduw die er niet was geweest; Prinsen stond bij het luisterende
groepje, en tegelijk begon juffrouw Willeboords te zingen, zichzelf
begeleidend op de piano.
„Mag ik meeluisteren, Lena ?"
„Och nee .... 't is alleen voor de kleintjes ... luister u liever naar
juffrouw Willeboords," fluisterde ze. En op hetzelfde oogenblik bedacht
ze met schrik, dat hij dit zou kunnen duiden als ... ja, wat ? Gekrenktheid, afgunst, jalouzie ? Maar ze waren toch geen kinderen, die „Leventje"
speelden?
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„Even wachten, kinderen, tot juffrouw Willeboords uitgespeeld is ...
anders storen we ..."
„Zij stoort ôns," brutaalde een van de grootsten. „He, juffrouw, vertelt u nou verder ..."
Zij had haar houding hervonden. „Zoo aanstonds !" zei ze. Nu had
ze weer even gelegenheid om zich te bedenken, over haar verhaal, en
over haar houding tegenover hem.
Hij zette zich in de nabijheid van het luisterende groepje, en zij
wachtte tot juffrouw Willeboords uitgezongen had. Er was een door
zacht gepraat van de kinderen onderbroken luisteren naar de altstem
van het meisje aan de piano dat zong: De herdertjes lagen bij

nachte
Toen ze eindigde, vroegen een paar dames om meer. „He Meta:

o, Kerstrzacht, dat is net iets voor jou!"
Heette zij Meta, zoo
Noemde hij juffrouw Willeboords bij den voornaam ?
„Nee, niet meer zingen," zei Jan op een beveeltoon. „Tante Lena was
net aan 't vertellen!"
„Sstt ..." hernam tante Lena. Maar meteen voegde zich de pianospeelster bij het luisterende groepje ; aan de andere zij van de kamer
leefde het onderbroken gesprek weer op, en ook het verhaal begon weer
te leven. Maar het rechte genoegen had Lena er niet in, en eerder dan
de bedoeling was maakte zij er een eind aan.
„Dank je wel, tante Lena," zei Prinsen, „uit naam van de jongens
en meisjes
Ik wou wel dat mijn kleintjes hier vanavond geweest
waren ... Maar die zitten heel ver weg, en zullen nou wel slapen
Straks worden ze wakker, want 't begint nou in In Indie dag te worden,
weet je."
„He, vertel u eens van Indie!" riep Toos. En de anderen in koor:
„He ja, meneer, van Indie ..."
Maar mevrouw zei dat 't tijd werd voor de geschenken, en voor
naar bed gaan. Zou ze dan eerst maar eens ronddeelen ?
Toen werd het een rumoerig genoegen, genoegen van veel verrassing,
en bedanken en bekijken en vergelijken de kleintjes liepen met hun
geschenk naar moeder, de grootsten gingen er m_.e in een hoekje
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zitten ... en tante Lena hield een klein pakje ongeopend in de handen ;
't zag er vreemd uit, en er zat Been rood lintje om
Toos zag haar staan en zei: „Lena, wil je eens even zien boven of
Hanneman nog slaapt ? De kinderen maken zoo'n rumoer I
Zonder iets te zeggen ging ze. Wist Toos van jets? Hanneman sliep
heel rustig. Ze ging even zitten, ze voelde dat haar knieen knikten en
schold zichzelf dwaas. Toen ze 't pakje opende, vond ze een portretje
van drie haar onbekende kinderen. „Schatjes", zei ze onwillekeurig.
„'t Geillustreerd prospectus," liet ze er ironisch op volgen. De gouden
broche, met Indische motieven bewerkt, interesseerde haar niet. Op
eenmaal zag ze achter op het portret iets geschreven staan : Ditdrietal

zoekt een Moeder. Wilt u die Moeder zijn?
Ze zat onbeweeglijk. Inderdaad, dit was moderne reclame. Oprecht,
zeker. Er was geen schijn of schaduw van liefdes-poezie, .... of ook
maar voor de poezie der herinnering. Het was een op goed geluk
uitwerpen van het net. Misschien vangst, misschien niet. Passielooze
bezigheid voor leegloopende menschen
Ze frommelde de papieren in elkaar. Dacht hij dat ze z66 te vangen
was, z66 ? Ze voelde hoe haar het bloed in de wangen kwam. Neen,
zei ze, en nog eens : Neen!
Weer maakte ze van alles een pakje.
Wat moest ze er mee doen? Net doen als hij. Zakelijk wezen. Het
hem teruggeven. En ze ging naar beneden, oogenschijnlijk kalm. Ze
zag hoe hij, bij haar binnenkomen, naar haar gezicht keek. Gelukkig
zat hij een beetje afgezonderd : Meta Willeboords hielp een paar kleintjes
in een mantel en muts. Hij zat daar zoo eenzaam, zoo hulpeloos
dacht ze een oogenblik. Maar in 't volgende oogenblik had ze hem 't pakje
al weer in de hand geduwd : „Heel aardig," zei ze. „Maar geen animo."
Hij verbleekte, stak zonder iets te zeggen het pakje in zijn zijzak.
Toen stond hij op. Lena zag dat hij afscheid ging nemen. Ging
hij ... was ... ?
Ja, hij groette Toos en Jan, groette Meta Willeboords en nog een paar
menschen, dan haar: „Dag ... Lena ... Tot weerziens ..."
Was hij dan toch niet de hartelooze zakenman, ver-Indischt geldverdiener, zakelijk tot in 't zoeken van een tweede vrouw toe ?
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Haar hand beefde die ze hem reikte. Maar er was geen terug, na
dit. Er was geen bezinnen meer, dat was afgesneden ...
Jan en Toos keken vreemd op van zijn haastig afscheid, bijna een
vlucht. Met de oogen vroegen ze hem, met de oogen antwoordde hij.
En ze zagen naar Lena met iets als een verwijt, toen ze hem de hand
reikte met een koel : „Adieu, meneer Prinsen ..."
Haar zwager liet hem uit. De kaarsen aan den boom brandden in
de dopjes, enkelen walmden en glansloos stond dra de boom, een
doode vreugde in de nu stille kamer, waar Lena met Toos de boel
ruimden,
„Ik had er mij wat anders van voorgesteld," zei Toos in eens. „Konden „. jelui het niet Bens werden?"
Lena antwoordde niet, Ze was al niet meer zoo zeker van zichzelf
als daareven. Als hij toch eens... Vergde ze te veel van hem, mocht
ze verwachten dat hij de dingen zou zien als een jongen het doen
zou, in den opgang van zijn leven? ... Vergat ze, dat ook zij geen
kind meer was, maar een vrouw van zes en dertig jaar? Goed, weerstreefde het in haar, maar zoo ? Een huwelijk is toch geen handelszaak?
Dan bedacht ze, dat hij toch vooral voor zijn kinderen gevraagd had,
en een oogenblik verteederde dit haar bedenken... Maar dat juist
ergerde haar als vrouw. Dan moest hij een huishoudster zoeken...
Maar die was er, en ging 't niet goed, — antwoordde zij zichzelf.
„Misschien heeft hij niet de goeie manier..." begon Toos weer aarzelend.
Het werd Lena te veel.
„Ik blijf niet, vannacht," zei ze opeens. „Ik ben van idee veranderd."
Haastig keerde ze zich. Jan kwam binnen en keek verwonderd.
„De kinderen al naar boven ?" vroeg hij.
„Ja, ze werden lastig : 'k heb Mini maar even meegestuurd naar de
slaapkamer." En dan, met een knipoogje : „Lena moet naar haar patienten, breng je haar een eindje weg ?"
„Welneen, niet noodig!" weerde Lena af. „Mij stelen ze niet."
„'t Zal niet gaan, hood 'k Heb de knip al op de deur," trachtte Jan
te schertsen.
Maar hij kreeg geen bescheid. De feestavond was dood, de feeststemming weggebrand als de kaarsen aan den boom. Haastig nam
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Lena afscheid. „Tot ziens," zei ze, „en welbedankt voor den avond."
„Ja," zei Toos spijtig, „en je hebt naar je pakje niet omgekeken.
Daar ligt het nog..."
„Wees niet boos," zei Lena, in eens week. De tranen drongen haar
in de oogen. „Ik had een ander pakje. Vind je 't erg, dat dat al mijn
aandacht in beslag nam ?"
„Erg, neen. Maar we meenden 't zoo goed. Jan en ik ... en ..."
„'k Geloof het," zei ze. „Maar zulke dingen moeten van zef komen ...
anders ... nou, welterusten, Jan! Dag Toos." Zij zoende haar schoonzuster en haar broer goeden nacht, en nam haar pakje mee. „Morgen,"
zei ze, „dan ben 'k misschien in Kerststemming 't Is nu allemaal
onvrede, hier binnen."
Toen ze buiten stond, zuchtte ze van verlichting. Het sneeuwde nog,
nu gestaag, met kleine vlokjes. Er woei een scherpe Oostenwind, zoodat
ze de bontkraag opzette. He, hoe ijzig koud ! Niets voor menschen
die er niet meer aan gewend zijn ... als hij. Waar zou hij nu zijn, —
zou 't hem erg aangepakt hebben ? Wat was het toch wonder vreemd,
dat zulke oude banden blijven trekken, en dat ze toch niet sterk
genoeg zijn om ...
Of was dit maar verbeelding van haar zelf? Was heel haar doen
dezen avond misschien hoogmoeds's vrucht? ... Had ze een levenskans
verworpen, wellicht een Kerstgave uit Gods hand? Hoe meer ze erover
dacht, des te onrustiger werd zij. Hoe zou hij het opnemen? Zou hij
't kunnen dragen, dat opzettelijk kleineerende woord op zijn stille
vraag : Geen animo!?
Zij stelde zich voor hoe hij naar zijn kamer was gegaan, eenzaam
en met bitterheid in het hart ... Hij had gewis van haar iets anders
verwacht, niet dat krenkende woord van een die zich immers Christin
noemde ... Misschien was zijn heengaan, zoo snel en onverwacht, een
wanhoopsbesluit geweest. God, als hij ... hier was de Vliet, donker
golfde het water tegen de kanten. Als hij eens ... Och kom, hoe haalde
ze dien onzin in haar hoofd ? Was Prinsen daar een man voor? Om
wanhopig te wezen ten doode toe, vanwege een blauwtje ? Zij beproefde
zich te herinneren, na haar afwijzing. Ze herinnerde zich niets, niets
dan zijn verbleekt gelaat, de ontstelde, verwijtende oogen. Het moest
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hem toch wel getroffen hebben. ja, maar had het haar niet getroffen?
... Wat was dit voor een manier om dingen to behandelen die toch
twee menschenlevens raken? Zoo en bagatelle, met een portretje en
een sentimenteele provocatie ... z66 vroeg je toch geen vrouw? Had
hij haar niet voor vol aangezien, zich misschien het bakvischje van
vroeger herinnerd in haar onbezorgd kinderleventje thuis? Maar ook
toen was ze toch geen kind meer ... En wat gaf hem het recht ...
Ineens herinnerde zij zich de kinderen van het portretje. „Schatjes"
had ze gezegd. Dat was gemeend. Op het portret althans waren het
schatjes. Maar wat kon je op een plaatje aan? Wie weet hoe ze zijn
zouden als er voor hen gezorgd moest worden, als ze „moeder" moesten
zeggen tegen een vreemde. 0, haar zou het niet vreemd vallen. In
menig huisgezin had zij over haar vreemde kind eren „gemoederd".
Haar hart klopte voor zorgbehoevende kinderen ... Maar waarom had
ze dan zoo ... ? Hadden die kinderen haar niet gevraagd? Mocht ze
dezen roep om een moeder afwijzen ... ?
Thuis gekomen, bleef ze, koud, afgetobd en peinzensmoede, gekleed
en wel zitten. Haar kachel had ze al laten leegbranden dien middag;
ze zou immers bij Toos en Jan blijven. Waarom was ze dan gegaan?
Ze bekende zichzelf dat ze zich toch eenige illusies gemaakt had.
En dat die door zijn nuchtere zakelijkheid waren neergeslagen ... Of
was het door haar hooghartigheid misschien?
Ze ging zonder behoefte aan slaap, niet als anders lichamelijk vermoeid, ter rust met de gedachte: een bedorven Kerstmis, een gemisten
Kerstzegen , ..
Toen de nieuwe dag kwam werd ze wakker uit een sluimering, die,
meende ze, nog geen half uur had geduurd. Dadelijk wist ze weer dat
er wat was, iets onaangenaams. En de gedachte dat ze verkeerd gedaan
had besprong haar opnieuw. Het was onvrede, onvrede met zichzelf
... en dat na het feest van den Vrede ...
Ongeopend lag het kleine pakje van Toos op de tafel. Natuurlijk
een boek, dat had ze vermoed ... Nu maakte ze het bandje los,
ja, zie je wel! een boek. En meteen trof haar de titel als een slag:
Wees een Zegen! stond er op. Had ze dat gisterenavond maar gezien.
Ze zou het wellicht als een woord van God hebben verstaan. Nu ...
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In de weken die verliepen durfde ze niet naar Toos en Jan gaan.
Onvermoeid werkte zij ; haar patienten lieten haar geen rust. „Wees
een zegen", — dat woord stond in haar bewustzijn gegriffeld; *ze
probeerde nu het te zijn voor wie haar hulp noodig hadden : de veeleischende zenuwpatiente Mevrouw Dellon, het uitgeteerde kindje van
een onderwijzer, waarvoor niets te hopen viel; de ontevreden, over
alles klagende rijke meneer Blonk, die niemand ter wereld meer had
dan de hem met alle zachtmoedigheid verplegende zuster maar
aldoor werd de herinnering levendiger aan de gezichtjes der drie kinderen
op het portretje ; ze zag ze alsof ze die kinderen altijd gekend had.
Langzamerhand vaagde de herinnering aan Prinsen weg voor de al
scherper wordende beeltenis van zijn kinderen ; het was alsof hij niet
meer bestond, maar in haar verbeelding begon ze de kinderen levendig,
spelend, zich aan haar zij scharend, om haar zorgen vragend te zien
Was het mogelijk

misschien

dat het Been afgedane zaak mocht

wezen ? Kon ze er wellicht eens vertrouwelijk over spreken met haar
broer Jan ? Die zou haar niet uitlachen Toos, zelf gelukkig getrouwd
en opgaande in haar huismoederlijke zorgen, kon ze er niet over
spreken ; Toos was altijd goed en hartelijk voor haar, maar zij zou
van Lena's moeilijkheden alleen den uiterlijken kant zien : de ongetrouwde
vrijster, die eindelijk wel een man wou hebben ... En dat
Oud- en Nieuwjaar waren voorbij, ze had met Jan getelefoneerd: ze
kon niet komen, ze had het te druk met haar patienten. Dat was
waar, en Jan had het haar niet moeilijk gemaakt.
„Kom maar als je kant
je bent welkom, dat weet je ,"
Zoo was er bijna een maand na den onvredigen Kerstavond vergleden in rusteloozen arbeid. Ja, ze was, misschien, een zegen geweest
voor die hulpbehoevenden ze had gedaan wat God van haar vroeg,
meer kon ze niet. Maar in haar schrijnde de herinnering ; voor de
gezonden was ze niets geweest, niets dan de hooghartige, haar eigenwaarde gevoelende en tdemende vrouw.
Nu was ze weer eens een avond vrij om te gaan zonder dat iemand
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haar hulp vroeg. Nu zou ze Jan thuis vinden, als ze hem nu maar
eens alleen kon spreken. Want voor niets ter wereld wilde ze...
Toch ging ze niet zonder vrees. Het terugkomen in deze omgeving
zou haar, na het gebeurde, pijnlijk zijn. Zij moest Toos toch bedanken
voor haar geschenk; moest ze niet zeggen wat juist dat boek, die titel
alleen al, voor haar geweest ... ?
Ze trof Jan niet; hij was plotseling verhinderd, zou wel laat thuis komen.
„Prettig voor mij dat je nu juist komt," zei Toos, „nu heb ik tenminste gezelschap." Lena hielp Toos een handje bij haar verstelwerk,
praatte over haar patienten, over de moeilijkheden, die ze met den
ouden Blonk had gehad, om hem voor te bereiden op zijn zekeren nabijen
dood ... Nu was hij gestorven, tenminste vredig naar het uiterlijk, verzoend met zijn familie die hij aanvankelijk niet had willen zien omdat
hij ze verdacht van te wachten op zijn nalatenschap. Lena had hem
kunnen helpen los te komen van zijn bezit; hij had eindelijk begrepen
dat er uit dit leven niets valt mee te dragen de eeuwigheid in dan
Gods zekere belofte van verzoening en schuldvergeving ... „en verder
heb ik het aan God zelf moeten overlaten, ik bid dat ik maar een
zegen mag zijn voor hen, waarbij God me stelt ..." beslopt ze. „Jelui
hebt me met je boek van de Kerst echt wat goeds meegegeven."
Het was voor het eerst dat zij aan den Kerstavond herinnerde.
„Doet me genoegen," zei Toos. „'k dacht, veel genoegen heeft je die
avond niet verschaft." Ze blikte even van haar naaiwerk op naar Lena,
wier wangen zich dieper nog roodden bij de herinnering. Maar ze
zei niets.
„Heb je niets meer van Prinsen gehoord ?" vorschte Toos.
„Neen, jelui ?"
„Ja ..." aarzelde Toos „Hij is hier ... een week geleden ... nog geweest ... een rare sinjeur ..."
„Hoezoo ?" Lena begreep dat er meer volgen moest ; ze kon niet
bevroeden wat. Maar tegelijk voelde ze weer de onvoldaanheid in zich
rijzen over wat ze dien avond had gedaan. „Ik ben, denk ik, wel heel
onaardig tegen hem geweest ..."
„Och, verwijt je maar niks," zei Toos ineens kregel. „Hij zal hiêr
wel niet meer komen."
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„Heeft hij wat gezêgd ?"
„Gezegd ? Neen
hij kwam hier . zijn aanstaande vrouw voorstellen
Ik heb hem laten voelen dat ik nog niet vergeten was ... Je
hadt wel gelijk met je „geillustreerd prospectus" ...!"
Een oogenblik had Lena het gevoel alsof ze zweefde in de ijlte,
zich van niets bewust dan dat er nu iets onvermijdelijks gebeuren
moest, dat ze heel diep viel en dat niets dien val kon tegenhouden.
Het was maar een oogenblik, Toen zat ze daar weer, rustig aan de
tafel, met een stuk linnen in de bevende hand, en ze hoorde Toos
voortpraten : „Hij moet haar op den Nieuwsjaarsdag al gevraagd
hebben stel je voor, een week na den Kerstdag En zij dolgelukkig ... Meta Willeboords gaat naar de dertig en dacht zeker over
to schieten ..."
„Is het die juffrouw Willeboords van de piano ?" begon Lena. Dan
lachte ze ineens schril en nerveus, lachte zonder ophouden. Toos
keek haar aan met verbazing zag toen tranen ineens komen, het
werd een hartbrekend schreien, met het hoofd op de tafel... •
Toos stond op, haalde een glas water, bracht Eau de Cologne ...
„Kind, Lena!" zei ze eindelijk, „waarom huil je dan ?"
Maar Lena weerde af: „Neen, neen ..."
Toos dacht misschien, dat het een teleurgestelde liefde was ... Neen,
neen, dat niet
dat niet
„Ik heb ..." bracht ze eindelijk uit, „ik heb het er zoo moeilijk om
gehad, dagen en weken lang. Ik dacht maar Al, niet aan hem ... niet
aan hem, maar aan die kinderen ... die schatjes met hun vraag-oogjes.
Ik verweet me, dat ik ze had afgestooten, dat ik voor die kinderen
niet , een zegen had willen zijn. Uit trots niet, omdat hij niet de
vrouw gevraagd had, maar enkel de moeder, niet mijn liefde, maar
alleen mijn hulp, mijn zorg ... Het is goed voor mijn trots
goed
nu lig ik van mijn voetstuk af, en raap de scherven bij mekaar
Meta Willeboords, waarmee hij zich amuseerde dien avond ..." Weer
brak een snik zich los uit haar borst
„Ik had
er juist vanavond
eens over willen praten
Toen ik dien avond langs de Vliet ging,
dacht ik
om mij

dacht ik
hij kon zichzelf eens iets gedaan hebben
omdat ik hem zoo had afgesnauwd
maar misschien
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liep hij toen met Meta Willeboords naar huis ... Zoo ... zoo ..."
Langzamerhand bedaarde ze.
Ze werd stiller en rustiger. „Ik geloof," zei ze eindelijk, „dat ik mijn
groote levensles heb gehad. Dat God niet voor ieder mensch naast
zijn taak het geluk voor hem zelf legt, maar dat hij 't moet vinden in
zijn taak voor anderen ..."
„Het is wel heel moeilijk," zei Toos.
„Ja ... soms wel ... Het ergste is als je trots zoo wordt neergeslagen ... Nu roepen de drie kindertjes mij niet meer ... Ik dacht, dat het
Gilds stem was ... En het was mijn eigen verlangende hart ... Nu
moet ik den zegen zoeken in: een zegen to zijn voor anderen ..."
„Dat ben je toch al, Lena," troostte Toos.
„Misschien wel ... Maar ik heb het altijd als plicht verstaan. Misschiên
is het ook Geluk , .."

MENSCHENHANDEN
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XIV.
Wybo's vrouw ....
In Wybo's vrouw moest het wonder schuilen, waarvan Erica de
heerlijkheid nog nooit had kunnen doorgronden.
Want het was of haar leven, met het voortschrijden van de allerschoonste Lentedagen, die er sedert menschenheugenis geweest waren,
lichtglansen om zich heen begon te spreiden, waarvoor de schaduw
van het Nordensche huis moest vluchten, zooals de nacht vlucht
voor den dag.
Wat was dat toch? Het kwam vanzelf, het kwam zonder verdriet
en zonder strijd! Het licht glansde, sparkelde. Mevrouw Norden en
Betty leefden er in, werden er door getransformeerd,
Het was een wonder!
Als Erica op straat liep, hielden haar eenvoudige moeders staande
of riepen haar binnen, om haar hun kleintjes te toonen. „Mevrouw
herinnert zich nog wel, die en die ben ik, de dokter heeft mijn
kleintje gehaald."
Even rimpelde zich Erie's voorhoofd in scherp nadenken, dan
glansde het plotseling weer effen en open in blij zich-herinneren. Ze
knikte en lachte.
„Natuurlijk weet ik het nog, het was in dien nacht, of op dien dag,"
en altijd was er een klein herkenningsteeken voor de moeders, dat
het wezenlijk hun nacht, of him dag geweest was.
Meestal kwamen de kleintjes in den nacht, in het veilig donker,
of tegen den morgen, als de moeder uren lang gestreden had voor
haar bezit en juist wou gaan denken, dat ze nu niet langer kOn.
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„Hindert het Mevrouw niet, als de dokter zoo dikwijls bij nacht en
ontij weggeroepen wordt?"
„Neen, neen, dat hindert mij nooit, ik ben blij als ik weet, dat
mijn man er bij is, dan gaat het altijd goed."
Als ze dat zeide, begon het licht zoo sterk te glanzen, dat de
moeders haar kinderen dichter tegen zich aandrukten en opeens zich
dieper bewust werden van de kostbaarheid van haar bezit.
De mooie, jonge doktersvrouw met haar bleeke wangen en haar
oogen als sterren had het gedaan, waardoor, dat wisten ze niet goed,
en ze wisten ook niet goed, waarom ze tegelijkertijd zoo sterk
moesten denken aan hun mannen die op de fabriek of in het veld
aan den arbeid waren. Als ze heenging, keken ze haar na tot aan
het einde van de straat en schudden het hoofd over haar bleekheid
en haar langzame gaan ; het was nog zoo vroeg!
Erica leefde die maanden in het wonder. Een groote, veilige cirkel
van liefde scheen zich plotseling om haar been getrokken te hebben,
en ze begreep soms niet, dat zij het zelf was, die in dien cirkel leefde.
„Ben ik het wezenlijk," dacht ze, „Ben ik dat, de moeder en het
kind, waaromheen zich deze cirkel van liefde heeft getrokken? Of is
het enkel de sterk-uitglanzende liefde van Wybo in mijn hart ?"
Het was een wonder! En dit, wat zij nu ontvangen had, deze groote
blijdschap bleek de macht te bezitten om alles in haar omgeving
van gedaante te doen veranderen.
Mevrouw Norden, zelfvergeten, was vol rustige zorgzaamheid, en
Betty vergat haar verdriet, haar bittere jaloezie voor het heerlijke,
dat nu gebeuren ging. Erie kon er nu echt om glimlachen, dat alles
zulke vroolijke kleuren aangenomen had, omdat het Wybo gold,
Wybo's geluk! Ze was nu immers Wybo's vrouw!
Het leven was feest, niettegenstaande de pijn en de moeite van
het zware dragen. Het sprak toch vanzelf, dat het moeielijker werd
naarmate de tijd vorderde
Ze verdroeg alles met blijdschap en streek Wybo's zorgenrimpels
glad. „Ik ben sterk, jongen, dat merk je toch wel," en ze lachte heimelijk, omdat dit „jongen" haar ontsnapt was voor het eerst.
In haar hart had ze 't al wel honderdmaal gezegd.
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„Foei, zulke rimpels heb je niet als 't andere vrouwen geldt, voor
mij mag je ze dus ook niet hebben. Ik weet, dat er gevochten moet
worden, maar ik zal dapper zijn ; je zult eens zien, hoe flink ik mij
kan houden! Vader heeft mij niet voor niet zijn dappere Germaantje
genoemd, toen ik nog een kleine spring in 't veld was. Ik blijf Vaders
dappere Germaantje, zooals Matthijs, moeders dappere soldaatje gebleven is."
Haar vader kwam dikwijls over. Als Erie zijn teedere bezorgdheid
zag, dacht ze : „Vader en Moeder," en herinnerde zich duizend kleine
dingen, die nu plotseling beteekenis voor haar kregen.
Matthijs en Ida, Harold en Phine, beurt om beurt kwamen ze haar
de geschenken van hun liefde brengen in deze dagen van wondervol
verwachten.
Het maakte haar klein en deemoedig en onuitsprekelijk blij.
Eind October, begin November ... als de dagen grijs en kort
werden, dan werd het oude Nordensche huffs weer jong. Geen enkele
kamer zou meer donker zijn, want overal zou je iets ontdekken van
het lichtende geluk, dat bij hen zijn woning had gemaakt.
En in deze groote vreugde zouden ze dan met elkander het Kerstfeest
tegemoet gaan.
Het was merkwaardig, zoo dikwijls als haar gedachten, wanneer ze
alleen was, verwijlden bij het Kerstfeest. Het scheen plotseling vlak bij
gekomen, nu zou ze het kunnen vieren, vandaag en morgen en altijd
opnieuw. Er ging haar een licht op ; de heerlijkheid van de Moeder en
het kind, waarom zich het heele leven samen ging trekken, de eeuwigschoone geschiedenis, waarop ze zelf met ootmoedige verwondering
zat to staren.
Hoe had ze ooit zulk een grooten afstand kunnen voelen tusschen
den Man van Smarten en het Kind in de kribbe ?
Het sprak vanzelf, dat engelen en herders en wijzen zich om die
Moeder en dat Kind schaarden.
De Man van Smarten was niet vreemd aan het Kind in de kribbe
en zijn Moeder; zijn leven van liefdevol zich geven lag al besloten in
dien cirkel van liefde om zijn kribbe.
Ze dacht in die dagen veel aan haar moeder, aan het onbeschrijfelijk
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zonnige, en het onbeschrijfelijk lijden. „Die de heele wereld tot zijn
koninkrijk wil maken, moet veel lijden," had Wybo eens van haar
gezegd! Zij was onder 't lijden bezweken, maar ze was blijven liefhebben.
Was zij niet wezenlijk een van degenen geweest, die den Man van
Smarten nagevolgd was? „Die de heele wereld tot zijn koninkrijk wil
maken," dat werd immers ook gezegd van den Man van Smarten.
Het was of de vreemde, donkere figuur uit haar platenbijbel, die ze
altijd lief gehad had van klein kind af, al wist ze zelf niet waarom,
zijn raadselachtigheid verloor, nu Hij zoo dicht bij het Kind in de
kribbe kwam staan.
De heele wereld tot zijn koninkrijk! en het was of ze de heele
wereld zich zag samentrekken om dat kind : herders en wijzen uit het
het Oosten, koningen, engelen, al wat er maar leefde en zong en aanbidden kon, precies zooals de oude Italiaansche meesters, den tijdsafstand vergetend, het op hun geboorteschilderijen uitgebeeld hadden.
„Nu kan ik eindelijk Kerstfeest vieren," dacht ze, „met Wybo en
ons kindje."
De vreemde vioolspeler kwam in die dagen geheel op den achtergrond.
Als hij een enkele maal even naar voren trad, schudde ze het hoofd,
als tegen een onbekende. Ze had niemand noodig, die een licht droeg
achter langs haar leven.
Haar heele woning was vol licht. - En wat een zomer werd het !
Elken dag zon, 's nachts af en toe een regenbui en 's morgens weer
zon, die een vroolijke schittering lei over de nog vochtige aarde.
Iederen dag wandelden Erica en Betty in het nabije park ; ze genoten
van de kleurige bloemen en van de kleine vogeltjes, die ze voorzichtig
trachtten te naderen om hun vroolijk leventje van schijnbare nietsjes
gade te slaan. Zij spraken vertrouwelijk met elkander over de groote,
aanstaande gebeurtenis, en Betty begon eens rustig te praten over
Matthijs en Ida, zoodat Erie zich verwonderd afvroeg of Wybo zich
ook vergist kon hebben en Betty in haar diepste hart altijd wel geweten had, dat het zoo komen moest ; haar opwinding bij de verloving
van Matthijs was dan niet anders geweest, dan het gewone verzet tegen
haar leven van gebondenheid.
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Ze kwamen in die dagen zoo dicht bij elkander, dat Erica werkelijk
van Mevrouw Norden begon te houden, en zag dat haar leven eigenlijk
was als een opgestopte bron.
De steenen behoefden maar weggeruimd te worden om het water
met voile kracht te voorschijn te doen springen.
Wondervolle dagen waren het. Ze leefden buiten. Het tuintje werd
overdag in een kamp herschapen. Daar vierden ze hun naaifeesten
voor Baby. Ze bleven buiten tot het te koud werd voor Mevrouw
Norden, dan kwam Mientje en tooverde met haar rappe bewegingen
alles naar binnen. Daar werd dan het feest voortgezet. Als Wybo vrij
was kwam hij bij hen zitten en las voor.
Al het babygoedje werd geborgen op een kamertje naast Erie's slaapvertrek, in een wit gelakt kastje met blauwe randjes.
Het kastje raakte heelemaal vol, maar het naaifeest nam nog lang
geen einde, want toen kwam de oproep om hulp van de moeders uit
het groote buurland, waar de nood door den oorlogsnasleep klom met
den dag. Wat hadden ze opeens veel te geven en wat kwam er veel
voor den dag uit de kisten en koffers op den zolder van het Nordensche
huis, sprookjesachtig veel!
Je zou er het oude, sombere huis om liefkrijgen!
Ook om dat kleine, lichte kamertje, waar naast het wit-gelakte kastje
op een goeden dag een babybadje stond, wit geemailleerd, met blauw
afgezet en een rieten wiegje met een prachtig geborduurd overkleed,
een geschenk van Matthijs en Ida.
Iederen morgen, v66r Erie naar beneden ging, rustte ze even in dat
kamertje. Dan bekeek ze haar schatten en liet haar handen zachtjes
gaan over het gladde, glanzende wit, ze hield de plooien van het
wiegekleed breed uit tegen het licht en fluisterde : „mijn kindje, mijn
kindje, wat wordt er toch op je gewacht!
Wie zou er wel het meest naar je verlangen, vader of moeder!
Vind je het niet heerlijk, dat we allemaal even blij zijn met je komst?
Want het leven moet haast wel zonnig worden voor jullie kleintjes
als vader en moeder heel sterk naar jullie hebben verlangd. De liefde
moet toch bij het begin beginnen! Arme kleintjes, die aan komen
kloppen, zonder dat vader en moeder naar jullie hadden uitgezien!
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Dan komt jullie wiegje al dadelijk op een schaduwplek to staan, en
jullie hebt zooveel zon noodig !"
Op een anderen morgen was het: „Wat hebben we toch veel zon,
kleintje! en wat een bloemen! Je heele leventje is een feest van zon
en bloemen.
Nu moet je ook een blij kindje worden, dat dapper vecht tegen
alles wat het leven donker wil maken!
Je moeder is nog lang niet dapper genoeg, al denkt vadertje dat ook!
Vadertje weet er niets van!"
Al haar spreken op dat kamertje, alleen, was eigenlijk bidden, blijdschap en kracht verzamelen voor den dag, voor al de dagen, die nog
komen moesten, eer de lange reis van negen maanden ten einde was
gebracht, en ze eindelijk haar kindje in haar armen zou mogen
drukken.
Op een morgen, toen ze wat vermoeid was opgestaan, bleef ze er
langer dan gewoonlijk. Er stond een stoel bij het venster, daar zette
ze zich op neer en keek in de straat, waar het al leven en beweging
was. Toen voelde ze zich opeens zoo angstig ver van dat alles verwijderd,
alsof er niets meer in de wereld was dan zij en het kind.
Ze vouwde de handen in haar schoot en zat lang in gedachten.
Veel hulp had ze noodig vandaag, en ze dacht opeens aan den
kleinen Domine en aan het reislied, het lied van de bergen. Zoo moest
zij nu ook leeren uitzien en wachten. Het stil zitten deed haar goed.
Toen ze eindelijk opstond, zei ze met een glimlach: „We worden nu
wel een beetje moe, maar toch nog niet heel erg, een beetje maar; jij
ook, kleintje! Je wordt onrustig, we zijn ook al zoo lang onderweg.
laat eens zien, zes, zeven maanden!
Maar we komen nu gauw thuis ! Wat zal vader blij zijn, als hij ons ziet!
Ik zie je al, ik heb je al wel hondermaal gezien in een bloemkelkje,
in een vogeltje, in een glinsterenden regendroppel."
Den volgenden dag voelde ze zich weer veel beter. Ze keek naar
de blauwe randjes en lintjes. „Blauw of rose, blauw of rose, wat moet
het eigenlijk zijn?" lachte ze.
„Wordt je een Wybo, een flinke, sterke Wybo, net zoo goed als
Vader, .... of een kleine Rita, zoo mooi, .... zoo mooi, .... als ....
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Kleintje, kleintje, zoo mooi als moeder is niemand, verbeeld je dat
maar niet! maar zooals je komt, is het goed ..."
De tijd kortte nu toch op, de bladeren geelden. Op een morgen
had de eerste nachtvorst de daken wit gebleekt.
Toen zat Erie bij het wiegje, ze had de gordijnen teruggeslagen en
keek naar het gereedgemaakte bedje met tranen in de oogen.
„We worden nu erg moe, niet waar kleintje, we moeten ons dapper
houden tot het laatste toe. Nog maar een klein eindje, dan zijn
we thuis.
Vader mag geen droevige gezichten zien. Hij mag van ons nets
dan vreugde hebben. We zullen samen dapper zijn; ik denk, dat je
een Wybo bent, want je lijkt zoo groot en sterk .... nog maar even ....
morgen zijn we misschien al thuis —" maar onderwijl ze het zeide,
vielen haar tranen zonder ophouden in het wiegje. Toch, toen ze
Wybo's stap hoorde, herstelde ze zich dadelijk. Het was geen verdriet,
het was enkel ontroering en vermoeidheid.
Ze kon zich heel gemakkelijk inhouden, als Wybo bij haar was.
Maar hij zag toch, hoe sterk ze naar het einde verlangde.
Erie werd dien dag zoo pijnlijk, dat ze moest gaan liggen en rust
houden zooveel ze maar kon. Wybo liet een bed voor haar in de
tuinkamer zetten. Zelf sliep hij op een rustbed naast haar. Als hij
uit moest, kwamen Mevrouw Norden en Betty bij haar zitten, maar
ze trokken naar hun kamers, zoodra Wybo weer verscheen.
Vlak bij het einde van den tocht zag ze opeens de zorg opstaan.
Wybo rimpelde zijn voorhoofd niet meer, zooals in 't begin, maar och,
ze kende hem zoo goed. Ze voelde opeens weer iets van de oude
schuwheid over hem komen, alsof hij zichzelf verweet, dat ze zoo'n
moeielijken strijd tegemoet ging. Alsof zij niet graag den prijs wou
betalen voor haar kostbaar geschenk.
Ze was jong en krachtig van gestel, ze zou Wybo niet noodeloos
pijn doen met klachten.
Op een avond in October lag ze op haar ruststoel en voelde zich
buitengewoon pijnlijk en afgemat.
Wybo zat naast haar -en hield haar hand in de zijne. Hij kon zijn
kommer niet meer verbergen.
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„Ik denk, dat het nu gauw zal gebeuren, Wybo," zei ze, „je moet
niet bezorgd zijn, ik ben heel sterk en ik voel me rustig."
„Ja jij, ...." barstte hij opeens uit, „maar ik .. , . !"
„Jij moet ook rustig zijn, jongen," zei ze, terwijl ze zijn hand tegen
haar Wang drukte, „er is immers geen nood, die we niet samen door
zouden kunnen maken ? Als jij maar bij me bent, heb ik geen angst?
Moet ik, je eigen vrouw dan minder zijn dan al de moeders die je
geholpen hebt, en die al rustig worden als ze jouw stap maar hooren ?"
Hij gaf geen antwoord. Zij zag aan zijn buitengewone bleekheid, dat
hij worstelde met een angst, dien hij niet uit kon spreken.
„Wat heb je toch Wybo ?"
„Zou je het heel erg vinden, Erie, om naar het ziekenhuis te gaan,"
bracht hij eindelijk haperend uit, „zou je het willen doen om mij gerust
te stellen ?"
Hij zag, hoe ze even ontstelde.
„Zie je, we zouden je veel gemakkelijker kunnen helpen, als er eens ...."
Ze had zich al weer hersteld. „Natuurlijk, jongen, natuurlijk wil ik
het, als jij het beter vind. Dat is toch ook een stuk van mijn vertrouwen in jou."
„Mijn lieve, lieve ...."
Het ziekenhuis werd dien avond niet meer genoemd ; ze zaten hand
in hand en spraken elkander moed in als twee kinderen, die langs een
donkeren weg moeten gaan en voor elkander hun vrees trachten te
verbergen.
Den volgenden morgen vroeg, belde Wybo het ziekenhuis op.
Mevrouw Norden en Betty stonden aan de voordeur, het rijtuig
na te zien.
Ze hadden tranen in de oogen. „Erie is sterk," zei Betty. „Ja, maar
wat zag Wybo wit," zei Mevrouw Norden. toen ze het rijtuig om den
hoek zag verdwijnen. Zuchtend ging ze weer naar binnen.
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XV.
Weg! ,,,, velOrdat Erie thuis zou komen van de lange rustkuur bij
haar vader op de Kerkhul.
Wybo had er haar den vorigen dag pas gebracht per auto, regelrecht van het ziekenhuis, nadat ze daar weken had gelegen. Wil hij
nu al beginnen met het ontruimen van dat kamertje vol schatten
voor het kindje?
Waarom maakt Wybo zooveel haast?
Klein-kindergoedje neemt niet veel plaats en niet veel tijd.
Wat bij klein-kinderleven behoort kan men o zoo gemakkelijk
verbergen, dat er geen schemertje meer van te voorschijn komt. Op
den zolder van het Nordensche huis is rommel genoeg, oude lakens
en lappen en bonte kleedjes, nog lang niet versleten. „Een middag,
een avond, dan is er niets meer te zien van al dat kleine, witte.
Er is ook ruimte genoeg op den grooten zolder. Waarom maakt
Wybo toch zooveel haast? Is hij bang, dat hij er niet op tijd mee
gereed zal komen ?
Mevrouw Norden en Betty vragen het elkander af met bedrukte
gezichten.
Iederen avond vragen ze het elkander af, zonder woorden.
Als Wybo niet naar Erica is gegaan, kan men hem boven vinden;
ieder vrij oogenblik is hij boven, bezig met inpakken. Ze mogen hem
niet helpen. Niemand mag hem helpen.
Eens, toen hij buitengewoon lang wegbleef, is Mevrouw Norden
zachtjes de gang overgeslopen, om aan de kamerdeur te luisteren.
Eerst heeft ze niets gehoord. Toen opeens een gemompel en daarop
lange, harde snikken. Mevrouw Norden heeft den moed niet gehad de
kamerdeur te openen. Daarvoor is haar schuwheid tegenover Wybo
te groot. Allemaal zijn ze schuw tegenover elkander, die tobbende
menschen, door hun gebrek aan zelfvertrouwen, en daarom lijden
ze zoo eenzaam.
Mevrouw Norden is toen weer naar beneden gegaan en heeft op
Betty's vragende blik alleen maar het hoofd geschud. Ze is weer stil
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en bedrukt gaan zitten . , .. breien, Er is altijd wel wat te breien, de
groote hulpactie voor het buitenland is in vollen gang Ms Wybo
weggeroepen wordt, is er nooit iets aan hem te merken. Dan is hij
weer de zorgzame arts, alleen zoo mogelijk wat bleeker nog en
wat stiller.
De menschen durven hem niets vragen. Als je ook zoo verlangd
hebt, als de dokter. Misschien zijn er niet veel menschen, die zoo
naar een kindje verlangd hebben als de dokter.
Mertens, de oude Grootvader schoenmaker uit de Brugstraat, wiens
dochter door Dokter Norden geholpen is, bij een moeielijke bevalling,
zat, toen hij van het ongeluk hoorde, een langen tijd stil voor zich
heen te kijken, Opeens kwam hij overeind en reikte naar den Bijbel
op de plank.
Zijn trillende vingers bladerden naar een hoofdstuk heel in 't begin.
Toen ze er aangekomen waren, bleven ze rusten bij een wonderlijken
tekst : „En hij noemde zijnen naam, Noach, zeggende : Deze zal ons
troosten over ons werk en over de smart onzer handen, vanwege
het aardrijk, dat de Heer vervloekt heeft. „Dat was 't veur den dokter,"
zeide hij, „daar héf-ie naar uut-'ezien,"
Matthijs en Ida kwamen in die dagen zooveel ze konden. Dikwijls
kwam Ida ook alleen en bracht wat vroolijkheid in Mevrouw Norden's
en Betty's eenzame dagen. Want Wybo ging zooveel hem mogelijk
was naar Erie. Ze zagen hem daardoor weinig en wisten alleen dat
hij gruwelijk leed, zonder dat ze hem verlichting konden geven.
Ida bracht altijd wat mee ; vroolijke, bonte lappen voor jurkjes,
geld, dat ze ingezameld had, allerlei schatten, die ze bij Betty
deponeerde.
„Jij hebt het grootste huis," zei ze vroolijk, „alle schatten van Egypte
breng ik bij je, dan moet jij, net als onderkoning Jozef, maar zien
dat ze in de goede handen komen."
Zoo hield Ida er Betty en Mevrouw Norden bovenop, in den tijd
dat Wybo voor 't eerst scheen te vergeten dat hij een zusje had en
een moeder, die hem niet konden missen.
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XVI.
„Misschien nooit meer ..." Erica had het woord opgevangen ; een
onvoorzichtige mond had het laten glippen op de gang van het
ziekenhuis, toen haar gehoor door pijn en spanning tot het uiterste
gescherpt was. En plotseling was het voor haar geweest, alsof er
deuren dichtgingen en blinden gesloten werden.
De dagen, die volgden zag ze voortdurend het oude, Nordensche
huis met de schaduw, die er in rondspookte. Hoe kon iemand daar
het licht brandende houden!
Ze zag Wybo's gezicht, schuw van zelfverwijt. Waarom al dat zelfverwijt, dat hem van haar verwijderde ! Alsof hij haar niet alles was!
Ze zag Mevrouw Norden en Betty zichzelf en Wybo beklagend,
over hun te kort aan leven, zonder dat ze de kracht hadden haatte beklagen.
Och, ze behoefde ook niet beklaagd te worden, als ze haar maar
'n beetje wilden liefhebben om haar zelfs wil.
Dat was de vorm, die in haar hart de klacht aannam.
Vroeger had ze zich soms geergerd over dit gemis aan liefde,
bijtijden er om gelachen, in de dagen van haar hoogste geluk had ze
zich zoo een met Wybo gevoeld, dat hun liefde voor hem in haar
leven was overgevloeid. Nu voelde ze zich weer ver en vreemd van hen.
Met haar snelle intu'itie overzag ze den toestand, en het was of zij
ook geen kracht meer had, geen schat om uit te putten zooals vroeger.
0 dat vreeselijke thuiskomen met ledige handen! den strijd opnieuw
te moeten beginnen, zoo hopeloos onmachtig!
Ze was te ellendig om veel aan Wybo te kunnen denken, aan zijn
teleurstelling en aan al den angst, dien hij doorgemaakt moest hebben.
Wel wist Erie, dat ze maar ternauwernood aan den dood ontsnapt
was ; als in een droom had ze gezichten over zich heengebogen gezien,
Vader, Matthijs, Ida, Harold en Phine !
Ze had Wybo lange nachten naast zich geweten, maar haar afgrond
was zoo diep geweest, dat ze hen niet had kunnen bereiken, en
nog .... nog .... voelde ze zich ver van iedereen, van het leven zelf af.
Het bewustzijn van Wybo's leed kwam pas later, toen hij op een
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morgen in het ziekenhuis naast haar zat voor het opengeslagen venster.
De zon scheen in den kleinen aan alle kanten ingesloten tuin, een enkele
herstellende zieke wandelde langzaam de perken rond.
Toen zei Wybo opeens: „Je bent veel beter, lieveling, de pols wordt
goed, ik had gedacht je morgen naar Vader te brengen, ik geloof,
dat je bij Vader gauwer aan zult sterken dan hier."
Daar was iets in de klank van zijn stem, waarmee hij „Vader" zei,
dat haar schrikkelijk ontroerde. „Vader", Wybo greep zich aan dat
woord vast, het was als een noodkreet.
Haar hart begon te bonzen in haar keel, ze drukte haar hoofd
tegen zijn schouder, ze zou willen schreien, dat verre, doode gevoel
wegschreien om dicht bij hem te zijn, maar ze kOn niet.
De deuren waren dichtgevallen en de blinden waren gesloten, maar
ze doorvoelde in donker toch zijn nood.
„Hoe goed van je, hoe goed van je," zei ze alleen, en had plotseling
zijn schrikkelijk verdriet gezien.
Wybo en het kind, Wybo en klein Keesje, Wybo met al de kindertjes, die hij geholpen had in de wereld te komen!
Het heele leven was voor hem al getransformeerd alleen in de
verwachting van het kind, hun kind. Blij en sterk zou hij geworden
zijn, alle ingeboren schuwheid zou hij afgelegd hebben, voor goed.
En nu, misschien nooit meer ...... "
Ze had wel kunnen schreeuwen van angst voor hem en voor zichzelf.
„Morgen dus, lieveling," zei hij, bij het heengaan, „ik zal de zuster
waarschuwen."
En zoo ging ze den daarop volgenden dag in een gemakkelijke
ziekenauto naar de Kerkhul.
De rit duurde maar kort. Haar vader stond al naar haar uit te zien.:
hij hielp haar uit den wagen en langzaam aan zijn arm schreed ze
naar binnen. Wybo was haar al vooruitgeloopen. Ze vond hem in
de tuinkamer bezig met schikken en herschikken van de kussens
van haar rustbed.
Toen hij haar veilig zag liggen, nam hij afscheid. Hij sloeg zijn
arm om haar schouders en kuste haar op het voorhoofd, er was een
voorzichtige teederheid in zijn aanraking, die haar pijn deed.
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Hij legde haar weer terug in de kussens van het rustbed, zooals
men de een of andere broze kostbaarheid neerlegt in een foedraal.
Wat zag hij bleek ! wat zag hij bleek! .... en ze was toch zijn vrouw!
Hij zag er uit als iemand, die zijn wapens neergelegd heeft, als een
overwonnen mensch ; het was of hij haar door deze daad overgegeven
had aan de zorg van haar vader omdat hij gefaald had.
„O Wybo .... Wybo ...." Nu was hij de deur uit. Ze richtte zich
op haar elleboog op, en keek hem na. Hij keerde zich nog even om,
wuifde met zijn hand .... 0, die bleeke, droeve glimlach van hem!
0! , .. 0 ! .... " kreunde ze, en strekte de armen naar hem uit. Ze
zag het langzaam zwenken van de auto, den heuvel af„ .. „waarom
kon ik bij jou niet genezen 1 Ben ik dan zoo zwak ? Hebben we dan

r

zoo weinig geloof
Is alles een mislukking
Ze liet zich weer neerzakken in de kussens en sloot de oogen,
toen haar vader binnenkwam. Hij dacht, dat ze oververmoeid was

r

van de reis en bewoog zich zachtjes door de kamer.
Eindelijk was Erie dit pijnlijke gevoel weer meester. Ze keek op
en ontmoette zijn oogen. Hij kwam naar haar toe en boog zich
over haar heen.
„Hoe gaat het, mijn dappere ...."
„Stil, stil, vader" zei ze, en trok zijn hoofd naar zich toe en kuste hem.

XVII.
Bij vader!
Erica begon zich rustiger en sterker te gevoelen, nadat ze veertien
dagen op de Kerkhul geweest was. Ze begon te merken, dat er nog
een groote reserve was aan krachten, die in haar worstelden om leven,
leven zooals ze het vroeger gekend had ; het was een pijn en een
vreugde tegelijk, zooals elk beter worden meestal zwaarder pijn meebrengt, dan de ziekte zelf, en grooter vreugde dan die men in gezonde
dagen smaakt.
Toch was er ook iets dat haar genezing tegenhield ; het sterk verlangen naar huis dat streed tegen de zekerheid, die als een stevige
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deur haar angst achter slot en grendel hield, dat Wybo haar niet naar
huis zou halen voordat het kon.
Wybo kwam zoo dikwijls mogelijk overvliegen, korte, kostbare bezoeken waren het; dan trachtte Erie met geweld den angst te dooden.
Ze stelde zich voor, dat ze nu, nu met hem mee zou gaan. „Ik heb
maar een woord te zeggen," dacht ze ..... ; nu, .... om Wybo, ...."
maar telkens bleef het woord haar in de keel steken.
Met haar vader sprak ze er niet over; hij begreep te goed. Als ze
rustig bij elkander zaten, keken ze naar het portret en dan vertelde
hij van haar moeder, hoe hij haar v66r 't eerst gezien had, toen ze
bij de oude, statige Grootmoeder in het witte huis op de brug logeerde,
en met haar naar de kweekerij kwam rijden om bloemen te koopen,
versch gesneden bloemen. Hoe eenzaam hij geweest was, na zijn
moeders dood, en hoe zij zijn hart verwarmd had door haar eenvoudig meevoelen.
Ze was als de bloemen, als de vogels, als de Lente I als je haar
eenmaal z66 dicht bij je gezien had, kon je haar niet meer missen.
Hij vertelde van den schilder en hoe die in haar wakker geroepen
had het rusteloos zoeken naar onaantastbare blijdschap.
„Zie je, Erie, door haar groote liefde, nam ze zooveel schaduw in
zich op, daarom was het vinden voor haar zoo moeielijk."
Hij vertelde maar voort, hij werd het nooit moe en Erica begreep
alles ; haar eigen verlangen, haar afkeer van wat oak maar eenigszins
op schaduw geleek ; maar tegelijk voelde ze, dat haar leven anders
was dan dat van haar moeder, dat ze toch haar eigen antwoord zou
moeten vinden.
Vroeg op den eersten Kerstmorgen kwam Wybo met Matthijs en Ida.
Hun gezichten waren rood van de ochtendfrischheid, de eerste sneeuw
was in dien nacht gevallen, licht en zacht lag de tuin overspreid, de
denneboomen droegen lange, witte baarden, de heele wereld was wit.
Daarover ging de winterzon op. Erica was nu zoover dat ze in den
tuin en in het boschje op en neer kon wandelen. Ze ging met Wybo
naar buiten, toen de klokken begonnen te luiden. Vader en Matthijs
en Ida trokken naar de kerk.
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Toen Erica moe werd, merkte Wybo het onmiddellijk en bracht
haar weer naar binnen om te rusten.
Ze spraken niet veel, ze dachten aan hetzelfde. Was dit nu „Kerstfeest-vieren ? Dan moest je toch blij kunnen zijn met de blijden, met
de engelen en de herders en de wijzen, met het leven, dat zich in
vreugde samen ging trekken om de moeder en het kind.
Feest vieren was blij zijn en waar was hun blijdschap ? Erica had gedacht bij de kribbe te staan met Wybo en haar kindje .... het kindje
was weg, Wybo stond wel naast haar, maar in de eenzaamheid van
zijn eigen verdriet dat ze doorvoelen kon, zonder de kracht te hebben
hem te troosten.
Slot volgt.

BOEKBESPREKING.
„Om 't Hooge Licht," Verzen door Ben van Eysselsteijn.
Rotterdam, MXMXXIII. W. L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij.
Het bundeltje verzen van Ben van Eysselsteijn trekt door z'n tietel, die
echter in de grillig-aandoende omslag een vreemde uitdrukking heeft gevonden.
De zwarte fieguurtjes der zwoegende mensheid doen denken aan de bouwarbeiders uit het Egyptiese tijdvak in een historiese platenatlas ; de profeten,
die aan weerskanten de nijvre werkers bijlichten, lijken nog 't meest op
mijnarbeiders-van-'n-prentje ; daarboven in een zwevende damesfieguur een
mislukte personificatie van de Engel des Lichts ; en 't al „omwonden van
wilde wingerdblaan". Aan de andere kant weer 'n damesfieguur, nog fantastieser, zó fantasties, dat waarschijnlik de drukker niet heeft kunnen
onderscheiden tussen boven- en onderkant, en 'm dientengevolge juist op
z'n kop heeft gezet. Of schuilt ook hierin misschien symboliek ?
De gedichten zelf zijn verdienstelik. Hoofdkenmerk is een grote plasticiteit,
die reeds terstond spreekt uit twee korte fragmenten van het eerste vers
„Babel", de schildering van de berg, door de bevolking van Babel gebouwd:
„De goudbelichte menschberg, die zijn kop
vanuit de breede lijnen rondom zwaaiend
boven het duister hief en langzaam beurend
met wreevlig vlak tegen het belle wit
der hooge wolken stiet. Daar scheurde 't bonte net
der zonnewolken, toen de spits al hooger klirnmend
door hare schoonheid drong en na het hoofd de breede
schouders beurde en 't heir den reis versperde."

en de tekening van 't rijke leven van Babel :
„En heel die kring omsloot het rijke leven,
dat in haar sloeg en met den poisslag
van haar bloei dreef zij den handel uit
de vele poorten: paarden en keemlen,
vele in getal en al de borne ossen, die de
plompe wagens trokken en die de kortgenekte
rimpelige koppen h l even en moeizaam beurden
in het sterk gareel."

Deze biezondere kracht van uitbeelding vergoedt veel in zwakheid van
ritme en gewilde woordenkeus (b.v. in „broom" : „Achter den zwaren voorhang waakt zij en waakt mij ...").
Nu vraagt deze bepaalde eigenschap stof met mogelikheid van brede
schildering, en het is een verdienste te meer van de dichter, dat hij er in
geslaagd is, in verband hiermee, zijn juiste gegevens te vinden. Hij putte
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voornamelik uit 't Oude Testament, met „Babel", .,Mozes' dood" en „De jonge
Veldheer" (dat even aan de Saul-fi eguur herinnert) en uit de Griekse mythologie
met „Ikarus".
Maar toch voldoet deze bundel niet geheel. We nemen weer 't eerste gedicht, „Babel". Dat dit bij van Eysselsteijn voornamelik wordt een schildering van toestanden, minder van 't gebeurde, dus meer episodenwerk, is in
hoofdzaak het gevolg van zijn grote gave van plasticiteit. Dat deze schildering
meer lijkt een Babel van de hoogkultuur, dan van de lage trap van beschaving,
waarop de torenbouwers stonden, en van waaruit ze 't met hun streven
naar vastheid en begrensdheid, brachten tot 't stenenbakken, dat komt op
rekening van, en is ook het recht van de dichterlike visie.
Maar als van Eysselsteijn dan in 't laatst de dichter van Babel spreken
laat, en die als enige wens heeft „dat weer houweel en spade werken mogen
aan Uw gebouw" — dus 'n andere toren en hernieuwde berg — en, als enige
korte bede de ene versregel : „en dat hun hoogmoed zwijge !" dan is dat
hierom een grote onmogelikheid, omdat die toren, die berg in z'n geheel
is een produkt van het hoogheidsstreven van de mensheid, van de zonde
der mensheid, en wanneer deze hoogmoed zou zijn weggenomen, dan zouden
de mensen in 't geheel geen toren meer willen bouwen, om z(56 te stijgen
tot God.
Het hoogheidsstreven draagt als hoofdmotief heel de bundel. Bij „De
jonge veldheer" komt ze, nadat deze de juichkreten van het y olk heeft doen
verstommen :
„Ik ben U Richter! Koning is God!"
„God koos mij tot dit work !"
„,titer Hem om 'tgeen 1k deed!"

in de laatste regels met 'n plotselinge wending weer binnensluipen om zO
de mislukking van dit Leven te doen vermoeden :
„Maar toen hij keerde en de voorhang sloeg
achter hem toe, vloekte hij 't yolk dat klein was,
tooide met rozen zijn hoogmoedig hoofd,
— en feestte
—"

Zo ook in „Groei" en „Ikarus".
In zijn houding tegenover dit hoogheidsstreven ligt de fout en de
tragiek van het profeties dichterschap van van Eysselsteijn, waardoor zijn
worstelen om „'t hooge licht" eindigt met „Val". Geen enkele zonden maken
het verkondigen van de Nieuwe Dag eindeloos, en niet het wegnemen daarvan brengt het „openwentlen van God's deuren" — neen, met de komst van
de zonde, die alles en alien doordringt, is de heele wereld van nu „in stukken
gevallen" en pas de vernietiging van deze macht kan de nieuwe aarde
J. H.
brengen, waarin Gerechtigheid woont.
Querida, naar den roman The lady of Mystery van Alice
Dease. Vertaald door Fr. Knitel, Pritel. Arn. M. Greven. —
Uitgever — Zevenbergen. (z. j.)
Kort na Cassilda van dezelfde vertaler ontving ik Querida. Na Cassilda
had ik niet al te hoge verwachtingen en al kan ik de keus van de heer Knitel
nog niet erg roemen, Querida is in alle geval een verhaal. Dat kon van
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Cassilda niet eens gezegd worden. Dit boek zal misschien zelfs door de een
en ander nog wel mooi gevonden worden. Leesstof voor een publiek, dat niet
al te hoge eisen stelt, maar daar is ook alles mee gezegd.
't Motief is afgezaagd : een meisje — vader en moeder onbekend — wordt
bemind door een brave jongeman. De aanstaande schoonmoeder wil niet
voor haar zoon een vrouw zonder naam, zoekt laster rond te strooien, vindt
een schurk bereid daartoe mee te werken. De ontmaskering volgt, de deugd
wordt beloond.
Alles is vreselik goedkoop in elkaar gezet. De karakters zijn typiese vertegenwoordigers van deugd en ondeugd. Men zou bij het lezen van Querida
heus niet op de gedachte komen, dat een mens toch eigenlik een heel gekompliseerd wezen is. want deze braven kunnen nooit anders zijn dan goed
en de heer Marten is de duivel in persoon. 't Is een karikatuur van het leven.
v. H.

DIEN AVOND!
DOOR

VIATOR.

De Mei lichtte loom haar rustende leden
En wenkt' uit den halfslaap, die 't scheem'ren verwacht,
De zware gordijnen der wolken haar stede
Te hullen in 't rustig fluweel van hun yacht.
Toen wij stonden onder de wachtende boomen
Vielen droppelen schaarsch uit de liggende lucht;
Wij zwegen, en voelden den avond komen
In het zware geweld van een moeilijken zucht.
Gedempt was de vreugde der zingende dagen;
En een geur welde op uit den vochtigen grond,
Als het trage gebaar van wie lijdt zonder klagen,
Dien tastte' onze handen en proefd' onze mond.
En vOOr mij stonden je oogen, die zonken
Als een zon aan de kim van je bleekend gelaat,
Gesluierd in wolkenfioers, stervend in vonken,
Waar hun gloed in de doovende golven vergaat.
Onze liefd' is gestorven, ons hart stiet to gronde,
Onze vreugd' is vergaan, onze naam is vergaan ;
Maar in 't diep van de ziel toont een bloedende wonde
Waar Uw liefste naam heeft geteekend gestaan!

MENSCHENHANDEN
DOOR

WILMA.

Hij was opeens weer de veel oudere man, die ze niet kon naderen.
„Ik heb u niets te brengen, klein kindje," dacht ze aldoor, „wat zou
ik u kunnen geven! Ik had u mijn blijdschap willen brengen, mijn
leed kan ik toch niet in Uw teere handjes leggen?
Dat kan men leggen in de handen van den Man van Smarten. Als
Gij dezelfde zijt, dan zou ik het nu moeten kunnen doen, maar Gij
ontglipt me telkens als ik meen, iets van U te zien."
En naast haar stond Wybo, even arm en even eenzaam,
Ze martelde zich of met vragen, hoe het toch zoo geworden kon
zijn. Ik heb je toch zoo lief! Ik heb je toch mijn heele hart gegeven,
en ik heb jouw heele hart ontvangen!
Waar ligt het aan?
Ben ik te bang voor de schaduw?
Maar als ze er over peinsde om dit duistere te aanvaarden, als
behoorend bij haar leven, vluchtte ze verschrikt terug.
„Neen Wybo, het behoort niet bij jou en niet bij mij, bij niemand,
we behooren in de zon,"
Ze zei het, plotseling, hardop met een hevigheid, die hem deed
ontstellen.
Dat had Erie ook gezegd op den dag van hun verloving, maar toen
klonk het anders, o, heel anders!
Toen .... och, wat had hij van Erie gemaakt!
.... Het was een zegen, dat Matthijs en Ida er ook waren. Ze
hielpen wat licht in den dag brengen.
Matthijs was nu volkomen rustig geworden onder zijn besluit; hij
begon hoe langer hoe klaarder op zijn nieuwen weg de dingen te
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onderscheiden, en te herkennen ook. Het was eigenlijk geen nieuwe
weg, het was zijn levensweg. Al wat hij nu daarop ontmoette, was er
al geweest, had al besloten gelegen in zijn eigen wezen. Het maakte,
dat alle vrees, voor wat nog komen kon, verdween.
Hoe zou de zaadkorrel, die alleen den warmen, donkeren aardeschoot kent, ooit kunnen vreezen, als de halm die uit haar zelf is
opgeschoten, leeft in een lichte wereld, de wereld van de zon!
Ze heeft er de wetenschap van, diep in zichzelf; hoe zou anders de
halm zijn zekeren weg naar boven weten? Het opschieten naar het
licht is enkel de bewustwording van wat in haarzelf zoo schoon besloten lag.
Zoo Matthijs! Hij redeneerde niet, hij leefde maar. Hij had zijn
strijd met wat van buiten kwam, maar Ida stond naast hem en beschutte met haar liefde zijn leven voor te groote pijn.
Het was heerlijk hen dien eersten Kerstdag hij zich te hebben.
Toch, toen ze heengingen, was hun heengaan als een afscheid voor
lang. Erica wist, dat ze hen niet terug zou zien, v6Or ze thuis was,
en thuis leek nog zoo ver, bleef maar altijd ver.
Ze leek een schip, dat averij bekomen heeft in den storm en nu op
de werf iigt om gekalefaterd te worden. Straks zou het schip van
stapel moeten loopen voor de groote reis, en ze was niet klaar. Hoe
moest ze ooit weer klaar worden? met dit gevoel van vervreemding
en van verlangen tegelijk ?
Den tweeden Kerstdag kwam Erie laat beneden. Het was doodstil
in huis. Wybo had ook moeten vertrekken ; er waren te veel ernstige
zieken. Haar vader was weer naar de kerk, hij zat er zoo gaarne in
zijn rustige bankhoekje en hij hield zooveel van den kleinen Domino,
daarom had ze hem verzocht toch vooral niet op haar te wachten,
ze was blij, dat ze een poos alleen kon zijn, Nog nooit hadden het
verlangen en de twijfel zoo heftig met elkander gestreden, ze had
geen oogenblik kunnen slapen, dien nacht. Verdrietig ging ze de tuinkamer binnen.
Pit-tah lag voor het haardvuur op de grijze yacht met den kop op
de voorpooten het lijf lang gestrekt. De vlammen wierpen een gouden
schijn over zijn glanzenden, bruinen rug.
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Ze liet zich naast hem neerglijden. Pit-tah hief den kop omhoog en
keek haar oplettend aan. Als hij zijn geknakte ooren op had kunnen
steken, zou hij het nu zeker doen, want hij luisterde.
Hij luisterde ook met zijn verstandige, bruine oogen en liet af en
toe een zacht, ronkend geluid van zaligheid hooren, omdat hij het
vrouwtje zoo goed begreep.
Hij merkt wel dat het vrouwtje verdriet heeft.
„Pit-tah," zegt Erie eindelijk, terwijl ze hem over den opgeheven kop
streelt, „je kunt niet helpen, dat je leelijk bent, je ooren zijn dubbel
gevouwen en je staart heeft een krul, die er niet in hoort, maar verstandig ben je, het vrouwtje houdt evenveel van je, alsof je het mooiste
hondje van de wereld was."
Pit-tah ging rechtop zitten, hij lei een poot op haar arm en knipte
met de oogen.
„Maar je kunt niet met het vrouwtje mee, als ze weer teruggaat, je
moet hier blijven en op den baas passen."
„Het vrouwtje zou je zoo vreeselijk graag meenemen!" .... en aldoor,
terwijl ze aan 't praten was, liepen haar de tranen over de wangen,
zonder dat ze 't wist.
Eerst toen ze haar vaders voetstap op het grint hoorde, bemerkte
ze het, en veegde ze haastig weg.
Haar vader schrok even, toen hij haar naast Pit-tah op den grond
zag, maar ze lachte hem toe. „Even lui als Pit-tah, vader, hebt u iets
moois gehoord, van morgen?"
Hij knikte afgetrokken, hij had toch iets gezien van haar verdriet,
dat ze zoo dapper poogde te verbergen.
's Middags kwam de Domine een bezoek brengen. Hij draaide ietwat
verlegen zijn hoed in zijn handen, toen hij zag, dat Matthijs Brand
er niet was, maar Erie was blij dat hij kwam. Haar vader leed meer
dan hij wilde laten blijken, ze had hem overgehaald een groote
wandeling te maken, hij bleef te veel thuis bij haar. De Dominè vroeg
naar haar gezondheid. Ze maakte zich zoo kort en afwijzend van het
antwoord af, dat hij verlegen zweeg.
Toen begon ze zelf wat te praten over 't weer en over 't mooie
sneeuwland onder de hooge grijze lucht van vandaag. Hij luisterde,
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knikte af en toe en aldoor, terwijl ze sprak, was het of in hemzelf
gedachten zich bewogen, die met haar woorden niets te maken hadden.
Ze keek in zijn oogen als door twee vensters, waarachter in ongestoorde opeenvolging de gedachten voorttrokken.
Het interesseerde haar, maar ergerde haar meteen, zoodat ze opeens
zweeg en hem zoo bewust maakte van zijn afwezigheid, dat het felle
rood van verlegenheid over zijn voorhoofd joeg,
Nu vestigden zijn oogen zich strak op haar, vlak bij was hij nu en
toch opeens heel ver af. Ze verweet zich onmiddellijk haar kleinzielige
ergernis, zoo kleinzielig was ze in den laatsten tijd geworden.
De vensters hadden zich opeens gesloten, ze moesten weer open,
al zou hij haar dan ook geen enkele maal meer aanzien.
Door deze kleinzieligheid zou een arm mensch een rijke arm maken,
tot zijn eigen armoede neerdwingen, als dat kon.
Ze moest hem helpen en in eerlijken deemoed vond ze opeens het
rechte woord. „Matthijs .,.."
.... Matthijs en de Domin g stonden dicht bij elkander.
„U weet, dat mijn broer Matthijs hier geweest is," begon ze dapper,
„hij was gisterenmorgen in de kerk."
Ze zag het gezicht van den Domin g opklaren, de vensters gingen
open, hij stood er zelf voor, en sprak tegen haar.
„Ik zag hem," zei hij, „wat een stralende verschijning!"
„Weet u van zijn besluit om uit den dienst te gaan ?"
„Ja, hij heeft het mij zelf verteld. \Vat zegt de dokter er van ?"
„Interesseert u dat zoo," lachte ze nieuwsgierig, „ik had eerder verwacht, dat u vragen zou: wat zegt zijn vader er van, of zijn zuster?"
„Neen, de dokter," hield hij rustig vol.
„Mijn man is het heelemaal met Matthijs eens, maar daarom lang
niet met alle dienstweigeraars, ik bedoel natuurlijk de principieele, de
andere tellen niet mee. Wybo zegt, dat misschien alleen zij, die uit
liefde voor het recht het zwaard in de hand zouden durven nemen,
ook gerechtigd zijn het zwaard neer te leggen, .... uit liefde,
. , .. Misschien . , . ." zegt Wybo altijd voorzichtig, en terwijl ze het
zeide, begon ze helder op te lachen om den trek van verbazing op
het gezicht van den Doming.
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„Wat denkt u?"
„Ik denk, dat de dokter gelijk heeft,"
„Hebt u gediend ?"
„Neen, u weet, vroeger, studenten in theologie „ .• het was niet
eerlijk en niet goed ook. Als ze hadden moeten dienen, zouden
misschien veel predikanten anders zijn gaan„preeken."
„Tegen den oorlog ?" vroeg ze haastig.
„Ja, maar in de eerste plaats vOOr het recht, dat is hetzelfde als
voor de liefde."
„Precies hetzelfde ?"
„Ja, precies hetzelfde."
„Dus u zoudt ook dienstweigeraar zijn?"
„Ja, als ik voegde dat ik mocht, als ik zoover was als uw man zegt.
Kent u de psalmen ?"
„Kennen, dat durf ik niet zeggen, ik heb ze samen met mijn man
gelezen, U houdt er veel van ?!"
„Waarom denkt u dat?"
„Om het lied van de bergen."
Er toog een donkerrood over zijn gezicht. Ze had bijna berouw
van haar vrijmoedigheid, „en omdat u vroeg, of ik de psalmen
kende," voegde ze er haastig aan toe.
„Ik dacht aan enkele verschrikkelijke uitspraken in de psalmen, en
toch acht ik het levensgevaarlijk aan de liefde to raken van de menschen,
die ze schreven, alsof iedere principieele dienstweigeraar hen vooruit
zou zijn in liefde.
Denk aan het lied van Mozes; Zingt den Heer, want Hij is hoog
verheven, het paard met zijnen ruiter stortte hij in de zee. En toch
werd hij de zachtmoedigste man van de wereld genoemd, hij zou
willen omkomen in God-verlatenheid als hij daarmee zijn yolk kon
redden.
Ik vind het op zijn zachtst gezegd angstig, als jonge mannen, wier
liefde nog nooit is op de proef gesteld, een held als Mozes van achterlijkheid in de liefde zouden beschuidigen.
Die kan haten uit liefde, die kan branden van liefde, die mag het
zwaard neerleggen, die is er aan toe, die is voorbij het zwaard ge-
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komen, die heeft iets ontvangen van de heilige liefdekracht van Christus,
die heeft het zwaard niet meer noodig om het kwaad te keeren.
Wat daar vOOr staat heeft geen liefdekracht. En gekeerd moet het
kwaad toch worden, men mag het geen ruimte geven in de wereld.
Die daar nog niet aan toe is, maar het kwaad laat voortwoekeren
op grond van een woord van Jezus, dat hij daarvoor meent te mogen
gebruiken, loopt gevaar een leugen in zijn leven te brengen, de leugen
van zich te verbeelden een liefdemensch te zijn, zonder dat in hem
nog ooit de liefde voor wat recht en goed is, als een vuur heeft
gebrand.
Voorbij het eerlijke zwaard, staat de eerlijke dienstweigeraar, niet
er vOOr.
Daarom kon Christus, die het zwaard voorbij was, het geloof van
den hoofdman over honderd aanvaarden, als liefdekracht, waardoor
het wonder van genezing kon plaats vinden.
Eigenlijk hebben we maar een ding te vragen :
Is iemand een liefdemensch, ja, of neen! Of iemand de haat tegen
het kwade zijn hart heeft voelen doorscheuren, of iemand den dood
zou kunnen kiezen boven het kwaad! ... En ik denk, dat ik dienstweigeraar zou mogen zijn, ...." stamelde hij. Toen stilte, een lange stilte.
Erie had hetzelfde gevoel, dat ze als kind had op den avond voor
Paschen, met vader en moeder en de jongens om een reuzenpaaschvuur.
Hoog, hooger stegen de vlammen, ze stond er bij te jubelen, de
heele omtrek werd er door verlicht.
Opeens doofde het • opeens allemaal in donker! Maar dat hinderde
nooit, je ging toch blij naar huis.
Het Paaschvuur kon natuurlijk niet eeuwig blijven branden, maar
de vreugde ging mee naar huis.
Nu ook was even de heele omtrek verlicht geweest.
De Domin g werd onrustig toen ze niets meer zei en stond verlegen op.
„Wat is dat nu voor een bezoek I Ik vergat, dat u ziek geweest bent,
of pas hersteld," verbeterde hij onhandig, „neem me niet kwalijk."
„Maar ik vond het juist heerlijk," verzekerde ze, „ik wou alleen, dat
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Vader en Wybo en Matthijs er bij geweest waren, want weet u, wat
zoo eigenaardig is ? Ik ben zeker, dat Mat zuiver staat, maar van deze
redeneering weet hij toch niets I Hij redeneert nooit, hij volgt alleen
zijn intuitie."
„Uw broer kan wel door zijn geslacht van eerlijke strijders voorbij
het zwaard gekomen zijn. Dan breekt hij de lijn niet af, hij zet haar
voort. Hij behoeft zijn voorgeslacht niet te verloochenen, hij kan hen
liefhebben en eerbiedigen."
„Ja, ja, natuurlijk, zoo kan ik het aanvaarden, daar ben ik blij om."
Hij reikte haar de hand en ging heen met lichtende oogen.
Toen hij weg was, deed Erie de tuindeuren open; heerlijk, heerlijk
was het geweest. Door een opening in de beukenhaag kon je een tipje
zien van de blauwe verten. Hendrik was op zijn landje bezig, altijd
kon je hem op zijn landje vinden.
Het leven arbeidde altijd voort; je voelde Gods winden waaien
over je hoofd, over je handen, heerlijk! heerlijk! iets van de oude
heerlijkheid!
Natuurlijk was bier geen plaats voor armzalige tobberijen, het leven
was te mooi! De wind woei ze weg in de oneindige ruimte ; binnen
hooge stadsmuren bleven ze gevangen .... Maar als je daar nu wonen
moest, en als er een kamertje was met een ledige wieg .... ze schrok
hevig, van dezen snellen terugkeer, na de vreugde van het hoogopvlammende Paaschvuur, tot de oude, armoedige gedachten. Waar
waren al haar schatten toch gebleven?
Hoe was ze vroeger zoo met uitgestrekte handen door het leven
gegaan ? Want dat was hetzelfde. Je moest toch een zekeren rijkdom
hebben, om je er van bewust te kunnen worden, dat er nog oneindig
grooter heerlijkheid te vinden is!
Ze had Wybo toch!
In wien datzelfde vuur brandde !
Neen, neen, haar leven mocht niet verschrompelen. Met Wybo kon
het niet verschrompelen, al zou ze ook in een gevangenis moeten leven.
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XVIII.

Zooveel ruimte had haar toch het bezoek van den Domin g gemaakt,
en zoo krachtig had ze de frissche wind door haar levenstuin voelen
waaien, dat ze eindelijk wat dieper lion gaan ademhalen en merkte
hoe snel haar krachten nu begonnen toe te nemen.
Ze had haar wandelingen nog nooit verder uitgestrekt dan tot even
voorbij de pastorie, nu waagde ze zich verder, tot daar waar de weg
den heuvel op begon te klimmen, tot ze er eindelijk bovenop was,
en over de groenende winterakkers de boerderijen kon zien, met hun
bronzen daken in een grooten, halven kring in de laagte om het,
als een vloedgolf opgestuwde land. Toen ze dat voor de eerste maal
gedaan had, kwam de moeder van den Domin g naar buiten en wenschte
haar geluk. Zoo had ze haar dus gevolgd en met haar meegeleefd,
zonder dat Erie het bemerkt had. Het ging nu snel vooruit, en ook
haar gedachten begonnen zich te bewegen ... naar huis toe ... toch
altijd nog met angst.
Ze maakte er zichzelf een hevig verwijt van, ze durfde het noch
aan haar vader noch aan Wybo bekennen, als hij haar zoo vragend
hoopvol aanzag. Dan kon ze hem alleen maar toeknikken en zeggen:
Het komt terecht, het komt heelemaal terecht, dat heb je toch ook
altijd gezegd!" ...
En eindelijk, op den laatsten Januaridag, toen hij haar terug zag
komen van haar wandeling den heuvel af, durfde hij het zeggen:
„Nu, Erie, nu kan het ... ik zou zeggen, de volgende week."
„De volgende week," herhaalde ze, en sloeg haar armen om zijn hals,
opdat hij haar gezicht niet zou zien.
Want ze verlangde, ... o, hoe verlangde ze, om weer bij hem te zijn,
en hoe streed de twijfel tegen dat verlangen!
Toch, het feestelijk gevoel behield de overhand, dien dag en de
daarop volgende dagen.
Harold en Phine kwamen vOôr haar vertrek nog eens over om haar
beterschap te vieren. Ze brachten klein Keesje mee.
Erica bleef lang met Phine boven op haar kamer, terwijl Harold
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met zijn vader de voorjaarsplannen van de oude kweekerij besprak
en Keesje bij Barta en Hendrik rondsprong.
Erica en Phine spraken over het doode kindje en hielden elkanders
handen vast. Het was voor 't eerst, dat Erica zich zoo rustig uitte.
Het kwam door Phine's veranderde houding tegenover haar; voor
Phine was ze nu toch de moeder, al had ze haar kindje niet.
„Je begrijpt het zoo goed," zei Erie.
„Ja, ik begrijp het volkomen, ik weet ook, wat het voor Harold was;
hij liet nooit iets blijken, maar ik wist het toch. Gelukkig, dat we
Keesje hadden!"
„Ja, gelukkig, dat je Keesje had ... Zie, als ik terugkom, dan vind
ik alleen het wiegje, en alles wat er bij behoort, alles van mijn
kindje ..."
„En dan moet alles weggeborgen; maar Erie, je zult zien, dat je dan
de kracht hebt, om het te doen."
Erie bleef een poosje zwijgend voor zich uitzien. „Weet je, Phine,
het wordt, weggeborgen, dat voel ik, niet begravenl Het is bewaren en
blijven leven. Eerlijk bewaren, en eerlijk blijven leven. Ik zou nooit
kunnen begraven, Th.?"
„Ik ook niet."
„Hoe wonderlijk, dat we elkaar nu toch zoo goed begrijpen."
Hand in hand bleven ze zitten, tot Harold hen riep.
Toen ze binnen kwamen, was het, of ze nog hand aan hand gingen.
Er kwam een glans van sterke verheuging op Harold's gezicht. Hij zei
eerst niets ... toen opeens, „weet je wat, Phine, we laten Keesje nog
een paar dagen hier, een dag is toch wat al te kort!"
Toen Harold en Phine heengingen, had Erie hetzelfde gevoel als bij
het vertrek van Matthijs en Ida. Zij nam afscheid van hen voor langen
tijd, tot na haar keer naar huis de volgende week ; want ze voelde
zich nag ver.
„O Wybo, ... waarom is de weg naar huis zoo lang geworden?
waarom trilt en siddert alles in me, alsof mijn schip nu van stapel gaat
loopen, en de laatste stutten weggenomen worden?
Ben ik dan niet klaar voor de vaart?"
Als Keesje er niet geweest was in die dagen! Keesje, die haar den
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ganschen dag naliep I Ze moest spoortreintje met hem spelen, tot in 't
oneindige, want van buitenzijn was geen sprake, het winterde te fel.
Conducteur en wisselwachter en machinist, van alles tegelijk was
Keesje, en zij moest geduldig in den trein zitten, den heelen dag reizen
van het rozenhuis aan het kanaal, naar het huis van Grootvader op
de Kerkhul, en van de Kerkhul naar het huis van Oom Wybo in de
Helmerstraat. Ze knipte spoorkaartjes voor hem van oude briefkaarten
en betaalde met pepernoten ; Pit-tah reisde natuurlijk mee. Tusschen
beide vloog hij luid-blaffend van zijn zitplaats, omdat de kleine conducteur
zoo hard op zijn fluitje blies, dat Pit-tah wel denken moest dat het
signaal op onveilig stond.
Grootvader moest of en toe ook instappen en eindelijk werden
zelfs Barta en Hendrik geroepen omdat de trein niet vol genoeg was
naar Keesjes zin.
0, o als Keesje er niet geweest was! Hij kommandeerde het heele
huis, en maakte de laatste dagen licht.
Zijn bedje stond naast dat van tante Erie net als vroeger, en iederen
morgen wekte hij haar met zijn grappige verzinsels.
Den laatsten morgen vOOr hij naar huis ging, had hij een schoen
van tante Erie met een langen veter vastgeknoopt aan een ouden
wandelstok van Grootvader, dien hij in een hoek achter een gordijn
gevonden had.
Daarmee stapte hij triomfantelijk op zijn roode, wollen pantoffeltjes
in zijn hansopje de kamer rond.
,.Keesje, het is veel te koud," riep tante Erie uit haar bed!
„Neen, maar tante Erie, ik heb een visch gevangen! ik heb een
visch gevangen!"
Tante Erie was te slaperig om te koopen.
„Je bent ook zoo vroeg, koopman!"
Het alleen-spelen begon Keesje te vervelen. Hij werkte den veter
uit de schoen, klauterde in zijn bedje en stak den hengelstok over den
rand in tante Erie's bed. De kleverige veter kriebelde haar over 't gezicht.
„Nu zal ik jou eens uit je bed hengelen, tante Erie.
„Och
moet het heusch ? maar Oom Wybo wil niet hebben, dat
ik zoo vroeg opsta."
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Keesje keek ietwat verbijsterd de kamer rond.
„Oom Wybo is er niet eens!"
„Ja maar Oom Wybo heeft het toch gezegd !"
„Ga je morgen weer terug naar Oom Wybo ?"
„Misschien morgen, misschien overmorgen, als Oom Wybo tijd
heeft me te komen halen."
„Zal ik je bij Oom Wybo brengen, tante Erie ?"
Maar toen sprong tante Erie op, en liet klein Keesje in haar bed
duikelen en knuffelde hem tot hij 't uitschaterde van pret. „Ik zal jou
thuisbrengen, schelmpje, moeder heeft al twee keer geschreven, dat
ze zoo naar haar Keesje verlangde."
„Ik heb je toch lekker uit bed gehengeld," zei Keesje voldaan, en
toen begonnen ze samen te wedijveren, wie 't eerste klaar zou zijn.
„Jij kan lekker niet zoo gauw als moeder," critiseerde Keesje.
„Ja maar, moeder is ook zoo vlug," prees Erie.
„Moeder heeft zoo'n groote kam," triomfeerde Keesje, „die heb jij
lekker niet!"
„Neen, natuurlijk niet, maar moeder is ook „moeder,"
„Gaan we straks, tante Erie ?"
Keesje was opeens met zijn hartje thuis. Nu gauw, gauw! vOOr het
verlangen het plezier de deur uitjaagt.
„Natuurlijk gaan we straks I eerst een lekkere boterham eten met
Grootvader, en dan Barta en Hendrik goedendag zeggen ..."
„En dan Pit-tah," voltooide Keesje, „en dan in den trein! „. Tuut!
Ik heb nog een spoorkaartje, tante Erie."
„Goed vent! wat maken we hard voort 1"
„Ja, we maken erg hard voort, Moeder is al z66 lang alleen!"
... „ Zou het niet te vermoeiend voor je zijn," vroeg Matthijs Brand
bezorgd. Zijn Erie zag zoo bleek, en haar oogen hadden een ongewonen glans.
„Neen vader, neen, laat me maar, ik moet mijn krachten toch eens
beproeven . , .." en terwijl ze het zeide, voelde ze, hoe haar schip langzaam vlot raakte .... nog even .... dan ging het in de groote vaart ....
„Dag Keesje !"
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XIX.
Wybo kwam Erica halen op een kouden stormdag in Februari.
Geen spoor van Lente nog, maar Erie zat met haar vader in de
tuinkamer voor het venster! samen amuseerden ze zich met het kijken
naar een lijster, die het grasveldje met den taxis als arbeidsveld gekozen had.
Hij schoffelde wat door het verwaaide bonte blad, en rukte doode
takjes op zij. Tusschen beide kwam er een felle windvlaag, die al zijn
pluimen opblies. Dan wachtte hij even, om, zoodra het weer rustig
werd, met wilden ijver voort te werken. De musschen joeg hij weg,
als er iemand voorbij kwam, trok hij den vleugel aan den wegkant
in, als een bang mensch, dat zich klein probeert te maken om niet
gezien te worden; hij boog den kop op zij en wachtte tot het gevaar
voorbij was.
Soms tripte hij opeens naar den taxis en keek aandachtig omhoog.
Plots, .... na een, twee vergeefsche sprongetjes, had hij een laatste
karmozijnroode napje in zijn snavel, en draafde er een eindje mee
weg, alsof hij het geroofd had.
Nu kwam er een hond het open tuinhek binnenvliegen.
Wip, vloog de lijster naar den overkant van den weg op een boom
en loerde verlangend naar zijn kostbaar werkterrein, tot opeens een
geweldige stormvlaag hem van zijn wachtpost afblies, ze konden niet
zien, waar heen.
Terwijl ze nog aandachtig zochten, in de boomen aan den overkant,
kwam Wybo den heuvel op. Matthijs Brand ging vlug de kamer uit,
Erie trok zich iets terug. Ze wist zelf niet, waarom ze dat deed, ze
gaf er zich op dat oogenblik geen rekenschap van, maar ze zag hem
het hek binnenkomen, met zijn gespannen blik, zijn doktersblik alsof hij
door de muren heen wilde zien.
En toen hij naderkwam, lag de schaduw van den ouden twijfel over
zijn gezicht; tegelijkertijd wist ze, dat haar terugtrekken onbewuste
angst geweest was voor dien twijfel. Ze drukte de handen tegen haar
borst, en voelde zich opeens nog zwak. Even te voren had ze zich
sterk gevoeld.
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In Wybo was de schaduw °old ze zag het duidelijk. En hij wist
niet, dat ze hem zag. Grauw was zijn gezicht, van twijfel aan zichzelf
en aan het leven.
Ze zag de schaduw oprijzen zooals nooit te voren, hoog en donker,
en zich uitbreiden over haar leven, zooals de schaduw van den schilder
zich over haar moeders leven uitgebreid had.
Ze werd ijskoud, wilde vluchten, omdat ze hem bespied had, hem
een geheim ontfutseld had, waarvan hij de smart uit liefde voor haar
zoo dapper trachtte te overwinnen, maar ze voelde zich verlamd, omdat
de schaduw, omdat Wybo daar stond om haar in den strijd te betrekken,
terwijl ze nog niet kon. Het „misschien nooit meer ...." stond tusschen
hen. Het kind had Wybo kunnen bevrijden, zij had er de kracht niet
toe, en ze bemerkte met diepe ontsteltenis, dat ze nog even ver was
als in het begin.
Daar was Wybo's voetstap in de gang ; hij deed de deur open, ze
zag het plotseling licht worden van zijn oogen .... en het even plotseling
terugkomen van:de schaduw, ze had geen tijd gehad om zich te herstellen.
Wybo bleef staan.
Waarom kwam hij niet naar haar toe.
Waarom die wanhopige aarzeling ?
Zag hij dan niet, dat ze niet kon, dat ze van iets geschrokken was?
De schaduw werd uiterste pijn op zijn gezicht.
„Hoe gaat het?" vroeg hij, en kwam naar haar toe, „ik had gehoopt,
dat je nu mee naar huis zoud kunnen gaan, je zag er laatst zoo goed
uit, .... nu weer minder ...."
Toen drong ze met geweld de stijfheid weg uit haar leden en sloeg
haar armen om zijn hals, „Het is maar een oogenblik van zwakte,
Wybo, dat begrijp je toch wel. Ik ben natuurlijk nog niet heelemaal
de oude, de schok was zoo groot. Je hebt immers zelf gezegd, dat ik wel
een half jaar zou moeten rusten,"
„Maar kan het dan wel," drong hij angstig, „ik heb zoo naar je
verlangd, je weet niet, wat het huis is zonder jou, je weet niet, hoeveel
zon jij er inbrengt."
.
„Doe ik wezenlijk ? ik dacht dat, ...."
„Maar je doet het vanzelf, och lieveling, geloof me toch 1"
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Nu had ze zich heelemaal hersteld.
Haar liefde voor Wybo hielp haar den angst voor een oogenblik
te verdrijven. Hij mocht er niet onder lijden, ze was dan toch het
lichtplekje voor hem, dat grooter en glanzender moest worden, tot
het heele huis er vol van werd. Misschien moest ze ook niet meer
tegen de schaduw strijden, misschien moest ze alleen maar trachten
weer heelemaal zichzelf te worden, hoe langer hoe meer zichzelf,
zooals ze vroeger geweest was, maar dan beter en sterker.
„Schaduw" was toch maar een woord voor het leven, dat zich
donker gestalte voor haar in dat kille huis.
Misschien konden ze wel eens een zonniger plekje vinden!
„Als ik maar weer worden kan, zooals vroeger," dacht ze, „ik herken
mij zelf niet meer. Als ze mij maar niet sparen! als ik maar strijden
mag om mijzelf terug te vinden!"
En aldoor, terwijl ze Wybo naast zich had, dien avond en dien
nacht, was het als een gebed in haar: Als ik maar strijden mag!
Als een onuitgesproken smeeking aan Wybo: Laat mij toch strijden,
laat mij toch weer heelemaal mij zelf worden! Ik kan het niet hardop
zeggen. Wybo, het zou je verontrusten, je zou denken, dat het dan
niet goed zou gaan met Moeder en Betty!
Ik zal niet meer strijden tegen hen, maar ik zal worstelen voor mijzelf.
Als ik dat mag, kan ik liefhebben, anders zou ik gaan haten!
Als je het maar aandurft, als ik het maar zoo hardop tegen je zeggen
kon, als ik het nu in mijn hart tegen je zag.
Ze bad bijna, dat hij het zou hooren.
Ze bad, dat God het hem zou laten hooren.
Ze bad wanhopig, het was levensvoorwaarde.
Misschien, ja zeker had ze verkeerd gestreden.
Ze wist nu immers zelf wat zwakte was en weifeling.
Heb maar vertrouwen, Wybo!
Wybo sliep rustig naast haar. Ze bad tot aan den morgen. Ze zag
in de schemering zijn gezicht, het was zoo innig zuiver en goed als
van een kind, en ze verbeeldde zich dat hij alles gehoord moest hebben
in zijn slaap, haar gansche gebed. —
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— Het uur van vertrek naderde. Wybo was boven op Erie's kamer
bezig nog laatste kleinigheden in haar koffer te bergen. Erie stond
met haar vader voor het portret met de lichtende oogen.
„Kind," zei Malthijs Brand, „ik ben zoo blij, dat ik je al dezen tijd
bij mij mocht hebben. Wat is Wybo toch goed!"
Erie schrok even. Wat bedoelde vader?
„En ik vind het altijd zoo heerlijk, dat Moeder Wybo gekend heeft
en dat moeder zooveel van hem hield."
Terwijl ze het zeide, voelde ze, hoe er zelfs nu nog, een zich-vastklampen was, aan wat ze haar „vroeger" leven noemde, en hoe onmogelijk het was in dit nieuwe leven te gaan worstelen, zoolang ze zich
vastklemde aan het oude.
Och, en er was niet eens sprake van nieuw of oud. Er was enkel
haar leven, als zij het tot haar leven maken wilde.
Daar hoorde ze Wybo's haastigen stap op de gang, het rijtuig
reed voor.
„Vader ...."
De tranen schoten Matthijs Brand in de oogen. „Alles .... loslaten
lieveling .... en denk aan het reislied, dat je meegekregen hebt, toen
je voor den eersten keer heenging. „Uw uitgang en uw ingang zal Hij
bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid ...."
.... Want er moest iets bewaard worden voor zijn kind, iets dat
hij met al zijn liefde niet voor haar bewaren kon. Aan sterke, Goddelijke
handen, gaf hij in dat oogenblik zijn Erica over.
XX.
De heele tuinkamer stond vol bloemen van vrienden en patienten.
In de voorkamer en de spreekkamer, boven, overal waren bloemen.
Mevrouw Norden had Erica ontvangen met tranen in de oogen.
,Kind,, wat ben ik blij," had Mevrouw Norden gezegd. Betty had haar
feestjurk aan en was in haar zonnigste stemming,
Alle kamers gingen ze door arm in arm, maar de deur van het
kleine, lichte vertrekje boven liepen ze zwijgend voorbij.
Toen Wybo 's middags uitgereden was en Erie rustte op haar kamer,
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keek ze onophoudelijk naar de deur, en trachtte kracht te zamelen
om ze straks te openen, en nog eenmaal al dat mooie, fijne, kleine,
dat glanzend-witte, dat van haar kindje geweest was te zien, daarna
zou ze het rustig inpakken en wegbergen.
Heel haar zomerdroom, de lange tocht met het kindje, al haar
gebeden lagen daar bewaard en na dien vreeselijken schok, had ze
heimelijk aldoor verlangd daar nog eens te zitten met alles om zich
heen, v66r ze het met eigen handen voor het laatst misschien zou
verzorgen.
Ze moest het nu voor alle dingen eerlijk een plaats in haar leven
geven, dan pas kon ze het nieuwe begin maken.
Toen haar rusttijd verstreken was, kleedde ze zich aan; haar hart
bonsde! Had ze haar kracht overschat? Toch, toen ze naar de deur
ging, voelde ze een groote rust over zich komen, bijna blijdschap, dat
ze dit van haar kindje nu weer zou zien ....
De sleutel stak in het slot ... , een wiegje, ... een wit-gelakt kastje
met blauwe randjes, ... een kinderbadje, wit en blauw ....
Ze deed de deur open . „ .
.... Toen Wybo thuis kwam, vond hij haar ongewoon wit en stil.
„Ben je op het kamertje geweest," wou hij vragen, de woorden stokten
hem in de keel. Dien heelen avond zaten ze bij elkander, als vreemden,
zoo ver van elkander af.
Telkens trachtte Erie wat te zeggen, er was iets, dat haar tong
scheen te verlammen. Het was de klacht, die ze niet uiten kon.
„Waarom heb je dat gedaan, Wybo ?
Ken je me dan zoo weinig ?
Weet je dan nog niet, wat mij kan helpen en sterk maken?
Hoe kan ik ooit weer worden zooals vroeger, als ik niet eerlijk zelf
de dingen onder de oogen mag zien! Ik heb toch zoo lang met het
kindje geleefd! ik heb er zelf toch alles voor gereed gemaakt, dat laat
zich toch niet wegstoppen! Waarom heb je het weggestopt?"
Haar hart kon maar niet ophouden met vragen, maar de woorden,
die spaarzaam en moeielijk over haar lippen kwamen, bereikten Wybo
niet. Hun beider hart was boven in het kleine, ledige vertrekje, maar
ze konden elkanders hand niet vatten, de twijfel stond tusschen hen in.
.
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Den volgenden dag begon het leven, het gewone leven. En nu
gebeurde, wat Erica gevreesd had, en wat ze sedert gisteren al met
voile zekerheid wist, Ze spaarden haar; op alle manieren spaarden
—

ze haar.
Natuurlijk had Wybo ook bedoeld haar te sparen met alles op te
bergen, natuurlijk had Wybo met hen gesproken en gezegd, dat ze
voorzichtig met haar moesten zijn, omdat ze nog zwak was. Het sprak
allemaal vanzelf, maar het verlamde de krachten.
Om weer sterk te worden, moest je kunnen strijden, maar er viel
niet te strijden. Er was alleen een schaduw, die nooit meer vorm
aannam; als ze even vorm aan wilde nemen, werd het gevaar door
waarschuwende blikken bezworen.
Zij was de zwakkere geworden in dit droefgeestige huis; en in alle
hoeken loerde de vijand.
Het was allemaal zoo valsch als de draden van een spinrag. Je
werd omwikkeld en verstikt door dingen, die geen bestand hadden.
Die voorzichtige toon, dat voorzichtige aanvatten, dat plotselinge
zwijgen als ze binnentrad.
Ze begon zich een vreemde te gevoelen in haar eigen huis.
Het deed haar verstijven en verdorren, zelfs Wybo was ver weg.
Hun huwelijksdag ging stil voorbij en daarmee de hoop dat ze elkander
tenminste zonden kunnen naderen en in dezen nood zoo dicht bij
elkander komen als nooit te voren.
Het leek alles gebroken. Ze kon niet spreken en Wybo begreep niet.
Op een morgen vond Wybo haar in de voorkamer op de lage vensterbank ; ze keek zoo verloren in de straat, zoo alleen, dat hij ontsteld
naast haar neerknielde en haar handen in de zijne nam.
Ze waren koud en krachteloos,
„Wat kan ik toch voor je doen ?" vroeg hij smeekend, „je bent nog
niet sterk, ik voel het, maar in Mei wordt het beter, dan gaan we
samen de bergen in, ik heb al voor een plaatsvervanger gezorgd,"
Ze bewoog zich niet.
„Zeg het Erie, ik moet het toch weten, kan je het mij niet zeggen ?"
„Heb toch geloof in me," fluisterde ze snikkend, „ik heb het je
toen zOO gevraagd."
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„Wanneer dan liefste."
„In dien nacht, in dien nacht, toen je sliep, maar je gezicht gaf
antwoord, je hebt me toen antwoord gegeven, Wybo."
Hij verborg nauwelijks zijn ontsteltenis.
Hoe ver was het al gekomen? hoe diep, hoe hevig? Nooit, nooit
had hij dit kind in zijn donkere sfeer mogen brengen!
Maar er moest en zou verandering komen, er moest een anderen
weg gevonden worden voor zijn moeder en Betty. Hij zou ergens
anders een praktijk zoeken! in ieder geval een zonniger huis trachten
te vinden, en terwijl hij dit alles bedacht, voelde hij tegelijk, dat hij
in de verkeerde richting aan 't denken was, omdat haar klacht hem
tegensloeg: Heb toch geloof in me!
Neen, dat dus niet, maar wat dan?
„Ik heb geloof in je," zei hij bedroefd, „wat bedoel je toch, kan je
het niet duidelijker zeggen?"
Ze schudde het hoofd, kneep zijn handen zoo vast, dat ze er
pijn van deden. Wat hij niet zag, kon ze toch niet zeggen! Wat zou
dat helpen. Hij vroeg niet meer, trok een stoel naast haar en liet haar
tegen zich aanleunen.
Onherkenbaar veranderd was Erie.
„Ik denk, dat het goed is voor een mensch, om dicht bij het leed
van anderen te leven."
Dat woord sprong in hem op. Het was in een schuilhoek van zijn
herinnering bewaard gebleven. Een broze, sterke vrouw, Erica's moeder
had het daar neergelegd.
Hij wist nog precies, wat hij daarop geantwoord had. „Niet te dicht
toch, een mensch is een arm, zwak wezen, men moet veel lijdenskracht
hebben, om het te kunnen.
„Ik denk aan je moeder, Erie ...." zei hij na een poos, „kom lieveling,
laten we weer op weg gaan, we zullen het rechte pad wel vinden." —
— Toen Wybo den volgenden morgen thuis kwam van zijn eersten
rondgang, vond hij Erie niet in de tuinkamer, ze was nergens, beneden.
Boven was ze evenmin, maar op zijn schrijftafel vond hij een brief
van haar in een gesloten couvert.
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Alles in hem trilde, toen hij dien brief opnam, hij moest gaan zitten,
eer hij hem opende. Het was een lange, lange brief! Wanneer had ze
dien geschreven?
Met bevende vingers vouwde hij hem open en zag het opschrift
Dat was genoeg, het was voor hem genoeg, hij behoefde voor 't
oogenblik ook niet verder to lezen. Zijn Erie, zijn Erie .... hij zou het
verdere wel begrijpen, wel leeren begrijpen.
De koffietafel bleef onaangeroerd. De eerste patient voor het middagspreekuur schelde. Wybo ging naar beneden en hielp, zooals hij nog
nooit geholpen had. Het was of hij in iedere vrouw, in ieder jong
meisje, ieder kind, dat bij hem kwaa1, Erie helpen moest.
Haar brief zat in zijn portefeuille, die hij altijd bij zich droeg. En
toen de laatste patient verdwenen was, las hij hem in zijn geheel.
„Mij behoort zij, heelemaal, zooals ze mij misschien nog nooit heeft
toebehoord; hij snikte het uit, ik heb geen geloof, geen vertrouwen
gehad. Ze heeft er mij om gesmeekt, ik heb het niet begrepen ; het
heeft haar verlamd, ik zie het nu duidelijk.
Lieveling, lieveling, ik zal je toonen, dat ik geloof in je heb.
Zijn rijtuig stond voor en voor de tweede maal deed hij dien dag
zijn rondgang en weer hielp hij! In iedere zieke was Erie, in iedere
bedroefde was Erie.
Op eenmaal, had de liefde alle vrees en allen twijfel overwonnen.
't Was of in deze blijde pijn, opeens zijn vleugels zich konden ontplooien, zoo als de vlinder in worsteling uit haar omhulsel gebroken,
plotseling de kracht van haar vleugels weet en tot het licht vliegt.
„Ik kan wachten, nu kan ik wachten," herhaalde hij telkens, eindelijk
voelde hij zich bevrijd, de schok had hem bevrijd.
„Vanwaar is in Wybo opeens die rust gekomen?" dat vroegen
Mevrouw Norden en Betty elkaar dien dag telkens af, want Erie's
heengaan was toch wel heel onverwacht.
Wanneer kwam ze terug ? morgen, overmorgen? Had Wybo er van
geweten?
Een antwoord op die vraag kregen ze niet. Ze zagen alleen het
lichten van zijn gezicht.
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„Wat heeft hij haar lief! wat heeft hij haar lief"' zeiden ze en voelden
voor 't eerst heel diep hun eigen gebrek.
Had Erica zelfs in haar afwezigheid de macht zulke lichtglanzen op
Wybo's gezicht te voorschijn te roepen!
Ze begonnen samen naar Erica te verlangen om zoo mogelijk hun
tekort aan haar nog goed te maken.
XXI,
„Als je ooit hulp noodig hebt, als je ooit iets verloren hebt, dat ik
je zou kunnen helpen vinden, reken dan op mij."
Dien nacht, terwijl ze wakker lag, had Erie duidelijk den vreemden
vioolspeler gezien; hij droeg een licht in zijn handen, hij zong een
lied, dat door bleef klinken ook al werd het nacht.
Het was nu nacht voor haar geworden, de nacht van verdwaling,
als je niet meer aan je eigen leven kunt reiken, als je geen her-of
derwaarts meer in je leven hebt, en toch leven moet.
Maar in dien nacht had ze hem zijn lied hooren zingen.
De woorden waren voor haar niet verstaanbaar, het sprak vanzelf,
dat je ze alleen verstaan kon, als ze zich overgezet hadden in je eigen
taal; wat deed het er toe! hij was op dat oogenblik het eenige, vaste
punt in haar verwarde, vermoeide denken. Plotseling had ze heel zuiver
den strijd van haar moeder doorvoeld.
Haar krachten zouden er niet door gebroken worden, ze was sterk!
maar zoo voortleven was onmogelijk! Geen stap verder wou ze gaan
zoolang er geen vergezicht meer was, waar ze naar toe kon leven.
Den volgenden morgen stond Erica vroeg op. Haar vast besluit vernieuwde voor een oogenblik haar krachten. Onder Wybo's spreekuur
schreef ze hem een langen brief, daarin legde ze al haar liefde en
vertrouwen neer,
Ze kon rustig met hem ontbijten en sloeg de oogen niet neer, toen
hij haar vragend aanzag, verwonderd ever haar stil-zijn ; en nog dieper
verwonderd, toen ze, voor hij uitreed, haar armen om zijn hals sloeg
en hem kuste. Haar hart zeide : „Zoo groot vertrouwen heb ik in je,
zoo groot vertrouwen," maar haar mond zweeg.
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In haar brief had ze hem alles verklaard, en zOO had ze het ook
alleen lainnen doen.
Wybo was weggereden, toen ging Erica heen, ze ging als in een
droom; een verre, verre reis moest ze maken, naar dat, wat op dit
oogenblik toch 't dichtste bij haar was.
Al 't andere was nog oneindig veel verder weggeweken; al 't andere
was haar ver en vreemd ; in haar vermoeide eenzaamheid was alleen
de vioolspeler duidelijk te onderscheiden, die zijn lied liep te zingen
door den nacht. Naar hem wilde ze heen.... Eerst toen ze op het
vreemde stationsplein aan een vreemden agent den weg moest vragen,
kwam ze tot zichzelf, en daarmee ook in al de verlatenheid en onzekerheid van haar tegenwoordig bestaan. Ze huiverde plotseling van het
hoofd tot de voeten, en werd er zich pijnlijk van bewust dat ze door
vreemde straten, naar een vreemden man ging, die toch eigenlijk niets
van haar kon weten. Wat, als het een vreeselijke vergissing bleek te
zijn! Wat deed ze hier eigenlijk? Terugvluchten, veiligheid zoeken bij
Wybo, en tegelijk voortgedreven worden naar dat eene lichtpunt in
den nacht!
Ze lam zich niet vergissen ... en ... als ze zich eens vergiste! Ze
begon al harder te lompen, stond veel te spoedig, nog vOCir ze zich
bezonnen had, wat ze zou moeten doen of zeggen, voor een hoog,
smal stadshuis, 'precies als het hare, precies als alle andere huizen in
de straat. Met inspanning van al 4aar kracht haalde ze, alvorens te
schellen nog eens zijn persoon zich voor den geest en repeteerde woord
voor woord, wat hij gezegd had, z(56 lang, dat de voorbijgangers
opmerkzaam begonnen te worden. Toen ze dat zag, trok ze haastig
aan de schel, ellendig, als een kind in lompen voelde ze zich, dat
rillend langs de wegen gaat, niet wetend, wat haar wacht,
Er kwam een gewoon dienstmeisje naar voren, dat haar in een
simpel spreekkamertje bracht. Wat was ze begonnen?
Toen de deur openging kwam er een verlammende angst over haar!
„Wybo och Wybo ...." maar op den drempel stond de vioolspeler
en er was niets dan mildheid in zijn verwonderde oogen, over de
grijsheid van zijn hoofd schenen zich lichtlanzen te spreiden.
„Hazelaar ...."
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Toen vond ze de kracht om op te staan, maar ze kon nog geen
woord uitbrengen, hem alleen maar haar handen toesteken.
Ledige handen, krachteloos van leed.
De vioolspeler dacht : „Alles in haar schijnt wel dood te zijn, alleen
haar handen 1e:7-en, maar ze hebben geen macht meer om het schoone
leven vast te houden. Zijn hart was vol erbarmen. Hij hielp haar zich
van hoed en mantel te ontdoen, daarna bracht hij haar in zijn werkkamer en liet haar rusten in een grooten leeren armstoel bij den haard,
waarop nog een klein houtvuur brandde.
Hij zelf ging bij de tafel zitten, die lag vol boeken en muziekpapier,
beschreven en blank. Achter hem stond een vleugel en daarnaast zijn
open vioolkist.
Hij zei niets, ging rustig zitten schrijven, tot er weer wat kleur op
haar wangen kwam.
„Het vuur doet goed, is 't niet ?" vroeg hij en knikte haar toe,
toen werkte hij weer voort, bijna mechanisch, want zijn oogen werden
telkens getrokken naar haar handen, die ledig en krachteloos in
haar schoot lagen. Waar moeten die handen mee gevuld worden, hoe
zou hij ze weer sterk kunnen maken ! Want je moogt toch niemand,
die je door God toegezonden wordt, ledig naar huis laten gaan. Waar
was dokter Norden, wat kon er gebeurd zijn, dat ze zoo hopeloos
alleen naar hem toe kwam vluchten ?
Het ergste was die strakheid in haar wezen. Ze veranderde niet van
houding, ze staarde maar naar een punt.
Aileen die handen, o God, die levende, verscheurde handen!
Hij stelde zich haar voor, zooals ze de eerste maal voor hem verschenen was, met haar bos bloeiende hazelaartakken en later met
haar handen gevouwen om den arm van Dr. Norden, den man, dien
ze lief had,
en later
Het was niet meer om uit te houden.
„Hazelaar," zei hij, „mag ik wat voor je spelen." Ze keek verrast op,
toen knikte ze stom.
Hij stond op en nam zijn viool uit de kist liet even den strijkstok
over de snaren gaan om het geluid te proeven, toen begon de viool
te zingen, het lied van de gevouwen menschenhanden, waariti God het
schoone leven neergelegd had, zijn eigen levenslied speelde hij.
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Onder 't spelen had hij de oogen gesloten; haar aanzien durfde hij
niet; in zijn ziel was alleen 'n gebed : o God, geef mij iets waarmee
ik haar arme, zwakke handen weer blij en sterk kan maken, zoodat
ze zich weer sluiten gaan om het schoone leven, dat gij zelf gemaakt
hebt .....
De viool zweeg, de speler wachtte. Erie was met haar hoofd tegen
den rug van haar stoel gaan leunen, de oogen neergeslagen.
„Verder, als u wilt, verder," fluisterde ze.
En weer began de viool te zingers, het lied van teedere, krachtige
meisjeshanden die zich hadden gesloten om het eerste bloeiende Lentegeluk, terwin het nog midden winter was, zoo vol verlangen, zoo heilig
van eenvoud, zoo vol geloof I Het was het lied, dat de vioolspeler voor
haar bewaard had, eer hij het wilde geven aan de menschen.
Nu mocht hij het haar voorspelen, en merkte hoe er een siddering
door haar heenvoer ; ze sloeg haar oogen wijd op, alsof ze hem nu
pas herkende.
De viool zong maar voort, van de liefde, die in haar sterk geworden
was, van haar schoone overgave, en het heilige verwachten, van haar
bitteren strijd om vast te houden, van hulpeloos uitgestrekte handen.
De viool zong, hij zelf zong, hij wist het niet meer. Hij was Gods
vioolspeler, Gods viool was hij, Gods blijdschap. Gods liefde zong
door zijn snaren, z66, dat zij het kon hooren. Hij speelde maar voort,
hij zag haar stille handen zich bewegen, ze legden zich in elkander
als het leven; de warme tranen vielen er op neer, als zomerregen op
de aarde, het hart sloeg weer, het eigen hart, ze was op weg
naar huis ....
— Op weg naar huis, naar haar jeugd, naar den schat, die in haar
leven bewaard had gelegen, en ze wist het niet.
De vioolspeIer liet haar alleen.
Een zachte, witte vrouw met een muts op, kwam even later binnen,
zette brood en melk voor haar neer en ging weer zwijgend heen.
0, die rust, die weldadige rust!
Ze kon eindelijk weer om zich heen zien en zichzelf en haar omgeving herkennen. Toen, in dat rustige om-zich-heen-zien werd haar
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plotseling geopenbaard dat ze enkel maar zonder vreezen de deur van
haar hart open had te zetten, voor wat haar gansche leven al voor
had gestaan en dat ze al lief had gehad, zonder het nog wezenlijk
te kennen.
Ze was nog dezelfde van vroeger, het verlangen naar het heel-witte,
naar dat wat het leven heel-heerlijk kon maken, was niet dood.
De Man van Smarten, die het lachen weer in haar moeders leven
gebracht had, stond voor haar; het verlangen van haar hart was zijn
eerste kostbare geschenk aan haar geweest.
Nu stak hij haar zijn doorboorde handen toe en het was of ze Hem
hoorde zeggen: „Was ik niet in je leven van kind af? Ik ben door alle
schaduwen heengegaan, over mijn ziel hebben zich alle schaduwen
van het leven samengetrokken, ik ben het licht dat duurt, het lied,
dat door blijft klinken, ook al wordt het nacht. Neem het schoone
leven maar uit mijn handen aan, uit mijn doorboorde handen.
Mijn handen hebben hun bloedig merkteeken op het schoone leven
moeten zetten, wees er maar niet bang voor! het schaadt niet aan het
heel witte, integendeel, het geeft daaraan zijn eigenlijken glans, den
glans van liefde. Waag het maar, van mij kan je het toch wel aannemen!
Laat mij toch niet langer wachten bij mijn kruis.
We moeten nu verder !"
Toen kon opeens haar ziel in deemoedige blijdschap zich buigen
voor den Man van Smarten.
„Ik neem het aan, ik neem het aan uit Uw handen," .... neen, z66
was het toch eigenlijk niet, het was of Hij haar handen vatte en tot
haar sprak : „Nu gaan we ook verder, naar het heel witte, lichte, naar
de verheerlijking van het Leven ...."
— „Heb ik je daarvoor mogen ontmoeten, hazelaar ?" zei de vioolspeler, toen hij den volgenden morgen afscheid van haar nam, en voor
het raam van haar coupe nog eens haar uitgestoken handen vatte.
„Heb ik u daarvoor mogen vinden," zei Erica met haar oude, zonnige
lachen ....
En zoo ging ze naar huis.
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Z66 vlug was Erica nog nooit de lange Stationstraat afgeloopen !
Hoe lang had Wybo ook op haar moeten wachten? .... een dag, ....
een lange reeks van dagen. Maar nu was haar schip vlot. Geweldige
golven had het opgestuwd ; een oogenblik had het geschenen, of het
in zijn eigen golven onder zou duiken of stuk stooten op een verborgen klip ; maar het had zich weer opgeheven, en nu ging het in
de groote vaart. —
„Zou ik niet een telegram aan uw man zenden," had de vioolspeler
gevraagd, toen hij haar naar den trein bracht.
.,Neen, neen," had ze haastig geantwoord, „ik breng immers een
groote verrassing voor hem mee ! Als mijn man mij of kwam halen
zou de verrassing niet zoo groot zijn,"
Hij had niets meer gezegd, zich alleen verwonderd over haar moed
en haar groot vertrouwen. - En nu kwam ze alleen de Helmerstraat in met de hooge, smalle,
huizen, en ze had zon op haar gezicht.
Een paar minuten, daar rees de gevel van het Nordensche huis, en
ze voelde zich voor 't eerst blij, toen ze het zag. Zelfs toen ze als
bruid daar binnen ging, had deze blijheid ontbroken.
Het oude huis was toen aanvaard als een noodzakelijk kwaad, dat
van haar groote geluk niet los te maken was. Nooit had ze het
wezenlijk in bezit genomen; want nemen is toch een innerlijke daad,
zooals iedere uiterlijke daad een innerlijke bedoelt!
Een oogenblik stond ze stil om te luisteren.
„Wil je het schoone leven niet uit mijn doorboorde handen aannemen?
Het draagt het merkteeken van mijn wonden, dat kán niet anders.
maar het schaadt niet aan het heel-lichte, witte, integendeel! het geeft
daaraan zijn schoonsten glans, de glans van liefde."
„Ik neem het aan, ik neem het aan," fluisterde zij; onwillekeurig
vouwde ze de handen en dacht aan haar doode kindje en aan het
ledige vertrekje naast haar slaapkamer boven.
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„Alles, alles neem ik aan, niets daarvan uitgezonderd, ik zie het
merkteeken van uw handen.
Het schaadt niet aan het schoone leven, in liefde is het geheiligd."
Aan haar diepe blijdschap en aan haar krachten, die zich op
ditzelfde oogenblik schenen te vernieuwen, zoodat ze met haar ouden
veerkrachtigen tred, de straat kon oversteken voelde ze dat het anders
alles in haar geworden was.
Zelfs de schaduw kon je lief hebben, als je daardoor de gelegenheid
ontving, van je liefde bewijs te geven. - Wybo's rijtuig stond voor. Ze keek door het raam van de spreekkamer naar binnen, er zat niemand meer.
De voordeur stond open, Wybo had vast zoo even zijn laatste patient
uitgelaten, zooals hij gewoonlijk deed,... Wybo! ...
Ze deed de voordeur dicht; het rijtuig kon wachten; iedereen moest
nu maar even wachten: het leven-op-de-klok moest voor een enkele
maal uit zijn gewone spoor ...
In de tuinkamer stonden Wybo en Erica hand in hand.Hun vreugde
was te groot voor woorden. Ze keken elkander aan en knikten elkander
toe, en begonnen weer van voren of aan als kinderen, twee bevrijde
kinderen van God.
„Die de heele wereld tot Zijn koninkrijk maakt, moest veel lijden,
maar Hij heat dan ook de heele wereld, Hij heeft haar smart, haar
nood, haar schuld, Hij draagt ze op Zijn hart, en verwint u door de
kracht van Zijn liefde.
Nu gaat het naar levensverheerlijking! In de natuur ook!
Het gaat naar Paschen, naar het feest van de levensverheerlijking
door den dood heen. Bij dit wonder moet zelfs het allerdroevigste
„misschien nooit meer ..." verstommen."
Voor Wybo en Erica verstomde het, toen ze met hun handen vast
inelkander gesloten het feest tegemoet gingen.
Want wie kan zeggen, welke krachten tot vernieuwing van het
schoone leven er verborgen liggen in de blijdschap van Dengene, die
de heele wereld tot Zijn Koninkrijk heeft gemaakt 1 —

BOEKBESPREKING.
„Wereldbouw" door J. K. Rensburg. Uitgave NV. van Loghem
Slaterus en Visser.
Wij verstaan tegenwoordig beter dan het geslacht van '80 dat kunst is
een daad van den ontroerden geest. Schier ongemerkt zijn wij de vreugd
aan de emotie Om de emotie te boven gekomen en de jonge drang naar de
allerindividueelste expressie bezonk tot een klaar verlangen het Woord te
herstellen als drager van algemeene Waarden. Zoo zijn wij ook ontkomen —
ik spreek natuurlijk over een bewuste voorhoede, die representatief mag
heeten — aan de verlegenheid hoe de roeping van de kunst te bepalen.
Haar komt een zeer eigen plaats toe in het organisme eener volksbeschaving.
Met name de literatuur, en vooral de lyriek heeft naar ons begeeren weder
universeel te zijn, d. moet ons in haar bewogenheid een intuitief verstaan
van het kosmische leven brengen. Deze overweging drijft er ons toe diepaandachtig te luisteren naar elke stem die de zelfvervulde emotie te boven
is, naar ieder hart dat zich boog voor het bovenpersoonlijk Wonder, dat,
verborgen, leeft in den benedenpersoonlijken schijn der natuur. Kunst is de
belijdenis van een mensch, die de totale werkelijkheid ons te binnen brengt
als aanbiddelijk. Aan deze gedachten heeft de dichter Rensburg ongetwijfeld
deel. Hij draagt een grootsch gebaar uit. Hij heeft den trotschen moed z'n
warme oogen op de wereld te richten om haar-zelve en om haar-zelve alleen.
Heel het kleinzielige stemming-zoeken van een vorig geslacht is hem vreemd ;
vanzelf en onbewust mag de stemming mee doen maar altijd als nuance
op dat eerie fond : Bewondering van den Kosmos.
Edoch, waar de wereld in haar geweldige schoonheid van structuur wordt
gezocht om haarzelve, waar dus een reactie is op een lyrisch mysticisme,
hoe zou daar het gevaar uitblijven tot fundeering van de bewondering in
de formeele wetenschap zich te verloopen?
Dat dit bier geschiedt, op jammerlijke wijze, lijdt voor mij geen twijfel.
En het wordt mij makkelijk gemaakt deze bewering te documenteeren door
de uitvoerige „Inleiding", die Rensburg aan zijn „Wereldbouw" heeft laten
voorafgaan.
Nu zou men kunnen meenen dat het cerebrale in de verzen mij is gaan
hinderen onder de suggestie van die „Inleiding". Maar dat is niet zoo; met
opzet sloeg 'k bij eerste lezing de „Inleiding" over. Dit is de zaak : onder
het lezen van de „Japansche verzen" vraagt men al dadelijk : is dit nu het
meerdere boven de individualistische lyriek, is dit de universeele dichtkunst,
die wij verwachten; wordt ons bier niet een exotische geur geboden inplaats
van een wijdheidsgevoel? en eilievel was het nog maar een wezenlijke geur;
veeleer blijft het bij het zeggen, het stellen, dat er zoo iets als een geur
moet te beleven zijn, in de verte. Omschrijving heeft, al is ze nog zoo
minutieus, in zichzelf geen ontroeringskracht. Een reeks aanduidingen maakt
ons wel begeerig, maar verzadigt ons evenmin met het levende beeld der
werkelijkheid als een getrouwe en nauwlettende Baedeker. Wel is er een
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zekere opgetogenheid in deze verzen over al het fijne en zoete en vreemde;
toch blijkt dit bij 't nadertreden de opgetogenheid van een kind, dat, geheel
in de ban van het nieuwe, opsomt, zonder de slappe rei van zijn ery aringen
te kunnen verheerlijken in den geest. En grotesk wordt die opgetogenheid
als ze over zichzelf gaat reflecteeren en de waan opricht dat er een levend
verband zou zijn tusschen het Japansche leven en dit Japansche vers en het
prijzen van het vreemde land samenvliet met het prijzen van eigen verzen.
Nu trippen een voor een mijn Verzen aan
Beheerst door samiseng — en koto-klank,
Een droom van geisha's, met een wuft gewank
Der haarvracht, waarheen sporten spelden staan
En als tot steunsel schuins de oogen gaan.
Ze schuifelen zoetjes ; er vlied goudgesprank
Van reigers om 't blauw zij gewaad, wijl rank
Ze aan een hand over 't kapsel wajers slaan
Dan weer wijd-arms in d'enge obi hangen
Aan rijen of d'afhoengi voor 't gezicht
Als uit een mom met donkere iris lonken.
Zoo zie *k mijn Verzen in figuren slangen
Wier zwaai en dans juist naar de maat verzwicht
En zwierig in gesplitsten kleedval flonken.
Hierin is de opgetogenheid en een fijne omschrijving, maar zwaai en dans
en zwier worden alleen gen6emd, doen enkel als w6orden mee, zoodat het
heele vers eerder achteraf een wensch uitdrukt dan van meet of een vervulling in schoonheid te belichamen.
Het intellect van Rensburg leeft in een voortdurende angst achterlijk te
zijn ; het schijnsel van het nieuwste weten moet den wereldbouw belichten —;
Dat blijkt klaarlijk uit iedere brutale bewering, heftig om ook de nieuwste
communistische phrase te overtroefen, maar heel fijn kunt ge die angst ook
betrappen in de verzen zelf, b.v. in „Volkerenmorgen".
„'k Wil met den stouten waan der slaven breken
Die Ruslands wereldheerschappij verkonden,
Want reeds zie 'k in mijn vlucht naar verder streken
Ook den Mongool een mateloos Rijk zich gronden.
Ach, hoe bitter onevenredig is het speelsche visioen en d'eigen daadkracht.
Of zou hier een profeet spreken die verder schouwt dan de meest radicale
revolutionair ? Het is a priori noch te ontkennen noch te beweren, maar
deze verzen openbaren niets van een ethische noodwendigheid, niets van
het lijden der profeten onder de boosheid der natien, niets van hun inbronstig verlangen naar het hell, waarheen de eilanden en de ellendigen zuchten.
„De" oeconomie leert tot nog toe dit ... trek de lijnen door tot een zeker
ijl uiterste „ . de astrologie heeft uitgemaakt, dat waarom niet de horoscoop
der volkeren te trekken, die ontwaken aan de kim ? zulke sprongen bewerken
dat een mensch z'n tijd ver vooruit komt. Doch ondanks deze kosmopolitische ijver heeft het denken van dezen studiosus zeer naief te heeten. Hij
is namelijk volkomen overdonderd door de grootheid van het stoffelijk heelal.
De indruk der ruimte doet z'n hoofd over elke qualiteit heendansen. De
onvatbare maten alleen gelden. Universeel zijn beteekent bij hem zich laten
overheeren door de Quantiteit. Wat is wil, geweten, historic, wat is grens,
leed, zonde, liefdeverlangen? Altemaal tegenover de groote Ruimte klein, tegen-
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over het Alproces waan. De diepte te zoeken is dolen, blind voor het breede.
Ziehier een stelling, die dient ter verklaring van den cyclus „Lohengrin",
(waarin de Held, de Messias-Imperator, de Graal ontdoet van het bloed van
Christus) : „Zodra de mensheid politiek en ekonomies vrij begint te worden,
meester over de natuur en maatschappij-krachten in die mate, dat de armoede
verdwijnt.
Zoodra men door de ontwikkeling van de experimenteele metode der
natuurwetenschap, gevolg van en gepaard gaande met de kapitalistiese
productiewijze, komt tot een fysies Godsbegrip in plaats tot een teologies,
een metafysies, of tot agnosticisme en ateisme, dus tot de kennis van en
niet meer het geloof dan een — door telescopen nog niet aanschouwde —
goddelike macht in de natuur, n.l. stoffelike hoogere wezens op andere
sterren, die telepaties invloed op ons uitoefenen.
Zodra aldus de voorstelling en het begrip van die macht stellig word in
plaats van willekeurig, blijft ook de betrekking van de mensheid tot de
Godheid niet langer afhankelijk van willekeur, van genade, maar word die
gegrond door macht op Recht en vervalt dus de Gratie Gods en van goden."
Men kan alleen versteld staan over het goede feit, dat zulke warhoofderij
niet alle dichterlijk vermogen fnuikt. Dit te beweren ware verre van de
waarheid. Men zal dra moe zijn — vooral wie bij Kant ter schole ging —
van de oeconomische en astrologische verklaringen en voorspellingen, hier
geboden, maar allicht zal men clOorlezen, door menig onverteerbaar vers
heen, over menige koude strophe heen, bij instinct voortgelokt dat er toch
ergens schoonheid moet zijn te beleven. Hoor de titels der sonnetten : „PortArthur" „de Internationale", „de adelaar der Atlantiden", „de val van Rome",
„de val van Mekka", „de val van Peking", „Nouvelle Ere" — en ge weet dat
het vaak naast de kunst heenschettert en ge weet toch dat het u boeit, als
ge 't doorworstelt en dat een enkele regel belofte bevat ; en zie, daar komt
iets van loon voor u, dit b.v.
AVONDSTOND.
En 's avonds tusschen meen'gen kamerwand,
Kilwit gelijk de parelblanke maan,
Als hij vol, ouwelplat, in 't blauw zijn rand
Scherpt, vlamt om 't doodstil zwart of hoogrood staan
Van 't teeblad-meer, om den chibatsi-brand
Gekelk van lotuskoele, lichte blaan
Van teer porselein, waar kleiner meer in spant,
Van tcha en waaruit prikkelend geuren gaan
Naar moestne's in 't spits uitgesneden kleed,
Dat kartelend als gebloemt de vloer bebreed.
Dan rozebloost deurlat-geruit en muur
Van lampions, bemorsd met rood, als vloejt
In huis aan huis weerschijn van 't lotus-vuur.
Dat zacht en vroom voor 't beeld van Boeddha gloejt.
Dit doet wel even dan met een vleugje oostersche avond-innigheid ; wel
is ook hier meer omschrijving dan rythme, maar er komen toch aardige
dingskes aandrijven, zooals dat „ouwelplat" en dat „bemorsd met rood."
Laat ons geduldig blijven! wie-weet ...! De tweede reeks „Japansche Verzen"
(Kikoe-no-Hana chrysanth-bloemen) heeft minder politieke, radicale, apocalyptische bravoure en meer verzen van het type : „Avondstond" b.v. XIII
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„Zijdeteelt" ; XIX „Straat bij avond": XXXII „Scheidens-uur" en dit, waarin
een kinderlijk-zuivere liefde voor het op kinderlijke wijze geziene Japan,
zichzelf vertelt, schrijf 'k graag over:
RIJK VAN DE ZON.
Rijk van de Zon met huizen als waranden,
Waarheen de kroon der palmen luisterend zinkt.
Als van 't balkon getonk der semsin dringt
Door violet gesnoerde foedzji-wanden.
Waar om de parasols in moesme's handen,
De vlinder als om aardse zonnen zwingt,
Waar 't schijnt of de vulkaan slechts wierook slingt
Om in d'azuren hemelzaal te branden.
En waar de geisha luwten, bloem-aroom
Wuift naar den zwier van liefde's wajertale,
't Is of licht heel Uw leven zwind, een droom
Langs luchtweg, dien kapellen spoorloos dwalen.
Wie naar Uw kust van Altijd-Lente vaart,
Vind in Japan het Paradijs op aard.
De Cyclus : „Lohengrin" toont uitteraard meer samenhang dan de beide
reeksen: „Japansche Verzen". Ja, die samenhang heeft weder iets van 't
groteske, waarop 'k reeds eerder doelde.
De oude Graalsage wordt, via Wagners interpretatie en door een vrij
willekeurige interpretatie van die interpretatie, gemaakt tot een symbool van
den strijd, nu, omstreeks 1914, ingeluid, voor het Inter-asteraal Communisme.
Wat dat is, moet de lezer zelf in de „Inleiding" nagaan — en dan weet hij

nog niet veel meer dan dit : er zal komen een ideate samenleving, die het
ideaal van alle internationale's verre achter zich laat, een samenleving van
alle standen niet alleen, van alle aarde-volkeren niet alleen, maar van alle
wezens in ons zonnestelsel. (verwezen wordt o.a. naar de onderzoekingen
aangaande de bewoners van Mars). Het roerend groteske ligt hierin ; dat
deze beweringen komen van een mensch, die zeker aan de simpelste wijsgeerige bezinning nog niet toe is, iemand, die eenvoudig staat te „dazen"
(ik kan het niet helpen ; ik hoop niemand onrecht te doen, noch schrijver,
noch bewonderaar) en die dan dwars door het gedaas been zoo beminnelijk
te turen staat met een lief-bewogen gemoed naar de blanke wereld, waarheen
alle jonge droomen gaan ; en volkomen naief met al z'n radicalisme van
een herijking der middeleeuwsche (en joodsche) symbolen levenwekkende,
wereld-reinigende kracht verwacht ; en deze mensch, met het verwarde brein
en de oogen als van een duff zoo oprecht heft z'n verlangen hoog in deze
mooie slotregels :
Roej recht-ter-tijd in opperpracht ons aan :
Mijn wak'kre, gratie-zwang're, wijze Zwaan.
Het bock : „Wereldbouw" sluit met een gedicht „Sita". Hier is de sonnetvorm losgelaten ; technisch staat het dan ook in knapheid bovenaan ; een
zekere epische vaart met grootere vrijheid bereikt bier stellig verscheiden
schoonheden, bier en daar, als bij verrassing, genomen. Overigens schijnt
mij de heele opzet en de inhoud blijk te geven van een aberratie des
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geestes. De lieve dichter wil een proeve geven van „interasteraal naturalisme," Hij steekt nog altijd in de waan van het Zolaistisch tijdvak, dat een
wetenschappelijk experiment ten bodem kan dienen aan de kunst, maar verre
gaat zijn blazende opvlucht die lilliputters van realisten te boven. Hij rekent
met een „electrotechniese, organiese marconi-grafie van Ster tot Ster." Het
achterlijke van onze heele literatuur is n.l. hierin gelegen, dat zij zich zoo
eng en halsstarrig heeft beperkt tot de aarde. Dit hebbe een eind ; de
moderne dichter moet zich losmaken van de „fantasterij", „waarop sinds vier
eeuwen de kunst nog maar altijd teert" ; het stelsel van Ptolemaus. Hij
moet de Hemel beschrijven, de melkwegen, het wandelen der planeten, heel
het leven der sterren, hun harmonien, hun conflicten, hun ondergang. Hiermee
in verband staat het .positieve" goden-begrip, dat eindelijk de abstracte idee
'
van een Oneindige Godheid
heeft te verjagen. Wij hebben te gelooven aan
goden, die stoffelijk leven en sterven als wij, en ons Leiden kunnen door
een „onmiddellijk contact met ons centraal-zenuwstelsel". De eenkennigheid,
de willekeur, „de gratie Gods" zal uit ons leven verdwijnen. „En daarmee
gaan tans het hele Judaisme, het Christendom, de Islam, het Boeddhisme
en Shintolsme, de vijf in elkaar krakende stelsels en kerken van de middelewen, met wat er nog als Brahmanisme, heidendom of wat ook voortleeft
uit de Oudheid en met het burgerlijk, het sociaal-democratiese en het communistiese Ateisme zonder genade naar de andere wereld". Enfin, het
Rijk van den Graal komt. „Zijn Rijk, dat van den Heiligen Geest, is voor
ons dat van de Electriciteit en hoogere krachten".
Kan het absurder! Heeft ooit een dichter, zegge een dichter, zoo alle
qualiteitsbesef verloochend en verloren? Ik kan er niet over denken bier te
gaan critiseeren en corrigeeren. Je zou niet weten waar te beginnen en waar
te eindigen. Wat dan te doen? Een „Kant" sturen! Maar Kant is slechts een
burgerlijke eendvogel, in wiens brein zich — och heden! — een vO6r-kapitalistische productie-wijze spiegelt.
We zullen het beste doen mee te gaan op den hemeltocht en onze oogen
wijd open te doen voor het aspect van het interasteraal naturalisme. We
zullen ontdekken dat we gleden langs schoonheid, maar tegelijk weten dat
die schoonheid is een qualiteit van de menschenziel. We vinden in ons
formeel-theoretisch kennen dat de aarde klein is, maar ons zuiver denken
leert dat groot en klein geen betrekking hebben op geest. We weten dat
Jupiter niet meer schoon is dan een berk in 't Gooi en dat wij allicht een
berk meer schoon zien dan Jupiter.
Wel is het mogelijk astronomische kennis in te voegen in de lyriek, maar
zij zal nimmer als kennis te waardeeren zijn, immer als materiaal, waaraan
zich de scheppende kracht der schoonheid openbaart. Zooals Adwaita het
deed in z'n helaas zoo weinig gelezen „Brahman".*) En wanneer iemand
nog bij 't zien van deze chaotische waan-van-verwijding in Rensburg, uit
een zekere, rechtmatige reactie, maar liever zich terugwenden zou tot het
lyrisme der Tachtigers, hij zij wederom op Adwaita gewezen, die heel z'n
exacte wetenschap vermocht te schakelen aan het enorme Vliegwiel van zijn
centrale, geestdriftige Inzicht. Alle schoonheid is schoonheid van de menschenziel, waar geen quantitatieve uitbreiding van onze blik jets aan toe doet ;
wil de dichter een quantiteit wetenschappelijke kennis tot schoonheid ordenen
dan zal nodig zijn dat hij behalve zijn zielskracht meedrage in z'n ontroerde
geest een kosmisch Inzicht. Dit mist Renburg. Zijn wereld heeft geen zin. Noch
zijn idealisme, noch zijn kinderlijkheid, noch ook zijn teedere omschrijvingen
eener exotische wereld kunnen dit vergoeden. Dit breede is niet het Wijde ;
*) Adwaita. (Johan. Andreas Der Mouw) Brahman I en II); Amsterdam, Versluys.
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dit vooruitstrevende heeft geen nieuwe qualiteiten aan onze menschelijkheid
toe te voegen ; dit bonte geeft geen innerlijke verrijking ; dit cerebrale doorlicht de donkerten van ons leven minder nog dan eertijds de sensitieve lyriek
vermocht; dergelijke kunst heeft geen kans en geen recht op een eigen plaats
in het organisme onzer volksbeschaving. De wending die wij behoeven is
niet een wending naar de ruimten waar Mars en Jupiter drijven, maar het
is een wending inwaarts, naar het innerlijke Rijk, waar ook om haars zelfs
wil, de sterrenwereld brandt, wentelend rond de centraalzon der ziel, die
wijd werd, toen ze een kern werd in de chaos.
Souvereine Schoonheid vindt wie zijn menschelijkheid doorleed, wie tot
zichzelven en tot innerlijke orde kwam.
K. H. Miskotte.
„Chance" door Joseph Conrad. Vertaald door J. de Gruyter.
Met een inleiding door Frits Hopman. Amsterdam — UitgeversMaatschappij „Elsevier" MCMXXIII.
In Engeland is op het ogenblik aan het verschijnen een serie van 20 dikke
delen : voor de bewonderaars van Conrad een standaardeditie, een uniforme
uitgave van zijn werk. Die bewondering heeft hij zich slechts langzaam verworven. Langzaam heeft men hem leren kennen en waarderen en Pool van
geboorte, is hij een van de populairste Engelsche schrijvers geworden.
Na een leven van avontuur, als zeeman, ontmoette hij op een van zijn
reizen Galsworthy. De kennismaking, gevoegd bij een ziekte, die hem dwong
aan land te blijven, bracht hem tot schrijven. En zo verscheen, toen hij reeds
de veertig bereikt had, zijn eerste boek Almayers (1895). Uit de rij der
werken die hij daarna schreef, koos de vertaler „Chance", een werk uit 1913.
Daarin leren we hem kennen in al zijn eigenaardigheden : een verteller, die
al de tijd heeft, die 450 bladzijden lang aan het woord blijft, aldoor verslag
uitbrengende aan een vriend, die zo ingespannen luistert, dat hij gemiddeld
niet meer dan eens in de 50 bladzijden een opmerking van enige betekenis
maakt. Zo op 't eerste gezicht een vertelling van de ouderwetse stempel. Zo
'n rustig voortgaande vertelling, waar een modern publiek haast geen tijd
me voor heeft. Bovendien bevat het verhaal allerlei theorien, gissingen en
konklusies, zoals in een detective-verhaal a la Sherlock Holmes. Maar — en
nu komt het grote verschil — deze gissingen betreffen hier niet een verdwenen
diamant, of iets dergeliks maar de verklaring, de zielkundige verklaring van
de vrij zonderlinge handelingen der hoofdpersonen: onze verteller heeft
tegelijk het scherpe doordringingsvermogen van de moderne psycholoog. Er
is ook iets van echt Engelse humor in Conrad, die echter hier en daar het
grimmige nadert. „Chance" is een boek, dat dwingt tot rustig lezen : al ontbreekt de sensatie niet, toch is de intrigue te simpel, dat het boek daardoor
zou kunnen boeien, of liever : het verhaal gaat te langzaam voort, dat men
het daarom alleen zou kunnen lezen. Men heeft dus alle tijd om rustig te
genieten van het detail. En dan treft men Conrad dikwels op zijn best —
een opmerkinkje hier, een uitweiding daar. Vooral over vrouwen staan er
verschillende typiese aphorismen door zijn werk verspreid, soms vrij cynies
en toch is er in de figuur van Flora een meelijdend doordringen in 'n gewonde vrouwenziel en ook een respekt voor de vrouw, als we maar weinig
meer aantreffen in moderne romans. Daarentegen wordt de hele maatschappij
en vooral een paar brave vertegenwoordigers ervan, — de familie Fyne —
tamelijk onbarmhartig getekend. De Gruyter deed met vertalen een goed
vrerk.
v. H.
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Die Prosa van die Twede Afrikaanse Beweging. Akademiese Proefskrif ter verkryging van die graad van Doktor in die Lettere en Wysbegeerte aan die Uniwersiteit van Amsterdam deur P. C. Schoonees,
ens., gebore te Uniondale, Suid-Afrika. Uitgewer : J. H. de Bussy —
Amsterdam.
Dit val wel te betreur, dat in hierdie tyd, waarin sterkgroeiende
belangstelling vir alles wat Afrikaans is en nie allermins vir die
geestesvoortbrengsele van Afrikaners nie, dat daar vir diegene wat
begerig is nouere kennis te maak met die Afrikaanse letterkunde nog
geen mooi samenvattende kort-oorsigtelike handleiding bestaan nie.
Veral moet so'n „Geskiedenis van die Afr. Letterkunde" eintlik meer
nog kultuur-histories as suiwer esteties wees, deels omdat die letterkunde nog so jong is, deels omdat die meeste skrywers van betekenis
nog aan lewe is maar boweal, omdat die letterkunde nog so egnasionaal is, en saamgeweef met die innigste bestanddele van die
volkslewe, sy dit as uiting van sy grootse historiese verlede of as
uiting van sy taalstryd. Dis maar eers heel kort gelede, wat die indiwidu
en nie meer die y olk of die volkstiepe die hoofelement van waarneming by ons kunstenaars begin te word. Sodat dus om ons letterkunde tot op hede goed te begryp en in die wese daarvan deur te
dring, moet die leser veral goed vertroud wees met die moeder van
hierdie kinders, met die geskiedenis en lewe van die Afrikaner, waaruit
sy letterkunde gegroei is en waarin dit nog so vaswortel. Seker moet
hy nog nie nou al hierdie letterkunde van nog nouliks 'n mensleeftyd
wil skeer oor die kam van hedendaagse Europese kritiek nie, beoordeel volgens Europese vereistes nie. Hier veral is objektivering in die
Afr. toestande, in die Afrikaner siel nodig, d. w. s. word kennis van
hierdie sake vereis, om in die eerste plek nie alleen onbillikheid in
kritiek te vermy nie, maar ook wat daar is op sy volste te kan
waardeer en geniet.
En dis die groot fout wat ek vind met Schoonees se proefskrif.
Schoonees weeg die Mr. letterkunde te veel in 'n suiwer estetiese
skaal, en helaas, 'n skaal nog te veel gegiet uit „Tagtiger" metaal, wat
gemeenskapskuns as iets allerverfoeieliks afkeur en die „schoonheid"
soos gevind in „allerindividueelste emoties" as sy godheid erken. Want
se Schoonees nie op p. 257: „Dit is pure onsin om van 'n kunstenaar
te verwag, dat hy horn naar die publiek moet rig," en vind ons nie
tot vervelens toe by sy besprekinge van werke of mense dat „skoonheid"
Schoonees wil „sunder
by hulle gemis word nie? (vgl. p. 65 e.
doekies omdraai 'n estetiese oordeel uitspreek ons voortbrengsele
meet by die meesterstukke van die buitenland," (p. 26). ofskoon hy
self ook dualisties erken dat „verwysing naar die kultuur-historiese
waarde van die besproke boeke noodsaaklik is." Jammer, dat hy byna
altoos egter vergeet om dit te doen, vgl. sy behandeling van die
skrywer van Wielligh.
Ook omdat die 18de eeu in Holland met sy „Kunst wordt door
arbeid verkregen", geen wesenlike kuns opgelewer het nie, word alle
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arbeid in verband met kuns (vgl. p. 47 en 66) dadelik as uit die boze
verdoem, en by vergeet die arbeid, aan suiwere taaltegniek alreeds in
die eerste plaas verbonde, en die ander arbeid in hul werk van manne
soos b.v. Staring, Rossetti, Keats wat in sy werk van „fundamental
brain-work" praat, Goethe, 'n Querido in sy „Jordaan" e. a., en verg
alleen die heilige kunstenaarsintuiesie. (Sie F. Maiherbe in ,Die Huisgenoot", Feb. 1923, p. 447).
Ook gaan Schoonees te ver in sy teenkanting van gemeenskapskuns, veral waar dit enigszins 'n moraliserende of didaktiese strekking
durf he. Dit veral in sy bespreking van Langenhoven, die by selfs van
„skoolmeesteragtigheid" wil betig. Daar bestaan heeltemaal nie genoeg
grond om tot hierdie konklusie te kom nie. (Sie „De Nieuwe Taalgids"
17—III, p. 133. Artiekel van Pienaar), en wat betref gemeenskapskuns
groei die besef ook nie vandag al meer en meer in Europa nie, dat
kuns meer in die lewe moet kom te staan en nie alleen vir 'n klein
klompie ingewydes gereserveer word nie ? Veral in S.-A. dan, waar
soos Schoonees self erken, so'n „groot persentasie agterlikes" (p. 9)
nog is, tog tegelykertyd ook mense wat op hulle manier „'n groot
skare rustelose soekers naar skoonheid vorm (p. 65), sal dit geld.
Gelukkig egter ook dat Schoonees erken, dat voortbrengsele wat in
die maatskappy en volkslewe staan, tot ware kuns kan word, as dit
uit „spontane ontroering" (p. 286) ontstaan. En gelukkiger nog dat dit
by Langenhoven wel deeglik die geval is.
'n Laaste puntjie van kritiek vind ons in wat Schoonees self noem
die „sker en lympot metode" van iets opstel, dus die oorlaai van 'n
geskrif met te veelvuldige aanhalings uit ander werke. Schoonees ly
self erg aan hierdie kwaal, wat dus deels 'n bewys van sekere gemis
aan oorspronklikheid is, deels of te keur is deur die onjuisheid wat
maklik kan ontstaan deur die woorde van sekere skrywers onder
sekere omstandighede van toepassing te maak op andere omstandighede met 'n heel oorspronklike cachet, en dus op sy regste eintlik
alleen aan te dui deur iemand wat die omstandighede self goed ken,
en fyn en juis die regte woorde vir die biesondere begrippe weet te kies.
Om dan die Afr. Letterkunde taamlik deeglik te leer ken, moet mens
sover nog studie van drie proefskrifte maak, t. w.: „De Eerste Afrikaanse Taalbeweging en haar Letterkundige Voortbrengselen" deur
Dr. Lydia van Niekerk, wat die pioniers-periode van vd ■ Or 1900 beskryf ;
„Taal en Poesie van die Twede Afrikaanse Taalbeweging" deur Dr.
E. C. Pienaar, wat die poesie en taalstrijd van na 1900 beskryf, (en
ook 'n goeie bloemlesing in verband daarmee uitgegee het); en hierdie
proefskrif van Dr. Schoonees wat die prosa, met uitsondering van
„godsdienstige prosa, vertalings en omwerkings en kinderboeke" beskrywe. Ook Dr. Schoonees het 'n prosa bloemlesing in verband met
sy proefskrif uitgegee, wat egter nie volledig is nie, daar verskillende
skrywers hulle toestemming tot opname geweier het. Andere bloemlesings, (tot inligting van diegene, wat soiets soek), volledige en uit
beide prosa en poesie bestaande, is daar egter ook, waarvan een
„Bloemlesing uit die Ouwere Afr. Letterkunde", deur v. d. Merwe, Lub
en Bot,_ hoofsaaklik vir skoolgebruik bestemd is, en een „Afrikaanse
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Letterkunde" deur Prof. D. F. Malherbe, meer vir algemeen gebruik is
en waarskynlik die meeste aanbeveling verdien.
Schoonees se werk het ook stellig grote waarde. Waar sy standpunt
horn weleens nie verhinder dinge met liefde te besien nie, kan hy
werklik aardig en raak karakteriseer en vertoon by fyne insig. Dat hy
die bal soms ook goed raakslaan in sy,afbrekende kritiek, kan l_iemand
ontken nie ; jammer net, dat hy soms geneig is te hard te slaan. En
om tot goeie begrip van die omvang en aard van Afr, pros y te kom,
is die boek onder bestaande omstandigheden feitlik onmisbaar. Alleen
'n korte opsomming van die inhoud sal alreeds 'n idee gee van alles
wat daarin te vinde is. Eers kom 'n inleidende hoofstuk oor die 2e
Beweging, waarin die in sy kultuur-historiese verband beskou word,
dan volg twee hoofstukke oor Polemiese Prosa en Prosa uit die
Tydskrifte respektiewelik, Aan G. R. van Wielligh die „Laaste Stem
uit die Genootskap van Regte Afrikaners", (d. w. s. van voor 1900),
word dan 'n hoofstuk gewy, en daarop volg weer in verskillende
hoofstukke: Romans, Verhale en Sketse ; Satieries-Humoristiese Prosa;
Didaktiese Prosa; Dierebeskryving ; Reisbeskryving; Historiese Prosa.
Schoonees se strewe met en in sy kritiek is in elk geval hoog. Hy
wil he S.-A. moet vorentoe beur, hoog opgestoot word „midden in de
vaart der volkeren". Ongelukkig dat by daarby echter ook 'n tempo
verlang, wat uit die aard van die sack byna onmoontlik is, en aan
vandag se skrywers eise stel, waaraan selfs maar baie min Europese
kunstenaars kan voldoen, nl. waar by se : „Ons kan met die volste
reg eis van alle aspirant-kunstenaars (sic) by ons (d. w. s. in S.-A.), dat
hulle goed georienteer is in die wereld-letterkunde en tenminste 'n
begrip het van die algemeen erkende tegniese reels, voordat hulle aan
skrywe gaan." Waar daar egter selfs werke oorbly na hulle deur
hierdie vuur van felle kritiek van Schoonees geloop het, wat inderdaad
aan sy kriterion beantwoord, kan dit ons as Afrikaners met dubbele
trots vervul, dat ons alreeds sulkes het, ja dat een bock, Sanjero se
„Uit Oerwoud en Vlakte Sketse uit die Oos-Afrikaanse Dierelewe",
al internasionale erkenning gekry het, deur die vertaling daarvan in
Fr. B.
Engels.
KALENDER 1924.
Van de Fa. Veen te Amsterdam ontving ik een Toorop-kalender voor 1924.
Ik wil niet nalaten een korte aanbeveling te geven.
De vier reproducties zijn goed geslaagd, hoewel niet nieuw meer.
't Geheel maakt echter een goeden indruk. Sobere, rnaar daardoor juist
waardevolle rustige kamerversiering.
P. J. R.

