MAART
DOOR

J. H. DE GROOT.
De wind is nog wel vinnig koud,
Hij blaast en giert en fluit,
En jaagt soms in een booze bui
Den hagel voor zich uit.
Dat 't klitst en kletst en klettertikt,
En hoe j' ook draait, de deugniet mikt
De korrels in je snuit.
En toch, en toch, je weet niet of
En hoe en waar het komt.
Maar dr' is iets in dien dollen baas
z'n hollen waai z'n bolleblaas
Dat zachter bromt.
Nauw zendt de zon d'r jonge gloed
De natte straten door.
Of plots daar pletst de regen neer
Zoo vlak het windje voor.
Hij zingt met bulderbaas een lied
Van pijpesteel lawaai muziek
In kletsend, klatsend koor.
En toch en toch, je weet niet of
En hoe en waar het komt,
Maar d'r is iets in dat boos lawijt
Dat fluistert van een milder tijd
De lente komt.
1k mag jou wel, jou wildebras,
Je bent net als m'n hart.
Dat robbedoest, en ligt zoo vaak
In raadselen verward.
Daar jaagt ook wel een wilde wind
Den hagel voor zich uit.
Of schijnt een lentezonnetje
M'n zieleruitjes nit.
M'n hart is ook wel eens onwaar;
Net als jouw Maartsche gril.
't Is zon en hagel door elkaar
En 't weet niet wat het wil.

VERBORGENHEID
DOOR

E. L. S.
Naar ED. MORIKE

Laat, o wereld, laat dit hart
Al uw lokkend schoon niet jagen.
Laat 't in rust, alleen verdragen
Al zijn vreugde, al zijn smart !
Wat mijn smart is, weet ik niet,
Onverklaard blijft mij mijn weenen,
Dat ik slechts door tranen henen
't Zuivre licht der zon genet.
Zwaarte, die mijn denken drukt,
Waar geen lichte vonk in gloorde
Onverwacht geheven, door de
Helle vreugde weggerukt.
Wereld, laat, o laat dit hart
Al uw lokkend schoon niet jagen,
Laat 't in rust, alleen, verdragen
Al zijn vreugde, al zijn smart.

NACHTLIED
DOOR

E. L. S.
Naar FR. HUBEI..

Zingende, dringende nacht,
Waar de sterren in branden
Is uit die lichtende landen
Eenige tijding gebracht ?
Hart, dat al luider slaat,
Zwellend, ontstellend vervoeren,
Voel ik geweldig roeren,
Leven, waar 't mijne in vergaat.
Slaap, gij nadert mii zacht,
Moeder, die 't kindje komt voeden,
En om de vlam to behoeden,
Houdt ge uw zorgende wacht.

CIRKELGANG
DOOR

O. RUYSCH.

I.
KOBUS.
Voor Jan Brinkers Stien Donzel trouwde had menig lid der wederzijdsche familie
bedenkelijk het hoofd geschud. De Brinkers-kant kon zich niet begrijpen, wat de
ronde, vroolijke, knappe Jan, die heel niet vies was van 'n lolletje en nog minder
van 'n stevigen barrel toch in vredesnaam zag in dat bleeke, ietwat schrale meisje.
Zeker, er viel niets op te zeggen, ze was braaf en oppassend, maar stijf, 'n zuurmuil haast en dan daarbij nog fijn .... I De Donzelfamilie deed minder luidruchtig
in 'er binnenkamersche beoordeeling, ze zuchtte meer dan ze sprak, doch wist heel
zeker, dat Stien vast wat beters had kunnen krijgen dan deze knappe levenmaker,
om wien je vaak lachen moest, doch die geen draad degelijkheid in z'n heele lijf
had .... ja, nu hield ie zich keurig netjes, ging 's Zondags mee naar de kerk,
bleef door-de weeks uit de kroeg, zei geen onvertogen woord — of 't zoo blijven
zou, straks als ie getrouwd was ? Voor hij aan Stien kennis had, stond hij bekend
als 'n vroolijke Frans, die meer z'n geld in 't café liet zien, dan aan moeder
'n Vos verliest wel z'n haren, maar
en van kerkgaan wist hij noch z'n familie ....
niet z'n streken..
Echter, Stien wilde hem hebben — en als die eenmaal wou, kon je eerder den
Dom omtrekken, dan haar van 'er plan afbrengen. Moeder Donsel had gewaarschuwd, zoo toen ze hoorde, dat 'er dochter met Brinkers ging, maar na 'n
onverkwikkelijken woordenstrijd begreep ze, dat het vergeefs zou wezen, indien
ze poogde Stien om te praten. Dan moest het maar loopen, zooals het liep, de
meid was tweeEntwintig, oud genoeg om zelf over 'er leven te beslissen.
En Stien besliste. 0, ze wist heel goed dat Brinkers niet stevig in z'n schoenen
stond, dat ie veel uitging, eigenlijk heel in de wereld leefde. Maar hij was eerlijk,
hij hield van 'er en als ze hem vergeleek bij de o ja, oppassende en kerksche doch
ietwat saaie jongens, die bij 'er thuis over den vloer kwamen, die zwaar konden
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praten over politiek en over dominees, maar die nooit 'es ui, de plooi raakten en
slechts vervelend-verliefd wisten te doen, dan stak Jan daar toch wel buitengewoon
gunstig bij of en hij wilde immers ook goed Bij hem thuis waren ze nooit
in 't godsdienstige voorgegaan, z'n moeder kwam in geen kerk of kluis en dat
hij gedoopt was mocht haast nog 'n wonder heeten. 'n Paar maal had ze heel
goed gemerkt, dat 'n degelijke preek best indruk op hem maakte, hij verzon 's
Zondags nocit uitvluchtjes om thuis te kunnen blijven en trouw hield ie z'n woord
om niet meer te drinken . Nee, ze dorst het met hem wagen zonder gewetensbezwaar en bovendien
al hield ze dit stil voor zich
ze was dol op hem.
Na korten verlovingstijd trouwden ze — heel netjes in de Domkerk. Hoewel
z'n familie er mee spotte en nauwelijks wist hoe zich tijdens den dienst te gedragen, Jan stoorde er zich niet aan. Daar hij 'n uitstekend vakman was, verdiende
hij 'n flink loon op 'n ijzergieterij, dicht bij de fabriek betrokken ze 'n aardig
bovenhuis, Stien's spaarpot had de kamers keurig gemeubeld er kon geen enkele
reden zijn, waarom het niet goed zou gaan, ondanks alle sombere voorspellingen.
*

*

*

't Ging in 't begin heel goed. Twee meisjes werden kart na elkaar geboren
en Jan bleek er dol mee. Hij overdreef het wel wat, vond Stien eigenlijk, 't was
altijd spelen en. stoeien, zij had er de last van. Want met klachten behoefde ze
niet aan te komen, wanneer de kinderen ondeugend waren, moest zij optreden,
hij lachte maar. Het gaf aanleiding tot onaangenaamheden, want ze kon het met
zijn methode van goedpraten niet vinden en het stak 'er, dat de kleinen meer
met den altijd vroolijken vader opkregen, dan met de strenge, niet makkelijk vergevende moeder. Naarmate de meisjes ouder werden, verergerden de botsingen —
Jan was inmiddels bestuurslid van de vakvereeniging geworden en daardoor meer
buitenshuis dan ze prettig vond, ook hinderde 'er dat hij de moderne bond z'n
krachten wijdde waarom niet de christelijke ? doch toen hij zich óók aansloot bij 'n tooneelclub en straks de kinderen in 'n rol van engeltjes wilde laten
meedoen, kwam hooggaand ongenoegen. Ze weigerde pertinent, ondanks z'n
beloven dat het de eerste en de laatste keer zijn zou, nu moest ze bedenken, dat
hij z'n woord gegeven had .. nijdig liep hij de deur uit en eerst heel laat kwam
hij thuis, tamelijk aangeschoten.
Den volgenden dag poogde hij het bij te leggen, zelf wat beschaamd over het
gepasseerde. Doch ze bleef stug, van nature kon ze al moeilijk vergeven en dit
had 'er getroffen als 'n felle beleediging. Bovendien hadden al 'er grieven betreffende
z'n opvoeding der kinderen en z'n grooter wordende onverschilligheid in godsdienstige taken zich gezet tot 'n wrok, Welke telkens weer hinderde 'n volkomen
elkaar naderen
oogenschijnlijk ging alles opnieuw gewoon, maar ze vergat niet.
Toen kwam er staking. De uitkeering der weerstandskas was 'n stuk geringer
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dan het in goeden tijd genoten loon, Stien moest plooien en meten, om van het
schamele beetje er te komen. Jan vergaderde druk, vaak tot diep in den nacht,
kribbige vrouw, die niets voelde voor
strijd, maar verwijt
vond dan thuis
stapelde op verwijt. Zelf geprikkeld en moe van al de drukte daarbij voor oogen
'n waarschijnlijke mislukking met onaangename gevolgen voor hem — ging hij
toornig tegen 'er grieven in, 't gevolg was 'n bijna voortdurend ruzieen met
periodes van haar stil maar prikkelend wrokken er tusschen, teneinde raad trok hij
er op uit om ergens anders gezelligheid en opbeuring te zoeken.
Daarna ging het snel berg-af. In 't café om den hoek kwamen meer kameraden
en de vrouw van den kastelein wist beter wat 'n man met zorgen aan z'n kop
toekwam dan de zijne. Hij werd 'n trouw bezoeker van de inrichting en bleef dit,
toen de staking werd opgeheven en verminderd loon z'n deel werd. Vergeefs poogde
Stien, toen ze bemerkte dat het voor 'er huwelijksleven nu om er op of er onder
ging, hem opnieuw aan haar of ten minste aan 'er kinderen te binden 't kostte
er veel en ging tegen heel 'er karakter in, maar ze voelde dat hier geen keus
bleef.
'n Paar weken lukte het Brinkers uit de kroeg te houden, 'n korte pooze
van verzoening, weer gevolgd door tijden van huiselijke ellende
In deze periode werd Kobus geboren.
* *

2.
Z'n jeugd was zonneloos : 'n vader, die dronk, die al minder zich om het huishouden bekommerde, slechts in schaarsche buien van plotse verteedering zich
met z'n kinderen bemoeide 'n moeder, die hard sloofde en vaak uit werken ging
om aan te vullen het kleine weekloon, dat 'er man voor haar overhad.
De meisjes ondervonden de minste last : ze waren al op school en bleven tusschen
twaalf en twee over, maar Kobus scharrelde, wanneer moeder weg was, rond onder
het weinig voldoende toezicht van 'n meelijende buurvrouw. Het volgen van eigen
zin werd op deze wijze 'n eigenschap van den jongen, waarop niemand genoegzaam lette z'n moeder had 's avonds we! wat anders te doen, dan zijn speciale
eigenaardigheden te bestudeeren. Trouwens voor 'er harde hand voelde Kobus
eerbied genoeg om in haar nabijheid zich rustig te houden, vrouw Brinkers
verspilde weinig woorden om hem aan 't verstand te brengen, dat direct gehoorzamen de boodschap was. Bovendien gaf z'n verblijf bij de buurvrouw, wier
opvoedkundige argumenten bestonden uit stroopballetjes en nu en dan 'n snoepcent, gelegenheid te over om de tijd van zelfbeperking tijdens moeders aanwezigheid te kunnen doorkomen zonder al te veel bezwaar.
Toen Kobus op school kwam, was hij al zoo gewend vrijwel te doen wat hij
wilde, dat de verlenging van z'n gehoorzaamheids-duur hem zeer zwaar viel.
Niet, dat hij buitengewoon lastig of druk in de klas, was — eer het. tegenover
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gestelde : meest zat hij stil, schijnbaar aandachtig, in werkelijkheid volkomen
apathisch. Wat hem geleerd werd, interesseerde hem minder dan matig, hij deed
Tnee nu en dan, indien de werk-lust der gansche klasse hem aanstak, doch overigens
liet hij alles langs zich heengaan. — De onderwijzeres zag hem als dom en vreesde
voor achterlijkheid, dacht aan de vaak dronken vader en meende hier 'n slachtoffer
van alcoholisme te zien, ze poogde, vol medelijden, door bijwerken Kobus op
peil der anderen te houden, doch 't succes was luttel. Voor zoover hij over
*er zorg voor hem nadacht, vond ie het onplezierig, veel liever bleef hij
,onopgemerkt. —
Eerst toen hij wat ouder werd, begon z'n verzet tegen den schooldwang wat
bewuster en meer daadwerkelijk te warden. 'n Paar maal was hij blijven zitten en
daardoor beyond hij zich in z'n klas tusschen jongens, meest 'n jaar of twee jonger
dan hij. Omgang met ze hield hij dan ook niet, hij vond ze te kinderachtig —
in f t speelkwartier stond hij met z'n handen in den zak maar wat tegen 'n muur
te leunen, innerlijk de heele boel verwenschend. Wat had hij nu hier ? In de
school zagen ze hem niet voor vol aan, zoo nu en dan gaven ze hem 'es 'n beurt,
dat ze hem daarna uitlachten liet
waar hij meestal niets van terecht bracht
hem koud wel werd al omlijnder de gedachte, dat hij wijzer deed weg te
blijven. In 't begin verhinderde z'n respect voor moeder hem z'n voornemen uit
te voeren, ook had de sleur van het geregelde schoolgaan hem te pakken en wist
maar toen op 'n middag
hij niet goed hoe hij z'n uren anders vullen moest
de genie-muziek passeerde, rukten de vroolijke klanken hem z(56 uit sfeer,
dat hij zonder aarzelen meeliep en de soldaten wegbracht tot aan de kazerne.
Toen hij daar stond, sloeg de kiok half twee, 't was te laat om de school nog te
halen. Even hinderde hem de gedachte, dat hij nu heel- geen vast plan had, de
middag leek zoo lang en zoo leeg.... In de verte tjingelde 'n tram — ja, hij kon
probeeren 'n stuk mee te rijden, hij was hier 'n eeuwig end van het stadsdeel,
dat ie kende, af. Maar de conducteurs waren erg waakzaam dezen keer, 't lukte
je kon
maar heel even, dus liep hij, doch erg lollig vond ie het gesjouw niet
Loch eigenlijk nog beter op school zitten, de vrijheid viel tegen....
Toch, toen Kobus den volgenden morgen op straat stond, ging hij weer
spijbelen. Hij zag op tegen de vragen, die de meester hem ongetwijfeld doen,
zou, als hij de klas binnenkwam, je kreeg maar gezeur en hij wist zoo gauw geen
smoesje te bedenken. Ditmaal slenterde hij de kant van het Merwedekanaal op,
en kijk, daar vond ie het lollig. leder oogenblik moest de brug opengedraaid voor
'n groote sleep en als al die booten voorbij waren, was het 'n herrie van auto's
en fietsen en wagens, dat je er haast duizelig van werd. Hier kon ie 't wel uithouden. 't Was gelukkig fijn weer en zich lekker neervlijend in 't zonnetje aan
den waterkant, genoot hij den ganschen da g. Z'n twaalfuurtje at ie er op en 't was
voor ie het wist tijd om z'n huis weer op te zoeken.
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Z'n moeder merkte niets. Eerst toen na 'n paar dagen 'n boodschap kwam waarom
Kobus niet op school verscheen, volgden er voor hem eenige onaangename oogenblikken. 't Gebeurde op 'n Maandag — dan ging vrouw Brinkers niet uit werken
omdat ze de wasch had te doen — toen Kobus, die den geheelen morgen op de
paardenmarkt rondgeslenterd had, de woning binnentrad, 't hoofd nog vol van al
het gedruisch en geschreeuw, wachtte z'n moeder hem op met den stoffer. 's
Middags bracht ze hem zelf naar school . als 'n afschrikwekkend zondaar werd
hij op 'n aparte bank in de klas genet en menigmaal nog mondeling bestraft. Bepaald verzoenen met de inrichting deed het hem niet en den eersten den besten.
keer dat hij de kans schoon zag, spijbelde hij opnieuw.
* *
*

3,
En zoo begon voor Kobus 'n nieuwe levensperiode. Z'n moeder deed in 't begin
nog wanhopige pogingen om hem tot geregeld schoolgaan te dwingen, maar het
lukte niet. Voor de bekoring der nieuwe vrijheid waagde hij alles, bovendien was
vrouw Brinkers vier voile dagen van 's morgens negen tot 's avonds vijf uit
Ze sloeg hem, als nieuwe klachten over
dan miste ze alle contrOle
werken
hij verdroeg het gelaten, zonder 'n kreet te uiten.
Kobus' afwezigheid kwamen
Ze probeerde het met vriendelijkheid doch het moeilijke leven der verloopene
jaren had 'er van nature al stroeve aard verstrakt tot hardheid, 't ging 'er onnatuurlijk of en Kobus werd er niet door getroffen. Wel viel hem bij 't ouder
worden al duidelijker op, dat het thuis taai was en ongezellig wat had je er
nou ? Op straat, daar leek het hem, daar zag je ieder oogenblik wat anders, daar
kon je doen wat je wou — geen bijna aldoor kribbige moeder verbood er het
geringste plezier. Dat ze sloofde voor het gezin zag hij niet, dat zij het was, die
z'n kleeren en z'n eten betaalde, begreep hij nog minder — 't eenige wat tot
hem doordrong : 'er geringe toeschietelijkheid, 'er bijterig humeur joeg hem juist
den weg op. Van z'n zusters, beiden thans in 'n nette dienst en oppassende meisjes,
trok hij zich in 't geheel niets aan, trouwens hij zag ze weinig, want hun vrije
avonden brachten ze zelden thuis door. En z'n vader — nu ja, die telde heelemaal
niet — iets van de koude minachting van z'n moeder voor hem was op Kobus
of schoon hij in 't diepst van z'n ziel toch wel 'n kleine genegenheid
overgegaan,
voor den man bewaarde. Want in z'n zeldzame nuchtere buien kon Brinkers,
hartelijk zijn voor z'n jongen eigenlijk niet veel meer dan zeer oppervlakkige
vriendelijkheid van een, die zich weinig van z'n plicht aantrekt, maar Kobus, niet
verwend in dit opzicht, waardeerde het desondanks. De ouwe was zoo kwaad nog
niet en — vooral belangrijk toen de jongen de waarde van geld begon te kennen —
soms schoof ie wel 'es iets af....
Want sinds Kobus de geneugten van de bioscoop had leeren waardeeren, poogde
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hij ook aan centen te komen, hoe kon hem minder schelen. In 't begin nam hij
ze nit moeder's beurs, maar ze betrapte hem spoedig. Natuurlijk kreeg hij kras

op z'n ziel, ze wou perse van hem weten, wat ie er mee had uitgevoerd — maar
als hij iets niet wilde zeggen, ranselde hem geen sterveling tot openhartigheid. Vrouw
Brinkers sloeg hem, tot ze van moeheid ophouden moest en joeg hem toen naar
pijnlijke
doch geen kik kreeg ze te hooren. Op zolder wreef hij
boven
botten en vervloekte haar bijkans
hij wist niet, dat beneden 'n vrouw zat, die
vergeefs worstelde tegen volkomen wanhoop, die nu ervoer, dat al 'er sloven tOch
voor niets was geweest
Vat hij we! merkte vond hij buitengewoon genoeglijk
ze liet hem voortaan en gang gaan. Nog een keen zei ze hem op 'er scherpe,
kort-affe manier, dat ze hem aanraadde z'n best te doen en eerlijk te blijven, zoo
Kobus
niet, dan moest ie het zelf weten, zij zou het zich niet langer aantrekken
luisterde zwijgend en ging z'n eigen weg.
Over de school dacht hij niet meer. Trouwens officieel had hij z'n zes jaar nu
achter den rug en het loopjongens-baantje, 't welk
moeder voor 'em opzocht,
aanvaardde hij zonder morren
et gaf gelegenheid veel op straat te weken, meer
vroeg hij niet. Van
zakcenten ging ie naar de bioscoop rooken deed ie weinig
en als ie te kort kwam wat vaak geschiedde, daar er vijf bioscopen waren,
waarvan een het programma twee maal per week wisselde vulde hij 't ontbrekende
aan uit de geld-la van z'n patroon.
Na drie weken werd het ontdekt. 't Gaf even 'n verbijsterende schrik : 't plotse
te voorschijn schieten van den baas, het fouilleeren, het vinden der gegapte, vooraf
door den chef gemerkte geldstukken....
En dan het Icemen van de politie, het
verhoor, de scene thuis . .
Maar 't liep gelukkig met 'n sisser af. 'n Vreemde meneer kwam op de proppen
bij wien hij van tijd tot tijd op visite moest en die dan allerlei vragen deed, welke
Kobus zeer onaangenaam vond en meestal niet wist te beantwoorden. Hij moest
op catechisatie en naar 'n jongelingsvereeniging, 't een al even 'vervelend als het
andere. Wanneer hij maar even kans zag gelukkig was het in de nieuwe betrekking drukker dan in de vorige, zoodat z'n excuus heel vaak aannemelijk scheen
maakte hij 'n slippertje, want het feit, dat hij er in aanraking kwam met allerlei
vreemde jongens, die vriendschap sluiten wilden, vergalde hem mogelijk genot.
Hij hield niet van gezelschap, nooit had hij eenige behoefte gevoeld zich bij
anderen aan te sluiten en dat hij nu vrijwel gedwongen werd hun omgang te
aanvaarden, vervulde hem met wrevel. Lang duurde het dan ook niet of 'n ieder
liet hem links liggen, zoodat de goedbedoelde pogingen hem wat minder eenzelvig
en daardoor meer open voor goeden inv loed te maken, geheel mislukten. Zonder
eenigen spijt verdroeg Kobus deze gevolgen, hij kon zich alleen vermaken en dat
men hem 'n doojen diender vond, lapte hij aan z'n laars. Als hij slechts gelegenheid
kreeg om 's avonds z'n helden te kunnen bewonderen, vroeg hij niets meer . . . .
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Vergeefs poogde z'n toezichthouder nog de naderende catastrofe tegen te houden.
Welke middelen hij ook te baat nam, de jongen bleef de stugge zwijger, die
nauwlijks met 'n ja of nee antwoordde. Interesse opwekken voor 't een of ander
scheen onmogelijk alles wat viel buiten het trillende beeld in de duistere zaal
liet Kobus koud als ijs. Op 'n avond zag de heer Willems hem komen uit een
der bioscopen, en de man wist niet wat hij zag : in plaats van den sloomen
bleeken jongen met het expressie-looze gelaat trof hij een, wiens wangen gekleurd
waren door opwinding en wiens oogen schitterden van vreemd leven. Toen begreep
Willems, dat z'n werken onvruchtbaar zou blijven.
Toch duurde het nog 'n paar maanden eer Kobus weer durfde als vroeger —
-ofschoon hij, ook bij den nieuwen patroon, nimmer geheel eerlijk bleef, beperkte
hij z'n verduisteringen tot zoo kleine bedragen, dat ontdekking haast leek buitengesloten. Doch toen hij op 'n keer de geldla open vond en juist de duurste
bioscoop opvoerde 'n naar den titel te oordeelen buitengewoon spannend stuk, greep
hij toe. Geen ontdekking volgde en dit gaf hem moed weer te doen als voorheen
Totdat alles uitkwam. En ditmaal dacht niemand er aan, het nogmaals met
'n voogd te probeeren — Kobus werd ter beschikking gesteld van de regeering
en toegewezen aan de stichting Veenzand.
II.
KOBUS WORDT JOHN.
Met 'n stuk of zeven andere jongens deed . Kobus z'n intrede. Ofschoon hij de
oudste was, bleek hij in ontwikkeling de minste, het kleine examen dat afgenomen
werd om de schoolontwikkeling te bepalen, wees hem aan als een, die de kennis
bezat van 'n leerling derde klas.
„Wat deed je, voor je hier kwam ?" vroeg de heer Martin, die het onderzoek
geleid had.
„Loopiongen meneer", antwoordde Kobus.
„Hoelang ben je op school geweest ?"
'n Vervelende vent,
Kobus dacht lang na, 't leek hem 'n heelen tijd geleden....
die man daar voor hem — zoo straks, toen ie allerlei vragen deed over sommen
en taal, had ie hem telkens uitgelachen, 'n paar maal zelfs voor stommerd gescholden — . . Hem 'n zorg overigens 't Liefst hield hij nu verder maar z'n
mond, met al dat gezwam schoot je toch niks op, doch aan den anderen kant,
't was hier 'n soort gevangenis en je wist nooit wat ze met je konden doen.
„'k Weet niet precies meneer, 'n jaar of vijf geloof ik," antwoordde hij.
„Zeker veel gespijbeld ?"
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„Nog al meneer."
„Ja kerel, daar pluk je nu de vruchten van. 'n Vent van jouw leeftijd moest
direct aan z'n vak kunnen beginnen, maar 't gaat niet, je moet eerst 'n tijd naar
school. En dan kom je tusschen veel kleinere jongens te zitten, vin-je dat nou niet
lam ?"
„'k Weet niet, meneer," zei Kobus. Goeie hemel, vroeger zat ie in de klas bijna
altijd tusschen jongeren dan hij, wat kon hem 't nou schelen of dat hier ook
gebeurde ? D'r was toch niks aan te doen....
,,Htn, 't lijkt me dat je bitter weinig weet," zei meneer Martin, „'t is te hopen,
dat we je hier way bijbrengen.... Pak nou maar flink aan en doe je best, des
te eerder kun je aan 'n vak beginnen.
Weet je al, wat je worden wilt ?"
„Nee meneer," zei Kobus,
„Dan wordt het tijd, dat je daar ook eens over gaat denken. Er is keus genoeg,
je maar 6en ding onthoudt : werken is hier de boodschap."
Kobus vond het al lam- goed
* *

„Nog wat bijzonders ?" vroeg de directeur, toen de heer Martin verslag van z'n
bevindingen kwam uitbrengen.
„'n Gewoon stelletje," zei de ander, „op 't oog kalme jongetjes, zonder veel
muziek. Alleen 66n lijkt me wat merkwaardig, haast 'n negatief stukje mensch,
Kobus Brinkers."
„Is dat die ladelichter niet ?"
„Ja, 'k geloof 't
Hij moet eerst 'n flinke tijd naar school, z'n kennis
is miniem."
,,Dom ?"
„'k Weet niet. Veel schoolverzuim vroeger. Sons kwam er wel 'es iets uit,
waarvan je dacht : niet kwaad, maar meestal was 't droevig. Ik wou hem bij Dros
zetten, dan kan die hem eerst 'es flink bijspijkeren. — De anderen kunnen met
de nieuwe maand we! aan hun vak beginnen."
„Uitstekend, we zullen dat morgen met de vakleiders bespreken. 1k zal dadelijk
Dros even inlichten."
* *

2.
Zoo kwam Kobus opnieuw op de schoolbanken te zitten. Hij kon niet zeggen,
dat het hem erg beviel, 't ging heel anders dan ie vroeger gewend was geweest.
Och, als je toen geen zin had, deed je zoo'n beetje voor spek en boonen mee
en bij mooi weer ging je wandelen, hier werd je er met de haren bij gesleept
en of je wou of niet, je moest er bij blijven.... Met 'n soort weemoed kon ie
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terugdenken aan de dagen van weleer zelfs z'n toch niet buitengewoon
vriendelijke moeder leek 'n zacht eitje bij de menschen hier. Nu ja, ze speelde
vaak op, maar tenslotte kon hij tamelijk wel z'n eigen gang gaan — in 't gesticht
had je compleet geen eigen wil, niemand, die er zich wat van aantrok of je lust
had of niet, je moest eenvoudig... . Eigenlijk was Kobus 'n beetje overbluft
de heer Dros had z'n groep volkomen in de hand, geen jongen, die er ook maar
aan dacht captie te maken, als van zelf werd de nieuweling in 't gareel opgenomen en liep hij mee, graag of niet . . . . Dat hij de oudste was en boven de
meesten 'n kop uitstak, gaf hem weinig, weldra bleek, dat hij de grootste moeite
had het onderwijs te volgen en toen lachte men 'n beetje met den sukkel, die
Kobus verdroeg het, zooals hij het vroeger op school ook verzoo stom was....
dragen had : 't liet hem vrij koud, nu en dan, als een het hem te gortig maakte,
gebruikte hij z'n vuisten, maar meestentijds was zelfs dat hem te veel werk. .
„En toch zit er meer in, dan we denken, ik geloof het vast," zei Dros toen
na 'n maand ongeveer Martin om z'n oordeel vroeg — „hoewel ik U zeggen
moet voor die bewering geen enkel bewijs te hebben."
„Hoe is-t-ie op school ?"
„0, hij schiet aardig op, dom lijkt ie me niet."
„En buiten de schooluren ?"
„In 't begin zat ie gewoonweg te suffen, met van die leege oogen ergens naar
toe te kijken. 1k heb hem toen gezegd, dat hij wat uitvoeren moest
tegenwoordig leest hij veel. 'k Zou haast zeggen, dat ie dat nou weer overdrijft."
„Heb je hem al 'es onder vier oogen gehad ?"
„'n Paar keer ja."
„En ?"
moeder zou zeggen : „louw Loenen." Ik kon praten als Brugman —
't bleef : „ja meneer" en „nee meneer," bij wijze van afwisseling : „'k weet niet
meneer" en verder niets, totaal niets.... Ik heb met hem over z'n thuis gesproken,
over z'n moeder, die zoo'n hard leven heeft, meestal krijg je dan de jongens
En toch...." Dros aarzelde even.
wel los, maar bij hem ving ik bot....
„Nou, zeg het maar !"
„Ja, nou ga ik net doen als Kobus : ik weet 't niet, meneer . . Als ie 'n beetje
geboeid word I door 'n boek, is het 'n geheel andere jongen, al het apatische valt
veg. Laatst liet ik hem plotseling ophouden, om 'es te kijken hoe hij reageeren
Maar ja, of het wat
zou : U had hem toen moeten zien. Livend woedend....
zegt en wit het dan zegt . . .."
„Vrij begrijpelijk, dat ie nijdig werd. Wat zocht jii daarachter ?"
„Och, natuurlijk, 't is 'n klein kunstje 'n jongen met 't een of ander boos te
maken. Maar hier had ik dit merkwaardige geval : Kobus schijnt gewoonlijk zoo
dood als 'n pier, alles laat ie langs z'n kouwe kleeren loopen. En dat ie nu,
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plotseling, voor me stond als 'n heel nieuw iemand, versterkte me in m'n opinie,
dat de dagelijksche dooje Kobus niet de werkelijke Kobus is. Als hij maar 'es
goed loskwam".
„Nou enfin, ik hoop dat je geen veeren bij 'n kikker gaat zoeken.... Probeer
maar of er wat in zit, 't zou te merkwaardig zijn, als je 'n luchtledig vond".
*

*

Toen Martin weg was, bleef Dros nog 'n oogenblik na-peinzen, z'n klas zat
kalm aan schriftelijk werk, hij kon 't er even van nemen. Onwillekeurig keek hij
naar Kobus, de jongen zat tamelijk ijverig te rekenen, maar z'n gezicht vertoonde
weer de haast doodsche rust van iederen dag.. Wat zou het Loch voor 'n vent
zijn, waL zat er in .... Martin, die over 't algemeen de jongens gauw door had,
wist hier ook niet wat hij er van denken moest Dros glimlachte even toen
hij weer het droge gelaat van Kobus zag,.... die moest 'es weten, dat hij 'n paar
menschen intrigeerde
Och misschien interesseerd e het hem niet eens, ...
tOch 'n wonderlijk element.. .. Eigenlijk hinderde het Dros 'n beetje, dat ie thans
'n jongen had getroffen, die glad langs hem heenleefde, van al z'n avances volstrekt geen notitie nam, zich op geen enkele manier liet open maken.... Tot
nog toe had hij tamelijk veel succes gehad, de groote meerderheid van z'n leerlingen mocht hem graag en hij genoot hun vertrouwen.... Heel wat biechten
had hij aangehoord, van heel wat strijd was hij deelgenoot geworden en het was
hem 'n genot te merken dan, telkens opnieuw, dat zoo'n stumper kracht putte
uit z'n steun en weer — of voor 't eerst — het aandorst te vechten tegen het
vele, dat hem benauwde .... Wel bezwaarde het Dros • soms,.... als hij hoorde
hoe veler leven reeds besmeurd was, hoe veler verleden haast onlosmakelijk kleefde
aan hun heden,.... ook drongen z'n eigen zonden zich aan hem op en leek het
hem 'n bespotting, dat hij, hij, anderen moest helpen Zelf lag hij zoo vaak
onder en haast hopeloos,... zelf volgde hij zoo vaak de lokking der lusten en
haast te gewillig,... . en z'n God was soms zoo ver 0, hij kon anderen beniiden, die zoo gewoonweg hun werk konden doen, die niet zochten naar de ziel,
maar bleven aan de oppervlakte der dingen.... Zoo kenden ze niet de hel der
ontmoediging zeker 't was prettiger — zoo bleven ze frisch en kalm en vroolijk.
En 't pijnlijkste was : hun jongens vielen nooit tegen, ze stelden geen hevige eischen
van omkeering, van bekeering,.... ze vroegen het bereikbare : flink aanpakken,
orde, tucht, altemaal goede dingen, maar die Dros zoo wanhopig-oppervlakkig
vond, wanneer de jongen al dit brave niet mee deed uit innerlijke aandrift..
Hij kon zich niet tevreden stellen met 'n klas knapen, die wel goed leerden en
openlijk geen verkeerde dingen deden,.... hij moest kennen iederen jongen, hij
als er slechts contact kwam, als hij slechts voelde
drong zich desnoods in, .
hier zit de verkeerde plek .... En dan spreken van hart tot hart, dan pogen te
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wekken verlangen naar beter leven en ontevredenheid met 't huidige,.... zoo,
zoo werd hier werken der moeite waard....
Wat Dros ook probeerde,
En nu bleef Kobus onaandoenlijk, onbereikbaar....
nimmer verkreeg hij contact.... De praktijk van vele jaren had hem menige manier
geleerd om jongens tot open spreken te krijgen — met Kobus lukte geen enkele.
Natuurlijk lag de fout aan hem, aan z'n optreden, z'n wijze van omgang,.... maar
waar deze dan lag, hoe hij ook zocht, het bleef 'n raadsel.... Hij was toch geen
man, die zwoer bij 'n systeem, of die meende, dat de weg tot de ziel geplaveid
was met eenerlei soort paedagogische klinkers,.... hij wist al te goed dat iedere
knaap weer andere aanpak vereischte en dat geen theorie de alleenzaligmakende
was....

Met 'n zucht stond hij op, zich dwingend weer tot aandacht voor de klas....
Och, met piekeren kwam hij zeker niet verder en er waren al enkelen, die klaar
met hun tack, wachtten op nieuwe opgaven....

3.
Natuurlijk merkte Kobus heel goed, dat meneer Dros zeer speciaal van hem
erk maakte. Prettig vond ie het allesbehalve, nu en dan werd de lust heel groot,
om 'es stevig van zich of te snauwen.... Wat wilde die man toch van hem,
waarom liet ie hem niet met rust ? Zoo langzamerhand had Kobus wel begrepen,
dat de tijd van lui-bakken voorbij was er dus was ie gaan leeren tot ie over eigen
vorderingen verbaasd stand, vond men dat nu nog niet genoeg ? Altijd dat
willen praten,. . . . hij begreep niet waar het voor diende,.... en wat ter wereld
Dat andere jongens
je aan 'n meneer vertellen moest, snapte hij nog veel minder....
tijden achtereen met zoo iemand zwammen konden, vervulde hem haast met
bewondering, waar hadden ze 't toch over P..— Hij was in drie tellen uitgekletst
en wist daarna niets meer te zeggen, stond dan maar zoo'n beetje te knikken van
ja of van nee, al naar het uitkwam innerlijk hopend dat de man toch asjeblieft
'n ander zou te grazen nemen.... Goeje tijd, 't was 'n bezoeking, zoo'n belangstellende meneer.... Kobus wist nu eindelijk wel, dat z'n vroeger leven verkeerd
geweest was, dat ie z'n tijd verlummeld had en wat voor fraaiigheden ze hem
nog meer wilden laten zeggen.... Dat ie in werkelijkheid z'n verleden maar wit
hard terugwenschte, dat ie het hier 'n ellendig-saaie boel vond en stukken liever
Stel je voor,
in de bioscoop zat .dan in de kerk, nou ja, dat verzweeg ie
't
zou
te
gek
zijn
om
los
te
loopen
en daarom
dat ie zoo lets 'es meedeelde,
bleef ie stom als 'n visch
heuscn, hij zou z'n best wel doen, als ze hem nou
maar met rust wilden laten, hij maakte het anderen immers ook niet lastig....
Doch het scheen wel hopeloos zooiets van meneer Dros te verlangen, tenminste,
hij bleef maar aan den gang,.... dan op deze; dan op die manier .... En 't
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lamme was, dat je er niet tegen in kon gaan, beslist, je voelde dat ie het best
met je meende Aileen, Kobus begreep niet wat ie wou, hij praatte soms
over dingen waar je nou heel met je verstand niet bij kon,.. over godsdienst
bijvoorbeeld. Wat moest je daar nou mee doen ? .... Ja, je was hier op catechisatie
en 's Zondags in de kerk, dat hoorde bij 't gesticht,
vroeger stuurth z'n moeder
hem meestal naar den Dom, daar zat ie op de galerij en verveelde zich, wat
al die andere menschen er eigenlijk aanvonden, snapte hij niet . Hier nu weer
zoo jets, . . . en hij hoorde praten over God en over zonde, over sterven en over
oordeel, maar het bleven kianken, bekend en toch vreemd. . En als meneer
Dros het nog eens dunnetjes over deed en sprak van bidden tot God om kracht
tegen het kwade, dan luisterde Kobus, omdat de man 'n mooie stem had en boeiend
vertellen kon, . . . . doch innerlijk bleef hij onbewogen, besef van de dingen, waarover het ging, kreeg hij niet,
't eenige wat hij voelde, was 'n soort onbehagen,
'n lust om weg te loopen en z'n indianenboek te nemen daar kon ie bij, dat
zag hij voor zich.... Al dat andere,
meneer Dros zei dat het heel belangrijk
was, dominee zei dat het heel belangrijk was, .
hij vond het raar, meer niet

Toen Kobus 'n half jaar op Veenzand was, begon hij er zich op z'n gemak
te gevoelen. Op school had hij nu zoover de anderen ingehaald, dat hij zonder
moeite meekon en hij wist, dat het, dank zij de vele extra uren onderwijs die
meneer Dros hem gaf, nog maar 'n kwestie van 'n paar maanden zou wezen om
aan z'n vak te beginnen. Bepaald voorliefde voor een had ie niet, doch de jongens
zeiden, dat timmerlui het makkelijkst wegkwamen als ze klaar waren, hij geloofde
dat maar te zullen kiezen.
Ook in de vrije uren kreeg Kobus meer schik. Niet, dat hij zich nu een met
z'n groep voelde of met iemand vriendschap sloot,... . hij ging z'n eigen gang
en had thans evenmin als vroeger behoefte aan 'n vertrouwd kameraad. Echter —
met de algemeene spelen deed hij graag mee, in korten tijd ontwikkelde hij zich
tot 'n kranig voetballer, die al verscheidene keeren in het gestichtselftal, dat
wedstrijden moest spelen tegen vereenigingen uit de buurt, was gekozen. Doordat
hij tegelijk kaim en enthousiast kon wezen en, eenmaal goed er in, z'n zwijgzaamheid wat aflei en bij tijden, behalve schoten, 66k leuke opmerkingen wist te
plaatsen, geraakte hij bij z'n kameraden tamelijk Ze vonden hem 'n rare
knul van wien ze heel weinig begrepen, 'n dood element, aan wien je niks had
wanner je 'es lol wou maken, maar aangezien hij Been stille aanbrenger noch 'n
strooplikker was, zeiden ze onder elkaar : „toch we! 'n toffe vent". Hij mocht dan
veel zwijgen hij praatte er tenminste nooit 'n ander in
En zoo geraakte Kobus gaandeweg verzoend met z'n lot. Natu'urlijk, er waren
dingen, die hij graag anders gezien had, het eeuwige moeten hing 'em soms xnijlep.
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de keel uit, maar ja, hij zat nu eenmaal in 't schuitje ..... Feitelijk ruzie met 'n
meneer had ie nog nooit gekregen, paar kleine strafjes rekende hij • niet mee,
iedereen overkwam zoo iets wel 'es ..... . Om dan Kerrie te gaan schoppen vond ie
niet de moeite waard, trouwens 't was hem 'n raadsel wat de jongens aan dat keetmaken vonden,.. hij bleef 't liefst rustig in de zaal met 'n mooi boek.... Maar
ja, de meesten dachten er anders over en inderdaad soms moest ie wel 'es lachen
om die gekke kwibussen zoo'n beetje uit de verte dan, want meestal zat ie alleen
in z'n hoekje. ..... In `t begin kwamen ze nog wel 'es bij 'em zitten, dock daar had
ie gauw 'n eind aan gemaakt en toen ze merkten, dat hij ze ijskoud praten liet
en geen steek weerwerk gaf, gunden ze hem spoedig z'n eenzaamheid.
'n Heele tijd leefde Kobus voort in z'n paisibele rust .... Met meneer Dros
kon hij voor zijn doen thans best opschieten : hij praatte nu wel eens met hem
over 't weer en over 't voetballen, soms zelfs over z'n toekomst welk yak hij kiezen
zou — och, hij vond de man heel dragelijk, voelde 'n zekere vriendschappelijke waardeering, al bleef ie steeds wat benauwd voor 'n intiem gesprek . . ..
Toen kwam de dag van het examen voor de vakgroepen. leder candidaat vakman
moest aan 't eind van z'n schooltijd zich aan 'n onderzoek onderwerpen of hij
in staat wezen zou met vrucht het ambachtsonderwijs te volgen. Kobus had zich dezen
keer ook mogen opgeven, het verzuimde der vroegere jaren was nu wel in gehaald.
Het begon slecht. 's Morgens had hij weinig trek in eten en toen hij z'n
mikken met 'n ruwe beweging van of keer van zich wegschoof, vie! er een op den
grond. Natuurlijk moest hij die gevallene toen juist verorberen je reinste dwarszitterii, want de vloer was vuil en altijd werden getuimelde boterhammen aan de
vogels gegeven.... Maar de aanwezige groepsleider stOnd er op, dat hij de mik
opbeurde en naar binnen werkte — nog juist bijtijds dacht Kobus aan z'n examen,
.anders had ie zeker geweigerd.
Het proefwerk viel niet mee tot overmaat van ramp. Meneer Dros, had sommen
ititgezocht, zoo ellendig als je maar denken kon, wat dat nou voor doen was....
Nijdig zette Kobus zich, aan het uitrekenen, 't waren verdikkie net raadsels, wat
had 'n timmerman nou aan zulke vraagstukken,' kwamen die ooit in de praktijk
voor ?.. . En plotseling vond hij het in Veenzand toch 'n echte misselijke boel,
'n treiterhuis,.... en Dros, die voor in de klas zat en note bene nog lachte toen
ie hem aankeek, kon hij zoo op z'n gezicht slaan. ... Was dit nou 'n jongen
vooruit helpen ?
't zou wel 'n dictee werden, natuurlijk van die
Na de sommen kwam taal
Doch voor hij papier uitdeelde, zei
lamme woorden met een o of twee o's
meneer Dros
„Jongens, deze keer krijgen jullie iets heel nieuws voor je taal proefwerk. Verleden
week hebben we samen 'n verhaal gelezen over Napoleon. Dat verhaal moeten
jullie nu 'es weergeven met je eigen woorden."
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Kobus werd bleek
Dat was de genadeslag : 'n opstel maken. Meneer Dros
had het wel 'es meer laten doen, en nooit had hij er ook maar iets van terecht
gebracht. Hij kon niet schrijven
als ie 'n brief naar z'n moeder moest sturen,
En nu dit voor
zat ie na 'n half kantje al radeloos aan 't eind van z'n nieuws..
proefwerk,.. 't was om uit je vel te springen,.... hij deed maar 't beste als
ie met het examen ophield,.... 't werd toch hommeles en voor spot het hij zich
niet zetten . .. Dan maar geen timmerman....
Toen meneer Dros met het papier bij Kobus kwam, nam deze 't niet aan.
Verbaasd vroeg de onderwiizer
„Wat is er, moet je 't niet hebben ?"
„Nee, ik schei er uit," zei Kobus.
„Maar ben je nou niet wijs, kerel ? Vooruit, pak 'an en ga als 'n flinke vent
aan 't werk !"
„Nee." 't Klonk heel beslist, schoon weinig beleefd.
Dros voelde even boosheid opkriebelen 'n dergelijken toon was hij van z'n
jongens niet gewend, Maar dan bedenkend, dat het ongewone van dezen dag
Kobus wellicht wat overstuur had gemaakt, zei hij bedarend
„Kom j vooruit, stel je nou niet aan. Ga nu kalm aan je werk, zoo vreeselijk
is het niet." En om den jongen het bijdraaien makkelijker te maken, legde hij
het papier op de bank.
Doch Kobus was vastbesloten, z'n oude, lang onderdrukte koppigheid triomfeerde. Resoluut schoof hij het papier van den bank, zoodat het op den grond
viel. De zaak begon nu 'n ernstiger wending te nemen,.... de jongens keken
verwonderd, er kwam 'n spanning van aandacht in de klas :.... Kobus, die dienstweigerde, dat kon interessant worden,. ..als de stille 'es losbarstte, wie weet wat
je dan beleefde....
„Zou je het papier misschien op willen rapen ?" vroeg Dros kalm, maar met
iets in z'n toon, dat dengenen die hem kenden, onweer voorspelde. Als hij zoo
sprak, was het geraden spoedig in te binden of je kreeg 'n duw....
Kobus echter vertrok geen spier, deed alsof ie stokdoof was.
,,Hour je me niet ?"
Kobus bleef zwijgen.... De anderen keken met groote oogen en vol
zou meneer nu driftig worden, op gaan pijpen, de stille er uit smijten ?
Nog eenmaal probeerde Dros het met zachtheid. Eigenlijk begreep hij Kobus'
houding niet goed, dit optreden van 'n jongen, met wien hij nooit last had gehad
kon hij onmogelijk thuis brengen.
„Brinkers, je vergt we! erg veel van m'n geduld, maar ik wil aannemen dat je
niet weet wat je doet.... Nu voor de laatste keer rasp dat papier op en ga
a.an je werk."
Kobus bewoog geen spier van z'n lichaam.
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„Niet dus.... Best, blijf dan maar zitten. We spreken mekaar wel nader. En
tot de anderen, die nog steeds in afwachting zaten : „Jullie gaan gewoon door,
he ? En denk er om : geen gepraat."

Toen Dros 't lokaal verlaten had, omringde 'n opgewonden stelletje jongens
Kobus, in hun oogen was hij in- eens 'n kerel van stavast geworden. Maar op al
hun drukke uitroepen reageerde hij met geen woord en hun voorspellingen van
straf maakten geen indruk....
Met hetzelfde onbewogen gezicht, waarmee hij
zoo straks z'n onderwijzer getrotseerd had, bled hij zitten, hij zag wat bleeker
dan anders, meer bijzonders kon echter nieinand aan hem ontdekken.... Heel
spoedig lieten de jongens hem alleen, ietwat ontnuchterd.... 't Bleef toch 'n rare
en in den tuin bespraken ze onder elkaar druk het geval....
In het nu leege lokaal zuchtte Kobus diep,.... even brak de spanning in hem.
Maar onmiddellijk daarna wist ie weer heel zeker, dat hij nooit toe zou geven.
D'r zou vast 'n heele hoop met hem. gebeuren Dros zat natuurlijk bij den
directeur, met 'n sisser liep d it niet af,.... en toch, ofichoon hij 'n moeten verschijnen op het bureau ellendig vond, allesbeheerschend leefde cl6ze gedachte
volhouden.
4.
Martin luisterde glimlachend naar het verhaal, dat Dros hem deed over 't juist
gepasseerde.
„Zoo, heeft meneer eindelijk z'n kop 'es getoond....
Nou, ik moet je zeggen,
'k heb al lang bij me zelf loopen denken wanneer krijgen we zoo iets 'es. In
z'n dossier vie! me op, dat verschillende menschen klaagden over z'n koppigheid.
en hier merkten we er nooit wat van...."
„Nee, ik stond er werkelijk van te kijken. 't Was altijd 'n zonderlinge jongen,
op wie ik geen vat kon krijgen, maar zooiets...."
„'t Beste lijkt me de zaak maar meteen of te handelen. De directeur is naar
'n vergadering en komt van avond pas thuis, zoolang te wachten is niet goed voor
Kobus. a zal hem laten halen, blijf je nog even ?"
'n Paar minuten later kwam de jongen binnen, uiterlijk heel onbewogen, alleen
z'n handen beefden iets.
„Zoo," zei Martin, „ik hoor daar 'n heel raar verhaal van meneer Dros over
je, Kobus ! Je wou niet gehoorzamen he ? Waarom was dat ?"
Kobus zweeg.
Ik zou het
„ja, daar sta je nu als iemand met 'n hopeloos spraakgebrek....
verstandiger en flinker van je vinden, als je zei, dat je in de klas zoo straks 'n zotte
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bui had, maar dat je toch liever weer als 'n normale jongen wou doen.... Dan
konden meneer Dros en ik probeeren of we aan de zaak nog niet 'n mouw konden
passen.... Kom vooruit, kerel, Beef antwoord waarom deed je zoo vreemd ?"
Kobus zweeg.
„Split het je ?"
Kobus knikte ontkennend.
„Ah, zoowaar 'n teeken van leven, al blijft het bij gebarentaal.... Maar hoor
'es vrind, we zijn hier niet in 'n doofstommeninstituut. Ik wil graag van mijn kant
je helpen weer uit de put te krabbelen, waarin je jezelf hals over kop neergegooid
hebt, maar dan moet je toch 'n klein beetje anders doers.... Nu voor 't laatst :
wil je behoorlijk antwoord geven, ja of nee ?"
Kobus zweeg.
„Ja, dan kan ik er verder ook niets meer aan doen.... Ik heb nog belangrijker
dingen te behandelen 66k en 'n levend standbeeld van jouw proportie in m'n
kamer vind ik geen versiering.... Dan moet het maar hard tegen hard...."
Marcin belde. Toen de portier verScheen :
„Och, Meezen, wilt U deze jongen in de cachot zetten ? U hoeft geen werk
uit de kias te halen, hij kan z66 opgesloten.... Nou vrind, ga maar met de meester
mee. Mocht je soms van gedachten veranderen, dan heb je slechts te bellen, ik
ben te alien tijde bereid...."
Kobus draaide, nog steeds zwijgend, 'n halve slag om en verdween
Toen
de deur achter hem dicht was, zei Martin :
„Ik ben benieuwd hoe lang hij het vol houdt
Toch typisch, dat ie nu zoo
onverwacht van die kant zich laat zien...."
„Ja, ik begrijp het, om U de waarheid te zeggen, nog niet
Als ik hem nou
op de een of andere manier 't leven zuur had gemaakt, maar ik kan niets vinden.."
Zou ook maar niet te lang zoeken,.... je bewijst hem te veel eer, heusch.
't Moet uitzieken, en hij moet eens voor goed ondervinden, dat we hier dergelijke
grappen niet dulden."

Toch had Dros geen vrede met het gebeurde. Telkens viel z'n blik 's middags,
weer op Kobus' leege plaats en doorieefde hij de gepasseerde scene opnieuw
toen hij om zes uur vrij van dienst was, kon hij onmogelijk zoo maar naar huis
gaan, eerst wilde hij zien hoe het nu met den knaap stond.... Zou de eenzame
opsluiting wat helpen ?.... eigenlijk had hij heel weinig met cachotstraf op, achtte
de verbeterende werking ervan tamelijk problematisch, schoon hij toe moest geven
dat het soms noodzakelijk was 'n jongen te isoleeren.
Toen Dros de cel binnentrad lag Kobus lang uit op de brits
ietwat verwonderd keek ie op bij dit bezoek. Opstaan of groeten deed hij echter niet en dit
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scheen Dros 'n weinig gunstig teeken. Desondanks besloot hij 'n poging tot verzoening te wagen en dus niet achtend Kobus' weinig tegemoetkomende houding zei hij
„Ik kom 'es even kijken of je nu meer voor reden vatbaar bent, jongen, dan
van ochend. Maar ga eerst e's recht op zitten, want zoo kan ik niet met je
praten."
Kobus deed wat verzocht werd, doch zei niets.
„Zoo, da's tenminste 'n begin. En vertel nu 'es, kerel, wat was dat nou van
morgen ? Waarom deed je nou plotseling zoo vreemd . Kijk 'es, ik weet wel,
dat er eigenlijk was afgesproken om je alleen te laten zitten, totdat je zelf bakzeil
zou gehaald hebben maar toen ik van middag je leege plaats zag en bedacht,
dat we toch altijd 't goed samen hebben kunnen vinden, toen zei ik tegen me
zelf : nee, ik wacl't niet, ik ga naar hem, toe, want ik ben er van overtuigd, dat
ie spijt heeft
. En heb ik dat zoo ver mis ?"
Kobus bekeek standvastig den muur tegenover zich.
„Misschien denk je, dat het nu toch niets meer geeft of je wat zegt, daar je je
straf toch uit zult moeten zitten. Als dat waar was, zou je me hier niet zien,
want je gelooft toch zeker niet, dat ik hier gekomen ben, speciaal om je nu nog
'es te laten voelen, hoe fijn of je er in geloopen bent, is 't wel ?"
Kobus knikte van nee.
geloof je eigenlijk wel, dat ik 't goed met je meen ?"
„Hm,.
„jawel,"
't klonk heel zacht, doch er was tenminste 'n klank te hooren.
„Maar man, doe dan niet zoo vreemd.... ik heb wel 'es meer koppige jongens
gehad en ik weet, dat het erg moeilijk voor ze is om hun onwil te breken —
Naar eens =Set het toch.... Het wordt je nu toch zoo makkelijk mogelijk gemaakt.... Tenzij je aan mij z616 het land zou hebben, dat je me liever van
achteren dan voren zag.
'n Ontkennend gebaar.
„Nou dan.... zei Dros, blij dat hij scheen te winnen, „zeg nou 'es eerlijk Kobus,
zou je de zaak liever niet in orde hebben, spijt het je, wat vanmorgen gebeurd is?"
Kobus zweeg en keek opnieuw strak naar den muur.
„Wil je 't niet zeggen ?"
'n Langzaam doch beslist nee knikken.
Dros zuchtte,.... het wolkje als 'n man's hand was weer verdampt blijkbaar.
„ja, dan weet ik het verder ook niet," zei hij tenslotte. „Wanneer jii met alle
geweld niet geholpen wilt wezen, in vredesnaam, zie dan zelf maar hoe je hier
uitkomt"..
*

Toen Dros zich verwijderd had nam Kobus z'n oude houding opnieuw aan....
Even kwam 'n vleug van berouw en 'n aandrift om te bellen, de man zoo terug
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te roepen.
Doch hij bracht het niet verder dan tot 'n flauw voornemen,.
veel heviger leefde de wil om door te zetten weer op.... Hij zou ze hier e's
laten zien, dat alles, alles hem koud liet,.
nee, hij wou niet toegeven....
*

„Zoo baas — kwam je uit de cachot ?" vroeg de directeur, die juist z'n kamer
verliet. „Ik hoorde daarnet van meneer Martin, wat er gebeurd is .... En, trok
ie al wat bij ?"
„Nee directeur, niets. 'k Had evengoed direct door naar huffs kunnen gaan.
't Is nog hopeloos."
„Misschien had je ook beter gedaan met hem niet op te zoeken. 't Doet je
goeje hart alle eer aan dat je ging, maar heusch, dergelijke types rijpen het best
in de stilte
. In elk geval — nu blijft ie zitten tot ie zoo week is als beter,"
„Ja, ik geloof ook, dat het 't eenige is
Maar 't spiit me
."
*

Vier dagen hield Kobus vol, bier Lange dagen, gedurende welke hij niemand
dan den portier, die eten bracht of hem even liet luchten....
Overigens lag
ie languit op de brits en luisterde naar de gedempte geluiden van 't gestichtsleven,
die door de dubbele deur vermochten heen te dringen of ontcijferde de muurkrabbels, waarmee generatie's gestraften voor hem de [wand hadden versierd
Den vijfden morgen voelde hij 't niet langer te kunnen volhouden,.. hij
hoorde de stappen van den heengaanden portier wegsterven,.. nog zoo'n dag,
nee.. .. Toen belde hij, vroeg den directeur te spreken, slikte gedwee het standje
en den goeden raad en verscheen opnieuw in de groep
zag

Drie maanden moest Kobus wachten op het volgende examen. Dit keer slaagde
hij zonder ongelukken en hij werd overgeplaatst naar de vakgroep der timmerlui.
Van Maanen, z'n nieuwe leider, hield er 'n zeer persoonlijk systeem op na.
Hij had 'n klas werkjongens van den lastigsten leeftijd en deed er mee wat ie
wou. Er waren collega's, die het bij hem 'n vrij gevochten bende vonden en inderdaad kregen menschen, die bij voorkeur hun werk deden volgens de oude beproefde
methodes, in de timmermansafdeeling haast ieder oogenblik van den dag redenen
te over om hun haren grijs te ergeren. Het ietwat plechtige „meneer" werd door
de jongens nooit gebruikt, „oome Kees" stond aan 't hoofd der zaken, oome Kees
werd beschouwd als 'n oudere broer en allerminst als de man, die uit den aard
der zaak er óók stond als de wachter der gestichtswetten.
Ein ding haatte van Maanen als de pest : eentonigheid. Vroeger op school was
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hij 'n ongelooflijk lastig leerling geweest, die bijna dagelijks zondigde tegen de vaststaande gewoonten. Toen hij in 't gesticht kwam en zag hoe er alles geregeerd
werd door 'n bel, hoe er nooit variatie was, doch ieder gebeuren van 's morgens
vroeg tot 's avonds laat precies geschiedde volgens nimmer wisselende regelmaat
toen begreep hij 66n ding niet dat de jongens het er uit hielden. Voor zich zelf
had hij al de grootste moeite zich aan te passen en ofschoon hij uit paedagogiekboeken genoeg wist van de zegenrijke gevolgen van regel en orde speciaal voor
de bandelooze naturen, die hier hun toevlucht vonden, nochtans voelde hij telkens
weer neiging dwars tegen den draad in te gaan.. 0, de ellende der taaiheid —
iederen maandag bruine boonen, iederen zaterdag erwtensoep, elken morgen zeven
uur opstaan, elken avond negen uur bed-tijd, alle zondagmiddag wandelen, alle
zondagavond pap, .... en dat steeds maar door, steeds maar door, met als heel
enkele variatie 'n feestje op Koninginnedag of met Kerstmis — was het ten slotte
wonder dat nu en dan 'n wat avontuurlijke knaap de boel 'es op stelten zette of
er tusschen uit kneep ? Zeker hij wist het wel 'n gesticht kon niet wezen als
'n Sinterklaaspak vol verrassingen en 'n janboel behoorde niet tot zijn particuliere
idealen, ook kende hij bij ervaring de waarheid dat afbreken altijd makkelijker is
dan scheppen.... Doch naast al de noodzakelijke wetten moest dan staan 'n even
noodzakelijke vrijheid en omdat orde onmisbaar was, was even onmisbaar
afwisseling.
Na veel zoeken en tasten meende hij den juisten weg gevonden te hebben. Dat
anderen 't er niet mee eens waren, z'n methodes dwaas oordeelden en z'n beschouwingen overdreven, liet hem koud. Oome Kees wilde hij zijn, die tusschen z'n
jongens stond als hunner een, die meedeed met hun spelen, meeleefde met hun
moeiten, die nooit van z'n leven saai was, en altijd opgeruimd.... Moeilijk ?
hij kreunde er soms onder, maar als .hij alleen was, . teleurstellend ? hij
klaagde er vaak over, maar tegen God — de jongens zagen slechts hun vroolijke
Oome Kees, die echter 'n paar oogen in z'n kop had, waar je respect voor bezat.
Want van Maanen was geen oppervlakkige grappenmaker, die de wereld het aanzien
schoon er vaak in z'n groep 'n leven heerschte
gaf van 'n moppentrommel
als oordeel, zoodat ernstige orde-houders hun hoofden schudden en „hij 's weer
bezig" mompelden, hunsondanks met 'n zekere jalousie — het kon er ook muisstil
zijn, als er gewerkt werd of als hij vertelde — en beide, rust en lawaai, was er,
als hij het wilde. —
In deze omgeving nu verscheen Kobus en 'n kat in 'n vreemd huis vermocht
niet schuwer te wezen dan hij Werkelijk met verlangen dacht hij terug aan
het vreedzame leven in z'n vorige groep, je mocht dan bij meneer Dros niet zoo
vrij zijn als hier, honderdmaal liever gaf ie al het nieuwe cadeau voor de oude,
kalme, vertrouwde sfeer .... En dat de jongens zelfs degenen, die bekend stonden
als lastige of onbetrouwbare elementen — met die malle kwibus van 'n van
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Maanen wegliepen, was hem 'n raadsel, Dros mocht hem dan vaak benauwd hebben
gemaakt met z'n altijd willen praten, d6zen vond ie gewoonweg onuitstaanbaar
Nooit wist je, wat je aan hem had, den eenen dag deed ie zus, den anderen zoo, .
als ie vroolijk was, zat je in de rats voor z'n moppen, als ie ernstig was, begon
je aan allerlei te denken, dat je onrustig maakte en waarom je je vroeger nooit
'n paar maal
bekommerde .... Nu hield Kobus niet van dergelijke Bingen,
zich schuldig gevoeld tegenover z'n moeder,
nooit gekende sensatie
had ie
zooiets was beroerd, 't maakte je van streek, 'n tijdje kon ie de gedachte niet
kwijt, . en dat alles door het lamme geklets van van Maanen, die heel niet
't speciaal tegen hem had gehad, doch zoo in 't wilde weg maar wat vertelde over
't geen moeders eigenlijk deden voor hun kinderen.... D'r waren /flier jongens
stil geworden, dat zag Kobus wel nou, hij vond het geen manier op deze wijze
je aan te pakken. Als meneer Dros met je beginnen wou, kon je hem ontloopen,
hier stond je machteloos, omdat het net 'n verhaal was, dat je voor je plezier werd
verteld
ondertusschen !
En dan dat gezeur van „Dome Kees" — Kobus deed er niet aan mee, hij bedankte er voor, hij zei meneer, zoo als in andere groepen. zou-d-ie daar tegen
n wild-vreemden vent oome zeggen !.... hij nooit, hij hield niet van die halfzachte smoesjes . En toch was 't vervelend, want de jongens lachten hem uit
en van Maanen trok telkens 'n plechtig gezicht, als hij 'em 'es wat vroeg, om te
pesten natuurlijk, .... gelukkig was ie niet erg vragerig aangelegd Echter,
altijd kon je er niet buiten.. . .
Nee, ... als Kobus zoo 'es 't voor en 't tegen van de nieuwe groep afwoog
tegen dat van de ouwe, dan won de laatste het .. . . 't Was hier 'n zoodje, echt
'n zoodje....

Van Maanen bemerkte heel goed, dat Kobus moeilijk zich aanpassen kon in
z'n nieuwe groep en dat hij speciaal de meneer er van met 'n scheef oog beschouwde.
Innerlijk had hij de grootste schik, toen hij zag de wanhopige pogingen, welke
de jongen aanwendde om buiten schot te blijv en en z'n oude isolement te handhaven. Ten opzichte van de andere verpleegden lukte deze taktiek hem uitstekend,
ze zeiden ronduit, dat ze Brinkers 'n doojen diender vonden en na enkele vruchtelooze pogingen lieten ze hem links liggen,. . van Maanen zelf wachtte zich er
wel voor op duidelijke wijze contact te zoeken, van Dros had hij genoeg gehoord
cm er van overtuigd te wezen, dat dit 'n geheel verkeerde manier zou zijn.
Toch was hij geen oogenblik van plan, Kobus in z'n vet gaar te laten smoren.
Het feit, dat de jongen na enkele dagen al zich begon te verweren tegen de groepsgeest, wees er op, dat ditmaal even 'n zwakke plek was geraakt, . nu werd het
slechts de kunst om op het juiste moment plotseling Kobus te overrompelen.
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Of het lukken zou, wist ie niet,.... Dros, voor wiens capaciteiten als leider van
Maanen de grootste waardeering bezat, had steeds gestaan als voor 'n muur en
hij meende niet, dat hij het zooveel beter kon. Echter probeeren wilde hij het,
en het leek hem 'n niet te onderschatten voordeel, dat hij uit dezelfde stad als.
Kobus kwam.
Dies begon hij, als terloops, zoo nu en dan van Utrecht te vertellen, eerst wat
van het ontstaan en de verdere geschiedenis der stad,.... sappige verhalen van
krijgshaftige bisschoppen en woelige burgers, die jongens konden interesseeren.
Onderwijl lette hij scherp op Brinkers en ofschoon Kobus met aandacht luisterde,
bepaald meeleven deed ie toch niet. zou hij 'n uitzondering maken op de groote
massa der verpleegden en er geen stedelijk chauvinisme op nahouden ? .. Van
Maanen wierp het over 'n anderen boeg, sprak over z'n eigen jeugd,.... hoe hij
zwierf door de straten en meedeed met de oorlogen tusschen de jongens der verschillende scholen, . . .. hoe klein Utrecht toen nog was, hoeveel grooter nu —
en ja, blijkbaar kreeg hij thans houvast, want Kobus' oogen begonnen te schitteren
en telkens als van Maanen noemde 'n bekende straat of 'n bekend gebouw, zag ie
den jongen vol belangstelling knikken.... De visch wou wel bijten, dus maakte
expres vergiste hij zich telkens,.... 'n paar maal
hij het aas wat aanlokkelijker
opende Kobus de mond om te verbeteren, doch beheerschte zich nog,— maar
toen van Maanen de voor Utrechtenaren onvergeeflijke flater maakte door de
hoogte van den Domtoren als nog geen honderd meter op tegeven, werd het Brinkers
te veel.... In-eens riep ie
„Nietwaar, oome, hij 's we! honderdachttien nou !"
Van Maanen smoorde met moeite 'n juichkreet. Dit kon gelden voor 'n dubbele
overwinning, 'n schreeuw van meeleven en oome !. .. Maar hij hield zich goed
en zei minachtend :
„Wel zeker, honderdachttien.... Wat weet jij er nou van ?
„Ik kom toch zeker ook uit Utrecht !"
„Jij ?.... Goeje genade man,— en dat wist ik niet eens. Stel je voor, 'n
stadgenoot in mijn groep .... En alsof hij bar verrukt was over de ontdekking,
begon hij Kobus nu zeer persoonlijk in 't gesprek te betrekken,.... deed alsof
hij allerlei dingen niet meer precies wist en riep hem dan als scheidsrechter,....
en de jongen, glorieerend, praatte meer, dan ie in maanden had gedaan....

Voor 't eerst was Kobus verzoend met z'n meneer Toch zoo'n kwaje vent
Ja, nou zou-d-ie voortaan maar oome zeggen, net
niet, al deed ie wat raar....
als de anderen, iemand uit dezelfde stad.... En gelukkig was ie niet zoo zeurderig
als Dros,.... toen ze samen nog 'n beetje nakletsten, ging het heel gewoon over
de buurt waar ie woonde en over z'n moeder en wat z'n zusters deden.. Oome
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rn, erg gesteld er op was Kobus nu niet,
Kees zou 'es naar z'n huis gaan,..
maar aardig was het toch wel van de vent om 't aan te bieden... Hij kon dan
meteen mooi
eerste werkstukje meegeven, zoodoende merkte moeder ook 'es,
dat ie nou werkelijk wat nuttigs leerde... .
Nog 'n ding gebeurde er in lien tiid : Kobus kreeg 'n anderen naam. Om z'n
jongens wat smaak te leeren krijgen in gezonde ontspanningslectuur las van Maanen
soms nam hij bij wijze van homoepathisch geneesmiddel een of ander
veel voor
prikkel-romannetje bij de hand en hoopte dan door aandikken ook wel door
weglaten — z'n hoorders attent te maken, zonder preeken en zonder waarschijnlijk
toch nuttelooze waarschuwingen, op het zotte en verwerpelijke van dergelijke
leesstof.... Een Bier verhalen nu vertelde van 'n ongeloofelijk-rijken en tevens
ongeloofelijk-kalmen Engelschman, lord John, die de meest schrikkelijke avonturen
meemaakte en nochtans nimmer z'n flegma en z'n oogglas verloor . De gedachtesprong was gauw gemaakt, Kobus was de bedaardheid zelve, Kobus was nog door
toen hij op 'n keer, zonder ook maar 'n spier
niemand op 'n driftbui betrapt
van z'n gelaat te vertrekken, dwars door 7'n stoel heenzakte, ontving hij onder
lastig in 't gebruik
algemeene toejuiching de naam van lord John. De titel
verdween zeer spoedig, na 'n maand dacht niemand er meer aan hem als Kobus
aan te spreken : John werd het en John bleef het en weldra noemde 'n ieder, van
directeur tot linnenjuffrouw, hem bij z'n engelschen bijnaam. — In 't begin vond
ie het zelf 'n beetje vervelend, 'n paar maal weigerde hij bepaald er naar te luisteren, dock tegen den algemeenen stroom oproeien vermocht ie toch niet, tenslotte
legde hij er zich bij neer en wist op laatst niet beter of 't hoorde zoo.
(Slot volgt).

EEN SOCIALISTISCHE ROMAN
DOOR

J. VAN HAM.

Ditte, een menschenleven, door Martin Andersen Nexti vert. door

Bienfait').

Sinds Pelle Erobreren is NexO een schrijver van Europese vermaardheid. Nu
Ditte Menneskebarn, het vrouwelike pendant van Pelle, in het Hollands vertaald
is, heeft het misschien enige betekenis NexO en zijn werk eens met enige aandacht
to bezien.
Nexii heeft een merkwaardig leven achter de rug. Hij is nu een man van 56
jaar, is beroemd en woont in een prachtige villa, maar heeft de armoe en ellende
gekend als niet een. Al wat hij in Pelle en Ditte aan lijdend pauperisme beschrijft
is door hem zelf beleefd of in zijn naaste omgeving aanschouwd.
In een van de armste wijken van Kopenhagen geboren, was hij van zijn negende
jaar koeienwachter op Bornholm of met zijn vader aan het steenkloppen. Een paar
jaar later vond zijn vader, dat hij zich nu verder in het leven we! redden kon
en stuurde hem de wereld in. Zo kwam hij bij een boer, waar hij voor 20 kronen
per half jaar van 's morgens half drie tot 's avonds in de weer was. Na een jaar
had hij er genoeg van en werd schoenmakersleerling. Zes jaar hield hij het uit,
Coen lokte het leven in de frisse lucht zo sterk, dat hij weer van vak veranderde
en opperman werd. Daar leerde hij onder de makkers het socialisme kennen, welks
grote verkondiger hij worden zou. Ondertussen had hij in zijn schoenmakersperiode
zijn tijd reeds goed besteed. In zijn weinige vrije uren bij een 14-urige werkdag,
maar vooral als hij zo nu en dan zonder werk was, had hij gelezen, gewerkt en
weer schoolgegaan. In de winter van '91 op '92 lukte het hem met de hulp van
een paar vrienden op het laatste ogenblik geld genoeg bij elkaar te krijgen om
een „HOjskole" te bezoeken. Zo'n school is een inrichting voor volwassenen, waar
zij, volgens het idee van Grundtvig, verdere ontwikkeling kunnen verwerven, zonder
,dat er eksamens of bevoegdheden aan verbonden zijn.
Dit half jaar is van de grootste betekenis voor hem geweest, een nieuwe wereld
I ) Uitg. van Holkema en Warendorf Amsterdam 1924.
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ging voor hem open en de omgang met de andere leerlingen, vooral op de debatavonden, zou hij zich nog lang daarna met vreugde herinneren. In 't voorjaar was
de kursus afgelopen en kreeg hij een betrekking aan een landbouwproeftuin en
landbouwschool, en kwam in huis bij de weduwe Molbech, die zijn weldoenster
zou worden. De volgende winter ging hij weer naar school en kreeg daarna een
betrekking aan een partikuliere school in Odense. In de vakantie viel hij echter
op een nacht, na een ingespannen fietstocht in een bos in slaap en kreeg een
longontsteking. Zonder Fru Molbech, die hem een half jaar lang verpleegde en
hem 400 kronen verschafte om naar het Zuiden te gaan, was dit het ,einde geweest.
Nina twee jaar reisde hij in Italie en Spanje, leefde van zijn 400 kronen en van
het weinige, dat de bladen hem uitbetaalden voor de artikelen die hij schreef. hij
leefde onder de armsten, werd er zelfs nog weer een keer ziek, maar werkte er
overigens hard, leerde de vreemde talen, bestudeerd e de vreemde literatuur en
wist zich met het weinigje dat hij verdiende, net in het leven te houden. Geld
om terug te reizen had hij niet. Eindelik wist hij in een Franse haven op een boot
te komen. Zijn longen waren genezen, toen hij tuiskwam, maar een hardnekkige
dysenterie had hij uit den vreemde meegebracht. Dat was in 1896. Het volgend
jaar bezocht hij de rijkskursus waar de onderwijskrachten worden opgeleid en werd
benoemd tot leraar in bet Deens aan een school in Frederiksberg. Daar schreef
hij zijn eerste boeken. Sinds 1901 leeft hij alleen van zijn pen.
De novellenbundel die in 1898 onder de tietel Skygger (Schaduwen) van hem.
verscheen bevatte voor het grootste deel schetsen die hij reeds in bet Zuiden geschreven had. Zij laten reeds duidelik zien wat de sterkste zijde is van NexO's
talent : de beschrijving van het zieleleven der armen.
Van de vele boeken, die daarna verschenen zijn de belangrijkste Dryss, Soldage,
Pelle Erobreren en Ditte Menneskebarn.
Dryss is een somber boek. Het karakter van het boek spreekt het best in de
tekening van de ziekelike Bauder, een wrak, een stakker, die het liefst maar sterven
zou, een die smeekt om de dood, maar zijn ellendig bestaan voort moet slepen
als een eindeloze bitterheid. En daartegenover de sterke, een die geschapen is
om het leven te genieten met voile teugen. Gezond en vol levenslust. Maar terwiji
de zieke gedwongen wordt te leven, wordt de sterke neergeslagen ; tyfus maakt
in een paar dagen een eind aan zijn Leven.
En Bauder, die zoekt naar de betekenis van het leven, vindt niets. Het is „drys."
Drys is het vallen der fijne droppels in de motregen, het is het vallen der korrels
uit de korenaar, drys is het komen en gaan der mensen, het is het uiteenv alien
zonder doel. En zelfs een ritme, schoonheid, vindt hij er niet in. Alles gaat zonder
resultaat te gronde. Het goede en het kwade, het gaat beide te niet.
Met dit boek heeft Nexii zich het pessimisme uit het lijf geschreven. Zijn andere
werken spreken van toekomstverwachting. Tot het zien van de dingen in het licht
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heeft waarschijnlik de tweede reis naar het Zuiden ook het zijne bijgedragen.
Direkt gevolg van die reis is Soldage, een boek over Spanje, geen reisherinneringen a la Couperus, maar naast enthousiaste landschapsbeschrijving krijgen we
het meest intieme kontakt met mensen, vooral met de armsten. Hier leren we in
zijn opmerkingen van haat, spot en liefde de schrijver zelf kennen. Hier, in de
beschrijving van de revolutionaire Spaanse armen krijgt hij gelegenheid zijn eigen
socialistiese en anarchistiese belangstelling te openbaren.
Pelle Erobreren is echter zijn eerste grote socialistiese roman.
Pelle is „dg proletarier, naakt, slechts uitgerust met gezondheid en eetlust".
De schrijver zegt van hem : „Hij is zowel u als mij, ons alien, die komen uit
de diepte en opstijgen om deel te ontvangen in de nieuwe dag. Tevoren was hij
het meest verachtelike beest, dat de aarde droeg, en nu is hij de held in levens
grote roman ; de hele wereld wacht op hem."
Dit kleine sitaat is voldoende om de inhoud te karakteriseren van dit grote werk
in vier delen. Voor een groot deel autobiografies is het ook beschrijving van het
ontwaken van het proletariaat, dat de wereld veroveren zal, belichaamd in Pelle
de Veroveraar. Het is niet een gewone socialistiese toekomstroman ; het lijkt b.v.
niet op The Iron Heel van Jack London, het is een geweldig brok realisme, maar
geschreven in toekomstverwachting. En al bezielt ons niet het zelfde ideaal als
Pelle, toch doer ons in deze tijd wel goed zijn grenzeloos vertrouwen in de mens.
Dat deze „veroveraar" in vele vertalingen een zegetocht door Europa heeft gemaakt, verwondert ons niet.
Nog meer menselik is Ditte. In Pelle hindert ons nog wel eens de vele bladzijden theorie, waar de socialist de kunstenaar op zij dringt, zoals het Querido
gegaan is in Manus Peet ; in Ditte treffen we dergelike passages zo goed als
niet aan.
Als heldin treedt in dit boek op een onecht kind, dat zelf ongehuwd moeder
wordt van twee kinderen. Zijn boek is een grote aanklacht tegen de maatschappij
van tans, terwijl over God en de mens in deze roman dingen worden gezegd, die
ons in felle pijn het boek doen neerleggen en ons afvragen of we naar zo'n bitter
mens nog wel langer mogen luisteren. Het werk van NexO is van een acrd, dat
men slechts na aarzeling besluit er over te schrijven. Maar toch hij is niet een
mens, die men voorbij kan lopen. Bovendien deze harde cynicus is ook de meest
tere minnaar. En Ditte, die zo zwak is ten opzichte van haar eer, heeft tegelijk
zo'n diep respekt voor het huwelik, dat ze met Karel, haars ondanks de vader van
haar kind, niet huwen wil, omdat ze hem niet liefheeft.
Het is mogelik zonder een onwaarheid te schrijven een indruk te geven alsof
Ditte een verschrikkelik boek is, van haat tussen de mensen onderling en van
de haat van de schrijver aan het leven zoals het tegenwoordig wordt geleefd ;
het is ook mogelik, zonder een onwaarheid te schrijven, een indruk te wekken
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alsof dit boek is de verheerliking van de liefde, de liefde voor het arme, verdrukte yolk, de liefde tussen moeder en kind, een moederliefde, die zich niet
alleen uitstrekt over het eigen kind, maar over elk kind, dat moederliefde en zorg
nodig heeft.
Dat deze twee beschouwingen mogelik zijn en ze samen de waarheid zijn, bewijst
dat het boek is als het leven zeif en dat men het dus niet tegemoet moet gaan
met een vooropgezette mening omdat men er dan buiten blijft maar het in
zijn mengeling van goed en kwaad moet zien als een stuk leven dat ons wat te
zeggen heeft.
1k zal niet het leven van Ditte nagaan, die als een opgejaagde hoed van de
een naar de ander wordt gedreven, die slechts zorgen en verdriet kent en jong
sterft — op, afgeleefd.
Maar wil wijzen op de heerlike waarheid, die uit deze vreselike lijdensgeschiedenis
naar voren treedt, dat Been enkel leven dat in liefdevolle overgave geleefd wordt,
vergeefs is, en op de waarschuwing, die uit dit boek naar voren treedt, om
slechts met de grootste schroom een oordeel uit te spreken ; want zij, die hier
de meest verworpene lijkt, is de meest begenadigde, de edelste onder de velen,
die op haar neerzien.
Dat er gevaren schuilen in lektuur als deze, hoeft na deze bespreking niet
afzonderlik betoogd, maar voor velen zal de lektuur van een werk als dit toch ook
tot verzachting van oordeel, tot meer begrijpen, tot meer liefde voeren en als zodanig
veredelend werken.

HET LEVEN VAN FRANCESCO CAMPANA')
(C. EN M. SCHARTEN-ANTINK)
DOOR

W. KRAMER.

Alle kunst is in haar wezen symbolisch : schoone ver-beelding van geestelijk
leven. Dit leven, zoo sterk geworden dat het tot uiting dringt, trekt als magnetische
kracht die stof uit de wereld der zinnen, waarin het 't zuiverst gestalte verkrijgt.
En als de ijzerdeeltjes zich schikken langs de krachtlijnen van de magneet, zoo
ordent de stof zich naar den scheppingsdrang van den kunstenaar. Zoo spiegelt
het kunstwerk de geestesstructuur van den kunstenaar, vertolkt het zijn levensgevoel.
ons beperkend tot den roman: wat in den geest van den schrijver klaart tot idee
van wereld en leven, doorlicht en bezielt de stof, die door de beeldende phantasie
wordt gezameld en gevormd.
De idee die naar voile bewustheid dringt, naar belichaming in het zuivere beeld
streeft, is de dynamiek die het werk drijft, is de stuwkracht van het rythme. Haar
gloed bepaalt de levenswaarde der kunstschepping, door deze innerlijke warmte
te onderkennen van alle maakwerk.
Kunst is levensbelijdenis. In de personen van zijn roman gloeit het leven van den
schrijver, hun vreugden en hun smarten zijn de zijne, hun worstelen met de raadselen en moeiten van het leven is zijn worsteling. Zij zijn, met een woord uit de
Zebedeus-overpeinzingen van Van Looy, „de vergestaltingen van zijne eigene
rustelooze eindigheid. — De aard aller wezenen buiten ons, moet in ons zelve worden
erkend, daarom hebben de grooten een wereld in zich ; de scheppingsdrift (van
den kunstenaar) is hem een voortdurende drang tot vrijmaking." leder kunstenaar
kan slechts zichzelf geven : „Was den Kiinstler nicht geliebt hat, nicht liebt, soil
er nicht schildern, kann er nicht schildern" (Goethe).
De idee-beelding te volgen in de bovengenoemde trilogie van het schrijverspaar
Scharten-Antink is het doe]. van deze beschouwing.
1)

Maatsch.ij v. G. en Gk. Lectnur, Arnst. 1923-'25.
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I. DE JEUGD VAN FRANCESCO CAMPANA.
Het verhaal bloeit open in de idyllische atmosfeer van een ademloozen herfstavond op het bergland aan de Italiaansche meren. In den teéren avonddroom zien
wij Francesco verschijnen in het ongeweten geluk van een onbedorven jeugd
„Zijn droomend en tegelijk vorschende jonge wezen scheen een zuiver bloeisel
van de rust en de gestadige kracht van gansch deze grootsche en ongerepte
natuur. — Zijn aandachtige jongensgezicht met de turende zachtbruine oogen,
onder het rankgevormde voorhoofd, werd wonderlijk verhelderd door den lichtenden
westerhemel, waarheen het zich al stijgend hief."
Terug van zijn dagelijkschen tocht naar de Technische school in de stad over
het meer, keert hij naar het huis van zijn grootvader, waar hij woont. „Hij dacht :
waar zou grootvader zijn als ik thuis kom ? Hij zag het begloeide gelaat van den
ouden man, gebogen bij het houtvuur, waarover hun soep te koken king.... Gemoedelijk praatte hij tegen de blokken, die zijn dik-beaderde handen bedachtzaam
verlegden „Kom, ouwe jongen, iij een eindje er onder
dat bevalt je,
"
Rooster je ouwe knoesten maar
Daar staan de twee hoofdpersonen van het eerste deel in al hunne aantrekkelijkheid voor ons.
Francesco was een weer. Alle jongens hadden hun ouders, of hun moeder, en broers
en zusters ; maar deze jongen was alleen bij een eenzamen, ouden man. „En Loch
zou ik met de meesten niet graag ruilen 1" dacht Francesco in een heftige bewustwording van de werkelijkheid.
De vorige pastoor noemde grootvader een wijsgeer en Francesco had dat altijd best
begrepen. Grootvader bezat de gelijkmoedigheid van den wijsgeer. Als de druivenpluk
eens half verregent, zegt hij berustend : „onze lieve Heer vindt wijn-met-water
mooi genoeg voor ons van 't jaar." Hij heeft het diep begrijpen en den milden humor
van den wijsgeer. Als de jager Uberto, de huisvriend, aan het haardvuur zijn
wondere verhalen vol jagerlatijn opdischt, plaatst grootvader in diepzinnige
scherts de moraal achter die verhalen. Waar Francesco zijn eerste liefdesmart lijdt,
tracht de oude, die in een fijn vermoeden begrepen heeft wat er is met den
jongen, door een goedige opgewektheid hem weer op streek te brengen. De oude
Mino is de eenige in de parochie die een Bijbel heeft en hem leest als zijn
levensboek. En zijn geliefde tekst uit Daniel „Zij die vele dingen begrepen zullen
hebben, zullen blinken als de glans des uitspansels," is het gouden licht over dit
herfstelijk leven.
Cechino (verkleinwoord voor Francesco) is zijn oogappel, grootvader is de afgod
van den jongen. Hun samenleven is een idylle. „En de twee keken elkaar aan met
den verstandhoudelijken blik dien ze vaak hadden, alsof ze luisterden in elkanders
ziel. Als Francesco met zijn vreemde vragen komt, die de diepste levensraadselen
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raken, moedigt grootvader aan van ja, enkel met zijn zachten glimlach „Het
was of de goedheid rond dien ouden man alle bekommernissen versmolt. In grootvaders nabijheid werd alle duistere verschrikking onwezenlijk. Grootvader scheen
een goede werkelijkheid, rustig en vanzelfsprekend, en al het andere een kwade droom."
Maar telkens komt die kwade droom hem weer besluipen en de bekommernissen
groeien in dit jonge leven, dat zoo weinig een jongensleven. is. Gedachten zoo wonder
diep woelen in dit jonge leven, dat niet alleen grootvader er soms van verbijsterd staat. Wij worden hier vaak gevoerd aan de grenzen der waarschijnlijkheid.
Francesco's jonge wezen is genoemd „een zuiver bloeisel Van de grootsche en
ongerepte natuur." De natuur is hem lavende moeder. Het liefst zit hij op de rots
achter grootvaders hooischuur, hoog in het midden van zijn overschoon heelal
„Een zuivere gelukzaligheid doortintelde zijn leden, en een bloode trots drong in
hem omhoog, dat de wereld zoo schoon was." Door de oogen van den jongen
droomer zien wij de heerlijke natuurWeelde van het Italiaansche berglandschap.
In zijn verrukking trilt de bewondering der hier levende schrijvers.
Maar zijn oogen worden geopend voor de schrille tegenstellingen in die wreedschoone schepping. Het eerst bij het arglooze verhaal van Uberto over den Naas,
besprongen door den moordenden hermelijn. „De verraderlijkheid ligt in de bedoeling,
daarom wordt de hermelijn wit in den winter." Die woorden verlaten hem niet
meer. Kort daarop beleeft hij het verschrikkelijke zelf : „Francesco was verzot op
hagedissen, en bewegingloos zag hij toe, hoe het verwonderlijk-fijne Bier, in de
sierlijkste bocht verstild, zijn leven zichtbaar maakte in den bevenden klop onder
het teedergeteekende leder van zijn huid. De glimmende oogjes tuurden....
„Wat heeft hij 't lekker in de zon," dacht Francesco, — „en die vlieg al niet
:minder...."
Een eindje verder op de borstwering koesterde zich een blauw-glinsterende vlieg,
en haar welbehagen was evenzeer to zien aan het genietend verschikken der
ragfijn dooraderde vleugels, als aan het tevreden elkander bestrijken der vezeldunne, harige voorpootjes . . • „Kijk hij zich in zijn handen wrijven," zei Francesco
zachtjes, „geen beter leven dan een goed leven, zou grootvader zeggen.. — "
— En plotseling was het gebeurd. Met een onbegrijpelijke snelheid was de hagedis
vooruit geschoten, had in een flits van zijn vlijmende tong en zijn glimlachend
bekje de vlieg verslonden, en zat weer, met den bevenden kiop onder zijn weeke
huid, in een sierlijke bocht verstild, een teeder en verschrikkelijk geheim.
En Francesco, den adem gestokt in de keel, had het roerloos aanschouwd, bleef
roerloos zitten.
Daar had je het weer, het monsterachtige, dacht hij in een starre ontzetting."
Monsterachtig, en toch zoo heel gewoon. „Het was of een verschrikkelijk doorzicht plotseling voor hem openscheurde."
„De verraderlijkheid ligt in de bedoeling," had Uberto gezegd. Het moest. De
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hagedis kon zonder vliegen niet leven. Was de schepping dan toch verraderlijk ?
En wat was God dan ?
Francesco schrikt van zijn verbijsterende gedachten die hij zondig gevoelt. —
„In een groote ontredderdheid van gevoel zat hij daar, te midden van de smaragden schijnselen...."
Er is iets geschonden aan het klare geluk van zijn jeugd. Een argwaan is in
hem ontwaakt, die zijn kinderlijke overgegevenheid aan het leven rondom hem.
ondermijnt. Velerlei verontrustende vragen, de eene geboren uit de andere, be-.
ginnen zijn geest te benarren en brengen hem in innerlijke verwarring en onvree.
Overal speurt hij de ijzeren wet van dood en vernieling.
De wijnpers, die de teer bewaasde groen-goudene druiven vermorzelt tot een
drabbige massa, knarst hem als een foltertuig in het oor : „Het was, in het holle
nachtzwart, een monsterachtig ijzer-geweld, alsof daar een duister misdrijf voltrokk en werd."
En alsof zijn bewustwordend wezen nu ook plotseling van alle kanten de kwellende
waarheden tot zich trok, zoo gebeurde er in die dagen nog lets, dat hem innerlijk
aangreep. De verdorven neef Gherardo opent hem een afgrond van nooit vermoede
gerneenheid.
Dan die ontmoeting met de spelende muzikanten op de boot : de oude met
een doedelzak, de jongere man met de schelle fluit, de jongen met de kooi met de
parkiet. Zij spelen de tarantella, een dans uit het zuiden, de jongen zingt het liefdelied.
Het maakt een geweldigen indruk op Francesco : „Als een wilde vloed was het
door hem heen geslagen de jacht van het rythme, het doordringende doedelzak-gedreun,
de smeulende gloed van de donkere, fluweelen jongens-stem. Hij huiverde, hij zag
bleek. Het was of hij iets herkende, iets sombers en iets wreeds, maar dat heerlijk
was en vervoerend boven alles wat hij ooit had gehoord of geweten, en hij begreep
het niet."
Het is een eerste intuitief aanvoelen van den liefde-hartstocht. Mooi is dit motief
hier gegeven als een ouverture op de wreed-zoete muziek der liefde, die zijn jonge
leven binnenkomt met het meisje Agatha. Later zal hij die muzikanten nog eens
ontmoeten. 1) Dan zal hij het lied van den duisteren, stralenden hartstocht dieper
verstaan, als hij in onvruchtbare dolingen heeft geproefd de sombere wreedheid
van den hartstocht, als daarna het stralend wonder der liefde voor de vrouw Agatha
de volheid van geluk in zijn leven heeft gebracht.
Francesco's rapporten van de school zijn vaak niet zoo goed als die van andere
jongens, doordat hij niet als zij al zijn ijver samentrok op het precies noodzakelijke,
maar zoovaak zijn uren verdroomde.
Het getal a, de logarithmen, de teekening op een kalender die een ander niets zou

1) Het eeuwige licht, 112 vlg.

34

HET LEVEN VAN FRANCESCO CAMPANA

zeggen, brengen hem aan het peinzen over de diepste levensraadselen : „Een oogenblik
stond Francesco stil. Een duizelingwekkend verschiet ging plotseling voor hem
" „God ! God !" stamelde
open . . . . Dus je leefde tusschen twee eeuwigheden
herhaalde hij in zichzelf, „de peillooze
hij verbijsterd. — „De eeuwigheid"
eeuwigheid binnen in me . . . ."
Het hoogtepunt van dichterlijke extase bereikt deze droom van oneindigheid,
waar Francesco verdiept ligt in de beschouwing van een orchidee, waar zijn verbeelding ingaat in het inwendige van de bloem : „Het is een wereld waar wij in
binnenkomen ! We wandelen over wolken van protoplasma, als door een dageraad
beschenen, totdat we komen aan een stralend robijnrooden vijver. „Dit is een
vocuole," fluistert de bloemegeest." En dieper dringt de geest, tot binnen de moleculen, tot in de laatste kleinheid, het atoom. „O God ! het atoom is een onmetelijke
koepeling rondom mij, het atoom is een rozerood heelal, en flonkerende robijnroode sterren wentelen er in de eeuwige verten, die nooit en nooit een einde
nemen, want de deelbaarheid en de diepte van het kleine zijn eindeloos en eeuwig."
Wel mocht Mino spreken van „zijn genialen jongen." De veertienjarige knaap is
hier de verpersoonlijking van de natuurverrukking zijner scheppers die hem sieren
met hun liefde. Zoo is ook het dagboek van Francesco, dat grootvader vindt en
met ontroering leest, wei wonderlijk rijk voor zulk een jong leven.
Na het ontwaken uit een bangen droom zag hij grootvader met zijn lieve, zorgelijke
gezicht voor zijn bed staan en de gedachte welt op : „Zou zoo het leven ook een
benauwde droom kunnen zijn, waaruit je wakker werdt in de eeuwige waarheid,
en God over je heen gebogen ?"
't Is wel een schoone geest waarin zulke gedachten bloeien.
In Francesco teekenden de Schartens een ideaal. Zij zien hun jongen met die
liefde waarmee grootvader en Uberto hem volgden op den kerstavond : „En in het
maanlicht, dat uit den besneeuwden nacht als een blauwe lichtdamp door de rossigduistere keuken vloeide, zagen de mannen den jongen staan, blank en eenzaam
zijn omhoog geheven gezicht."
Zijn vragen zijn de levensvragen der auteurs, zijn bewondering is de hunne.
Werd daardoor dit jongensleven vaak te irreeel, te idyllisch, dit gedachteleven te
zwaarwichtig voor zulk een leeftijd, als tegen het boek is aangemerkt'), wij aanvaarden het dankbaar als een frischgeurende bloem in onzen tijd van zooveel materialisme en geestelijke dorheid.
De grondidee, die deze trilogie draagt, moet ontstaan zijn in den bangen tijd
van den wereldoorlog. De wet der vernieling in de schepping, het raadsel van het
lijden in het leven, de worsteling van liefde en boosheid benauwden toen met
1) J. Petri. „Een Idyllische Epiek". Alg. Weekblad v. Christendom en Cultuur,
18 September 1925.
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zoo hevige kracht het gevoelige gemoed. Zulk een gemoed wordt midden in die
hel van verdwazing geworpen : Francesco komt om op een duikboot.
Van jongsaf hebben die duistere levenswaarheden hem benauwd : „Waarom
meet alles toch zoo gruwelijk toegaan ? — Want dat het meet, dat begrijp ik ook
wel, grootvader . (Het betreft hier het dooden van dieren). Maar waar Om moet
het ? Het is toch verschrikkelijk, als je je er in denkt : vermoord, vermorzeld te worden
op zoo'n ontzettende manier
"
Hij leest eigen leed in de oogen van hun oude geit, Bettina : „Vragend zagen haar
groote, zwart-glanzende oogen van onder het ruige kop-haar hem tegemoet, met
een smeulend, smachtend verlangen. Net of ze uit een gevangenis keken, dacht
Francesco, en hij ervoer het met een lichten schrik, dat ze elkaar aanzagen, zooals
menschen elko ar kunnen aanzien. Wat lag er in die hulpeloos starende oogen
voor een eenzaamheid en onverklaarbaar verdriet ? Waarom dacht hij plotseling
weer aan het verhaal van Uberto over het hermelijn en de doodbloedende haar ?"
Het is dit gevoelig inleven in de natuur, dat ook de bizondere bekoring geeft
aan de natuurteekening in dit boek. Een enkel voorbeeld : „Het wazig-blauwe meer,
teederlijk barnsteen-kleurig doorwiegeld, fluisterde aan den oever zijn doorschijnend
geheim." „Recht tegenover hem, langs de donkere hooischuur, wrong zich een
oude wingerd omhoog en spreidde de dartelheid zijner blauwgroene bladeren tot
over het dak tegen de lucht."
Het opmerken ook van het geringste detail maakt de visie zoo reeel : „In het
nauw bewegend water kwam een opengesperd visschen-snoetje boven, en verdook
weer, terwiji drie of vier zilveren parels opstegen in het bleek-groen vervloeiend
kristal."
Het eigen genot der schrijvers in de pracht van het Italiaansche landschap spreekt
in een taal even fijn van beeld als van klank, maar geeft ook sours een te veel, waardoor
het motief schuil gaat onder te weelderige omlijsting.
Met het plotseling sterven van Grootvader wordt het zonnig geluk in dit jonge
leven geheel verdonkerd en Francesco wordt steeds dieper de „Duistere Waarheid"
ingevoerd.
(Wordt vervolgd).

BOEKBESPREKING.

De Hollandsche Natie voor een Vlaamsche Spiegel, door Karel van
den Oever. Uitg. J. J. Romen & Zonen, Roermond 1925.
Karel van den Oever heeft wat gedachten over Nederland neergeschreven in verband met een
vertoef, voornamelik in Hilversum en Den Haag. Het zijn de gedachten van een Vlaams
Katholiek over Protestants Nederland, opmerkingen in los verband op elkaar volgend, samen
toch een eenheid vormend, waaruit sterk deze gedachte naar voren komt : Protestants Nederland
is intellektueel, vormelik, koel, onsympatiek. Er dient echter in het belang van de Vlaamse
beweging en van het Nederlandsche Katholicisme een krachtiger samenwerking te komen tussen
Noorder- en Zuiderkatholieken met als einddoel politieke eenheid van Nederland en Vlaams Belgie.
Karel v. d. Oever is een van die gelukkige mensen, die nooit ongelijk heeft, die tenminste er
nooit aan twijfelt of al wat hij zegt staat als een paal boven water. Nu is hij zeer zeker scherpzinnig, maar ontegenzeggelik even eenzijdig. In zijn beweringen kan het er some zo dik opliggen,
dat men haast niet begrijpen kan, hoe hij zo onwankelbaar aan zichzelf kan blijven gelooven.
Een enkel voorbeeld al dadelik op de eerste bladzij : „Thomas a Kempis schreef voor de
Hervorming een simplistisch en bondig Latijn zonder langdradige redeneering De omslachtige
cerebrale praatstijl ontstond in Nederland bij de Hervorming uit de haarklovende spitsvondigheden
en analytische redeneeringen van de Dordtsche Synode. Geestelijke analyse is aldus een produkt
van de Dordtsche Synode". Dat Thomas a Kempis bondig Latijn schreef, houdt voor hem in dat
de Middeleeuwen in het algemeen, en dus ook de Noordnederlander geen langdradige redenering
kende, alsof er geen scholastieke redeneringen en haarkloverijen geweest zijn en het gehele Middeleeuws latijn bondig is als dat van Thomas en alle middeleeuws Nederlands simple comme bonjour.
Zo klinkt het een eindje verder en geen moment klinkt er twijfel door : , De dominee heeft
in Holland tusschen de mensch en het leven het Bijbelsch boek ingeschoven. Versta me wet :
niet als geest, maar als letter. En die letter heeft het leven gedood . . . ." (pag 6, 7)
Dit zegt dezelfde man, die aan Dirk Coster het recht ontzegt om over katholieke kunst te
schrijven : „Maar, m'n beste meneer, wat wee t jij van onze katholieke „binnenkamer" ?" (p 31).
Uit dit zelf-verzekerd-van-de-waarheid-zijn vloeit behalve het apodiktiese ook een zekere
brute eerlikheid voort, by. over Van Eeden : „Niet Kloos maar de God der Kristenen had de
hoogste tachtiger-troef in zijn spel. De positie van Van Eeden is nu tegenwoordig een
providentieele : hij vormt de gedachtelijke verbinding tusschen de Kerk en de niet-geloovigen,
die zijn lezend publiek gebleven zijn. Hij is de geheimzinnige zuignap die onmerkbaar het katholiek
geloofsbloed overhevelt in de dorre aderen van de Nederlandsche Ongeloovige. Werken als „Het
Roode Lampje" onzuiver op de geloofsgraat zijn niet voor Katholieken geschreven. Een te
sterke dosis aan uitgezuiverd katholicisme zou velen afschrikken, een dooreengemengde oude
en-nieuwe Van Eeden wordt niet overal bij andersdenkenden uitgeworpen. Van Eeden is een
soort gekamoufleerd venster, waarlangs de Voorzienigheid aan ongeloovigen toelaat een „ongevaarlijke" kijk te nemen op de inwendige toestand der H. Kerk . . . . Wie kent de weergalm van
Van Eeden's jongste geloofs-werken in het hollandsch zondaars-milieu ?" (p. 27,28).
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Het lijkt me voor Van Eeden niet prettig om zo z'n „onzuiver-op-de graat zijn" in zo'n opportunisties licht gesteld te zien.
Even ronduit klinkt het op biz. 53: „De 45% Hervormden in Holland worden weer Roomsch
door Vlaanderen. „Gesta Dei per Flandriam !"
En op biz. 8 is de verroomsing van Nederland al zo goed als voltrokken : „Als de RoomschKatholieke priester straks in Holland de leek-onderwijzer vervangt, beteekent zuiks het afleggen
der traditioneele schoolschheid."
En verderop worth het weer ronduit gezegd. Vlaanderen moet in Den Haag gaan demonstreren
en vanuit Den Haag moet Vlaanderen bij Holland worden geannexeerd. En als dan Vlaanderen
bij Holland is, hebben de Katholieken de meerderheid en kan de gehele verroomsing van Nederland beginnen. Ik las De Holl. Natie op de dag van het Kamerdebat over het gezantschap bij
de Paus, men hoeft geen antipapist te zijn om het geschrijf van v. d. Oever niet alleen eerlik,
maar ook brutaal te vinden. Over de verbreking van de koalitie zal echter de heer van den
Oever niet treuren : „De Christelijke Koalitie in Nederland is een „gemengd huwelijk". RoomschVlaanderen gaat akkoord met de Hollandsche Klerus om alle gemengde huwelijken als de pest
te beschouwen." (p. 9).
Interessant zijn en beschouwingen over de Noord-Nederlandsche literatuur.
Over Kloos „Kloos in de September-aflevering van de „Nieuwe Gids" schrijft over „de
nog altijd in vollen gang zijnde Nieuwe-Gids-periode !"
Als een kwijlende pad brouwt Willem Kloos in de „Nieuwe Gids" een reeks slijmachtige sonnetten, met de almachtig-aardige titel : „Binnen-gedachten". De gansche Regentesselaan wacht
nu naar de „Buiten-gedachten". (p. 43).
Over Jan Prins : „We lazen: „Kom, van het oeverzand brengt ons een pad het strandbosch in,
en door een diepe laan komen wij verder in het kustland, dat zich breeder voor ons opent."
Toeristenproza ? Wel-nee ! Verzen, meneer, verzen van Jan Prins." (p. 49).
Over v. Deyssel ,.Het rotste proza dat ooit Van Deyssel schreef lezen we thans in de
„Nieuwe Gids", onder de titel „Jonge Liefde en Oude Bergen". (p. 49).
„Over Henri Borel : „De Heer Henri Borel is een „Chinees" in Holland. Ik ken van hem
geen enkel hollandsch boek. Over Zuid-Nederlandsche kunst praat hij als een Haagsche straatveger over een machiengeweer. Als men oud wordt.. .." (p. 52).
Nog een paar meningen : „Weg met de kronische schijtstijl van Herman Robbers !" (p 61)
„Bernard Verhoeven in „De Nieuwe Eeuw" gaat in lichterlaai voor Bruning op en profeteert
hem als de „primus inter pares" ! Europa schudt van 't lachen" (p. 41).
„En zoo gebeurt het dat de godslasteringen van V. D. Voorde en Tielrooy met de poezie van
jonge Katholieken in een bed liggen. „De Man-zonder-lijf maakt die mooie collektie kompleet,
want die superdiletant behoort ook tot de .,goed-meenenden" .. Eh bin, merci !" (p. 56).
Door de hele „spiegel" heen richt zich Van den Oever tegen Dirk Coster en zijn beschermeling
Urbain van de Voorde.
„Urbain van de Voorde is de poeet der lyrische godslastering (p.38) en „Dirk Coster vindt de
heilige Naam Gods een gemakkelijk-literaire oplossing" (p 30), deze twee uitspraken geven wel
het scherpst zijn mening over die twee weer. Ten slotte is er nog een katholieke die nog al eens
een veer laten moet, dat is Gerard Brom, die een afkeurend oordeel over de jonge katholieken
heeft uitgesproken ,,Gerard Brom doceert dat de voorstelling Gods in jong proza en jonge poezie
een heiligschennende vermetelheid is" (p. 30,31).
Merkwaardig is het boekje wel, paradoxaal proza heeft altijd zijn aantrekkelikheid, een doordraver voor wie in een paar zinnetjes de gekompliceerde waarheid is samen te vatten, is altijd
amusant, maar tegelijk is dat hautaine gebaar van de man die eens even de ware verhoudingen
niet tonen, maar dekreteren zal, irriterend. Dat hij ergert is ook hierom begrijpelik hij is zelf
voortdurend in een geprikkelde stemming. Aileen wij komen er nog tamelik goed af, wat je
tenminste goed noemt — we zijn niet meer en niet minder dan een middenman, een slappe,
een beperkte. Wat wij getuigen, is „uit een stelletje artistieke gemeenplaatsen, uit een beetje
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humanisme, uit een losbandige gevoels-leuze, uit het menschelijke-zonder-meer. Zij „beschrinkt"
zichzelf, want : God- en Sakramentloos". (p. 62).
Laat ik aan deze bespreking nog slechts toevoegen, dat het 2de gedeelte van het boekje bestaat
uit een herdruk van een artiekel ”Hollandsch-Belgische Toenadering" van 1917, voorzien van
bijna evenveel bladzijden aantekeningen, als het artikel groot is. En door zijn inhoud en door de
vele aantekeningen doet het sterk „Noord-Nederlands-intellektueel" aan.
v. H.

Jonge geluiden; Den berg op; Songs of the Soul door Tony de Ridder
(Uitgaven van J. Ploegsma-Zeist 1925).
Je wilt, dat in blijheid ik spreken zal
Van de luchtige, vroolijke dingen,
En dat ik van 't loutere, sterke geluk,
Van de zon en den zomer zal zingen ?
Ik kan je niet geven, wat nooit ik bezat :
Een jublenden dank voor 't leven . . . .
Een zonnig gemoed en een stralenden lach,
Dien zal ik je nooit kunnen geven.
Mijn ziel heeft de wazige verten te lief
En de grijze vernevelde dagen . . . .
Och, kom me geen vroolijke en zonnige,
Geen luchtige liedekens vragen.
Met dit vers heeft Tony de Ridder haar eigen wezen zuiver gekarakteriseerd. In haar verzen
is voortdurend het wazige, grijze en vernevelde een verlangen naar het onbestemde, dat achter
de blauwe verten verborgen ligt. Met vage woorden, half-gestamelde zinnen wordt de stemming
gewekt van vesperklok, schemering, najaar, sneeuw, nacht en sterren.
Tony de Ridders talent is niet groot, maar zij heeft een zuiver gevoel. Het wat monotone van
haar verzen blijft echt, al is de uitdrukking soms onbeholpen, stamelend bijna.
In schemering
Draagt ieder ding
Zijn eigen diepe woorden . • • •
In mijmering,
Herinnering
Van wat de Ziel ein.s hoorde.
In schemering,
De fluistering
Van teere, droeve dingen.
Een aarzeling
Een weifeling . . . .
En 't zachte Ziele-zingen.
Zoolang zij niet meer wil geven dan haar eenvoudige, melancholieke ontroering, ligt er een
bekoring over haar verzen. We laten ze stil aan ons voorbijgaan en houden er een vagen indruk
van als van de blauwe verten, die zij zoo liefheeft. Daarom ook acht ik „Jonge geluiden" van deze
drie bundeltjes verreweg het beste. Het is haar vroegere werk, een herdruk uit „Stille dagen" en
„Blauwe verten" — „die reeds lang waren uitverkocht en nog veel werden gevraagd", zooals de
uitgever ons meedeelt. We kunnen ons dit gemakkelijk voorstellen : vloeiende, zangerige
stemmingspoezie als deze zal zeker rust kunnen brengen zonder inspanning te kosten.
In „den Berg op" is Tony de Ridder niet meer zoo eenvoudig gebleven. Haar poezie wil daar
draagster wezen van haar idealen, haar geloof en haar hopen.
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Ziel ! zoek de gouden, de zonnewegen,
't Leven is mild voor wie 't glimlachend doet
Worstel . . . . en vraag om den eindlijken zegen,
Ziel ! ga de gouden, de zonnewegen
Heilig het Leven met zwijgenden Groet.
Reeds uit dit eerste vers van den bundel blijkt, hoe Tony de Ridders dichterschap voor deze
taak te zwak is. Telkens weer bezwijkt het onder den last, dien zij het te dragen geven wil. Want
dat moet meer zijn dan een stemming : een levenshouding, die tot rust gekomen is. Haar geloof
is een vaag Christendom met sterk-Oosterschen inslag. Aan Pir—O—Murshid Inayat Khan is
zelfs „Songs of the Soul" in zijn geheel gewijd vandaar ook wel het Engelsch. Maar meer dan een
vage stemming weet zij ook bier niet te geven en bij deze verzen voelen we dit als een tekort. Ook
bet stamelen, dat we in „Jonge geluiden" konden aanvaarden, doet bier meer aan als onmacht.
0, de zonnige, zomersche, zingende wei
Vol kleine, goud-gloeiende bloemen !
'k Zou de aarde wel een schoon en blij
Verhaal van God willen noemen.
Een diep symbool is Zijn aarde mij
Waartoe wij stil moeten groeien . .
0 eenmaal zulle' in de Levenswei
W' als bloemen naar 't Licht heenbloeien.
Want Hij is het Licht, — kent het duister niet,
En Zijn voetstappen dragen vrede
Voor elk, die in Hem zijn leven ziet
En mag Lichtdrager zijn met Hem mede.
Zeker, er is een charme in deze simpele, bijna naleve strofen. Toch voelen we daarachter een
tekort. Di twee laatste regels van het tweede couplet hinderen als tot vers gewrongen en gekapt
proza. Alles moet tot een symbool worden, waardoor vaak de zuivere natuurstemming van 't begin
gebroken wordt.
Over „Songs of the Soul" durf ik niet veel zeggen. Het is een keurig uitgegeven boekje, rijk
versierd met teekeningen van Ina Rahusen, die mij echter niet alle kunnen bekoren. De verzen
vloeien gemakkelijk in de vreemde taal. Toch kan ik me niet aan den indruk onttrekken, dat dit
meer verstandswerk is, dan directe zielsuiting. Het is beredeneerd meer dan het levend is.
Zoo is Tony de Ridder een eenvoudige en sympathieke figuur, die haar teere stemmingen vaak
zuiver weet te doen voelen, maar die er niet in slaagt voor ons te doen leven wat zij als het
Wezenlijke beschouwt. Groote dichterlijke waarde heeft haar werk nergens, maar een pretentielooze, simpele zuiverheid geeft aan veel ervan charme.
W. A. P. SHIT.

Uit het leven, door Ary Prins (A. Cooplandt). Tweede druk. Amsterdam.
P. N. v. Kampen & noon, 1925.
Na „De Heilige tocht" en „Een Koning" zijn nu ook de eerste schetsen van Prins in tweede
druk verschenen.
Als we niet wis ten dat Prins van „De Heilige Tocht" en Cooplandt van „Uit het leven" een en
dezelfde persoon waren, zouden we uit de werken zelf het niet gemakkelik te weten komen. Cooplandt heeft nog niets van het visionaire zien en de uitzonderlike taalbehandeling van Ary Prins.
Waarschijnlik zouden deze sobere, realistiese schetsjes, met voorkeur voor de sombere kant van
het leven, niet herdrukt worden, als ze niet om de persoon van de latere Prins ons belangstelling
inboezemden. Dit houdt geen afkeurende kritiek in. Ontegenzeggelik is dit werk goed, maar toch
niet zo de-aandacht-op-zich-vestigend, dat het niet, als zovele andere goede schetsenbundels, de
kans zou gelopen hebben, vergeten te worden. Nu lazen we het nog eens met belangstelling door,
al is het nu juist geen opwekkende lektuur.
v. H.
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De pseudo-Christus, door Dr. Jos. Keulers. Uitg. J. J. Romen & Zonen,
Roermond 1925.
Zonden der tooverij, door Ernst Modersohn. Uitg. 's Gravenhage.
J. N. Voorhoeve 1925.
De blijdschap in Jezus Christus, door M. S. van IJsselsteijn. A. W.
Sythoff's Uitgeversmaatschappij, Leiden (z.j.).
F. W. Foerster als zedelijk opvoeder, door Dr. J. Eykman, Tweede
druk. 's Gravenhage. D. A. Daamen's Uitgevers-Maatschappij (z.j.).

Enige werken, die door hun inhoud enigszins afwijken van de literatuur, die we gewccnlik
bespreken.
Het eerste is een van de Katholieke handboekjes uit een serie, waarin reeds een achttal zijn voorgegaan. Dit richt zich tegen de rationalistiese bijbelkritiek, tegen alle ontkenners van de godheid
van Christus. Daarom was volmaakt overbodig een inleidend hoofdstuk over Luther, want Dr.
Keulers heeft de figuur van Luther toch heel wat moeten verwringen om van hem een rationalist
te maken. Ook is niet alles in dit hoofdstuk logies even goed te rijmen. De schrijver betoogt eerst
dat de Bijbel „niet bestemd (is) om de prediking van het onfeilbaar kerkelijk leergezag te vervangen, maar zou steeds moeten aangevuld worden door de in het kerkelijk leergezag belichaamde
traditie." (p. 12, 13).
Mier wordt dus traditie, leergezag, dogma geplaatst boven de Heilige Schrift.
Vlak daarop wordt ongeveer hetzelfde echter aan de protestanten verweten
„Het feit, dat bij de protestanten de H. Schrift ondergeschikt wordt gemaakt aan vooropgezette
leerstellingen, levert het Woord Gods over aan individueele willekeur". (p. 17).
De bedoeling van deze recensie is niet een theologies debat. De pseudo-christus zou anders gelegenheid tot heel wat opmerkingen geven. De schrijver staat te ver van de moderne theologie of
om ze te verstaan en is zeker in het modernisme van heden niet tuis. Al denken we over het
rationalisties-modernisme ongeveer als hij, toch is zijn boek in veel opzichten te oppervlakkig
en vol misvatting om het aan te bevelen.
Zonden der tooverij is een waarschuwing tegen alle occultisme.
De blijdschap in Jezus Christus herinnert aan de Middeleeuwse levens van Jezus, een vroom
verhaal van Jezus' leven op aarde in heldere, simpele taal.
Het laatste werk uit de rij is een herdruk van Dr. Eykman's dissertatie over Foerster, de pedagoog die in katholieke en Protestantse kringen zo veel belangstelling trekt en zo verschillend be
v. H.
oordeeld wordt. Het is een belangrijke studie, die alle aanbeveling verdient.

Christus bij Rembrandt, door Dr. C. E. Hooykaas. Huis ter Heide.
Uitgeversmaatschappij „De Tijdstroom" 1925.
Dit werk valt naar zijn inhoud enigszins buiten het.kader van ons tijdschrift, vvaarom ik me hi e
v. H.
beperkt tot blote aankondiging van dit mooi uitgevoerde boek.

De Nederlandsche litteratuur na 1880, door Herman Robbers. Tweede,
herziene druk. Uitgeversmaatschappij „Elsevier", Amsterdam.
Over het boekje van Robbers heb ik bij zijn verschijning mijn rnenig gezegd: niet onbelangrijk,
emdat men er haast over ieder wat in vindt, maar daardoor juist slechts op een enkele bladzijde
werkelik van belang ; bovendien : „Een speciale richting in het religieuse duidt op eenzijdigheld ook in het litteraire" (p. 133).
Het is echter volkomen te begrijpen, dat er naar deze literaire encyclopedic vraag is, wat deze
tweede druk dan ook bewijst, Het werkje is zorgvuldig herzien. Enkele fouten werden gekorrigeerd :
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v. Looy is niet langer een „groote leider" maar een „groote veelzijdige" (p. 51.) Carry v. Bruggen
is niet langer agressief-scherp, alleen maar „scherp" p. 92 ; in de vorige druk schreef Uyldert „wat
verzen", nu „wat goede verzen (p 81), een opmerking als, „loch halt ! ik bedenk me daar" (p 118)
is waarschijnlik als te journalistiek geschrapt.
Het „herzien" heeft vooral bestaan in aanvullen. Nieuwverschenen werk werd bijgevoegd ; de
Haan, Leopold, Adama v. Scheltema, sinds de vorige druk gestorven, worden jets nauwkeuriger
beschouwd, waarschijnlik onder invloed van de bij hun dood verschenen artikels.
Verder heeft Costers bloemlezing invloed gehad op de laatste hoofdstukken, waar de groep van
v. H.
De vrije bladen een vrij belangrijke plaats heeft verworven.

Derde tending Evangelisatiebibliotheek 1925, Uitg. J. N. Voorhoeve Den Haag.
Deze laatste zending van de jaargang 1925 bevat behalve een weekkalender, twee plaatjes
en veertig traktaten, twee werkjes : Ik zocht Hem door Clara Heitefuss, vertaald door
Gerrie Wagenvoort en Sanderkes reis naar Gods heilige zaal, door Frans van Schotelveld.
Het doel van deze bibliotheek is evangelisatie, zodat de eisen, die ze aan een werk stelt enigsz ins
anders zullen zijn, dan die van ons. Zij wil in de eerste plaats zondaren tot Jezus brengen, wij
willen onder het Chr. publiek schoonheid en besef van schoonheid brengen. Haar doel is hoger
dan het onze, in zoverre verdient deze bibliotheek meer steun en waardering dan ons werk,
al hoeft gelukkig het een niet ten koste van het andere te gaan.
naast het besef dat het tenslotte God is, die
Wil evangelisatie slagen. dan diene ze echter
het werk doet gelukken aan haar werk de hoogste eisen te stellen en zal ze, als ze lektuur
biedt, zich niet met een goede bedoeling van een schrijver tevreden mogen stellen. Een slecht
geschreven Christelik boek kan veel kwaad doen spot verwekken, afkeer van alle Christelike
lektuur. Iemand die graag leest, maar kunst van namaak weet te onderscheiden, zal vele Christelike
verhalen van onze tijd niet kunnen genieten. Ik weet natuurlik wel dat vele opvoeders liever
een ietwat vervelend „goed" dwz. Christelik boek kiezen, dan een prachtig geschreven boek,
dat de verkeerde weg opvoert en als we werkelik het lezend publiek in onze macht hadden,
zouden we zeker sums kwaad in eigen kring kunnen weren, maar dat is nog geen evangelisatie.
Als we een leesgraag publiek Christelike romans aanbieden, die ze als onecht voelen, dan hebben
we de kans, dat ze het etiketje „vervelend" op onze hele Chr. literatuur plakken en konsekwent
zich afwenden van dat, wat hun het Jiefst moest zijn. Als we voor verkeerde lektuur waarschuwen,
als we de mensen jets dat niet goed voor ze is, afnemen, mceten we ze er jets voor in de plaats
geven, dat de vergelijking, niet alleen in onze ogen, maar ook in hun ogen, kan doorstaan.
En nu leven we in een tijd, dat de Christelike literatuur maar weinig bieden kan. Het meeste
is middelmatig of minder dan dat, een enkele maal verschijnt er iets, dat werkelik goed is, d.w.z.
literair op het peil staat van de gewone moderne rcman.
En een evangelisatie bibliotheek kan als regel niet op het beste beslag leggen. Werken van
grote literaire waarde komen als regel op een andere wijze aan het licht. Daarom is het deze
keer een genoegen te konstateren, dat het boekje van Frans van Schotelveld, wiens naam bescheiden op de omslag zelfs niet eens voorkornt, in vele opzichten zo goed geslaagd is. Sanderke
die niet sterven kan zonder een woord, dat het sterven licht maakt.
Ik zocht Hem, waarvoor de uitgever speciale aandacht vraagt, is veel minder.
Dat is een stichtelik verzinsel. Het is ormogelik met de hoofdpersonen mee te leven, zo onecht
doet het aan. Ik geloof wel, dat er nog tal van mensen zijn die zoiets met zekere belangstelling
lezen kunnen, maar iemand pakken, overtuigen, een zoekende doen vinden, kan dit boek niet meer
v. H.
dan elk los daarheen geworpen woord, dat natuurlik ook nog wel eens zijn plaats vindt.

BIBLIOGRAFIE.

TER INLEIDING.
Zooals onze lezers reeds in het Redactiewoord van de vorige aflevering van dit Wad hebben kunnen lezen, is het onze bedoeling, in iedere aflevering van den nieuw aangevangen jaargang enkele
pagina's in te ruimen voor bibliografische aanteekeningen betreffende een of ander Nederlandsch
auteur. Op de volgende bladzijden vindt men, in aansluiting op deze belofte, voor deze aflevering,
een bibliografie over joh. de Meester.
Het spreekt vanzelf, dat getracht is naar volledigheid in de opgaven. Maar evenzeer spreekt
het vanzelf, dat absolute volledigheid niet is bereikt. Wanneer men bedenkt hoevele jaargangen
van tientallen tijdschriften van pagina tot pagina moeten worden nagegaan, dat heele reeksen
van kritieken-bundels moeten worden doorgebladerd, dan zal men begrijpen, dat absolute volledigheid een schier onbereikbaar ideaal is. Echter, er is gestreeld naar volledigheid. En volgende
bibliografieen zullen allicht het ideaal naderbij komen.
Wat de indeeling betreft, het volgende :
Allereerst wordt opgave gedaan van de boeken en tijdschrift-artikelen geschreven door 'n auteur.
Komt daarbij nog als derde lid een reeks vertalingen van sommige werken van dien schrijver
dan vormen deze twee of drie gedeelten hoofddeel A. Het tweede hoofdgedeelte B, bevat le
wat in 't algemeen is geschreven over de(n) auteur en 2e waar besprekingen, beoordeelingen
en aankondigingen over zijn werken zijn te vinden. Tenslotte wordt, indien noodig, in enkele
:slotopmerkingen een en ander vermeld, wat niet bij de verschillende rubriekjes kon worden ondergebracht.
We gelooven door deze en volgende bibliografian een niet te versmaden handreiking te doen
aan studeerenden. Ook de inleiders in de Kringen van ons Verbond kunnen er stellig hun nut
mee doen.
Voor opmerkingen houden we ons gaarne aanbevolen.
P. H.
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I.
JOHAN DE MEESTER. (1860).

Schreef :
A I. Boeken :
Kleingoed, Schetsjes en Silhouetten.
1892 Parijsche Schimmen, Thieme & Co.,
Zutfen.
1892 Een Huwelijk. 2e goedk. dr. 1907, v.
Dishoeck, Bussum.
1899 Zeven Vertellingen, S. L. v. Looy,
Amsterdam.
1901 Deemoed, S. L. v. Looy, Amsterdam.
1902 Allerlei Menschen, v. Dishoeck, Bussum.
1903 Louise van Breedevoort 2d., v. Dishoeck, Bussum.
1904 Over het leed van den Hartstocht, v.
Dishoeck, Bussum.
1906 Geertje 2d. (2e goedk. dr. 1910 ; 4e
dr. 1921) v. Dishoeck, Bussum.
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GOEDE VRIJDAG
DOOR

W. A. P. SMIT.

Zooals een vleermuis, aan het bout
Gespijkerd van een boerendeur,
In 't sterven langzaam-aan vergrauwt
En, dood, een vod wordt zonder kleur
Zooals in het bezaaide land
Een doode kraai, die op den wind
Zich wiegt aan een verrafeld band,
In goorheid zijn vergaan begint
Zoo is aan U de dood verricht
En reeds Uw lijf verstard tot vaal
Maar Uw gelaat draagt nog het licht
Als in een transparanten graal
In 't donker laayend bloeit de brand,
Die door de broze wanden slaat
Want lichtende houdt God daar stand,
Die eeuwig is en nooit vergaat
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II.
Zooals een vrouw haar pijnen lijdt
Om 't liefste, dat uit haar begint,
En in de felste pijnen strijdt
Om 't aarz'lend leven van haar kind
Zooals mijn Moeder duldloos leed
En daalde tot den grens der dood,
Maar door haar pijn mij worden deed
En mateloos het leven bood
Zoo, Christus aan het kruis, zijt Gij
Een Moeder in den greep der piin,
Dat met U, als Uw kindren, wij
In 't zelfde leven zullen zijn
Moeder, die de Christus heet
En deze hoogste Liefde zijt,
Voor wie ons hart geen beden weet
Dan : Jezus Christus, o Gij lijdt -

TERUGKEER
DOOR

G. SEVENSMA-THEMMEN

„Hoe voel je je nu ?" vroeg hij zacht, zich even naar haar heen buigend.
„0, wel goed," antwoordde ze en hij hoorde er de poging in om haar stem wat
opgewekt to laten klinken. Maar het bedroog hem niet en toen haar blik opnieuw
wegzwierf naar het fleurige gedrentel langs hen heen, stond haar gezicht al weer
in den strakken trek van misnoegde verveeldheid. Ze genoot niet van de reis, wist
hij en het wrevelde even in hem, maar gelijk dook de onwil ook al weg onder
een milden weemoed, omdat het voor haar zelf toch wel het ergste was. Kon ze
zich er maar eens van losmaken eens boven uit tillen. Hier zaten ze nu, naar
haar eigen wensch, midden in het drukke, vreugdige leven van Parijs, met een
reis naar de Riviera in uitzicht en de oude fleur in haar bleef maar weggesloten achter
het bleeke masker van lustelooze verveling. Hoe moest dat toch gaan, vroeg hij
zich af, het was nu alles naar haar zin geschikt, hijzelf veertien dagen met haar
mee, de verpleegster thuis bij het kind, moeder, die een wakend oogje over alles
zou houden, wat wilde ze dan nog ?
Ja, wat wilde ze dan nog ?
Dat was immers de vraag, die ze zich deze weken in wreede, martelende herhaling
steeds weer opnieuw stelde, waarop ze overal het antwoord zocht en nergens vond.
Ook niet op deze reis, ze had het, ondanks haar eigen doorzetten, in het diepst
van haar hart wel gevreesd en ze wist het nu al wel. Haar ziel was voor het genieten niet opengegaan, de milde verteedering, die tot tranen dringt, was niet in
haar gekomen, ze stond nog met haar stugge, gesloten hart midden in de weelde
van het voorjaar in Parijs naast haar man, die haar wilde helpen en het niet kon,
naar Wien ze in hulpeloosheid de handen zou willen uitstrekken en hem afweren
tegelijk. En dat staan naast hem en toch onbereikbaar ver van hem af, achter een
muur, die zijn wereld voor haar afsloot, sloeg haar bij oogenblikken met verbijstering.
Want zij hoorde toch bij hem, in zijn wereld, de wereld van energie en vroolijke
daad, en ze voelde zich er uit weggestooten, gedoemd tot een leven aan den buitenkant, waar men niet meer meetelt.
Zii
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Het was Lies Verstraeten in haar jonge leven altijd voor den wind gegaan. Van
haar studentenjaren had ze met een parelende vrijmoedigheid genoten, wat er
voor haar te genieten viel en ook na haar gelukkige examens en in de bevoorrechting van een mooie positie bleef zij het middelpunt, waarom velen zich
schaarden. Het sprak zoo vanzelf, ze aanvaardde langzamerhand bijna achteloos de
stille hulde, die er in school, wanneer men haar meening beslissen liet, haar afvaardigde naar de conferenties en vergaderingen, haar vroeg om een lezing of verhandeling. Sterk ging ze door de dagen, fier in het blijde besef, dat haar leven
zijn plaats vond naar alle zijden, dat ze niet teerde op een overschot, maar haar
voile deel ontving.
Toen kwam als de kroon op al dien rijkdom haar verloving met Frans. Als de
kroon en als de wending. Want de nieuwe glorie, die deze gebeurtenis aan haar
persoonlijkheid in den kring der kennissen verleende, leidde meteen haar interesses
af in een andere richting. Het zou nog rijker worden, meende ze. In de nieuwe
familie van geciviliseerde handels- en zakenmenschen ontving men haar met een
onuitgesproken hulde voor de intellectueele, de vrouw van de wetenschap.
En in haar eigen milieu bracht Frans de frischheid van een practischen kijk en
een helder oordeel. Ze gaarden al maar meer schatten, dacht ze dikwijls, wanneer
Frans en zij met stevigen stap door de avond-stille straten van een lezing of een
vergadering huiswaarts gingen. Natuurlijk moest zij wel eens wat laten schieten,
sloeg ze een enkele uitnoodiging, waar ze alleen heen zou moeten, af, maar verliezen,
nee verliezen deed ze toch eigenlijk niets.
De dood van Frans' vader scheurde ineens dat zorgenlooze samenleven in
Harden. Op Frans ging, als eenigen zoon, de zware verantwoordelijkheid voor
fabrieks- en farniliezaken over en als vanzelf schoof ook lets van dien last op Lies.
Ze was heele dagen in het sterfhuis om met Frans' stiefmoeder alles te regelen en
toen de drukte van de begrafenis voorbij was en de nuchtere, financieele dingen een
beurt kregen, stond haar eigen belang daar ook plotseling midden in. Want Frans'
moeder wilde het groote, oude huis verlaten en bescheidener gaan wonen en de
inwilliging van dien wensch maakte het meteen noodzakelijk, dat zij dan gingen
trouwen en het ouderlijk huis betrokken. Het werd alles heel zakelijk beredeneerd
en berekend, ze kochten en bestelden, en als ze 's avonds zwaar-moe in bed lag,
dan toefden haar jachtige gedachten soms even in verbazing bij haar leven van
voor enkele maanden en het vermoeden vleugde door haar heen, dat anderen toch
wel heel anders hun trouwdag zouden tegengaan. Maar straks, beloofde ze zich,
straks werd het weer goed, dan kwam zijzelf weer op haar oude plan en Frans
moest afleiding hebben in zijn zakengedoe, ze konden niet lang zoo hun eigen
behoeften en verlangens verwaarloozen als tegenwoordig. zij zag haast niemand
van haar bekenden meer.
Ze trouwden in alle stilte, om den rouw zonder eenige feestelijkheid en de tien
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dagen, die Frans had weten vrij te maken uit zijn beslommeringen, besteedden ze
aan uitrusten in een Zwitsersch dorpje. Nu komt het oude, goede leven weer, dacht
ze, wanneer Frans en zij wandelden in het dal, waar de lente haar geheimenissen al
fluisterde, ons nestje is klaar, het wordt zomer.
Bij hun terugkomst in huis wachtten er eenige bescheiden attenties van naaste
familie en kennissen, maar overigens gleden ze onopgemerkt, naar het scheen, zonder
eenige schittering of gerucht hun nieuwe leven binnen de zaken slokten Frans'
belangstelling op en Lies had haar huishouding. Er kwamen van de oude bekenden
wel haar nieuwe wereldje bewonderen en vragen naar de reis, maar ze merkte meteen, dat haar plaats zich achter haar toegesloten had, dat er geen deel meer voor
haar was in hun leven. En in een hoekje van haar hart begon stilaan te kiemen
de wangunst op haar vroeger bestaan. Nog zag ze den rijkdom van Frans' liefde,
de veiligheid van eigen huis met al de heimelijke innigheden van smaak en luxe,
nog hoopte ze op den volbloei van den zomer, waarvan Frans en zij, als de eerste
zakendruktes achter den rug waren, zouden genieten, maar —
De poort naar de zomerhoogte sloeg voor haar toe —
Ze stond als in verbijstering en kon het niet aanvaarden.
Nee, nee, kreunde haar hart, zoo niet, nog niet 1k ben nog niet klaar, het
is nog geen tijd, eerst de zomer en dan de winter, er is zooveel in te halen, en
dan — Maar onder haar verweer, terwiii ze ging met samengenepen lippen, voltrok zich de belofte, die rees als een muur voor haar op, waar haar innerlijk tegen
morde dag aan dag, tot de oogen haar brandden van de tranen, die niet vloeien
wilden en haar geest niet meer kon heenreiken over den winter, die wachtenstijd
zou worden.
En niemand, die iets merkte, zelfs Frans niet. Ze had hem haar vermoeden gezegd,
maar het feit lag hem nog te ver voor verheuging en onder den domper van zakenbeslommeringen ontging hem haar worstelend wegzinken in bitterheid. Maar, o,
toen hij 't zag, toen hij gewaar werd, hoe ver ze in zelfbeklag van hem was weggedwaald. Als een gierigaard begon hij alle kleinigheden, die licht voor haar
zouden kunnen brengen, bijeen te garen, maakte elk oogenblikje, dat hij zijn werk
kon ontstelen, voor haar vrij — Het hielp niet meer, haar hart had zich afgewenct
en hunkerde terug naar de verloren schatten.
Zoo gingen ze den winter in. Misschien wordt het nu beter, dacht hij, toen hij
haar bezig zag met de toebereidselen en er was iets in haar onhandige knutselen
met naaien en festonneeren, dat tot tranen toe roerde. Sommige dagen scheen
het starre in haar ook werkelijk verzacht in de teederheid van verwachten, maar
een advertentie over een lezing of een concert — een bezoek
een kleinigheid
een herinnering aan eigen vroeger werk deed haar dan weer
van een vriendin
terugvallen in haar stil gemok.
Ze sprak heel weinig over de komende dingen, haar zwijgen weigerde zelfs dikwijls
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Frans te volgen, wanneer hij haar de vreugde van den volgenden zomer voorhield,
ze staarde tegen de gebeurtenis aan als een muur en wendde altijd maar weer het
hoofd naar achteren. Daar lag de vrijheid, de volheid, de rijkdom en in de toekomst — hoe dan ook — de gebondenheid —
Maar ik wil het oude terug hebben, dwong in opstand haar hart, ik kan er niet
zonder, straks, als alles voorbij is, neem ik het weer in bezit, kind of geen kind —
Het zal me niet tot last wezen, daar kan ik zelf voor zorgen —
En ze begreep niet, dat ze het zichzelf nu al tot last maakte, omdat ze haar deel
niet wilde aanvaarden, zooals God het gaf. Daarom vond ze er ook de vreugde
niet in. Naar de kerk ging ze niet meer, er was reden genoeg om weg te blijven,
vond ze en de botte onwil in haar oogen waarschuwde Frans om niet aan te dringen.
Maar ze komt er geestelijk bij om, tobde hij, als hij haar zag, stug, onaandoenlijk
onder elke emotie, zwijgend in de lange winteravonden, die hij zooveel mogelijk
bij haar bleef. Sams sprang de ontroering zenuwschokkend in haar los, dan huilde
ze bij hem uit, lang en veel, en wilde hem in woorden van teederheid overtuigen
van haar liefde, maar onder alle uitingen van berouw door bleef in haar staan het
donkere zelfbeklag.
Als 't maar eerst voorbij is, was zijn hoop, dan 't kind als afleiding en we gaan
naar 't voorjaar —
Maar het kind werd haar, wat ze er zelf van gemaakt had — een last. Haar
verzwakte, verwarde zenuwen traagden na de geboorte met herstel en zoo ontging
haar de simpelste moedervreugde : de zuster moest blijven en het kind werd iets,
dat in de wieg lag en soms schreide en haar daardoor hinderde. Geen kleine innigheidjes en angsten van zelf verzorgen en zelf voeden, correct liep de gang van haar
huishouding, waarin de bezigheden voor het kind als schakels waren opgenomen,
zelf stand ze er buiten, zonder zorg, maar ook zonder vreugde en mocht toezien.
Steeds verder kromp ze terug in haar armoede en eenzaamheid. Niemand had
haar meer noodig, haar vroegere wereld bewoog zich om nieuwe vraagstukken,
waarvan zij niet wist en nieuwe sterren, die zij niet kende en haar eigen huis duldde
haar als een zieke.
„Als u er eens een paar weken tusschen uit ging met mevrouw," opperde de
dokter op een goeien dag tegen Frans, „liefst buitenland —"
Lies greep het met beide handen aan en met een onafhankelijksheidsvertoon
van niet-gebanden-ziin door het kind vertelde ze een paar dagen later aan vroegere
vriendinnen
„We gaan met de Paasch naar Parijs, Frans en ik. En dan verder naar de
Riviera."
Het was zich tooien met een schamel flard van versleten glorie, terwiii het
nieuwe, rijke kleed vertrapt lag.
En nu waren ze er. Nu moest dit haar bevredigen en met een bliiden zwaai de
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hij ook aan centen te komen, hoe kon hem minder schelen. In 't begin nam hij
ze nit moeder's beurs, maar ze betrapte hem spoedig. Natuurlijk kreeg hij kras
op z'n ziel, ze wou perse van hem weten, wat ie er mee had uitgevoerd — maar
als hij iets niet wilde zeggen, ranselde hem geen sterveling tot openhartigheid. Vrouw
Brinkers sloeg hem, tot ze van moeheid ophouden moest en joeg hem toen naar
pijnlijke
doch geen kik kreeg ze te hooren. Op zolder wreef hij
boven
botten en vervloekte haar bijkans
hij wist niet, dat beneden 'n vrouw zat, die
vergeefs worstelde tegen volkomen wanhoop, die nu ervoer, dat al 'er sloven tOch
voor niets was geweest
Vat hij we! merkte vond hij buitengewoon genoeglijk
ze liet hem voortaan en gang gaan. Nog een keen zei ze hem op 'er scherpe,
kort-affe manier, dat ze hem aanraadde z'n best te doen en eerlijk te blijven, zoo
Kobus
niet, dan moest ie het zelf weten, zij zou het zich niet langer aantrekken
luisterde zwijgend en ging z'n eigen weg.
Over de school dacht hij niet meer. Trouwens officieel had hij z'n zes jaar nu
achter den rug en het loopjongens-baantje, 't welk
moeder voor 'em opzocht,
aanvaardde hij zonder morren
et gaf gelegenheid veel op straat te weken, meer
vroeg hij niet. Van
zakcenten ging ie naar de bioscoop rooken deed ie weinig
en als ie te kort kwam wat vaak geschiedde, daar er vijf bioscopen waren,
waarvan een het programma twee maal per week wisselde vulde hij 't ontbrekende
aan uit de geld-la van z'n patroon.
Na drie weken werd het ontdekt. 't Gaf even 'n verbijsterende schrik : 't plotse
te voorschijn schieten van den baas, het fouilleeren, het vinden der gegapte, vooraf
door den chef gemerkte geldstukken....
En dan het Icemen van de politie, het
verhoor, de scene thuis . .
Maar 't liep gelukkig met 'n sisser af. 'n Vreemde meneer kwam op de proppen
bij wien hij van tijd tot tijd op visite moest en die dan allerlei vragen deed, welke
Kobus zeer onaangenaam vond en meestal niet wist te beantwoorden. Hij moest
op catechisatie en naar 'n jongelingsvereeniging, 't een al even 'vervelend als het
andere. Wanneer hij maar even kans zag gelukkig was het in de nieuwe betrekking drukker dan in de vorige, zoodat z'n excuus heel vaak aannemelijk scheen
maakte hij 'n slippertje, want het feit, dat hij er in aanraking kwam met allerlei
vreemde jongens, die vriendschap sluiten wilden, vergalde hem mogelijk genot.
Hij hield niet van gezelschap, nooit had hij eenige behoefte gevoeld zich bij
anderen aan te sluiten en dat hij nu vrijwel gedwongen werd hun omgang te
aanvaarden, vervulde hem met wrevel. Lang duurde het dan ook niet of 'n ieder
liet hem links liggen, zoodat de goedbedoelde pogingen hem wat minder eenzelvig
en daardoor meer open voor goeden inv loed te maken, geheel mislukten. Zonder
eenigen spijt verdroeg Kobus deze gevolgen, hij kon zich alleen vermaken en dat
men hem 'n doojen diender vond, lapte hij aan z'n laars. Als hij slechts gelegenheid
kreeg om 's avonds z'n helden te kunnen bewonderen, vroeg hij niets meer . . . .
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feest, de goddelijke triomf over den dood. 0, dat God toch haar moede, verslagen
ziel eens mocht aanraken om ze weer tot leven te brengen. Het zou misschien
smartelijk zijn, maar alles was beter dan dit eenzame, vreugdelooze orndolen. Wat
rnoest er van hen worden, als ze straks zoo terug gingen ? Hij had nog altijd zijn
werk, dat zoo heerlijk-veel van hem vroeg, maar voor haar zelf zou het zijn
om langzaam te bezwijken. En dan hun kind, dat zou moeten opgroeien zonder
de zon van moeders glimlach —
„Ik ben klaar, Frans."
„coed, dan gaan we," antwoordde hij en keerde zich af van het raam.
Ze schrok even am het moe-droeve van zijn gezicht, maar dadelijk duwde de
vreemde, wrokkige vijandigheid tegen hem elke berouwende gedachte uit haar
weg.
Het was bij de Madeleine meer dan vol, schouder aan schouder schoven ze de
kerk binnen en stonden tenslotte vastgedrukt op een plekje heel achteraan. Ze
zagen niets dan menschen, menschen en nog eens menschen, maar wat ze
hoorden
Het was Frans, of hij onder het luisteren naar den dienst meer nog luisterde
naar het bewegen van haar ziel. Hij stond wat naar achter en daar hij boven haar
uitreikte, kon hij haar niet in 't gelaat zien Ze liet, naar 't leek, eerst de
klanken langs zich heenvloeien, maar bij het : „Gloria, Gloria —" schokte er even
iets in haar. 0, God, toon haar. Uwe heerlijkheid, bad hij en zijn gedachten schikten
zich als zoovele smeekingen random haar ziel, die eindelijk screed.
„Christ est ressussitë —" jubelde het koor.
Opgestaan Christus is waarlijk opgestaan ! De Machtige, die het en dood overwon ! Hij zag niet meer de menschen, hij wist niet, dat het koor zong, zijn gebed
liep God aan om redding, om leven in hun nood —
Het machtige kerkorgel achter hen viel plotseling in en bedolf hen onder de ontroering om zijn klanken.
„Frans —"
Hij voelde den eindelijken huiver haar doortrillen, haar opgeheven, krijtwitte
gezichtje was een kreet.
Langzaam, voetje voor voetje, begon hij naar den uitgang te schuiven, hij wist,
dat zij volgde. — Er was nu maar een plek — de stilte. —
Op het bordes kwam het drukke, kramerige leven van Parijs hen tegemoet
er werd een film opgenomen, voor de trappen suisden de auto's aan, die menschen
brachten.
Dadelijk rechts af, door de stillere Rue du faubourg St.-Honor6, gingen ze
terug naar hun hotel. Ze sprak niet, maar haar mondhoeken beefden en haar arm
rilde tegen hem aan.
En in hem was een kreet en een jubel om de ontwaking.
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Als een kind nam hij haar mee in de lift en bracht haar boven naar hun kamer,
waar hij de deur achter haar sloot en zelf heen en weer bleef loopen op de gang.
Geen storend menschelijk oog mocht toezien bij dezen strijd. God zelf was haar
tegengetreden op haar dolen, hij moest teruggaan, tot het zijn tijd werd.
Toen hij eindelijk binnenging — het liep tegen de lunch stond ze op dezelfde
plaats voor het raam, waar hij vanmorgen gestaan had. Bij het sluiten van de
deur keerde zij zich om en de uitdrukking van haar gezicht hield hem even terug.
Hij herkende het bijna niet, het bleeke masker was weg, het leefde weer, en wat
deerde het dan, dat de oogen groot en glanzend waren van tranen ?
Ze strekte met een smeekend gebaar de handen uit.
„O, Frans — vergeef —"
En toen hij haar hoofd tegen zijn schouder borg, snikte ze haar belijdenis uit
„Ik wilde mijn leven behouden — en ik heb het verloren."
•••••■■■■■

■■•••■••■.1

Verliezen
behouden
behouden
verliezen —
In den dreun van den trein resonneerden voor haar besef onafgebroken die beide
woorden, maar zonder den bitteren angst van de eerste uren, omdat ze ze had
doorschouwd en wist, dat verlies nog behoud kon worden. Maar dan moest ze
terug naar de versmade schatten en als een onwaardige ze aanvaarden als genade.
0, dat uur in de Madeleine — Ze wist niet, wal, het was geweest, ze had
nauwelijks besef van wat er was gezongen, ze had alleen maar plotseling moeten
denken aan dat koorjongetje, waarvan ze eens had gelezen, dat de drie „Alleluia's"
moest zingen en toen in de glorie van zijn geld verdienen het uithangbord „Ici
on bat le tapis" liet wegnemen, opdat zijn moeder niet meer vermoeid en met
bestofte haren van het kleedkicppen thuis zou kcmen. En tcen zag ze haar eigen
kleinen, blonden jongen in zijn wieg, en ze zag zichzelf. Een vrouw en moeder —
En een, die wegvluchtte van haar kind, die monde dag aan dag tegen God om den
rijkdom, dien ze ontvangen had. -0, dat jubelende koor ze kon het niet meer hooren Kermen moest het —
kermen met haar om de zonde, haar zonde, haar zonde van egoisme en zelfbeklag.
Vijandig tegen God, vijandig 'tegen haar man, zelfs tegen haar kind — zonde op
zonde, schuld op schuld zij, die zichzelf tegoed had gerekend voor zulk een
leven, die zich op den troon had verheven en die nu was gevallen, die alles had
verloren, omdat ze zichzelf wilde behouden. Hoe zou ze ooit de oogen weer durven
opheffen tot haar eigen kind, dat ze uit haar leven had weggewenscht ? En dat om
wat uiterlijk vertoon, om wat futile interesses, om het verlies van wat oppervlakkige
belangrijkheid, daarom had ze de innigste vrouwenweelde versmaad ? Was ze dan
zoo ontaard, in egoIsme verstompt zelfs voor moederliefde — Nee — nee — verweerde zich haar hart — ik heb het niet gezien
ik heb
ik heb gedwaald
maar o, God -- laat mij terugkeeren,
gezondigd
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„Lies, het is toch geen soort boetedoening," vorschte Frans bezorgd, toen ze
vroeg niet door te reizen na de Paasch, maar naar huis terug te gaan.
„Nee," zei ze bevend, „bier helpt geen boete voor. Maar ik moet terug, ik kan
ik durf niet — God zou recht hebben, als Hij 't mij nu ontnam
niet verder
maar —"
Straf mij niet in Uwen toorn, bad ze.
En nu stoomden ze terug ; Frans zat tegenover haar, zijn hartelijke, bezorgde
blik was niet van haar of en zijn rustige stem poogde haar innerlijk beven te doen
bedaren. 0, mijn jongen, snikte haar berouw, ook tegenover jou wie ben ik
geweest ?
Er was bij hun aankomst niemand aan het station. Ze namen een auto, maar
haar angst jachtte nog vooruit. Als God eens strafte — het was zijn recht Ze
had haar kind versmaad zorgeloos overgelaten aan de hoede van een vreemde —
en zelf
Bewaar ons, dat we U niets ongerijmds toeschrijven, had Frans vanmorgen gebeden, en die woorden lichtten ineens weer voor haar op. Geen willekeur maar
genade. —
Daar was hun eigen huis — Nog nooit kwam het haar als zulk een weelde voor —
Moeder wachtte hen, ze had het telegram ontvangen en begreep.
„Ik ben terug," fluisterde Lies.
In de serre stond de wieg, de zuster wandelde. Lies liep dadelijk door, haar blik
smeekte Frans mee te komen. Moeder liet hen alleen.
Ze boog zich over haar slapend kind.
„Lieveling, moeder is er," fluisterde ze heesch van tranen.
ij werd wakker door het gerucht, zijn lodderige blauwe oogjes keken haar een
oogenblik onbestemd aan en meteen begon hij op zijn knuistje te knauwen.
Haar tranen drupten neer op het spreitje, haar hand tastte naar die van Frans,
alles in haar smeekte om vergeving.
Ze keken elkander aan, in hun oogen lichtte dezelfde gedachte.
Toen knielden ze samen neer.

HET LEVEN VAN FRANCESCO CAMPANA
(C. EN M. SCHARTEN-ANTINK)
DOOR

W. KRAMER.

II, DE DUISTERE WAARHEID.
Drong het duister der levensraadselen steeds benauwender binnen in het idyllisch levensgeluk van Francesco, thans zal hij de harde werkelijkheden aan den hive
gaan gevoelen. Uit de wijde, iiie berglucht van het zonnige Trebiano naar het
leelijke Malescia, „dat roezemoezig grauwde onder den heeten dag zonder zon."
Uit Grootvaders koesterende liefde in den kring der hem niet begrijpende Rovero's :
de grove tante Savina, met haar ijle vriendelijkheid voor iedereen, bekrompen
winkelvrouw, alleen door geldbejag gedreven ; de eeuwig-cijferende, sekure oom
Tito ; de gemeene, luie neef Gherardo, het licht van de familie ; de cynische Pietro.
Uit Grootvaders milde wijsheid en zachte vroomheid in deze sfeer, het best geteekend door tante's naamdag-epistels : „Het gaat ons altijd maar meer voor den
wind". . . „de goede God zegent ons bovenmate naar den stoffelijken mensch,"
een zegen, nog wat geholpen door gewiekst koopmansbedrog.
Hier botsen twee levensbeschouwingen, de ideeele en de materialistische, onverzoenelijk, elkaar kwetsend. Francesco gevoelt zich diep beleedigd door de nietbegrijpende misachting van Grootvaders mooie leven, erger nog, zijn droom van
studie en ontwikkeling wordt verstoord door de nuchtere berekening van oom Tito,
die maar eene toekomst voor hem ziet een goede boekhouder, op en voordeeligst
gekweekt. Een Joffe onwil tegen deze hem beheerschende onbegrepen wereld wordt
de levensstemming van Francesco. Al het kleine en lage in deze wroetende levens
gaat schrikwekkend voor hem open.
Wat hij vroeger ontdekte in de natuur : een wet van wreedheid uit zucht naar zelfbehoud, het brute egoisme, ziet hij hier herhaald
„De dieren leefden van elkaars verdelging, en de menschen precies zoo. „Doodconcurreeren," dat was een van de geliefkoosde termen van oom Tito. „De eene
zijn dood is den andere zijn brood," zoo was Gods wreede wereld nu eenmaal."
Ook in den Bijbel, waar hij licht zoekt, speurt zijn jongenscritiek tegenstrijdigheden : „Zoo zat hij lange avonden to vechten op zijn koude kamertje, lijdend om
eigen spot, en voelde zich diep ongelukkig. 0, wat zou hij zich graag hebben over-
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gegeven, blindelings, aan een goddelijken, volmaakten Christus, die altijd stralend
gehandeld zou hebben naar zijn hoogste uitspraken" Dan weer wint hij nieuwe
zekerheid bij het leven „in F4pelon's. „Verhandeling over het bestaan van God,"
„En voor de eerste maal van zijn leven ging als een ramp, zwarter dan alle twijfel
en vertwijfeling, de leegheid van het atheisme in hem open." Hij ziet weer de
orchidee met dat peilloos raadsel der robijn-flonkerende eeuwigheid. „En het was
of uit die eeuwige verten, oneindig klein en eindeloos groot, God op hem toe-,-uifde als een geur van zuiverste liefelijkheid, als een glimlach
„Dus dat is Gods antwoord
" fluisterde hij".
Dan, in zijn tijden van vermildering voelt hij de onredelijkheid van den afkeer
tegen zijn omgeving. En, kind van den milden, diepvorschenden geest dezer schrijvers,
lien wij kennen uit vroeger werk, is hij niet blind voor het goede ook in deze hem
zoo ver-afstaande menschen.
Maar de idylle is verstoord, „het suikere leventje," als tante Savina wondend
spotte, is slechts een liefelijk herinneringsbeeld. „Francesco was nu zestien jaar.
Hij was langer en magerder geworden ; door de ietwat ingebogen slapen leek zijn voorhoofd nog ranker. zijn oogen zagen somber, en zijn mond, die vroeger menigmaal
in een droomerigen glimlach vaag geopend bleef, lag nu in een bitteren trek gesloten.'?
Een nieuw perspectief gaat open, als hij geplaatst wordt als volontair op de Dectrische centrale. Mooi is die beschrijving van de machtige machinerieen, gezien
door de oogen van den bewonderenden jongen. Maar ook hier wacht hem de teleurstelling, de kwelling van een ruwe arbeidersomgeving ; hij maakt voor het eerst
kennis met de praktijk van den „klassenstrijd." Hij bezoekt de socialistische vergaderingen, maar krijgt er geen hoopvoller kijk op de menschheid, „'t was meest
een klein geharrewar over taktiek, en alles zoo ranzig-brutaal en laag-bij-de-grondsch,
hij hoorde er nooit dan haat en smaad en verbittering, nooit iets hoogers dan eischen
van minder werk en meer loon."
De kennismaking met dokter Carobbi, den geneesheer-directeur van het ziekenhuis,
brengt hem in de kringen der „beschaving," een weg naar nieuwen levensopgang
schijnt hem geopend. zijn eerbiedige bewondering voor Signora Carobbi en haar
schoone dochter Ilda wordt bron van nieuwe smart. Hij leert de wreedheid van
deze verfijnde, maar innerlijk zoo grove wezens kennen in de ontnuchtering van zijn
hopelooze lief de voor Ilda.
En hij veracht de „hoogere standen," waaraan hij anderhalf jaar lang zich heeft vergaapt, niet minder dan de burgerij, met haar dorre, leelijke leven en platte geldzucht.
„Hij voelde zijn geest gebukt onder de werkelijkheid als onder het benauwend verw ulf van een kerker, en een venster was er niet. Daarbuiten verzonk de eeuwigenacht."
Zoo hebben de schrijvers hun genialen jongen door alle levenskringen geleid en
overal wordt zijn idealisme gewond : „Aan het eind van alle gruwelen, die hij in
de Schepping gevonden had, en aan het eind van alle hebzucht en hardheid in de
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samenieving der menschen, vond hij als de grondwet van het Zijn, het kleurloos
begrip : het Ik, de niets ontziende, blinde drijfkracht van het a ; het egoisme de
kille oerkracht, die het leven beheerscht."
Dat is de duistere waarheid die hij overal om zich ziet. En in zijn wanhopen
aan een hooger leven werpt hij zich in het avontuur van hartstocht met het wulpsche,
bekrompen schepsel Carolina.
„De allerbleekste levees-ontkenning nam stil bezit van Francesco's ziel. Hij voelde
of zijn lichaam waardeloos geworden was, en of zijn geest er doorhenen sloop, kil
als een reptiel." Het weerzien van Agatha redt hem. Hij vertrekt naar Spezia.
' ,Heel zijn wezen strekte zich nit naar een lichtere toekomst." „De schemering
groeide, een vage roze droom. .." : de dageraad van „het eeuwige licht 1" —
Zoo is „Het leven van Francesco Campana" de geschiedenis der geestelijke ontwikkeling van een jongen idealist in onze moderne maatschappij. Francesco is een
echt kind van onzen zoekenden tijd, daar ligt het geheim van den geweldigen opgang
dezer boeken. Heldenvereering is een diepe behoefte in den mensch, de groote
macht der kunst is, dat zij deze behoefte voldoet. In den diepsten grond is, wat ons
trekt tot de kunst, de behoefte ons zelf te vonden, Daardoor is de kunst
cen onfeilbare waardemeter van het geestelijk leven van een tijd. Goethe's Werther
sloeg zoo geweldig in, doordat de jeugd van het Europa van het laatst der achttiende eeuw hier haar eigen leven gestalte zag geworden. Zoo zouden meerdere
voorbeelden te geven zijn.
Francesco is de drager van de ideeen zijner scheppers. Hun liefde kleedde hem
met al de schoonheid die zij vonden in het leven. Prachtig is hier weer het gevoelig
inleven in de natuur. Uit de kennis der natuur, die hij verwerft door eigen waarneming, door het lezen van populair-wetenschappelijke boeken en uit de mededeelingen van dokter Carobbi, vormt hij de symboliek voor zijn denken. (De „biddende mantis," het moordend-minnende monster ; de werking der witte bloedlichaampjes in bet menschelijk lichaam, p. 248,249.) Het wonder der muziek wordt
hem geopenbaard op de muziekavonden, waar hij, de werkman, als gedoogde toehoorder, zoo diep geniet. Maar, drager van zoo sterke geestelijkheid, wordt dit jonge
leven sours topzwaar en wij zien Francesco te veel als den tobbende met de levensproblemen, zijn ervaren doet ons dan te weinig aan als diepe levenstragiek.
Sterker realiteit voelen wij in de teekening van het klein-burgerlijke leven der
Rovero's, die ons terug doet denken aan den vroegeren roman van M. SchartenAntink, „In den vriien Amerikaan," met z'n prachtigen humor. Critici van ons yolkskarakter kunnen hier leeren, dat het klein-burgerlijke niet een specifiek Hollandsche
karaktertrek is, wij mogen immers aannemen; dat schrijvers die zoolang in Italie
leefden, hier Italianen teekenden.
De duistere, maar diepe waarheid, in dit boek beleden is, dat het Neil der wereld
niet te wachten is van een klasse, van verbetering der maatschappelijke toestanden,
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omdat de oorzaak der ellende ligt in de oerkracht die alles drat : het egoisme. De
zelfverloochenende Liefde alleen is het licht, dat het levensduister verheldert,
III. HET EEUVVIGE LICHT.1)
Dit is het boek van Francesco's rijpheid. Malescia ligt achter hem. Het geheele
bestaan daar lijkt hem gesymboliseerd in het weggeworpen valsche muntstuk.
Hier in Spezia zal zijn leven klaren tot het inzicht. Voor het eerst ziet hij de zee
„In een sprakelooze verrukking stond hij aan het portierraam en ademde de zilte
eeuwigheid." En de boottocht die dan volgt, over den zeeboezem, in den stillen, diep
doorgloeiden avond, is de ingang tot een heerlijk, puur levensgeluk. Ein dissonant
doorpijnt den zuiveren avond : „Plots vie! een vale schaduw over hem, een loodblauwe kilte. De boot kwam onderlangs de hooge pantserwanden van drie oorlogsschepen, dofzwart tegen de guldene lucht." 't Is de doodsschaduw, die nu vluchtig
streept over het zonnige geluk, het eens zal vernietigen.
Francesco wordt opgenomen in het sympathieke gezin van tante Letizia, de
dochter van Grootvader die dezen het meest geleek. En ook de omgeving, de zee,
heeft een sterkenden, louterenden invloed op den jongen man. Zie hem daar staan
op de kaap, aan den rand der zonnige wereld, uitziende over de tintelende oneindigheid. Ook in zijn vroegere jeugd had Francesco zoo'n plaatsje van vertrek, waar hij
kon mijmeren over heelal en leven, zijn rots in Trebiano. Maar zijn denken is verdiept. Daar had hij, in argeloozen trots, zich voelen zitten hoog in het midden van
zijn volmaakt heelal. „Nu zag hij zich eenzaam en nederig aan de grenzen van het
leven, tegenover de eeuwigheid, liefelijk en geweldig." Hier denkt hij terug aan zijn
voorbije levensperiode het valsche muntstuk kon hij wegslingeren, doch hoeveel
troebels was er niet achtergebleven in hem. En hij gevoelt bier de diepte van het
woord van den Psalmist „Ik ben hulpeloos en arm en mijn hart is wond in mij." Zoo
lag hij te genezen, hoog aan zijn rots-top, als opgenomen in 't oneindig zeegeruisch.
Reeds eerder wezen wij op het fijne vermogen van natuurbeleving bij de Schartens,
dat vooral aan dit werk zoo bizondere schoonheid verleent. De natuurverschijningen
worden bezield tot symbool van menschenleven, de natuur resonneert op de stemmen
van het menschenhart, dat daar zijn eigen leven speurt. Zoo wordt bier de zee tot
treffend symbool. „Had iemand (Francesco) vroeger gezegd, dat jets hem ooit liever
worden zou dan zijn Trebiano, hij zou het niet hebben geloofd. Nu voelde hit, nOg
meer te houden van de zee.... — juist omdat de zee aardscher was, zei hij zich
eens, juist omdat zij minder klaar en feilloos-gaaf was, in haar eeuwige bewogenheld. — 0, de ontzaggelijke bevrijding, die de zee gaf, de diep op-ademende bevrijding ! Was dat niet, omdat zij in haar eeuwigheid, zoo menschelijk was ? jar
eeuwig en menschelijk was de zee, de eeuwig veranderlijke.... De toornige,
1) Van dit deel verschenen 6 drukken tegelijk.
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klagende, juichende, snikkende," zei hij hardop, en hij verwonderde zich."
Hier rijpt ook zijn levensbeschouwing : De natuur is wreed, door zijn meedoogenloos egoisme. Hoe weet hij dat ? 't Is God, de eeuwige Liefde, die in hem spreekt :
God in hem, en hij duizelt. En hij vindt weer die oude aanteekening in zijn zakboekjel: „Zoo zou ook het leven een droom kunnen zijn, waaruit je wakker words
in de eeuwige waarheid, en God over je heen gebogen."
De stof is slechts schijn, de gedachte is de eenige werkelijkheid, het eigen lichaam
een ijle, onwerkelijke wand tusschen de eeuwigheid om hem en de eeuwigheid in
hem : „Het leven is een diepe droom, beurtelings bang en glanzend vreugdig ; maar
als een lichtend lint van werkelijkheid glijdt daar doorheen de gedachte, in een
eindeloos zoekend, maar toch in 't Bind feilloos toestreven op de waarheid." (230).
God is het eeuwigbestaande, zijn schijnleven doorstralend. En als God leeft in ons,
licht door ons zijn schoonheid uit over de aarde en maakt haar liefelijk voor ons
oog. Zoo is de schoonheid, die wij zien in de natuur, werkelijk Gods schoonheid,
stralend over de ondoorgrondelijke schepping.
Dan kan de mensch ook alle menschen liefhebben, want in alien gloeit of glimt
iets van dat goddelijke Licht. Hij ziet de zwakke vlammetjes beven achter het duister
hunner hartstochten „Leefde er niet in de oogen van bijna alle menschen een
onbegrepen verlangen ? Het smachten van een ongeweten kolk van licht, hun
ziel die was opgesloten in den botten dwang van hun lichaam ?" Giovanella, de
ruwaard met zijn hatelijk spottende oogen, nu plantend een rozestruik op het graf
van zijn kind ; tante Savina, de hem vijandige, hoe had zij zich opofferend afgesloofd voor de zaak en haar gezin ; Ilda, het wreede weelde-kind, had hij haar ziel
niet zien wegvluchten achter haar schuwe oogen,
hij kan ze niet meer haten.
In hen alien, als in hem zelf, hunkerde God, worstelend naar openbaring.
Het is de blinde muziekmeester, die Francesco heeft ziende gemaakt. In dezen
schijnbaar misdeelde had hij de machtige overwinning der Liefde gezien over de
hel van dronkenschap en hartstocht.
En in het eigen leven breekt het voile licht der Liefde door met de komst van
Agatha. Driemaal is deze levensengel hem verschenen : als de treurende, als de
waarschuwende, als de vertroostende. Thans wordt zij hem „Gods zuiverste, liefdevoiste verschijning." In haar koestering worden al de sluimerende kiemen in zijn
ziel ten groei gewekt : „Heel zijn wezen stond in bloei als een lenteboom, Jong en
overdadig, zuiver en gaaf."
Agatha is Roomsch. Francesco kan haar nalef geloof niet deelen, wel bewonderen
„zouden de vormen die ons geloof aanneemt, er wel veel toe doen ? Is niet het
belangrijkste, tot welke innigheid, tot welke vurigheid, tot welke overgave onze
ziel ire staat is ?" Het Christendom kan Francesco niet voldoen. Wei is de bergrede hem prediking van het hoogste ideaal Christus roept ons tot de volmaaktheid,
tot de gelijkheid aan Gods volmaakten staat. Wij zouden dus geheel vervuld van God
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kunnen worden ? „Ademloos staarde hij in den diepen lichtgloed dezer woorden binnen."
Maar dan komt hij in strijd met Christus, om de inconsequenties die hij meent
te ontdekken : „Zijn heerlijke zaligsprekingen zijn reeds vergiftigd door het voorgespiegeld loon, dat „groot is in de hemelen." — Zoo wordt de Liefde, geketend
aan het Egoisme der ziel, vertroebeld en machteloos gemaakt. Ja, op het
vlijmendst Egoisme is het Christelijk geloof gebaseerd. Want het kernpunt van den
godsdienst der liefde, was nooit die liefde zelf het kernpunt was onze verlossing
in Christus, ons hiernamaals, ons eeuwig heil. — Vernederend en ellendig is een
godsdienst, die beeft voor straf en hoopt op belooning."
Daarom — „de Liefde moet worden bevrijd uit de boeien die het Christendom
haar heeft aangelegd. De Liefde moet worden verlost uit den Kerker der Kerk."
In de gestadige oefening van den zuiveren dienst van God moet de mensch niets
sterker begeeren voor zijn eigen geluk, dan anderen geluk te geven. Zoo zal de
wereld schoon en rijk aan liefde worden op haar eigen grondslag, en krachtig en
vol van kleurigheid. De Wetenschap zal de wegbereidster worden. De wetenschap
zal de hoeksteen worden van een nieuw geloof. Zoo zal het heil der wereld wellen
uit den lichtbron eener nieuwe religie —
Hier wordt de Parcifal-Francesco, de geestelijke held, de voor God strijdende
ridder, een ridder van de droevige figuur, want is het niet een parodie van het
Christendom, waartegen hij hier het geschaarde zwaard richt ?
Christus' samenvatting van de Wet Gods in het God liefhebben boven alles en
den naaste als zichzelven, is Francesco ontgaan. Kent hij een hooger offer dan het
leven en sterven van Christus, wiens levensbelijdenis was : „Mijn spijze is, dat
ik doe den wil mijns Vaders die in de hemelen is," die als de goede Herder zijn
leven gaf voor de schapen ? Zijn gebod : Wie mijn discipel wil zijn, neme zijn kruis
dagelijks op en volge mij, dat is de essentie van het Christendom.
Francesco voltooit zijn theodicee. Hij verstaat thans het wezen van het kwaad
en van het lijden. De schepping, in zijn goddelijke schoonheid waaronder het
duivelsche loert, is een schijn, opzettelijk ingesteld om de Liefde te beproeven,
om in de menschelijke ziel de Liefde te doen triomfeeren over de grondslagen der
natuur. — Er is geen strafbare schuld, geen zonde die verzoend moet worden, want
wij zijn en doen zooals wij zijn gemaakt. De zonde is ons ingeschapen, geschenk
van een slechtheid, ons gegeven ten einde het te overwinnen, of om te zetten in
liefde. — En hiernaast is ons gegeven het „boven-natuurlijke schuidgevoel," dat
ons zelve straft met de onfeilbaar rechtvaardige straf der wroeging, die onze ziel
geneest dat is God die strijdt in ons.
Wij hooren, dit zijn geen nieuwe geluiden : een christelijk getint pantheisme is
misschien de best benaderende naam voor Francesco's levens- en wereldbeschouwing,
die hem brengt tot ergernis aan Jezus' vervloeking van den „onschuldigen" vijgeboom,
tot het sentimenteel sparen van het ongedierte dat zijn mooie theerozen verknaagt
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„We moesten ze eigenlijk maar niet vangen," zei hij ,,De ziel van die rozen
is te mooi om er de beesten voor te doen lijden." —
Dan komt de beproeving Augustus 1914, de duivelsche hoonlach die zijn
hoogen menschheidsdroom verscheurt. En daarbij komt het schuldgevoel, dat hij
altijd heeft gedacht aan eigen geluk in de ontdekking van den God der Liefde
n van de grootsche bestemming der menschheid. Hij heeft niet gepredikt zijn
nieuwe geloof, dat de menschheid misschien had kunnen behoeden voor deze verdwazing. Daarom zal hij nu dragen zijn deel in de gemeenschappelijke schuld, zal
hij deelen de broederschap der gedoemden. Een oogenblik denkt hij aan dienstweigering, maar dat beteekent een zekeren dood en een nutteloos offer. Hij gaat
naar zijn post op de duikboot, rustig in de overtuiging dat, als hij sterven moet,
zijn dood ligt op de lichte wegen van God.
„Onze liefde," schrijft hij aan Agatha, zijn vrouw, „was het aardsche paradijs,
dat de voorhof is van den dood ; maar de dood is de poort op de Liefde, die eeuwig
is." Het legerbericht, meldend de torpedeering van zijn duikboot, is het einde.
Wij krijgen den indruk, dat in dezen Francesco een nieuwe wereldleeraar verloren ging, van welks verwachting zekere kringen thans zoo vol zijn. Hij heeft het
zwakke, het verderfelijke zelfs, in het Christendom gevonden en een nieuwe Godsen levensbeschouwing gebouwd, die het menschdom zaligen zal. Als nieuwe wijsheid words hier met weidsch gebaar geboden, wat sinds lang werd uitgesproken in
theosofische en filosofische geschriften. Tot vermoeiens toe filosofeert de diepzinnige electricien en boekt zijn stellingen in profetische taal. Dit is de zwakheid
van dit boek. Francesco's leven is geen dadenleven, de gebeurtenissen zijn te veel
illustratie van, pasklaar gemaakt voor zijn peinzen, dat al te weelderig werd gestoffeerd door de schrijvers, om ons het gevoel van echtheid te geven.
is deze Francesco de drager van het credo der schrijvers, dan hebben zij wel
wat oppervlakkig afgerekend met het Christendom, waarvan zij de diepe heerlijkheid
niet blijken gepeild te hebben. Maar dit Licht afrekenen met het oude Evangelie
is immers niet vreemd in onzen tijd. Ook in dezen is de opgang van dit boek een
tijdsverschijnsel. Het vragen naar een nieuwe religie, waarvan men telkens boor t
in den tijd na den wereldoorlog, vindt hier een stem in de literatuur.
Men heeft dit nieuwe werk der Schartens te idyllisch genoemd, een bezwaar,
dat indertijd ook werd ingebracht tegen hun roman „Vreemde Heerschers." Carel
Scharten heeft toen in een brief aan den criticus Van Campen') gewezen op het
eigene in het boerenleven aan de Italiaansche meren, dat nog iets van die idyllische natuurlijkheid behouden had, in tegenstelling met meer gecultiveerde streken.
Wie deter dagen de studies en schilderijen (of reproducties daarvan) zag van den
jongen schilder Bonnet, voorstellende boeren- en herderstypen uit het nog primitieve Italiaansche bergdorpje Anticoli, gevoelde dat zijn de menschen die ook
in de romans der Schartens ons zoo bekoren door hun eenvoud, door hun ongerepte
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natuurlijkheid. Daar zien wij de diepe, luisterende oogen van Francesco, de innigheid van Agatha, het vredigschouwende van den ouden Mino, de fantastische
Uberto, de fluit- en doedelzakspelers. Die teekeningen zouden deze romans kunnen
verluchten. Als die schilder hebben de schrijvers dit geslacht voor ons doen leven:.
door hun liefde. Een liefde, waardoor ook „Sprotje," waardoor „Catherine" en1
meerdere onvergetelijken in Margo Antink's vroeger werk onze sympathie wonnen.
De ouderlijke liefde voor hun objecten is het geheim van hun vaak zoo fijnindringende psychologie.
Die liefde inspireerde ook tot de vaak prachtige teekening van het leven der
dieren en van de natuur in het algemeen, soms, wij wezen er reeds op, echter tot
sentimentaliteit verwordend.
Ook dit is een trek, die reeds in vroegere romans van Mevrouw Scharten-Antink..
zoo sterk spreekt. Een tafereel als het overladen der geitebokjes, die met hun ge—
roosterde, teere lijkjes de Paaschvreugde moeten verhoogen (p. 77), doet denken.
aan dat prachtig-innige verhaal van dierenlijden „De Vogelaars," waar de twee
„priesters van den God der Liefde" de teere kopjes der gevangen vogeltjes, in zucht
naar wat fijn gebraad kalm verpletteren en de beestjes wreed martelen, al redekavelend over een plaats uit hun Imitazione van Thomas a Kempis : „Indien gij
niet kunt verstaan en begrijpen hetgeen beneden u is, hoe zult gij dan verstaan en
begrijpen hetgeen boven u is."
Het schoonst stijgt het mededoogen met menschelijk lijden in dat hoofdstuk van.
den blinden muziekmeester en in het slothoofdstuk, waar de gedoemden ter oorlogshe! gevoerd worden in dien sombersten nacht van Francesco's leven. Wij gevoelen
trouwens door het geheele werk de grondidee van dit boek moet gegroeid zijn uit
de stemming van de vreeselijkste tijden die over het Europa der twintigste eeuw
donkerden, uit het lijden van den wereldoorlog.
Vat zullen wij nog zeggen over den stiji van dit boek ? Het meesterschap, waarmee
het schrijverspaar Scharten-Antink onze taal hanteert, is bekend genoeg. Wel moet
hier worden opgemerkt, dat deze vaardigheid soms verleidt tot al te groote weelderigheid en in de breed profetische dictie tot een te weinig doorvoeld gebruik van
groote woorden. Een overdaad die te sterker treft, als men pas gelezen heeft een
bock als Kleine Inez van Van Genderen Stort, in zijn klassieken vorm van beheerschte soberheid.
Het leven van Francesco Campana is een trits van werken, waarin veel schoons
schittert, maar, wat het derde deel betreft, door een christen slechts onder voor1ehoud te aanvaarden.
Almelo, Februari 1926.
1) Van Campen, Over Literatuur I, 31.

IN BALLINGSCHAP
DOOR

WILLEM DE MERODE.

Ben ik wild met den stroom
Van 't leven weggereten,
Hoe zou mijn hart den droom
Van u, mijn land, vergeten
Eer martle mijn verstand
Verlamming wreed,
Dan dat ik u, o land,
Vergeet.
Hier, uit beloken tuin,
Hoor ik de nachtegalen,
En oogen, blauw en bruin,
Beloven zoet onthalen.
Maar plotsling laait de brand
Van heimwee heet,
Daar 'k nooit, neen nooit, mijn land,
Vergeet.
Men geeft mij dak en brood
En goedheid en bescherming.
Maar, ach, wat baat mijn nood
Die tijdelijke ontferming ?
Verbroken is de band
Met al wat leven deed,
flat 'k nooit, o kwellend land,
Vergeet.
Wilt Gij niet bij mij zijn,
Godlijke Beminde ?
Naar oak Uw glimlach schijn'
Is 't vaderland to vinden.
Dan rust ik, overmand
nimmer deed,
Van vreugd, als
Wiji ik, om U, mijn land,
Vergeet.

CIRKELGANG
DOOR

0. RUYSCH.

(Vervolg).

JOHN.
1.
Op de werkplaats ging het behoorlijk, schoon van Maanen graag wat meer pit
en wat meer liefhebberij gezien had : 't bleef alles bij het noodzakelijke, 't reikte
nooit over 't middelmatige,.. . 'n knap vakman zat er niet in. Er waren jongens,
die echt met lust hun handen uit de mouw staken, die poot-aan speelden, dat je
er zelf plezier in kreeg — John hield zich bedaard, transpireerde alleen op zeer
warme dagen en vond dat ie er zoo evengoed kwam. Van Maanen poogde hem
wet eens op te porren, want soms ergerde hij zich dood aan Brinker's onverstoorbare
gelijkmoedigheid, doch 't was volkomen nutteloos, John liet het standje over zich
henen gaan en keek met 'n gelaat, waarop vrij duidelijk te lezen stond : man,
waarom maak je je druk . Half nijdig, half schik in 't geval hebbend scheidde
van Maanen er dan maar mee uit
je kon geen vuur uit tufsteen slaan
toch was 't vervelend. . Want ondanks de vriendschappelijke verhouding, ondanks
den kameraadschappelijken omgang van den laatsten tijd, . eigenlijk wist hij
evenmin als Dros vroeger, wat hij nu ten slotte aan den jongen had . Zeker,
John was iets menschelijker geworden, hij nam niet meer zoo'n aparte positie in,
bewoog zich vrijer onder de andere jongens desondanks, zich echt geven, goed
loskomen, hij deed het nimmer . Van Maanen werd er wat kriebelig onder
aan hem lag het toch niet, hij had van alles geprobeerd en scheen evenver van
ein.delijk succes als bij 't begin.. . . Nu ja, zoo oppervlakkig wist ie wel, wat voor
vleesch hij in de kuip had, de jongen was eerlijk en betrouwbaar, loog niet,
vloekte niet, deed niet mee aan onzedelijke praatjes altemaal goeje dingen, maar
waar bleef de ziel ? Voelde hij iets voor religie ? — in de kerk zat hij stil, hij
leerde z'n godsdienstlessen, hij vouwde keurig de handen onder 't bidden, .
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maar of hij er jets bij dacht ? Helaas was 't mogelijk al deze dingen te doen als
'n automaat, helaas konden de gewoonten van 'n christelijk gesticht angstig-gegemakkelijk verworden tot geestlooze vorm ook dit stuk der opvoeding maakte
deel uit van 'n rooster, en de sleur had al eeuwen lang 'n vaste plaats in de kerk
Wanneer van Maanen z'n jongens eens naging, dan waren er velen listiger
dan Brinkers, velen bepaald sldchter dan Brinkers, en toch, niemand kostte hem
meer zuchten dan de rustige, makkelijke John . . .
*

*

Van dit alles had John niet de minste notie, hij vond dat z'n leven tegenwoordig heel dragelijk was en vroeg weinig .. De eens zoo verwenschte
groep viel in 't gebruik geducht mee en oome Kees mocht ie graag. . . . Natuurlijk
was 't niet al goud wat er blonk, .... de man had soms erg veel stoom op en
wou dan dat je je half uit de naad werkte,.. . John dacht er niet aan, hij zag
geen rede'n voor die barre haast
En vielen bij zoo'n gelegenheid 'es gepeperde
woorden
nou ja, Oome Kees meende 't goed en de pap werd nooit zoo heet
gegeten als ze op tafel kwam, . harder werken dan ie zin in had deed John
toch niet
Waarom ook ? Z'n heele leven kon ie nog achter 'n schaafbank staan,
maar dat vergaten ze in 't gesticht....
En al die leuterpraatjes over bazen, die
slechts ijverige knechts wilden hebben,
kom, kom,
hij had niet voor
niks zoo lang door Utrecht geslenterd en drommels goed gezien hoe de knechts
deden .
Hier in Veenzand zag je alles op z'n Zondagsch, niks dan christelijke
ambtenaren, nooit een, die e's stevig vloekte moest je in de maatschappij
komen.. . . En daarom trok ie zich van al dat gezwam heel weinig aan, hij zou
z'n vak leeren omdat het nou eenmaal moest en je zoo beter in de wereld terecht
kon, als ie straks vrij kwam, zou-d-ie kalm aan 't werk gaan en met z'n vingers
van andermans taken afblijven, stom trouwens als ie dit deed, want je vloog er
anders toch in, .... en verder mochten ze met al hun vroomheid en braafheid
op het dak gaan zitten. Je kocht er niks voor.
Natuurlijk vertelde hij aan Oome Kees van deze gedachten nets, 't ging de
man bovendien niks 'an ook....
Dat andere jongens om elk wissewasje hem opzochten en telkens heele gesprekken voerden, moesten zij weten, hij verkocht geen
mooie praatjes en voelde er geen bal voor, 'n ander, al was het dan nog zoo'n
beste vent, alles aan z'n neus te hangen. Zonder hulp kwam hij er evengoed en
't leek hem veel makkelijker bovendien
*

*
2.

„Je moet de groeten hebben van je moeder, John en 'k moest je zeggen, dat
ze je tweede Paaschdag hoopte op te komen zoeken," zei van Maanen. Hij was
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'n paar dagen met vacantie naar Utrecht geweest en had van de gelegenheid gebruik
gemaakt vrouw Brinkers lets van 'er zoon te vertellen.
John kreeg 'n kleur van blijdschap . In de eentonigheid van het gestichts'even was bezoek iets geweldigs en zijn moeder kwam heel zelden. De eenige dag
dat ze eigenlijk vrij was, de Zondag, reisde ze niet en meestal kon ze de verdiensten niet missen, die 'n keer er uit breken 'er kostte. Daarbij had ze 'n zekere
afschuw van 't gesticht en vond 't vernederend in zoo'n kamer te moeten zitten
En geheel
met als zwijgende schildwacht in 'n hoek van 't vertrek 'n beambte
vergeven wat Kobus ter had aangedaan vermocht ze eigenlijk ook niet
„Nou, ik heb 'er zoo 'es
„Ja, da's lollig he ?" ging van Maanen voort
verteld hoe je tt maakte, dat je in geen eeuwen koppig was geweest en dat je op
de werkplaats zoo'n geweldig timmerman was, . enfin je begrijpt wel. Lang
heb ik er niet gesproken, want ze moest weer naar 'n werkhuis — 's jonge kerel,
je moeder heeft toch 'n hard leven, weet je dat wel ?"
John knikte.
„je mag ten minste, als je weer bij 'er terug bent, wel ernstig probeeren om
'er dan 'es wat gemak te bezorgen, ze verdient het — ik vind het tn kranige vrouw.
John's, oogen glansden... In-eens merkte hij, dat hij toch veel van z'n moeder
hield en dat ie naar 'er komst verlangde
„Ze had allerlei nieuws voor je.... Nee je hoeft niet vragend te kijken, ik
Je moet maar wachten tot ze
doe vandaag net als jij voortdurend : ik zwijg....
't je zelf vertelt, da's trouwens aardiger ook — . Wat ik zeggen wou, hoe is 't hier
in de groep geweest, geen ongelukken ?"
„Nee, alles is kits."
„Prachtig. . En hoe bevielen je die zes dagen spekken ?"
„Wat U spekken noemt !"
„Nou ja, je had toch geen werkplaats !"
„Nee, maar wel voortdurend school . . . . Prettig is anders.
„Best voor je. Je laatste brief zat vol stomme fouten, 'n schandaal eigenlijk
voor zoo'n groote knul Tusschen twee haakjes : je moeder zei me, dat je zoo
weinig schreef, hoe zit dat ?"
„Ik schrijf . 'er iedere maand."
„Jawel, maar ze bedoelde : er stond zoo'n schijntje in."
„Ik weet niet, wat ik schrijven moet, 't is hier .altiid 't zelfde," zei John
schouderophalend.
„Voor jou misschien, maar je moet niet vergeten dat je moeder alleen is en dat
'n hartelijke brief van jou voor haar 'n gebeurtenis is . Ik geloof, dat ze zoo'n
En dat is toch niet zoo, he, je houdt
beetje dacht dat jij niet veel om 'er gaf ....
toch van je moeder
„Natuurlijk."
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,,Nou, Loon dat dan 'es, door wat meer moeite aan je brieven te besteden. 't Mensch
heeft niet veel aan 'er leven, je zusters zijn getrouwd en hebben hun eigen gezin,
jij hebt heel wat goed te maken..
je vader, enfin dat weet je even goed als ik
Dus je doet het, he ?"
„'k Zal 't probeeren," zei John en hij zuchtte.. 's Avonds op bed terugdenkend aan het gesprek, zuchtte hij nog eens — de menschen maakten het je
toch wel lastig.... Wat moest ie nou in 'n brief vertellen ? .... dat ie gezond
was, goed at ? nou ja, dat schreef ie haast iedere keer, tenminste 't eerste.... Over
z'n werk kon ie wat meedeelen, maar och, wat had het mensch daar nou aan,
wat wilt die van zwaluwstaartverbindingen en dergelijke ? .... Doch als ze nou
dacht, dat ie niet om 'er gaf,.... nee zooiets vond ie toch lam, en wat oome
Vader woonde heelemaal op en
Kees zei, was waar : ze had 'n hard leven..
eigen en trok zich nooit niks meer van 'er an, eene zuster had al 'n kind,
de andere zou er wel er gauw een kriigen,.. moeder kon natuurlijk zoo'n beetje
naar de maan loopen.... Hij zou toch maar wat harder aanpooten, misschien
kwam ie dan gauw los. .
*

*

Vrouw Brinkers arriveerde op den afgesproken dag en mocht langer blijven
dan het gewone bezoekuur. Ze verscheen reeds vroeg, maakte den kerkdienst mee,
kreeg permissie 's middags met 'er zoon alleen door het dorp te wandeleon —
in den regel 'n gunst, die slechts aan door gedrag en ijver uitmuntende jongens —
en aan ouders op wie niets te zeggen viel werd toegestaan. John — ofschoon
niemand den laatsten tijd klachten over hem had — kon nu niet bepaald op
'n dergelijke onderscheiding aanspraak maken, doch misschien zou dit bewijs van
vertrouwen hem er toe brengen, wat minder zich op 'n afstand te houden.
't Werd voor den jongen 'n gezelligen dag. Wel trof van Maanen, die 's middags
'n oogenblik bij hen kwam zitten, dat vrouw Brinkers wat stug deed, maar hij
schreef het toe aan 'n zekere verlegenheid tegenover hem, die toch in haar oogen
niet veel meer dan 'n vreemde pottenkijker kon wezen, 'n man, die tusschen haar
en 'er zoon instond. Even glimlachte hij,.. 't mensch moest 'es weten, hoe
weinig hij eigenlijk van 'er jongen wilt....
Toen z'n moeder eindelijk afscheid genomen had, bleef John 'er lang na staan
kijken. 't Was net of z'n lijf leeg was, 'n hol lamlendig gevoel . In de groep
vond ie het vervelend, de fanfare speelde in den tuin en 'n troepje jongens dansten
als dollen op de maat der muziek, hij ging in z'n eentje op 'n bank zitten en
won wel dat het bedtijd was . . . . Meneer van Zanten, die de afwezige van Maanen
verving, wilde 'n praatje beginnen, maar John voelde thans niets voor geleuter
,en zweeg bot, gelukkig Het de vent hem spoedig met rust .
's Avonds op bed kon hij niet in slaap komen. Telkens weer .kwarnen brokstukken
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van het gevoerde gesprek hem voor den geest,... o die vader van hem....En
terwijl hij den gepasseerden dag nog eens naleefde, leek het prettige er van toch
vrij miniem, thans eerst merkte hij het.... Z'n moeder had niet veel geklaagd,
slechts 'n paar minuten verteld van 'er leven en van z'n vader, die 'n paar straten
verder woonde met 'n vreemde vrouw,.... het ellendige er van voelde hij nu
fel, van middag had ie er smalend om kunnen lachen.. . .
En daarnaast kwam nog 'n andere gedachte, een, die hij we! graag van zich
wegduwen wou,. maar die toch weer naar voren schoof,.. dat achteraf bezien
de dag eigenlijk 'n teleurstelling gebracht had.... Was z'n moeder niet wat koel
geweest, wat op tn afstand,.... precies te omschrijven wist ie het niet, maar als
andere jongens bezoek ontvingen, dan zaten ze dacht bij elkaar, dan was er iets,.
ja iets, wat hij gemist had, ... . iets wat ie niet uit kon drukken in woorden, doch
wat hem had doen staan ten slotte zoo leeg....
Hij was altijd tn raar jong voor ter gemoeder nog boos op hem zijn ?
Zou
weest, maar nu wilde hij toch goed.. Zuchtend draaide hij zich om en probeerde
aan z'n werk van morgen, eerst 'n uur vakteekenen,
aan iets anders te denken,.
doch de tweede ronde van den nachtportier
dan tot twaalf uur projectie,
maakte hij nog klaar wakker mee..

3.

Toen John den volgenden ochtend opstond, voelde hij zich als gebroken van
moeheid. 'n Oogenblik dacht hij er over te blijven liggen en zich op te geven voor
den dokter, hij zag op tegen het gewone werk, dat nu weer te doen vie! maar
't vooruitzicht den heelen dag op 'n eenzame slaapzaal te moeten vertoeven vond
Bij 't aantrekken van z'n jas sprongen er 'n paar
ie evenmin erg aanlokkelijk....
knoopen of hij smoorde 'n verwensching, van Zanten had dienst en die lette
altijd zoo fel op de kleeding,.... als hij dit in de smiezen kreeg, moesten ze er
onmiddellijk aangenaaid .... Even stond John in beraad of hij 't maar niet direct
doen zou, dan was ie van alle gezeur af,. . doch er werd al aantreden geroepen, .
van avond kon 't trouwens net zoo goed....
Beneden ontdekte John in eens dat ie ook z'n schoenen vergeten had te
poetsen,.... idiote regels ook.... Vandaag kwam ie geen moment 't gesticht uit
Als hij nou
en toch moesten kistjes glimmend,.... ze leken hier wel gek....
maar gauw aan tafel kon gaan, eenmaal aan 't eten was 't gevaar voorbij
Gelukkig, 't brood werd uitgedeeld. Haastig ging John op z'n plaats zitten, z'n
voeten zoo ver mogelijk vooruitstekend.... Helaas kwam hij daardoor in botsing
met z'n overbuurman, die z'n beenen terug te schoppen zocht,.... van Zanten,
die het dienst doen in deze groep onprettig vond, wijl hij het vrije systeem van
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z'n collega afkeurde en steeds bang was voor orde verstoring, meende onmiddellijk
te moeten ingrijpen.
„Alla, wat is dat daar nou weer ? Vooruit Brinkers, ga behoorlijk aan tafel
zetten !"
John trok z'n beenen onder z'n stoel en meteen zag de ander z'n vuile schoenen.
„0, zat je clã Axiom zoo onbehouwen,.... flauwe vent....
Waarom heb je je
schoenen niet gepoetst ?"
John haalde z'n schouders op,. . . . dergelijke onnoozele vragen wist ie nooit
te beantwoorden.
„leg je kunt toch zeker wet antwoord geven ?" Van Zanten ergerde zich zeer
altijd had je wat met die vervelende apen, dat waren nou nota bene de grootste
jongens, ze waren te lamlendig om zich behoorlijk aan te kleeden..
Natuurlijk
van Maanen overkwam zulke dingen nooit, die lette er niet op, die lapte de gestichtsregels aan z'n laars, die vond orde en netheid bijbrengen minderwaardig... .
„je moet vanavond in je vrije tijd maar 'es wat extra paren schoenen poetsen,
vrind," ging hij voort, toen John bleef zwijgen, „ik zal er straks wat voor je
klaar laten zetten."
John nam niet de minste notitie van 't geen er gezegd werd, at kalm door,
hoewel hij de straf ellendig vervelend vond Maar ja, van Zanten was nu eenmaal zoo'n vreeselijke pietlut
„Daar ben je nu in de oudste groep van 't gesticht en je moet de heeren
controleeren alsof 't onmondige zuigelingen zijn", zei van Zanten, geprikkeld door
Brinker? houding, „is je kleeding in orde ?"
John zuchtte je was toch aan de heidenen overgeleverd ook, als zoo'n vent
't op z'n heupen had.... En waar bemoeide-ie zich eigenlijk mee, hij deed
waarempel of ie hier heer en meester was — 'n vervanger, die 'n blauwe
Maandag 'es kijken kwam....
„Nee", zei hij kort, „twee knoopen van m'n jas. Daarnet afgesprongen."
„ k Hoor het laatste woord niet. Van Zanten had de directeur deze uitdrukking
wel eens tegen 'n onbeschoften jongen hooren gebruiken en haar overgenomen,
wijl hij ze ad rem vond.
Ondanks
katterige bui, schoot door John's hoofd 'n flits humor.
„Afgesprongen," zei hij kalm.
Van Zanten verloor z'n laatste restje kalmte., Den heelen nacht had hij
met z'n kleine moeten rondtobben, die koortsig was van tandjes-krijgen, hij voelde
zich doodop en kon daardoor zich weinig beheerschen.
„Afgesprongen — zoo is dat je laatste woord. Weet je wat 't mijne is ? Mnzetten — en direct ! Laat staan je boterham. arst die knoopen aannaaien."
John oordeelde, dat deze eisch bespottelijk was. Met plezier wou hij doen wat
de man zei
maar Ili het eten.
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„Gebeurt het of gebeurt het niet ? Denk er om, dat ik óók 'n hard hoofd heb t"
Deze laatste zinspeling maakte John nijdig. Nou deed ie het vast niet. Kalrn
boterham.
nam hij 'n groote hap uit
„Brinkers," zei van Zanten wit van boosheid, „ik gelast je met eten op te
houden en onmiddellijk die knoopen aan te zetten."
John knikte van nee.
„Dan er uit," zei van Zanten en hij belde den portier, die Brinkers voorloopig
apart zette.

Ds. Hoven, de directeur van Veenzand, zat met van Maanen op het bureau
en besprak de nieuwe ruzie met John. 'n Uur geleden was van Zanten, wit van
woede nog, bij hem gekomen en had 'n klacht wegens verregaande ongehoorzaarnheid en brutaliteit ingediend. Daarop was Brinkers gehaald, doch wat de directeur
ook probeerde, de tong van den jongen scheen hopeloos verstard, geen woord
lief hij los. .
„Ik heb hem toen maar weer in de politiekamer op laten bergen en daar zit ie
nu.
D'r was niets met hem te beginnen.
Van Maanen zuch,.te. Direct toen hij in dienst kwam, waren de jongens op
hem toegevlogen en haden de scene in kleuren en geuren verteld.... Hij veronderstelde direct, dat die kleuren wel wat erg dik opgelegd zouden zijn — de
meesten uit z'n groep konden van Zanten niet uitstaan maar zelfs als hij daar
rekening mee hield, bleef genoeg over om met recht te kunnen meenen, dat er
toch wel 'n weinig te ontactisch was opgetreden.... Intusschen, je zat nu met
de gebakken peren. Van Zanten ongelijk geven ging niet, formeel stond de man
in z'n recht, maar 't zou 'n toer wezen John dit aan z'n verstand te schieten....
vind het 'n vervelende geschiedenis, zei hij, „'t ging de laatste tijd heel
behoorlijk mec John....
„ja,.... ik dacht, dat we 't gewonnen hadden.... Sinds voorverleden jaar
hebben we slechts 'n paar onbeteekende gevalletjes van koppigheid meegemaakt,
't leek heusch, dat ie er overheen was.... En weet je wat het vervelende van
de kwestie is,.. . . van Zanten is wel erg hard van stapel geloopen
. Maar ja
"
Ds. Hoven rommelde al pratend wat in de papieren, die voor hem op tafel
lagen. Eigenlijk was hij nijdig,.... de heele scene van van ochtend was onnoodig
geweest. Zooals sommige van z'n menschen toch bokken konden schieten, terwiji
ze te goeder trouw meenden tegenover de oudere jongens 't gezag te handhaven,
was gewoonweg om tureluursch van te worden....
„Enfin," ging hij na 'n oogenblik zwijgen voort, „'t beste is, dat jij maar 'es
naar Brinkers toegaat en hem onder 't oog probeert te brengen, dat z'n houding
niet deugde. Tegen jou gezegd : ik ben niet van plan hem te straffen, als hij
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zich bereid verklaard direct te doen, wat hem was opgedragen. Hij krijgt 'n
standje van me, meer niet."
Van Maanen glimlachte. 't Deed hem plezier, dat de baas blijkbaar ook tusschen
.
de regels doorgelezen had.... Als nou met John maar wat te bereiken viel

4.
De jongen zat heel rustig op z'n stoel in de politiekamer. Van Maanen wierp
'n snellen blik op z'n gezicht gelukkig, het stand tamelijk normaal. •
Misschien kon hij de vastgeloopen wagen met 'n grapje welweer in 't rechte spoor
krijgen....
„Zoo stadgenoot," zei hij, „weer 'es in retraite Protestanten doen daar anders
weinig aan...."
John keek ietwat dom, blijkbaar begreep hij niet goed, wat de ander bedoelde.
„Weet je niet wat in retraite zijn is ? Zooiets als vrijwillige afzondering, om
tot zelfinkeer en daardoor tot zelfkennis te komen
Ben je van plan hier lang
te blijven zitten ?"
John haalde z'n schouders op, ten teeken dat ie 't niet wist.
„Nou je kunt wel wat zeggen, vriendelijke mosch ! Je zou goed voor de bioscoop
zijn, daar hoef je ook niet te spreken, alleen maar gebaren te maken.... Hoe is
't er mee ?
„Met mij best," zei John.
„Hm,.... Loch niet heelemaal, geloof ik..
Ruzie gehad met meneer van
Zanten he ?"
John knikte.
„Weer koppig geweest, niet ?"
John zweeg.
„En toen bij de directeur óók stommetje gespeeld, niettegenstaande hij op allerlei
manieren je nog poogde te redden.... Ik moet zeggen, dat je 'n hAndige kerel
bent.... In Utrecht vertellen ze, dat er maar ëën dom is — maar dat is ook
pas, sinds jij er uit weg bent !"
John zei geen woord.
„En hoe lang moet deze bui nu nog duren Weer vier dagen ?"
John trok 'n gezicht van : mij 'n zorg.
„O, ik vraag het louter uit eigenbelang, hoor ! De deur, waaraan je bezig bent
moet af, als jij nu lang in retraite blijft, dan Beef ik hem aan 'n ander."
John keek ietwat sip, hij was bijna klaar met z'n werkstuk, als 'n ander het
nu voltooien moest, streek die alle eer op....
„Hoar 'es, 1k zou maar 'n goeje raad van je oome aannemen en achter deze
grap 'n punt zetten .
Je weet even zeker als ik, dat je het tOch niet wint,.
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je kunt het 'n tijd volhouden, voor mijn part 'n jaar en zes weken, maar tenslotte
verlies je het . . . Wees nu verstandig, druk straks, wanneer ik weg ben, op die
be!, vraag de directeur te spreken en zeg dan, dat je bereid bent om de bevelen
van meneer van Zanten voortaan op te volgen en dat je 'n houding als van ochtend
niet meer zult aannemen
"
John knikte van nee .
„Niet .... Maar man, geloof je dan ook maar een oogenblik, dat je met volhouden en zwijgen lets bereikt Dacht je nou heusch, dat over 'n week bijvoorbeeld
de directeur hier ootmoedig zal binnentreden en zal zeggen : „John, edele nazaat
der aan hun woord eeuwig trouwe Friezen" — Utrecht was vroeger 'n friesche
stad, dus dat kan „ga alstublieft weer aan Uw werk, ik zal meneer van Zanten
in de cachot en mij zelf in Uw plaats zetten ?" Hoop je misschien op zooiets ?"
„0 nee," zei John.
„Dus je bent er van overtuigd, echt, degelijk, grOndig, dat men je hier kalm
laat uitbuien ?"
„CI ja," zei John .
„Bel dan straks, ezel !"
„Nee," zei John.
„Hoar 'es jongen," en van Maanen sprak thans heel ernstig, „ik schei er nu
uit met deze zaak zoo'n beetje luchtig te behandelen.. . Tot nog toe vond ik
wat gepasseerd is, niet zoo heel erg : je bent wat brutaal geweest en nijdig geworden alla, dat overkomt de beste 66k . . Ik kwam dan ook bier met bet
idee :.... nou ja, 'n stomme streek, hij zit in de put en weet er natuurlijk niet
uit te komen,. 'em helpen, er waren verzachtende omstandigheden — . .
Maar nu vind ik het we! erg.... Dat jij, terwijl je drommels goed inziet te ver
te zijn gegaan en Ondanks het feit, dat het je op alle mogelijke manieren makkelijk
wordt gemaakt, tOch weigert je hoofd te buigen
kijk, dat vind ik vreeselijk....
Je hoeft me niet verbaasd aan te kijken, ik meen het."
Even bleef het stil, dan ging van Maanen voort
„Kijk 'es John, ik geloof wel te kunnen aannemen dat je mij beschouwt als
'n vriend van je. Maar weet een ding : ik behoor niet tot de menschen, die hun
vrienden niet de waarheid durven zeggen,.... ik doe dat we! en 't kan me niks
schelen of je op mij nu bovendien nijdig wordt....
Welnu : ik vind je houding
misselijk
. Meer nog, en misschien is dat het ernstigste : jij geeft bewust toe
aan 'n slechte eigenschap van je en dat is zonde
. Bid je we! eens? Ik bedoel
niet voor of na 't eten
"
maar als je alleen bent en niemand je ziet
John knikte ontkennend.
,Dat dacht ik wel.... Ik wilde, jongen, dat ik je 'es kon laten voelen hoe
Je leeft maar je eigen leventje en denkt nog
ellendig arm je eigenlijk bent . .
'n heele piet te wezen
je bent nog minder dan 'n dor blad op de weg.
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Luister je wel 'es naar de dominee, als ie
Nee, dat begrijp je niet
preekt ?"
„jawel," zei John.
„Wat denk je van Jezus ?"
John zweeg.
„je weet natuurlijk alles van Hem, want je leerde altijd je lessen voor de
catechisatie.... Maar heb je nooit terwijl je van Hem las of van Hem hoorde —
bii je zelf gedacht, dat Hij Iemand was, die jij speciaal noodig had ?.... Weet
je wel, dat Jezus 66k de verzoeking van koppigheid kende ? Aileen — Hij wist
die te overwinnen en daarom begrijpt hij jouw strijd en kan hij je helpenMaar je moet er om vragen...."
'n Oogenblik hield van Maanen op, dan zei hij zachtjes : „John, misschien durf
je niet goed, misschien vind je het te moeilijk,.... wil ik je helpen Probeer
dan je handen te vouwen,.... je hebt het dikwijls genoeg gedachteloos gedaan,
maar dat is makkelijk genoeg.. "
John werd heel bleek en vouwde z'n handen.
En van Maanen bad : „Heer, hier is 'n jongen, die U eigenlijk niet kent en
die U toch zoo noodig heeft.... Hij volgt altijd z'n eigen zin, wij bidden U, hem
Breek Gij stijfhoofdigheid, de menschen
te willen leeren Uw zin te volgen....
Overwin Gij Hem door Uw liefde,
kunnen het niet en hij kan het ook niet....
overwin hem z66, dat hij straks vrijwillig op de bel kan drukken en ongelijk bekennen. Amen."
Zonder verder 'n woord te zeggen, verdween van Maanen. John zat met
afgewend hoof d.
*

'n Paar uur later beide de jongen om den directeur en maakte excuses. Hij
knoopen aan.
poetste zwijgend de extra paren schoenen en naaide
Doch over het Been hij in de stilte had doorgemaakt, sprak hij met niemand,
ook niet met van Maanen.
Iv.
JOHN WORDT KOBUS.
1.
Zoo langzamerhand kwam de tijd nader, waarop gedacht moest worden aan
John's terugplaatsing in de maatschappij. Hij was nu in z'n laatste jaar en stond
dicht bij eind-proefwerk, de vraag alleen, of hij, eenmaal klaar, naar Utrecht
mocht dan wel uitbesteed zou worden ergens buiten, moest nog opgelost. Er waren
enkele dingen, die het den directeur moeilijk maakten zonder zorg tot het eerste
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te besluiten : de oude Brinkers, ofschoon hij zich tijdens John's verblijf in 't gesticht zeer weinig aan hem had gelegen laten liggen, begon de laatste maanden
teekenen van leven te geven, schreef nu en dan 'n brief, stuurde een keer zelfs tabak
en sigaretten, zeer terecht vreesde Ds. Hoven dat de man, wanneer z'n zoon
eenmaal weer in de stad was, probeeren zou den jongen naar zijn kant te trekkers. .
Dan — zou het vrouw Brinkers nu lukken John aan 'er te binden ? Van Maanen
was 'n paar maal bij er geweest en niettegenstaande hij erkennen moest, dat de
woning er keurig uit zag en ze blijkbaar vrij ruim 'er brood had — geheel bevredigd teruggekomen was hij niet. Wat John in de allereerste plaats noodig leek
te hebben : 'n hartelijke, huiselijke omgeving, waar heerschte 'n echt christelijke
geest dat vond hij niet bij moeder. 'Er werk bracht uit den aard der zaak
mee, dat ze overdag veel buiten 'er woning vertoefde en 's avonds dus doen moest,
wat in 'n normaal gezin geschieden kon, wanneer de jongen op karwei was —
zou het hem niet de straat opjagen als hij thuis gekomen, merkte, dat moeder
geen tijd vond 'es rustig bij hem te zitten, dock nog noodig Nian allerlei te verrichten had ? .... En dan, .. de vrouw was zoo hard, .... nog klaagde ze,
tijdens van Maanen's bezoek, over Kobus' onverbeterlijkheid in z'n jonge jaren,
de vrees scheen gerechtigd, dat ze weinig vergeten en niets vergeven had.. . .
0, 't leven had haar niet gespaard en de wijze, waarop ze zich, de omstandigheden
ten spijt, heen had geslagen door de moeiten en teleurstellingen, gaf recht op
bewondering, welke van Maanen haar niet onthield, maar hij schrok toch
terug, voor 'er stroefheid .... En 'er geloof, .... het was hard geworden als zij
zelve,.... wanneer John hier leeren moest dat Jezus' juk zacht was....
Doch de jongen wilde zoo graag naar huis. En aan den anderen kant : 'n betrekking zoeken buiten Utrecht, bracht ook z'n bezwaren, je moest maar afwachten
of 'n moeilijke natuur als John zich schikken kon bij wild-vreemden....
„'t Beste lijkt me, dat je in de loop der volgende week er 'n middag uitbreekt
en naar Utrecht gaat. Zoek dan vrouw Brinkers op en praat 'es met 'er. Ondertusschen zal ik Pro Juventute verzoeken 'n onderzoek in te stellen en advies te
geven," zei de directeur ten slotte, nadat hij de kwestie van John's reclasseering
met van Maanen besproken had. „Luidt dat ook gunstig, me dunkt, dat we het
dan zonder gewetensbezwaar kunnen wagen. Als hij nu maar 'n baas krijgt
„O, daar ben ik niet bevreesd voor, ik weet er we! 'n paar, die 'n jongen als
John kunnen gebruiken. Iets anders is, of hij pit genoeg heeft om door het eerste
harde jaar zich zonder ongelukken heen te slaan Hij wil wei goed, maar er
zit zoo weinig dOOrzettingsvermogen in...."
„je houdt dus eigenlijk je hart vast ?"
„Och, wat zal ik U zeggen ? We hebben we! mindere exemplaren dan John
de wereld ingestuurd,. . . . de jongen is heusch niet kwaad.... Maar 't is zoo'n
vreemde vent, . . . . na drie jaar geregelde omgang weet ik eigenlijk nog niet wat
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ik er van denken moet, . . . . 't pleit misschien weinig voor me . . . . 'k Geloof niet,
dat hij weer gappen zal of 'n schuinsmarcheerder warden, wel vrees ik voor
.
ja hoe zal ik 't uitdrukken....
voor z'n kom ik er vandaag niet, dan kom ik er
morgen. . En dat tegenwoordig, nu er werkkrachten bij de vleet te krijgen zijn.
"
„Enfin, we moeten het er op wagen. . . . Ik zal hem, voor ie weggaat nog 'es
flink de pin op de neus zetten . . . . Hopen maar, dat het helpt."

2.
„Meneer moet maar niet kijken naar de rommel," zei vrouw Brinkers, „ik ben
net terug van 'n werkhuis en ik heb de boel niet kunnen omwasschen vanmorgen."
„Nee moeder, maak je niet bezorgd. Ik doe zelf ook zoo'n beetje m'n eigen
huishouden op 't gesticht en als het op mijn kamer altijd zoo keurig was als bij
U zou ik me zelf 'n heele kraan vinden.... Ik mag hier wel even gaan zitten ?"
„Astublieft.... U heeft toch geen slecht nieuws ?"
„Nee, integendeel.... John is puik gezond en.. .. " doch toen van Maanen de
verwonderde blik van de vrouw zag, verbeterde hij haastig
„Och, Kobus bedoel ik natuurlijk.... U moet weten, in Veenzand noemen
we hem allemaal John, daar hoor je niet anders."
„Hij is toch Kobus gedoopt," zei vrouw Brinkers 'n beetje vinnig,.... ze hield
niet van die mane vreemdigheid .... Al mooi genoeg, dat ze in zoo'n gesticht
heelengaar de baas speelden over andermans kinderen, 'n heidensche naam hoefden
ze 'er jongen niet te geven.
„ja, ja, natuurlijk.... Kobus dan, mankeert niets, d'r zijn heel geen klachten,
integendeel, ik kom met gOed nieuws.... Over 'n paar weken is ie klaar met z4n
vak en wordt het tijd hem de maatschappij weer in te sturen.. . Nu kwam ik
daarover eens met U spreken."
„Co," zei vrouw Brinkers,
„De directeur is heel ernstig van plan, om hier werk voor hem te laten zoeken
en 't leek hem het beste, dat hij nu weer bij U thuiskwam Zoudt U dat
willen ?". .
,,Meneer, ik zou geen moeder moeten wezen, om dat niet te willen, dat begrijpt
U toch wel . Maar, U moet me niet kwalijk nemen, dat ik het zeg, . hebben
ze hem nou in dat gesticht zoo gemaakt, dat ik niet meer bang hoef te wezen
voor nieuwe ellende ? Want, ziet U, 't is me eigen kind en ik hou zielsveel van
'em, maar als ik weer zoo jets beleven moest, dan zag ik hem liever op het kerkhof
liggen
4"
„floor 'es moeder, natuurlijk, in 'n ander's ziel kun je niet lezen, maar voor
zoo ver ik John,....'k bedoel Kobus, — ken, behoeft U daarvoor niet bang te
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wezen
Ik heb hem drie jaar onder m'n leiding gehad en nooit iets gemerkt
van oneerlijkheid of zoo."
„Dat doet me plezier, meneer, . want 't is hard voor 'n moeder, als je merkt,
ben hem altijd in 't goeje voorgegaan, maar
dat je eigen jongen 'n dief is . .
"
naar mij wou-d-ie nooit luisteren
„Ik geloof moeder, dat hem dat genoeg spijt . Het was 'n harde les, die
hij leeren moest, maar voor zoover ik na kan gaan, heeft ie hem geleerd
"
„'k Hoop het, meneer . . . . De Heere kan altijd 'n zondaar tot erkenning van
z'n doemschuld brengen en 't is best mogelijk dat Hij het gesticht heeft willen
gebruiken om Kobus tot 'n ander kind te maken Toen ik anders met Paschen
bij hem was, merkte ik nog weinig van 'n beseffen, dat ie voor de Heere dood
in de misdaden lag en als de dominee bij U altijd zoo preekt, als ie tweede Paaschdag deed, dan lijkt het me, dat hij 'et die jongens wel wat al te gemakkelijk voorstelt,"
En vrouw Brinkers klemde 'er lippen streng op een, blij dat ze nu eindelijk had
kunnen zeggen, wat er toen zoo hevig gehinderd had . . . . Was dat 'n preek geweest, .
water en melk, . in plaats dat het al die slechte jongens 'es goed werd aangezegd dat ze zich bekeeren moesten van hun booze weg, kwam er 'n slap kort
praatje over God's liefde . . .
Van Maanen zuchtte even. Ook hij herinnerde zich nog de pier afgekeurde paaschpreek
'n pakkend woord over den Opgestane, Wiens werk nu geheel volbracht
was en Wiens overwinning op den dood volkomen geopenbaard had God's liefde
maar hij voelde weinig lust om vrouw Brinkers te gaan overtuigen, dat het. juist
voor jongens zoo buitengewoon goed was geweest
Trouwens, hij hield niet
van theologische twistgesprekken, ze brachten de menschen immers nooit tot elkaar.. . .
„Dus moeder, — . . je wilt je zoon weer met open armen ontvangen ?" zei hij,
'er laatste opmerkingen geheel negeerend.
„Als hij goed wit oppassen," antwoordde de ander.
„Aileen zou ik graag nog een ding zeggen . . . . Kijk 'es, Kobus is 'n wat eenzelvige en schijnbaar onverschillige jongen, maar ik geloof, dat hij groote behoefte
aan hartelijkheid heeft....
Als hij nu komt" — van Maanen's stem werd dringend —
„toon dan, dat U hem liefhebt, dat U, wat voorbij is, hebt vergeten en vergeven
In 'n gesticht kan je veil voor 'n jongen doen en veil kun je hem geven
maar
de liefde van 'n moeder geven, kun je nooit.... En als U nu wilt, dat hij eens
God danken zal voor z'n thuiskomst
ga hem dan tegemoet zooals de vader
uit de gelijkenis z'n zoon tegemoet ging .
Belooft U me dat ?"
Vrouw Brinkers' gezicht had iets van z'n strakheid verloren en 'er stem klonk
wat zachter, toen ze zei :
"
„Ik zal blij zijn als Kobus komt, zegt U maar, dat z'n bed gespreid ligt
„Prachtig
Dan krijgt U van ons nog bericht wanneer hij verschijnt. 1k ben
met 'n baas zoo goed als klaar, ik vermoed dat John -- Kobus natuurlijk
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beginnen zal met 'n gulden of tien, twaalf.... Maar de geldkwestie kom ik persoonliik nog even met U bespreken, als ik zekerheid heb, dat hij
plaats heeft
"

3.
Nu kwam de vrijheid, eindelijk de vrijheid. . In het zalige gevoel van
morgen het gesticht uit te gaan, strekte John zich nog es extra-lekker op het bed
nit, dat hij thans voor de laatste maal beslapen zou.. Van ochtend was de
directeur komen zeggen, dat z'n stukken afgekomen waren en dat ie nou van
middag met meneer van Maanen maar 'n burgerpak koopen moest,. 't hing
vlak naast z'n bed en zelfs bij 't onzekere licht van den nachtbrander kon ie nog
zien dat het fijn goed was — geen wonder, vijf en dertig gulden I Gelukkig, dat
ie 'n flinke uitgaanskas in de loop der jaren had bijeengespaard d'r ging 'n hap
uit je lijf als je 'n vrijheids-uitrusting kocht 'n paar overhemden, bretels, 'n pet,
schoenen, niet van die harde gestichts-kistjes maar reuze-zachte, zooals ze in de
maatschappij droegen..
't Zou morgen 'n sjouw worden 't heele zaakje op de
trein te krijgen : z'n kist met gereedschap, 't ondergoed, dat ie van Veenzand meekreeg, z'n werkpakken..
Oome Kees zou 'em naar huis brengen,..
allicht
droeg die ook wac.
*t Zou in Utrecht wel straal veranderd wezen, d'r waren reuzewijken bijgekomen
rinds ie weg was. Hij kwam nou ook in de bouw,. Oink aanpooten moest
ie, had oome Kees gezegd, niet staan kijken maar werken.. Nou ja, natuurlijk,
hij was niet anders van plan,. . maar 's Zaterdags en 's Zondags ging ie 't er
es fijn van nemen,.. 'es kijken wat er allemaal veranderd was of bijgekomen,....
het nieuwe bureau van de spoor moest zoo'n kanjer zijn, nog hooger dan de
Buurtoren.. Zou de Rembrandt nog zulke fijne stukken geven ? .... vroeger
zat ie er om de haverklap,.... ja, nou zou-d-ie 't met 'n beet je rneer beleid
dom.... In 't gesticht had ie maar een keer 'n bioscoop meegemaakt, doch er
was geen steek 'an, allemaal van die droge natuurvoorstellingen en verder flauwe
verhaaltjes en toen 'n man 'n meisje wou zoenen, hield de explicateur er z'n hand
voor . Net of ze dat niet zien mochten of niet wisten, dat het gebeurde..
Vanmiddag had de directeur hem nog voor omgang met meisjes gewaarschuwd,.
eigenlijk idioot, want hij clacht er niet aan..
D'r waren er hier wel, die er de
mond vol over hadden, die heel wat hadden afgescharreld en 't vast weer doen
zouden als ze vrijkwamen hij moest er niks van hebben.. . En dan die verkeerde vrinden, waarover de directeur sprak,.... nou daar liep hij 66k al weinig
gevaar voor, hij had er van z'n leven geen vrienden op nagehouden.... Nou ja,
oome Kees, daar was ie goed mee, maar 't bleef toch altijd 'n meneer
Om tien uur ging de trein, morgen,.... 't was nou pas elf,. . . de nachtportier

82

CIRKELGANG

kwatn net voorbij op z'n eerste ronde,.... dat zag ie nou ook nooit weer.... Nog
'n heele tijd duurde het, eer 't ochtend werd
* *

„Zie zoo je:), nog maar tien minuten en dan zijn we er," zei van Maanen, toen
ze het laatste tusschenstation gepasseerd waren. „Als je uit het raampje gaat hangers,
kun je de Dom al zien."
John, die gedurende de reis kalm op z'n plaats was blijven zitten en geen spoorvan zenuwachtigheid vertoond had, werd nu toch onrustig. Hij stand op en keek.,
„Zie je 'm ?"
„ja," zei John en nam weer plaats.
„Vin je 't fijn, dat je d'r nou uit bent ?"
„En of."
„t Doet mij ook plezier.... Niet, dat ik jou speciaal zoo graag kwijt watt,
maar 'k vond dat het tijd voor je werd.... je weet, dat je aanstaande Maaridag
am half acht bij je baas moet zijn,.... Zie je er niet 'n beetje tegen op ?"
„Och nee," zei John, „t zal wel lukken."
„Denk aan wat ik je gisteren gezegd heb, dan loopt het wel.. Heb je nog
van meneer Dros afscheid genornen ?"
„ja,.... 'k kreeg 'n pakje sigaretten van 'em."
„Dan zal 't je wei gespeten hebben, dat ik in 'n niet-rookcoupi ging zitten 1"
„Och,.... 'k heb niet veel trek?'
„Zenuwachtig ?"
John gaf geen antwoord, keek naar buiten.... Vreemde vent,.... dacht van
Maanen, 't leek als of alley langs hem heen ging, zou hij toch meer van streek
wezen, dan hij liet merken ?.... Gisteravond had de directeur nog gezegd, dat
ie nooit van z'n leven 'n jongen 't bericht van z'n vertrek z66 kalm had zien.
opnernen,.... anderen waren half dol van blijdschap, hij zei dood-nuchter : „0„
dan mag ik zeker m'n kist wei inpakken" en verdween zonder goedendag te
zentn.... En nu onderweg,.... in vroegere gevallen hadden de knapen rust noch
duur, vlogen van het raampje naar hun plaats, praatten honderd uit, hingen even
later weer uit het portier John leek 'n bedaard oud mannetje, blij met z'n hoek-zitie en de woorden moest je uit z'n mond trekken.... Eigenlijk hinderde het
van Maanen, zoo graag had hij nog voor de laatste maal Bens met hem gesproken.
van hart tot hart,.... hij ken het niet,.... hoewel hij van te voren overdacht
had, waarover hij 't hebben zou.... Altijd bracht hij z'n jongens near hun nieuwe
plaats in de maatschappij,.... stond er op het zeif te doen, wij1 het 'n prachtgelegenheid was op het door verwachting en weemoed verwachting over 't komende,
weemoed over 't achtergelatene, want het vertrek uit Veenzand, hoe zeer ook lang
gtivenscht, kostte de =ester' moeite, ze bleken gehechter aan 't gesticht, dan ze
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zelf vermoedden ontvankelijke hart nog in te werken door 'n goed woord,.
tegenover John wist hij niet wat te zeggen, kon hij 't niet verder brengen, dan
tot 'n leeg, onbeduidend praatje
En nu was 't te laat, want de trein minderde reeds z'n snelheid.
*

*

„Roeder, hier breng ik je zoon terug," zei van Maanen, John de kamer
induwend.
Vrouw Brinkers stond op, ze zag bleek. Voor 'er lag de bijbel, blijkbaar had
ze er in zitten lezen, de bril lag nog onopgevouwen, zoo neergegooid, midden op
tafel.
„Kobus," zei ze, „welkom jongen. Ik dank God, dat Hij je als 'n eerlijk man
me terug Beef t" en ze omhelsde hem.. .. John had tranen in de oogen, van
Maanen zag het met vreugde.
Even later kwamen de zusters, een met 'n jong kind. „je neef," zei ze, „moet
je hem niet gedag zeggen ?"
John stond wat angstig-vies naar het wurm te kijken. „Daar weet ik geen weg
mee," bromde-n-ie, maar als een, die gelukkig is.
Van Maanen maakte spoedig aanstalten tot vertrek, z'n werk was gedaan,
hier werd hij te veel. . Weer een afgeleverd, aan wien hij 'n stuk van z'n leven
gegeven had, die nu voortaan hem missen kon,, . en de wereld draaide maar,
draaide maar Doch alla, ginds in Veenzand zaten nog jongens, die Oome
Kees noodig hadden, vooruit, werken zoo lang het dig is,. . .. en resoluut opstaande, zei hij
„Nou John, ik verdwijn....
Hou je taai,.... schrijf nog 'es hoe 't je gaat en
je weet, wanneer je in moeilijkheden komt, dan ben ik ten alien tijde bereid je
te helpen."
„ja oome. De groeten aan de jongens."
„Laat meneer even uit, Kobus !" zei vrouw Brinkers.
„ja moeder."
'n Handdruk nog en de deur sloot toe... „Exit John," mompelde van Maanen.
*

*

*

„Wat was dat voor 'n vent ?" vroeg de oudste zuster. „Raar zag ie er uit met
die korte broek en wie draagt er nou voor
plezier poetics Niks geen heer 1."
„Hij heeft me m'n vak geleerd," zei John, „'n beste man."
„Zoo, nou cli's best mogelijk.... En wat voor gekke naam gaf-t-ie je ?"
,John — zoo heette ik in 't gesticht.. "
Ja nou zou-d-ie 't wet niet meer hooren.. . Kobus was ie weer,....
tOch fijn.
En hij slurpte behaaglijk
kopie thee leeg.
(Slot volgt.)

DE MODERNE MENSCH
EN DE TRADITIONALIST
DOOR

W. A. P. SMIT.
Naar aanleiding van „Verzen" door Jan R. Th. Campert

Onder de rubriek „Merkwaardigs uit de tijdschriften" in het Septembernummer
van „De Stem" wijdt Dirk Coster enkele beschouwingen aan de verschillende
richtingen in de moderne poezie. Tegenover den „moderne(n) mensch, d.i. de
a-traditioneele of eclectische of zoekende mensch" stelt hij de traditionalisten, „zij,
die een ideaal van vroeger eeuwen innerlijk bewaren of trachten te bewaren." Deze
„traditionalisten" vallen uiteen in twee groote groepen, die der Katholieke en die
der Protestantsche jongeren. Beiden nemen de uitingsmiddelen van den modernen
mensch over — want het is een onbetwist feit, „dat het de a-dogmatische, de
moderne mensch is geweest, die ondanks zijn onzekerheid, zijn veelbesproken gemis
aan vast geloof of een vaste richtsnoer, in de 1 9de eeuw zich oneindig dieper,
grootscher, aangrijpender in schoonheid heeft weten te uiten dan alle traditionalisten
totnogtoe tesamen vermochten" maar zij willen deze aanwenden om daarmee
hun eigen waarheid te. openbaren. „zij wagen dus hun waarheid aan den proef
der schoonheid." Voorloopig is de moderne mensch den traditionalist ver vooruit..
„Maar eenmaal zal het tijd worden voor de laatste en beslissende vraag : welke
kracht de beslissende, de schoonheid-scheppende en de toekomst-scheppende zal
zijn : het eindelooze immer voortschrijdende, immer voortdwalende zoeken, bet
zoeken dat het geloof verlaten heeft in de hoop zich naar een nieuwe geloofsconceptie door te kunnen worstelen, of wel het vaste, gloedvolle gelooven, dat op
den grondslag bleef der eeuwen en van het dogma."
Voor mij ligt, luxueus uitgegeven, een bundel verzen van een dier „moderne
menschen." De opschriften zijn in rood gedrukt een portret van den auteur,
Jan R. Th. Campert, door Wybo Meyer geteekend, staat tegenover het titelblad.
Het geheel maakt den indruk van zeer verfijnde, rustige aristocratie.
I) Uitgave Leiter-Nijpels Maastricht.
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Toch is deze rust slechts schijn. Oak bier hijgt het zoeken naar wat niet wordt
gekend, en teleurstelling zoekt zich achter spot te verbergen.
Jan R. Th. Campert behoort tot de groep der „Vrije Bladen" en is een bekend
man in den kring van de vrienden van dit tijdschrift, die rich tot een letterlievende
broederschap vereenigd hebben onder den [naam „de Distelvinck." In 1922
verscheen van hem, in samenwerking met zijn vriend Henne Scholte, een bundel
„Refereinen" (van Kampen-Amsterdam), waarin beiden onstuimig meedoen aan
het poetische spel van „Het Getij." Dirk Coster caracteriseert ook hen volkomen,
wanneer hij spreekt van „een geestdrift voor de virtuose schittering, voor de arabesk
en de wilde burleske, die hen tot de fantaisisten van onze literatuur maakte."
(Nieuwe Geluiden) Pierrot- en clown-verzen komen er herhaaldelijk in voor, met
wrangen zelfspot, die pijn doet. Scholte is er de groote, vurige kracht Camperts
rustiger, meer contemplatieve poezie doet daarnaast wat loom en aarzelend aan.
Het wekt den indruk, alsof hij vergeefs tracht Scholte's fantastische vluchten te
volgen.
glans hebben beiden een eigen bundel uitgegeven. Scholte gaf in 1923
„Chrysantheem," waarin zijn taalvirtuositeit nog meer verfijnd blijkt, maar tevens
de eigenlijke leegte van zijn verzen duidelijker uitkomt. Hun innerlijk is koud. In
dezelfde lijn voortgaand zou tenslotte Scholte's onmeedoogende kunst zichzelf
vernietigen.
Campert heeft zich in „Verzen" van Scholte's invloed weten los te rnaken. zijn
dichterschap, dat in „Refereinen" nog niet boven alien twijfel verheven was, is
nu volkomen gebleken. Hij blijft de rustiger dichter, die de wereld om hem heen
beschouwt. En dit stems hem tot melancholie. Maar niet tot mededoogen, waardoor
een groot, al-menschelijk gevoel zijn verzen den diepen zin zou kunnen geven,
waaraan we het gemis pijnlijk voelen. De grondtoon van Camperts melancholie
is het gevoel van eigen eenzaamheid en — de spot. „zachte spot" noemt hij het
zelve wel, maar hij verbergt wrok om de teleurstelling van het leven hij wijst
af. Typisch komt dit uit in het vers „de stervende," waar de volgende vreeselijke
strophe in voorkomt
„Want waar of werwaarts ook de gril'ge hand van 't lot
Ons heeft geworpen aan de branding dezer tijden,
behoud, o ziel, als dierst bezit de zachte spot,
die zegeviert en glorieuslijk rijst boven al levens lijden 1"
Om uit de enge beklemming van deze wrange melancholie te geraken, zou
Campert uit moeten komen boven het onophoudelijk bemijmeren van eigen ik.
Ik geloof, dat aan Campert voornamelijk liefde ontbreekt. Wanneer een liefde
zijn leven zoo volkomen vervulde, dat hij zich in zijn liefde verloor, zou hij zichzelven eerst vinden. 1k bedoel nu liefde in den ruimsten zin van het woord :
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liefde voor een vrouw, voor het leven, de wereld, voor een groote idee liefde
voor God. Thans vindt Campert zijn eigen gevoel van machteloosheid to belangrijk
en hij mijmert er over in gemakkelijk-vloeiende, sours wat rhetorische en uit den
aard der zaak vrij inhoudlooze verzen.
Er is in den bundel een afdeeling, welke Campert „Brevier" heeft genoemd.
In het eerste van de twee verzen, waaruit deze bestaat, krijgen we Camperts geloofsbelijdenis, die aldus begint :
„Wij zijn enkel maar een naam binnen Uw breed verband,
een gedachtloos gelezen woord, dat aan Uw aandacht ontgaat,
waarvan Uw oogen zich wenden als van een vreemd gelaat, —
o, Uw wreede heilige hand, die ons achtloos overslaat —"
Direct hierna volgt :
ERKENNING.
Verstoken allerwegen, zonderling verdeeld,
gaar ik de weelden, die gij, als verveeld,
strooit langs de schachten dezer tijden,
tot eindlijk gansch dit kleine hart, van U vervoerd,
door Uwe macht'ge, nooit-aanschouwde hand beroerd,
breekt in een blindelings belijden :
Gij zijt de avond-wind, die dag's rumoer verspreidt,
de stilte stijgend uit de doodlijke eenzaamheid
der zeeEn, die Uw heemlen vioeren.
Gij zijt de bronst der dieren en het breede land,
en grift Uw raadsels diep in de verweerde hand
van simpele en ruige boeren.
En heel den langen nacht schouw ik Uw stil gelaat,
dat welvend over alle sterre-tuinen staat,
weerspiegeld in de Klaarten van lief `s open oogen,
en buig
o sidd'rend als de wind en over zee,
die stervend dolen naar een namelooze ree, —
en vind mij van Uw aem bevlogen.
Het zou kunnen schijnen, dat Camperts poezie in dit vers toch niet zoo ver afstaat
van een pantheistische „liefde" tot God. Toch is dit niet zonder meer just. Er
is wei een pantheistisch-mystisch element in enkele verzen, maar tegenover het
groote Al staat eenzamer dan ooit de dichter in zijn nietige kleinheid. In de „erkenning" wordt van het Groote Onbegrepene gesproken : de mysterieuse
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avondwind ; de stilte over de zee het verlangen der driften, dat tot vruchtbaarheid
wordt ; het raadsel van een simpelen boer. In dit Groote Al-omvattende, dat ook
hem beheerscht, voelt Campert zich warden tot niets, tot een overgeslagen woord,
een vergeten naam. Hij siddert voelt zich bedreigd. — De heilige hand wordt
-wreed. Ook in deze verzen kan Campert zich niet overgeven.
Jan Campert staat in deze geesteshouding niet alleen. Tenslotte zijn de meeste
dichters van de „Vrije Bladen" min of meer aan hem verwant. Daarorn heb ik
getracht van Campert een eenigszins uitvoeriger karakteristiek te geven. Bij alien
gaat het vers van het eigen ik zoekende uit — het heeft zich niet toegewijd, kan
zich niet geven. Het eigenlijke wezen daarvan is zoeken — wild, virtuoos, hartstochtelijk langs vele wegen. Onwillekeurig komen we weer tot een t*itspraak
van Dirk Coster, die de eerste is geweest om onze moderne poezie dieper te beschouwen. Hij spreekt van het verlangen der dichters „naar volledige communie
met den levensgloed." In het centrum van dit verlangen staat de eigen persoonlijkheid
— al wat daarbuiten valt heeft zijn waarde verloren. Het leven te proeven in zijn
diepste wezenlijkheid, van dat enkele extatische oogenblik Mies te genieten —
ziedaar het hoogste ideaal. Maar eigenlijk staat toch deze houding vijandig tegen
het leven, omdat het zich beperkt tot het leven van den persoon Ook Dirk
Coster noemt deze mentaliteit „a - moreel en a- humaan. Strijd of vrede, doe! en
richting is haar onverschillig. Zij tracht alleen het leven als oer-gloed en blindheid
to ondergaan."
Zelfvernietiging ligt in deze kunst. Zij is op den duur niet mogelijk. En er
is reeds een wending — terug naar het algemeen-menschelijke, deernis voor het
leed in de wereld. Eigen eenzaamheid vindt zichzelf terug in het verdriet van
anderen. Slauerhoff kent dit wijde mededoogen. De „Vrije Bladen" adernen
een anderen geest dan „Het Getij," waarvan het in zekeren zin de voortzetting is.
Maar een ding is gebleven : het zoeken vanuit zichzelf, omdat er geen vastheid
daarbuiten is.
Tegenover den „modernen mensch" stelt Dirk Coster de groep der Katholieke
en die der Protestantsche jongeren — als de traditionalisten.
Zeker, in dit verband en in den historischen zin van Dirk Coster zijn wij het —
maar toch zijn we met deze karakteristiek niet volkomen tevreden. Wij voelen,
dat we meer behooren te zijn dan de dragers eener oude en schoone traditie alleen.
Er is in dat woord „traditie" iets zeer schoons, maar ook een gevaar. Traditie
gelijkt veelal een schoone en gave vrucht, die van binnen echter verteerd en verrot
blijkt te zijn. Ondanks al onze pieteit wordt het vaak tot een gedachtenlooze sleur.
Maar traditie kan ook een rijkdom zijn ! Dan evenwel zullen wijzelf niet meer
weten, dat dit nu „traditie" is. In het diepe geluk van ons bezit zal de overgeleverde waarheid voor ons opnieuw en volkomen worden tot een levende waarheid.
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De traditie zal Been traditie meer zijn, maar het blijvende, dat ook is in ons.
Alleen uit een sterk en levend geloof zullen wij in staat zijn ons wezen in kunst
to uiten. Zoo de traditie niet waarlijk in ons leeft, zullen wij nooit anders kunnen
dan laag en hulpeloos wat rondfladderen op een enkel vaag sentiment, gedragen
door chide en machtige woorden — maar die hun beteekenis verloren hebben.
De groote rijkdom van onze traditie is de hooge zekerheid van het Protestantisme.
Tegenover het wanhopig zoeken van den modernen mensch voelen wij hevig het
geluk van ons weten. Want soms kunnen we niet anders dan huiveren om de geweldige eenzaamheid van dat zoeken.
O zeker, ook wij kennen den angst der verlatenheid, den twijfel, de wanhoop —
ook wij zoeken soms wanhopig naar God. Religieuse verzen, Christelijke verzen,
zijn maar in zeer beperkte hoeveelheid juichzangen op de hoogten, waar God bij
ons is. Heel vaak is het eer een strijden met God als Jacob deed. Maar toch is
ons zoeken anders. Want achter onzen twijfel weten wij God, die onze Vader
is in Jezus Christus. Door onze wanhoop licht altijd iets van Zijn nabijheid.
Wij weten, waar wij zoeken moeten en wij weten wat het doel van dit zoeken is.
Daarom zal ook nooit een virtuose schittering en een vernuftig woordenspel
ons vers tot een curiosum maken van taalexpressie. Eenvoud alleen kan tegenover
God eerbiedig zijn — of een hooge, gedragen taal, maar die nooit door grilligheid
vermaak gaat scheppen in zichzelve.
ook in de kunst kan onze traditie levend zijn. Vondel heeft het overtuigend
bewezen, zij het ook op zijn eigen wijze. Is trouwens de kunst niet de meest
ware en zuivere uiting van leven ? Zoodra ons leven de weergave is van ons geloof,
zal onze kunst het ook kunnen zijn.
Wij durven moedig de beslissing afwachten, waarnaar Dirk Coster wijst in
de hoop, dat God enkelen onzer, in wie de traditie levend is, zal verkiezen tot
dichter „bij Zijne gratie." En zoo Hij dit niet doet en de moderne mensch alleen,
de kunst beheerscht
welnu, Zijn Wil geschiede.
Maar wij blijven Hem danken voor onze traditie.

BOEKBESPREKING.
Langs den Weg, door Frederik van Eeden, J. J. Romen, Roermond, 1925.
Dr. Van Eeden heeft een goed werk gedaan, de opstellen in dit boek te bundelen. „ „Langs
den Weg", dat wil zeggen, aan den kant van mijn weg, waarop ik gestadig ben voortgeschreeden,
zonder daaram blind te zijn voor het schoone en merkwaardige, dat zich nu en dan langs dien
weg heeft voorgedaan, op mijn tocht naar het Groote Licht."
Wel zou tegen de samenstelling een bezwaar kunnen worden ingebracht. De opstellen, ons
bier geboden, werden geschreven in een tijd, toen bun auteur er nog niet aan dacht, Roomsch
te worden en zijn gedachtengang ook nog alles behalve Roomsch was : in de jaren 1915 en '16.
Hoeveel verschillende, ongelijksoortige onderwerpen ze mogen behandelen, hierin komen ze
overeen, dat ze alle geschreven zijn vanuit ongeveer denzelfden gezichtshoek, met een scherpcritische aanvoeling der dingen. T.o.z. van 't Christendom, althans zooals het in geinstitueerde
vormen aan hem zich voordeeci, was hij toen nog min of meer antipathiek gezind. Dit blijkt ook
uit verschillende der thans bijeengebrachte studies, voor de eerste maal gepubliceerd in het
weekblad De Amsterdammer, waarvan Van Eeden sinds 1915 mede-redacteur was, en waarvoor
hij altijd erg veel gevoeld heeft. Het doet wel wat vreemd aan, dat aan deze essays uit '15 en
'16 nu toegevoegd is, de rede die Van Eeden gehouden heeft over zijn „Oovergang tot de Kerk",
22 Maart '23 te Amsterdam. Beter zou 't o.i. dan ook geweest zijn twee bundels uit te gaven :
een als vervolg op de zes reeksen Studies, waarin de dichter zijn essayistischen arbeid verzameld
had en een die de verspreide opstellen bracht van vlak vkOr zijn bekeering tot nu, van welke
er zijn, die zeker herdrukt zullen moeten worden. Overigens zijn de artt. nit Langs den Weg (een
paar, z.a. Dansen in de oopen lucht, Eindelijk een !, De schrijver van „J'accuse", uitgezonderd)
de moeite van herdruk zeer zeker waard. Hoewel — hierbij moet ik toch nog een aanteekening.
maken, die hier gevoegelijk een plaats kan vinden.
Het is merkwaardig, dat 't aantal essays over literaire onderwerpen bij Van Eeden zoo klein
is. Zonderen we de beschouwingen over Verwey, H. Roland Hoist en Israel de Haan uit, dan
blijven als ietterkundige studie slechts vijf artikelen, dat is ongeveer het achtste van 't heele werk.
Terwiji Kloos, Verwey en Van Deyssel zich in 't bizonder toelegden op de literaire kritiek
en in hun verzamelde opstellen waardevolle standaardwerken gaven voor wie nader studie maken
, wil van onze dichters en hun kunst richtte de belangstelling van Frederik van Eeden zich bij voorkeur op andere onderwerpen. Ik betreur dit ten zeerste. Omdat over 't algemeen Van Eeden's
literaire opstellen meer instructieve en objectieve waarde hebben dan zijn studies over b.v.
politieke en sociale onderwerpen. Zoo zegt hij in zijn Inleiding tot Langs den Weg : „De goedgunstige leezer wordt er daarbij aan herinnerd, dat deeze geschriften zich oover veel jaren
uitstrekken, en dat ze ook beoordeeld moeten worden „d'apres leur date". . Waar de leezer
teegenstrijdigheid meent te zien, zoo raad ik hem zich te houden aan het laatste geschrift, en de
Waarheid der Kerk, die ik erken". Waar Van Eeden zelf hier de uitgave eenigszins poogt te
verdedigen (wat overigens voor niet-Katholieke lezers overbodig is), maar andererzijds toch speelruimte last voor allerlei zakelijke critiek, daar meenen we gerust te mogen zeggen, dat de schrijver
tal van dingen bij nader onderscheiding niet meer zal willen verdedigen. Van Katholieke zijde
werd dan ook terecht opgemerkt, dat „slechts voor meer ontwikkelden die opstellen aangenaam
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en nuttig (kunnen) zijn, en dan nog niet zoozeer om hen zelf als om Van Eeden, den schrijver, die
door al die ervaringen is heengegaan."
Maar . . . . als een kunstenaar, gelijk Van Eeden, met zoo bizonder fijn gevoel en vermogen zich
aan de zielsbewegingen van andere kunstenaars te assimileeren, zich aandachtig te luisteren zet
naar wat deze zingen, dan krijgt zijn oordeel normatieve waarde. zijn kritiek, ook al zijn we 't er
niet mee eens, maakt voor ons 't verstaan van hun kunst makkelijker. Van Eeden bezit groote
kennis van literatuur en kunst en een scherp inzicht in de dingen, dat hem mogelijk maakt het
wezen der zaak in zijn kern te treffen. Wie herinnert zich niet zijn schier klassiek opstel
over Douwes Dekker ?
Of de aparte plaats, die Van Eeden ingenomen heeft temidden van zijn mede-kunstenaars,
zijn strijd met Kloos, Van Deyssel enz. er schuld aan heeft gehad, dat hij meer bedacht was
en moest zijn op handhaving van zijn eigen kunst, dan op ktitiseeren die van anderen ? —
Uit den aard der zaak zal het laatste stuk, waarin de auteur handelt over zijn Katholiek-worden
de meeste belangstelling trekken. Het stuk draagt een eenigszins apologetisch karakter. Van dien
kant bezien is 't een bewijs voor 't feit, dat hij steeds meer Katholiek geworden is. In de boeken
van Het roode LampjE, die Van Eeden begon te schrijven toen hij eenigen tijd in een klooster
vertoefde, had hij gepoogd zich in de sfeer der apostolische belijdenis in te leven en tot haar essentie
door te dringen. Hij kwam echter tot de slotsom, dat op vele punten de dogmatische vastlegging van den geloofsinhoud signifische vertaling behoefde, om den mensch waarachtig heil te
kunnen bieden, ja, dat er zoo waar in 't Credo een enkele fout was ingeslopen. Nu geeft de
dichter toe, dat de fout niet in 't Credo, maar bij hem was, en een benaderen van 't hart der religie
door middel van den moeizamen arbeid van een critisch verstandelijke redeneering tot mislukking
gedoemd is. „Natuurlijk zijn Goddelijke woorden lets anders dan menschelijke woorden, en het
Woord, waarvan Johannes spreekt, en dat, wat door den Heiland duurzamer wordt genoemd
dan aarde en heemel — is lets anders dan onze menschelijke voorbijgaande taal". Na de bepaling van dit fundamenteel Christelijk standpunt voert Van Eeden een pleidooi voor 't kerkelijk
leergezag, de pilaar en vastigheid van het Katholicisme, en bespreekt vanuit den gedachtengang
van den „eerlijken en ernstigen Protestant" de scheidsmuren, die hem van de H. Kerk terug
houden ; de Maria-cultus, de heiligenvereering, de gebreken van kerk en priester, het wonder en
en 't conservatisme der Kerk. De schrijver heeft misschien wel de belangrijkste vergeten, n.l.
de H. Eucharistie, die van 't Katholiek geloof de ziel en 't merg is en de zetel van zijn kracht,
maar voor den Protestant een vergrijp aan de Transcendentie : „God op de tong". Van Eeden zal
natuurlijk een tegenstander niet makkelijk overtuigen, maar toch komt men, al lezende, ongemerkt
onder de bekoring van zijn eenvoudig en openhartig getuigenis, waardoorheen warmt de gloed der bezieling. Hier is geen bespiegeling of dor betoog, geen getheoretiseer of Traumerei maar een klare
zegging met welluidende stem : ik geloof. En al is dit geloof niet 't onze, de protestantsche Christen
is ruim van hart, om in de belijdenis van anderen de echtheid naar waarde te schatten.
Van Eeden's stem had ik na zijn bekeering nog niet zoo vol en beslist gehoord. En daarom spijf't me te meer, dat ik een ernstige bedenking tegen hem inbrengen moet, n.l. dat hij zich
bij de kracht van zijn apologie eenige keeren in zwakheid heeft laten gaan, om zijn „heftige
antipathie teegen het Calvinisme" met nadruk uit te spreken. Hij herinnert aan verschillende
bekende pamfletteerende creatie's (noemde Brom Van Eeden niet een domineesbeul ?), en besluit dan : „Ik stond nooit vijandig teegen het Christendom, maar wel teegen een afdwaling ervan,
het Calvinisme, dat mij, als dichter, ergerde door starre nuchterheid, gemis aan schoonheid en
poezie". Ik hoop echter op den tijd, dat de schrijver zal inzien, dat hij met dit oordeel de grenzen
van zijn kennis van 't Calvinisme heeft overschreden en vooral, dat de overtuiging waarmee men

een geloof omhelst niet behoeft te worden geaccentueerd door 't toonen van antipathie tegenover andersdenkenden. —
De verschijning van Langs den Weg, zoo meenen we ten slotte ons oordeel te mogen samenvatten

is een dankbare vermelding waard. Dit boek doet ons weer lets beter verstaan den strijd en de
zielsontwikkeling van een ernstig zoeker, die belijdt, gevonden te hebben.
M. J. LEENDERTSE
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Uitgaven van „Geloof en Vrijheid." 1 e Pijnackerstraat 1 52, Rotterdam.
„Geloof en Vrijheid" is de naam van een Rotterdamsche Christelijke Mannenvereeniging.
Deze vereeniging acht onder meer tot haar werkzaamheden te behooren het uitgeven van geschriften,
veelal in brochure-vorm, waarin sociale vragen worden behandeld en besproken van positief
Christelijk standpunt. Maar behalve deze vlugschriften die, verzameld in een „Maatschappelijk
pakket" vragen beantwoorden als „Waarom en hoe wij het wettig gezag steunen", „Is het den
Christen geoorlooft de wapens te dragen", „Kan een Christen Socialist zijn" enz. zijn weer
een serie andere brochures, met anti-Roomsche inhoud, ondergebracht in een „Protestantsch
pakket". „Geloof en Vrijheid" n.l. ziet Rome als een groot gevaar voor het Nederlandsche yolk
en meent krachtig te moeten ageeren tegen de actie der Roomsche kerk. Zoo zijn de titels van
een paar boekjes uit laatstgenoemd pakket b.v. : „De onwaarachtigheid der Roomsche actie"
(Dr. Krop) „De Paapsche Mis" (Dr. J. Severijn) „Weg met de Priesters" (Dr. G. A. v. d. Brugghen) „Waarom niet naar het klooster" (Dr. J. R. Callenbach) enz. enz.
Wij kunnen er niet aan denken de ongeveer 70 dikkere en dunnere boekjes ook maar vluchtig
te bespreken, doch dat is oak niet wat de uitgevers van ons verlangen. Wat zij wel verlangden
en ik ben blij hun daarin niet te leur behoeven te stellen, is een hartelijke aanbeveling van
hun. uitgaven.
Natuurlijk spreekt het vanzelf, dat we het lang niet met alles kunnen eens zijn wat in deze
stapel lectuur wordt beweerd ! Als er iemand overtuigd is van de noodzakelijkheid eener principieele actie van de Protestantsche Christenen tegen de bekeeringspogingen van Rome dan is
het wel de schrijver deter recensie, maar dat neemt niet weg, dat hij die actie zooals ze tot
uiting komt in enkele der hier aangekondigde brochures liever anders gevoerd zag. Dit is echter
een persoonlijke gedachte en daarom wijzen we liever op de ook in ons oog uitstekende boekjes,
onder welke we dan in de eerste plaats (uit het Protestantsch pakket) noemen : „Wat zegt Christus"
(Dr. Krop) en tijdelijk gezantschap bij den Paus" (Dr. Callenbach e. a.) Uitstekend ook
vinden we de brochure met den titel : „Waarom niet naar het klooster" (Dr. Callenbach). Wat
heftig echter achten wij b.v. „Protestanten vereenigt U" (Dr. P. J. Kromsigt).
Het maatschappelijk pakket bevat, naast enkele predikatien van Dr. F. J. Krop o.a. de brochures
,,Maatschappelijke opvoeding" (Prof. Casimir) „Wij en onze kinderen" (Joh. Breevoort), „Ouders
en kinderen" (Kreiken) ,,Socialisme en Chr. Religie (Wisse) „Overheid en Dienstplicht" en vele
anderen, te veel om op te noemen. Ge ziet het aan de namen der auteurs, die we er hier bij
plaatsen, dat zij menschen zijn, die iets te zeggen hebben en weten wat ze zeggen.
Behalve de genoemde en niet genoemde boekjes die zooals we zeiden in twee pakketten verkrijgbaar zijn, heeft „Geloof en Vrijheid" ook een paar boeken uitgegeven van den gewezen
Pater Chiniquy, een Amerikaansch priester. Van hem verscheen : „Vijftig jaar in de kerk van
Rome", „De afgoderij van het Pausdom" en (vroeger) „De Priester, de vrouw en de biechtstoel".
Ook de lezing van deze werken bevelen wij gaarne van harte aan.
Het streven van „Geloof en Vrijheid" verdient zeer stellig toejuiching en wij raden belangP. H. M.
stellenden dan ook aan eens een proefpakket bij de uitgevers aan te vragen.

Het Zoontje van den Directeur, door J. Treffers. Amersfoort, Valkhoff
Co. z. j.
De avonturen en het leven van H.B.S.-ers leveren steeds stof voor jolige jongens-boeken. Na
de serie van de Vletter kwam de heer Treffers met „Een H.B.S.-film" en nu met deze lotgevallen
van „Het Zoontje van den Directeur". Frank Gevers ziet zich keer op keer voor het moeielijk
vraagstuk gesteld hoe zijn gedragslijn te bepalen. Papa en de leeraren eischen dat hij een model
leerling zijn zal en de klassegenooten verdenken hem vaak van verklikken en flikflooien. Dat
het directeurszoontje noch 't een noch 't ander doet bewijzen de geschiedenis van het groenteblik
met kikkers en padden, dat de leerares in Nat. Hist. thuiskrijgt, en 't avontuur van het opstel
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over van Houten's Cacao, door Frank geschreven als parodie op den naam van den Nederlandschen leeraar v. Houter
Het Zwarte Scnaap ontbreekt in uit verhaal evenmin als in zoovele andere jongensboeken.
Ditmaal is het zekere Guus, die lange magere jongen met groene valsche oogen, een slungel,
die allerlei laffe grappen op touw zet, maar tracht te zorgen dat men hem nooit als Bader kan
aanwijzen. Dat, en hoe Guus niet het zwarte schaap b/iift is goed gezien en geteekend door den
vlotten verteller. Bij een verjaardag wordt natuurlijk een boek cadeau gedaan over draadlooze
telegrafie. Z'n tijd ten achter is in dit opzicht het aardige aanbevelenswaardige boek allerminst.
Zinnetjes als : „Val dood dacht Frank maar hij zei niets" hoe sporadisch ze ook voorkornen
P. H. M.
zie ik echter liever niet.

De Halfbroeders, door W. Schippers. Uitg. J. N. Voorhoeve, den Haag.
Voor de Leeuwen. door C. Z. J. Schaum.
Deze beide verhalen zijn als „premie" verschenen bij de bekende Chr. Scheurkalender
die de firma Voorhoeve jaar op jaar zijn steeds zeer talrijke vrienden toezendt. Het is wel niet
mijn taak om de Scheurkalender van dit jaar, die bij deze boekjes behoort aan te kondigen, maar
ik kan toch de opmerking niet achterwege laten, dat de bovengenoemde premieverhalen, het in
vele opzichten winnen van de vaak al te fantastische bekeeringsgeschiedenissen, waarmede de heer
Voorhoeve de achterzijde der scheurkalenderblaadjes van de vorige jaren voor een deel heeft gevuld.
Hetis heusch vaak al te erg. Wat echter de „premie" van dit jaar betreft de verhalen zijn heel
aardig, beide geschiedenissen zijn vlot verteld, niet al te onwaarschijnlijk of te gezocht. In Schippers
ontmoeten we een oude bekende. Reeds jaren heeft hij „premies" geleverd bij de Scheurkalender.
Er zijn er misschien onder zijn talrijke, lezers die zeggen, dat hij in al zijn verhalen 't zelfde geeft
en die lezers zullen dan als ze van de moordaanslag op den beeldhouwer in Parijs lezen, denken:
„waar bleef „het mes" zoolang", maar dat neemt niet weg, dat De Halfbroeders een aardig
verhaal is. Jammer dat Schippers ons telkens meent te moeten herinneren, dat Tonnie en Flip,
heusch halfbroeders zijn.
„Voor de Leeuwen" is — de titelplaat zegt het U dadelijk een vertelling uit den tijd der eerste
Christengemeenten.Ik vind, dat Schaum wel een beetje heel erg vlug dien Romein Rufus sympathie
laat krijgen voor 't Christendom. Voor 't overige heeft de schrijver van de gebeurtenissen nit de
tijd, dat Vespasianus regeerde handig gebruik gemaakt door U te verhalen van 't beleg en de
verovering van Jeruzalem, de verwoesting van Herculanum en Pompeii enz. Aan 't slot beschrijft
hij de marteldood van Ignatius van Antiochie.
De uitgave der beide boeken is degelijk. Ditmaal zijn ze alleen gebonden verkrijgbaar gesteld
P. H. M.
en dat wel in stevige bandjes met vrij goede omslagteekening.

De Bloeiende Bongerd. Bloemlezing door W. C. Wittop KoningRengers Hora Siccama en Herman Poort. Tweede deel. Derde druk.,
U.
J. B. Wolters. Groningen, Den Haag 1925.
Deze derde druk verschilt aanmerkelik van de tweede en eerste. Dit tweede deel bevatte
vroeger namelik een histories opgezette bloemlezing. Nu, in de derde druk, is de bedoeling ongeveer
als die van het eerste deel, d.w.z. het begrijpen en waarderen van literaire kunst, terwijl de verzamelaars zich hebben beperkt tot de lieteratuur na '80. Ook de na-oorlogse poezie heeft een ruime
v. H.
plaats. Een twaalftal mooi-uitgevoerde portretten vult de tekst aan.

Nederlandsch Leesboek, door G. Bolkestein, M. A. P. C. Poelhekke
en Dr. J. Prinsen J. Lzn. Eerste deel. Vierde druk. U. M. J. B. Wolters,
Groningen, Den Haag, 1925.
Deze herdruk bleef ongeveer gelijk aan de vorige.

v. H.
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Levensmoed (Fortitude). Roman van Hugh Walpole, vertaald door
mevrouw G. van Uildriks, uitgegeven bij J. Philip Kruseman.
Op het minst belangrijke, namelijk het „zuiver literaire" deel van deze roman is nogal wat aan
te merken. Dit toont wel zeer duidelijk de invloed van groote voorgangers en leermeesters. Men
vindt er van alles in terug : Dostojewsky zoowel als Dickens.'s Schrijvers hang naar het melodramatische is niet onbedenkelijk, en zijn symboliek is, als veel wat onder die naam doorgaat, boerenbedrag. Het autobiografische element, in het relaas der lotgevallen van de eerste romans die
Peter Westcott, de hoofdpersoon, de wereld instuurt, wat al te opzettelijk. Maar daarmee is
ook al het kwaads, dat van deze roman gezegd kan worden, uitgeput.
Daartegenover staan zulke goede hoedanigheden als de boeiende verhaaltrant en de juiste en,
diep-gaande karakterstudie van verscheidene hoofdfiguren in het boek : de oppervlakkige,
kinderlijke en zelfzuchtige Clare — een niet nieuwe creatie overigens — de trouwe Bobby en
de karikaturaal aangezette figuur van mevrouw Rossiter. Stephen Brant wekt, evenals Cards,
herinneringen aan Dickens. Als om de kritiek het gras voor de voeten weg te maaien, zegt de
schrijver zelf, wanneer Peter Cards voor het eerst ontmoet : „in gedachten had Peter hem al
Sheerforth gedoopt." De sadistische vader is niet zonder aarzelende schroorn voor het ziekelijke
door de auteur benaderd. Doch weinig lezers zouden wenschen, meer van deze weerzinwekkende
figuur te zien of te hooren. De milieu-schildering van de kostschool en vooral van het pension in
Bloomsbury is uitstekend, en Cornwall en Londen worden knap als achtergronden benut.
Maar wat aan het boek zijn groote beteekenis geeft is de begrijpende en mee-voelende visie op
de held. Diens schijnbaar eenvoudige, doch in werkelijkheid zeer gecompliceerde psyche is met
feillooze vaardigheid onder het ontleedmes genomen. Gelukkig is de schrijver meer dan een
bekwaam anatoom. zijn kijk op Peter Westcott getuigt niet alleen van scherpe opmerking, maar
van een diepe deernis met de rampspoedigheden van het menschdom en een op vaste overtuiging
gegronde vergevensgezindheid voor diens falen. Uit persoonlijke sympathie van de auteur voor
zijn held kan deze houding niet worden verklaard, want men vindt die terug in de behandeling
der alles behalve sympathieke figuur van Clare. Het komt hierop neer, dat de schrijver ethisch.
boven zijn stof staat.
De vertaling is over het geheel vlot, vooral in de dialoog, al heeft de vertaalster er met het
J. KoorsTRA.
Hollandsche equivalent nogal eens naast gegrepen.

Religieus-socialistische Gedachten, in verband met Heyermans' Allerzielen, door D. Bakker. N.V. Uitgevers-Mij. „Ontwikkeling", Amsterdam '25.
Ds. Bakker, Hervormd predikant te Veendam, preekte kort na 't overlijden van Heyermans
over „De heidense daad van een priester", d.w.z. over „Allerzielen", dat in die dagen juist te
Veendam gespeeld werd. „Het Volk" gaf er een verslagje van, en de afdelingen Groningen ea
Den Haag van het Religieus Socialisties Verbond nodigden ds. Bakker uit voor een lezing over
datzelfde stuk. Deze lezing verscheen nu bij „Ontwikkeling" in druk.
1k kan er niet aan denken, om met ds. Bakker over „Allerzielen" in polemiek te treden.
Daarvoor is 't boekje nog te veel „preek" en te weinig „betoog". Tegen sentiment laat zich nu
eenmaal niet argumentiren.
1k geef dus enkel mijn bedenkingen. Een preek over een onderwerp als dit, zelfs al wordt het
zoals hier, gedekt door een tekst, zou me nooit geheel voldoen, omdat daarin toch 't stuk hoofdzaak en de tekst slechts aanleiding is. Vooral zou me een preek over „Allerzielen" hinderen, omdat
de groffe en theatrale opzet van 't stuk me bij de waardering van de daarin verkondigde waarheden in de weg zou staan. TerwijI tenslotte „de kruisbanier tot in God's handen dragen" toch
nog maar afschaduwing (en Been gelijkheid) is van Christus' kruislijden.
Maar, met al deze bedenkingen, las ik toch ds. Bakker's preek met instemming
stichting.

zelfs met
J. H.
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M EI
DOOR

J. H. DE GROOT.

Ze liepen lachend door het land,
Een lentedag in Mei.
De blommen glommen in de zon
In frissche groene wei.
En d' eene hand zocht ci' andre hand,
En 't eene oog, het andre, want
Och, 't was nu eenmaal Mei.
Toen klonk het ernstig vragend
„Heb jij me lief ?"
,,Jij mii ?"
Ze stoeiden lachend in het land,
Een zonnedag in Mei.
De vogels zongen in de lucht
Hun keeltjes schier voorbij.
En d' eene mond zocht d' andre mond,
Ze vlijden zich op groenen grond.
Och 't was nu eenrnaal Mei.
Toen klonk 't ondeugend plagend
heb je lief."
mii ?"
Ze gingen mokkend door het land,
Een Maartschen dag in Mei.
En wind en regen joegen neer,
En sloegen alle blomkes zeer.
Weg was die zonnewei.
Hun voeten stampten op den grond,
De spatters vlogen in het rond.
En geen van twee was blij.
Toen klonk het aarz'lend vragend
„Heb jij me lief'"
pa it mij ?"

DE OPEN POORT
DOOR

W. A. P. SHIT.

Ik kwam aan deze open poort,
Die mij tot haastig ingaan noodt,
En heb den klaren roep gehoord
Der vreugden, die de stad mij bood.
Der klokken juichende geluid
Heeft haar belof ten mij gebracht
Wij zingen voor een blijde bruid,
Haar oogen zijn geluk, dat wacht !
Bij 't hooren van den donk'ren klank
Van 't mysterieuse woord „geluk,"
Toen sloeg mijn hart z66 luid ten dank,
Dat hijgend ik die pijn verdruk.
En 'k zie het, hoe 'k mij ingegaan
In zwijmel van geluk begroef —
Maar bevend aan den weg gestaan
tie ik de open poort — en toef..

DE OPEN POORT

II.
Toen Isrel door woestijnen ging
Zijn zwaren gang naar Uw gebod,
Dat alley wil in U omving,
Toen waart Gij hun ten gids, mijn God . .
De hemel brandde daags van zon,
Het zand deed aan de voeten pijn —
Maar troostend was de wolkkolom
Voor hen bewijs Uw yolk to zijn.
En in den grondeloozen nacht,
Als alley tot een niets verviel,
Hield over hen Uw vuur de wacht,
Dat lichtend stond in hunne ziel
Tot, op den trotschen Sinai,
Gij hieft tot U hun needrig lot
En in den donder spraakt Gij : „Zie,
Ik ben Uw Heer, Ik ben Uw God !"
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Gij, die de groote Leider zijt,
Die Isrel neemt aan Uwe hand
En door de zee zijn weg bereidt
Van 't eene tot het ander strand —
Die mij nu staan ziet aan de poort,
Waar zonder U ik niet durf gaan,
En hebt den fellen klop gehoord,
Waarmee de drift mijn bloed deed slaan
— Want o dit hart, waar hevig broeit
Verlangen weer to zijn gemind
En passie, die zichzelven schroeit,
Omdat zij Been idolen vindt
Wees Gij nu in mijn ziel een licht,
Als eens voor Isrel, dat mij leidt
En dezen troost aan mij verricht
Dat Gij mijn God, nabije zijt...

CIRKELGANG
DOOR

0. RUYSCH.

(Vervolg).

V.
KOBUS.
1.
„Denk er om, dat je morgen 'n beetje bijtijds opstaat. We moeten naar de
Klaas, en da's 'n heel end !" zei moeder Brinkers.
„Naar de wit'" vroeg Kobus, die het niet recht begreep.
„De Klaaskerk weet je toch nog wel ?"
't Is naast de deur, .... waarom gaat
„O," zei Kobus „bedoelt
zoo ver ?"
„je gaat toch zeker mee ?" 't Klonk ietwat dreigend.
„O jawel.... De Jacobikerk is anders veel dichter bij," pruttelde Kobus....
Van den Vleutenscheweg naar de Klaaskerk, als vlak in de buurt 66k 'n dominee
preekte, wat 'n onzin....
„DAir is niks op," besliste vrouw Brinkers, „net zoo'n water en melk man als
bij jullie in Veenzand."
Kobus zuchtte.... Hij was nu veertien dagen in Utrecht en 't beviel hem best —
alleen dat lamme kerk-gaan.... Dat je in 't gesticht er heen moest, had ie al
't was 'n onvererg genoeg gevonden,.... maar nOu weer 't zelfde gezeur
wachte tegenvaller En dan, die dominees van z'n moeder preekten zoo eeuwig
lang,.... in Veenzand was je er met 'n uur af, hier werd het kwart voor twaalf,
sours nog later.... Echter, thuisblijven dorst ie niet goed,.... 't was al mooi
dat ie gedaan had kunnen krijgen 's avonds niet te hoeven. Moeder was best voor
hem, niks had ie te klagen en daarom ging ie maar mee.... Doch als ie naar
z'n hart te werk ging....
Nijdig trok ie naar boven.... M'n hemel nog toe, als je iedere morgen out
half zeven op moest, wou je toch 's Zondags we! 'es 'n keer uitslapen.... Die
flauwe spats van moeder ook met 'er water en melk, hij merkte niks geen verschil,
'n dominee was 'n dominee, de een kletste wat meer dan 'n ander, maar 't bleef
een pot nat : alles even saai en onbegrijpelijk.... Hij begreep ter wereld niet,
waarom de menschen naar de kerk gingen, wat ze er aan vOnden,.... hij verveekie
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er zich stierlijk, wandelde veel liever.... Arm was ie, had oome Kees gezegd die
keer in de cachot,... nou duiten kon ie best gebruiken, da's waar,.... doch al
dat gepraat toen over Jezus, die vlak bij je stond en je helpen wou — later er
aan terugdenkend, was ie tot de conclusie geraakt dat hij met vromigheid toch
Moeder's dominee preekte 'n beetje anders dan die
niks wist aan te vangen.
indertijd
Werkelijk
volgens zijn oordeel ecliter al even raar....
uit Veenzand
na dat bidden van oome, wou-d-ie wel,.... maar 't gaf geen steek
Afijn, morgen om acht uur op .... Een geluk : 's middags en 's avonds was
eigen baas.
ie
* *

„Hoe zit het nou eigenlijk met vader," vroeg Kobus, toen ze den volgenden
(lag aan de koffie zaten. „Mot ik daar heel niet 'es been ?"
Zus Mina, die met 'er man uit de kerk mee op geloopen was, morste van schrik
op 'er goeie japon.
„Be'-je nou heelemaal gek, jongen ?" zei ze nijdig, „met die kerel hei je niks
te maken, hoor."
„Hou jij je er buiten," sprak vrouw Brinkers scherp, „en bedenk dat je in elk
geval Anders over je vader moet spreken."
„t Is 'n fijne," smaalde Mina.
„Da's tot daar 'an toe. Maar zooals jij praat, geeft geen pas."
„Nou moeder," viel de schoonzoon in, „U hoeft Mina niet zoo of te vallen.
Ik blijf er buiten, ik ben maar 'angetrouwd, maar dat ie niet deugt is 'n feit.
Dat weten we allemaal en dat mag best gezeid."
„Daar gaat het niet om," zei vrouw Brinkers, „de man is voor mij dood en
dat z'n kinderen hem niet meer kennen willen, is ook z'n eigen schuld maar
't blijft hun vader. je weet wat de Schrift zeit."
o I"
„Maar d'r staat ook : gij vaders, verwek Uw kinderen niet tot toorn
zei Mina triumfeerend.
Kobus zat even verbluft eigenlijk had ie met z'n vraag niet zoo heel veel
bedoeld. Doch van morgen hoorde hij den dominee iets zeggen over den Vader
in de hemelen en onwillekeurig was hij toen gaan denken aan z'n vader op aarde —
die hij in geen jaren gezien had.... Niet dat hij nu bepaald naar hem verlangde, och veel mooie herinneringen bezat hij niet aan hem en wat moeder
van den man vertelde, was altijd weinig fraais geweest.... Maar toch,.... je wou
wel 'es weten wat je doen moest wanneer je hem bijvoorbeeld op straat tegenkon je hem als 'n vreemd voorbijloopen ?..
kwam
En daar had me z'n onnoozele vraag in-eens bijna ruzie veroorzaakt.... Mina
zat met 'n rooie kop allerlei teksten te snauwen om 'er schelden van straks te
verdedigen, zwager Kees tong er zoo'n beetje de tweede stem bij Nou, eerlijk
gezegd, voelde hij meer voor Mina's standpunt, dan voor dat van z'n moeder
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hoe kon je nou je vader eeren en toch net doen of ie dood was ? .... Bovendien —
rnoeder dee op 't oogenblik wel heel zachtmoedig en wou niks geen kwaad
hooren,.... ze kon 'em anders ook van katoen geven en niet zuinig daarbij
als ze maar zoo vriendelijk wou wezen hem precies te
Overigens hem 'n zorg
vertellen, waar ie zich aan te houwen had.
„Nou, wat moet ik ?" vroeg ie tenslotte, toen het geruzie hem begon te
vervelen.
„Je moet het zelf weten," zei vrouw Brinkers, „je bent oud en wijs genoeg, hoop
ik, om te begrijpen aan welke kant je staan moet. Als je maar een ding snapt :
wil je het met je vader aanpappen, dan heb ik niks meer je met te schaften."
„Gunst moeder, had dat dan direct gezeid,". — . Kobus begreep nu heelemaal
niet meer, waartoe al dat gescherm met woorden dienen moest. Ze wou dus, dat
ie van z'n vader Been notitie nam,.... best, hij miste er weinig door en trouwens,
zooiets hadden ze op Veenzand hem ook aangeraden.... Toth 'n beetje gek,.
den ouwe z'n tabak indertijd smaakte best en z'n brieven waren hartelijk —
„berninde zoon" er boven en vol wenschen van dat ie 'n goed burger in de maatZou de vent nou waarlijk zoo slecht wezen als ze
schappij mocht worden.
bier allemaal zeiden ? .... Hij drank — nou ja, 'n hoop knechts van de zaak
spuugden er ook niet in en deden 's Maandags, wanneer de baas uit de buurt
was, heele verhalen over de brom, die ze de vorige dag zich hadden ingezet....
rviisschien schepten de kerels tegen elkaar op, maar in elk geval : erg vonden ze
't niet, als 'n man de kroeg plat liep.
Kwam wellicht 'n deel van het harde oordeel voort uit het felt, dat z'n vader
niet bepaald vroom te noetnen was ? .... De gedachte schoot hem plots te binnen,
terwijl hij de twee vrouwen, thans heel gemoedelijk samen weer, hoorde bepraten
de preek van dien ochtend. Hij dorst er haast 'n eed op te doen, dat 'n gesprek
als dit den ouwe nooit zou hebben bevallen en, ofschoon hij niet langer dan veertien dagen in huis was, hij kende genoeg van z'n moeders natuur om te beseffen,
dat ze 'n opinie, tegenovergesteld aan de hare, nimmer geduldig zou verdragen....
Eenigermate beschouwde Kobus zich zelf 66k als 'er slachtoffer, hij torste slechts
noode het juk, dat ze hem oplei,.... z'n vader had het blijkbaar afgeworpen
en ofschoon er helaas nog dingen genoeg bleven, welke maakten, dat hij toch
nooit zonder 'n soort verachting aan hem denken kon, dit vond ie toch wel jets
in den ouwe
voordeel....
* *

2.
Den volgenden dag, toen ie van z'n werk kwam, stond Kobus op den hoek
van den Vleutenschen weg en den Singel pal tegenover vader. Hem ontloopen
was niet meer mogelijk, 'n paar passeerende karren en twee trams dwongen aan
den huizenkant te blijven daar had je 't nou, 't leek of de duivel er mee speelde
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Brinkers aarzelde even, scheen ontroerd. „Zoo Kobus," hakkelde hij, „ken je
me nog?"
„Jawel" ietwat onwillig drukte Kobus de toegestoken hand — stel je voor
dat nou moeder 'es voorbij kwam, 't was wel niet waarschijnlijk, maar je kon nooit
weten ...
„Varier",.... zei hij zwakjes.
Heb
„'k Hoorde van 'n kameraad van me, dat jij weer in de stad werkte
al 'n paar dagen op je staan loeren, want ik begreep
• . " de oude zweeg,.
even glimlachend.
„Ja. ..." zei Kobus.
„Je mag zeker heel niet he ?"
„'k Wil geen ruzie hebben."
„Nee," zei Brinkers, „je moeder is niet mak als ze begint. 1k weet er van mee
te praten . • .."
Kobus zweeg. Ofschoon hij 'n beetje gestreeld was door het fejt, dat vader
op hem had staan wachten, hij wou toch wel, dat ie nou zoo langzamerhand maar
weer opkraste — .
„Hoe lang hei je nou in dat gesticht gezeten P"
„Vijf jaar zoowat."
„Had je 't er goed van eten en drinker ?"
„'t Ging wel."
„Streng zeker he ? .. •
„Ja natuurlijk."
„Nou, ik zal maar 'es gaan ," 't klonk toch wel zielig,
't was verclikkie
z'n bloedeigen vader • . . en hij stond op heete kolen uit vrees voor z'n moeder,.
'n beroerde boel eigenlijk,. . . . „Je moet zeker eten • .
ik zie
Nou 't beste,.
je nog wel 'es
Meet je waar 'k woon ?"
„Nee uit m'n hoofd niet. 't Staat geloof ik op 'n brief, die ik 'es van U kreeg.
toen 'k nog in Veenzand was."
„Daar woon ik niet meer. 'k Ben nou bij m'n moeder thuis, net als jij,.
in de Croeselaan, 't is niet zoover hier vandaan.... As je durft, kom je maar 'es...."
„'k Zal 's kijken," zei Kobus, blij dat ie het gevaarlijke onderhoud kon beeindigen...
Gelukkig, geen een bekende had hem gezien.
* *

„Je bent last," zei vrouw Brinkers toen Kobus de kamer binnenstapte, „als 't nog
langer geduurd had, was 'k begonnen, 'k Heb meer te doen, dan op jou te wachten !"
„'k Heb even staan praten,"
,,Nou, dat doe je voortaan dan maar ni den eten. 1k bedank er voor om met
m'n hander in de schoot te gaan zitten koekeloeren of m'n zoon ook belieft te komen.

CIRKELGANG

105

Zoo'n heksentoer is 't toch warentig niet om wat voort te makers, als je weet da'k
nog 'n berg verstelwerk heb."
Kobus zweeg hij merkte wel, dat de routs scheef stond en dan was 't maar
't beste geen weerwerk te geven. Z'n hersens stonden er trouwens niet naar, de
ontmoeting van zoo straks, had 'em 'n hoop belangrijker dingen te denken verja : meigevallen, moesten
Wat was die vader van 'em hem eigenlijk,.
schaft....
ze voor die man nou zoo waarschuwen ?.... 'n Dronkaard zeien ze,. — in 't gesticht
kerels met waterige
had ie veel aangrijpende verhalen over zulke lui gelezen,..
en er stond zoo even 'n flinke vent op den hoek
oogen en bevende handen
van de straat, heel geen baas om je voor te schamen. . Kobus zocht in z'n
maw-schaarsche herinneringen van vroeger . . . . ocher heugde hem niet veel weer,
toen kon de ouwe toch ook
dragelijk wezen sours . ... Was ie nou werkelijk zoo'n
beest' as ze hier voorgaven,.. — hij woonde nou bij z'n moeder in, vertelde-n-ie,..
doch dan bleef van al die praatjes over vreemde vrouwen heel weinig over, 't kwam.
Kobus niet waarschijnlijk voor, dat je in zoo'n geval nog rare schaatsen reed....
Nee hij begreep er, hoe meer hij er over nadacht, hoe langer hoe minder van. .
moeder en z'n zusters overdreven schrikkelijk, of ze spelden hem finaal
of
wat op den mouw, 'n derde mogelijkheid zag hij niet. En vast nam hij zich voor
'es door de Croeselaan te loopen om stilletjes daar de boel of te neuzen. Hij wou
tech haring of kuit hebben....
* *

Den volgenden Zaterdagmiddag wandelde Kobus er langs zich dicht houdend
Hm, 't zag
aan den waterkant, zoo dat ie niet makkelijk kon gezien worden....
er tamelijk netjes uit, het raam stond open, schetterende gramofoon-klanken kwamen
'n Lollige boel dus,. thuis hoorde je nooit zoo jets, moeder
hem tegemoet....
daar
vond dergelijke dingen wereldsch.... Even zuchtend liep hij door,....
marcheerde hij nou met z'n goeje gedrag op z'n vrije middag,. waar moest
ie in vredesnaam heen, hij kon Utrecht al weer uitteekenen, van als maar sjouwen
zonder doe! ging gauw de aardigheid af... Van avond was 't gelukkig markt
en daardoor wel gezellig in de stad, maar tegen den komenden Zondag zag ie
op als tegen 'n berg....
Als ie 't Predikbeurtenblad goed begrepen had, moesten
ze morgen heel naar de Nieuwe Kerk, dat werd weer vroeg opstaan en 'n end
loopen....
Terwij1 hij zoo mijmerend voortslenterde, de handen in de zakken, 't hoofd
naar den grond, hoorde hij plotseling 'n hijgende stem z'n naam roepen. Verbaasd
keek hij om en herkende z'n vader, in z'n hemdsmouwen en zonder pet.
„Wa's dat nou, wel langs m'n huis loopen en niet eens binnenkomen ? Toe
zeg, je grootmoeder zal je niet opeten, 'as je 't nou niet voor mij wil, doe 't dan
ten minste voor 't ouwe mensch, die is ook benieuwd om je weer 'es te zien !"
Inderdaad, voor
grootmoeder had nieDat was 'n nieuw gezichtspunt
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mand hem gewaarschuwd, zelfs hadden ze thuis altijd gezegd, dat er niks op de
vrouw aan te merken viel.... Vooruit, hij dee het....
In de makkelijkste stoel werd ie geplakt. „Nee maar, wat ben jij 'n kerel geworden, haast net zoo breed 'as z'n vader,...." Kobus grinnikte verlegen en tOch
gevleid, 'n lollig oud wijf „de meissies kijken zeker veel naar je ?".
„Kom moeder, hei je niks te drinken voor de jongen ? 'n Glas bier Kobus ?"
Even rees waarschuwend 't beeld van oome Kees op . „Begin er niet aan,"
zei hij altijd, „als jullie uit 't gesticht komt, is 't zoo dood-makkelijk, omdat er
niets in je is dat er naar vraagt.... Er zijn zoovelen mislukt, die natuurlijk alien
begonnen met een glas . • . Zeg nee, al is 't misschien moeilijk voor de eerste
keer — later ben je er dankbaar voor...."
't stond
Maar opoe had de flesch reeds op tafel genet en varier schonk in
zoo ellendig kinderachtig als ie nou bedankte
„Allee kerel, daar ga je. Op je thuiskomst en dat we ze nog lang magge lusten!"
Kobus hief z'n glas op, stootte 'an, dronk.... Hij wist niet, dat bier zoo lekker
was. • • •
,Smaakt 'et ?"
„Best," zei Kobus ....
„Dat mag ik hooren. Nou moeder, ga d'r nou ook bij zitten, da's gezelliger
'n Sigaar ?"
„ja, dat kon 'k wel doen."
„Steele op.... En vertel 'es, hoe bevalt 'et je in Utrecht ?"
„Goed," zei Kobus, 'n zware haal aan z'n sigaar doende.
Wel wat pittig,. .
'n sigaret smaakte toch beter
„Zoo.... En kan je thuis nog al opschieten ?"
„Och ja," zei Kobus.
„'n Beetje erg fijn he ?" vroeg Brinkers met 'n knipoogje.
Kobus antwoordde niets, glimlachte 'es even.
„De ouwe kwaal.... Ik heb de dood gezien 'an dat geteem. Maar ieder z'n
meug zei de boer en hij at paardevijgen.... Mot je tweemaal naar de kerk ?"
„Gelukkig maar eens... • "
,Dat valt mee.... Kom kerel drink 'es, 't is goed voor de muizenissen....
We zullen 'es 'n stukkie spelen, hou je d'r van ?"
„N 6u," zei Kobus.
Brinkers liep naar de grammofoon, zette er 'n nieuwe plaat op.... Weldra zong
tn meneer met 'n neusstem 'n daverend lied ah, dat was nog 'es prachtig....
Kobus stond op, liet zich de mechaniek uitleggen, probeerde zelf 'n keer 't ding
te doen werken 't ging makkelijk vond Den geheelen middag bleven ze
bezig — in geen tijden had Kobus zich z(56 geamuseerd.... Vast kwam ie nog
fes terug,.... ze mochten dan thuis zeggen, wat ze wilden.... Natuurlijk, uit
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zich zelf zou-d-ie niks vertellen, 't was vroeg genoeg als ze 't in de smiezen
kregen, maar wanneer ze aanmerking maakten, dan wist ie wat ie ze meedeelen
zou „maak het me even gezellig of laat me m'n gang gaan."
Aileen de nawerking van het bier vond ie ellendig den heelen avond had ie
koppijn — Of was 't van de zware sigaar ?
*

*

3.
Voortaan kwam Kobus geregeld bij opoe en gelukkig merkte moeder het
den eersten tijd al evenmin als z'n zusters. Bijna iederen avond liep hij er aan,
praatte heel weinig maar draaide uit den treure 't grammofoon-repertoire of .In z'n
dooje diender, d'r zat goed beschouwd niet
hart vond Brinkers hem toch wel
Doch als Kobus
hij was in z'n jonge jaren Anders
veel leven in en zoon
plezierig vond om den heelen tijd achter die hoorn te zitten, hem kon 't niet
schelen, ieder diertje had z'n pleziertje. En hij vond het om in z'n eentje te
schurken van lol als ie bedacht, dat de jongen ten slotte veel liever bij hem zat
dat bij Stien met 'er fijne gezicht . Jammer dat ze 't niet weten mocht —
wat zou ze opkijken .
Echter, hoe verborgen Kobus z'n bezoeken op de Croeselaan ook pocgde te
houden, altijd 'n geheim bleef het niet. 'n Kennis van vrouw Brinkers zag hem
't verboden huis betreden „als of ie tn stille kroeg binnensloop," zei ze —
en haastte zich het 'er vriendin te vertellen.
Then Kobus dien dag van z'n werk thuis kwam, werd hij onmiddellijk in verhoor
genomen. Z'n moeder gaf hem nauwelijks tijd om 'n stoel te nernen — direct
stak ze van wal.
„Waar heb jij gisteravond gezeten ?"
?" deed Kobus verbaasd, zich niet direct bewust, dat z'n geheime visites
bekend konden geworden zijn.
,,Ja jii ! En verzin nou asjeblieft geen smoesjes, maar vertel op."
Iets in moeder's toon deed Kobus lont ruiken. Zou ze soms,. doch nee,
dat was haast niet mogelijk, wie had 'et 'er moeten vertellen en secuur wist ie
gisteravond niemand te hebben gezien. Misschien vermoedde ze iets en wou ze
probeeren hem onverwacht tot bekentenis te krijgen, maar dat zou 'er toch niet
glad zitten
Dacht U, da'k nou nog precies
„Goeje mik mensch, wat maak je 'n kabaal
"
wist, waar ik gisteravond geloopen heb ? Overal en nergens
weet je 't nie meer ? Z66 kort van memorie ?"
„Och
„Ik snap heel niet, waarvoor ik hier tekst en uitleg moet gaan zitten geven. 'k Ben
toch zeker geen kleine jongen meer, die precies aan z'n moesje mot opgeven, wat
ie voor z'n snoepcent gekocht heeft ?"
„Nee, je bent 'n flinke kerel," zei vrouw Brinkers smalend. „Naar met al je
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je
flinkheid durf je me niet te zeggen, waar je hebt gezeten. Of dacht je,
niet in de gaten had ?"
„Als 'k U nou zeg...."
„Och vent, lieg niet.... Hebben ze je dat op 't gesticht geleerd he ?.... je
ouwe moeder te bedriegen ?— . Zit me daar met 'n stalen gezicht te vertellen,
dat ie overal en nergens gewandeld heeft...."
„'rat heeft 't gesticht hier nou mee te maken.?"
„Zoo wou je dat weten ?.... Nou, dan zal 'k 'et je vertellen. Het gesticht heeft
er zooveel mee te maken, dat ik morgen aan die directeur schrijven zal, dat jij,
tegen m'n verbod in, toch stiekum naar je vader gaat.... En nou iii."
Kobus zweeg even.. — Hoe ter wereld kon ze dat weten ?....
„t Is niet waar," zei hij kart.
„Wel ja, maak me nou nog maar voor 'n leugenaar 66k uit.... Alsof juffrouw
Swierstra je niet met eigen oogen 't huis heeft zien binnengaan.... Die liegt het
zeker ook, he ?"
Kobus begreep, dat thans ontkennen geen nut meer had — moeder geloofde
juffrouw Swierstra onvoorwaardelijk — al bleef hij tot morgenochtend toe volhouden
dat 't mensch zich vergist had, sUcces kreeg ie er toch niet mee....
„Nou g6ed dan, ik ben op de Croeselaan geweest. 't Is m'n eigen vader en ik
zou niet weten, wat voor kwaads ik er mee doe."
„Ik wil 't niet hebben en daarmee uit."
Ik ben geen zes meer....."
„Zeker,
„Nee, dat weet ik. Meneer is negentien en verdient met allebei z'n handen twaalf
heele guldens in de week.... Dan kun je complementen maken !"
„Complementen of niet, maar ik bedank er voor om als 'n snotjongen behandeld
te worden.... 't Is verdorie nog erger als of ik naar de gemeenste kroeg loop....
En nou kan U me pesten zooveel als U wilt — ik ga d'r toch been.... 't Is er
tenminste 'n lollige boel, niet zoo'n saaie, vrome troep als hier ...."
Vrouw Brinkers was bleek geworden en frommelde zenuwachtig aan het tafelzeiL
Even pleitte 'n zachte stem in 'er niet door te gaan met harde woorden, welke steeds
verdere verwijdering brachten, maar 'er toorn won het.
„Is dat m'n dank, snotaap die je d'r bent ? M'n heele leven heb ik gesjouwd
en geploeterd omdat je vader zoo lollig was z'n huishouwen te laten stikken en
dan wil jij me verwijten, da'k saai en vroom ben ?.... 't Is best.... Maar nou
verzeker ik je, dat 't uit zal weten,.... dacht je, da'k me door jou liet koejeneeren
in m'n eigen huis ? Direct gaat er 'n brief naar Veenzand.... En jij de kamer uit,
want zoo groot als je bent, wanneer je niet direct gaat, dan sla 'k je naar boven."
Lijkbleek stond ze op en kwam dreigend op Kobus aan. En ofschoon ook hij woedend
was, toch dwong 'er hooding hem respect af. Zwijgend trok hij naar z'n kamertje..
*
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*n Tijdlang bleef ie er zitten met wit-vertrokken kop, de hand onder 't hoofd,
nijdig en toch bang.... Want er was meer dan
bezoeken van de Croeselaan,
't geen hem deed vreezen voor mogelijk ingrijpen van Veenzand : baas had
hem van middag bij zich geroepen en gezegd, dat als le niet (linker aanpakte, hij
binnenkort op de keien zou worden gezet.
Beneden hoorde hij z'n moeder met kopjes rinkelen — en hij zat op z'n negentiende jaar als 'n kleine jongen voor straf boven — was het niet om uit je vel te
springen ?.... "n Rommeltje, die maatschappij,.... eischten ze met 'n balm gezicht, dat je voor twaalf onnoozele guldens je blauw zou werken en als je thuiskwam, kreeg je geen eten.... Moest ie zich dat laten welgevallen . Per slot
van rekening Icon toch geen sterveling kwaad van hem zeggen,.... als ie nou
gegapt had.... En wat ie bij
vader uitvoerde, mocht iedereen weten, dat
onnoozele glas bier wat ie er drunk, zou hem de das niet omdoen.... Zij beneden
dacht zeker, dat ze hem 'an 'n touwtje kon vastbinden
hij was daar gek
En die baas van hem, met z'n gezwam over hard werken en aanpakken — hij
kon stikken voor zijn part,— patroons genoeg in Utrecht, overal werden huizen
gezet,
hij was niet aan hem getrouwd
Resoluut stond ie op, hij bedankte er voor zich langer te laten koejeneeren.
Als moeder nog veil praatjes maakte, smeerde-n-ie hem naar z'n vader, daar
kon ie te alien tijde terecht....
„Krijg ik haast brood ?" vroeg hij, beneden gekomen.
Vrouw Brinkers keek op van de brief, die ze aan 't schrijven was.
,,Kun je dat niet behoorlijk vragen ?" antwoordde ze scherp, „ik ben je meid
niet."
„k Heb honger."
,Doet me plezier
Eerst moet die brief af."
„Zoo," zei Kobus, „en ik ben niet van plan te wachten. U kunt schrijven, wat
U wil, maar ik smeer hem.... En je kan lang wachten, voor je me terugziet."
Met 'n slag de deur dichttrekkend liep hij de straat op. Zie zoo, daar was hij
van af, terug kwam hij niet meer, al ging heel Veenzand ook op z'n kop staan....
Hard werken en dan nog hongerlijden,.... 'n idioot, die 't verdroeg....
Op de Croeselaan zaten z'n vader en z'n grootmoeder te eten. Verbaasd keken
ze op, toen op dit ongewone uur Kobus binnentrad.
„Wa's dat ?" vroeg Brinkers, „zoo vroeg kom je anders toch nooit ?"
Heb thuis herrie gehad en ben d'r van door gegaan. Kan ik hier blijven ?"
De ander floot even tusschen de tanden.... Dat het op den duur mis zou loopen
had le wel verwacht, maar z66 gauw.... Doch in z'n sas was ie er om....
,,Natuurlijk, nietwaar moeder ? Boven is ruimte zat en 'n bed hebben we ook
over....
„Kan ik dan filer voor vast in huis komen ?"
•
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,,Met plezier.... Maar je boeltje ?"
Kobus' gezicht betrok . . Drommels, char had ie niet aan gedacht, . hoe
most ie dat nou met goed fatsoen los zien te krijgen ? Alles stond op den
Vleutenschen weg : z'n Zondagsche pak, z'n verschooningen, z'n andere
schoenen . . . .
„'k Weet al wat," zei z'n vader, „'n vrind van me is bij de dienstverrichting, als
ik hem vraag, 't zaakje weg te gaan halen, doet ie het met plezier voor me .
Maak je maar niks benauwd, Kobus, 't komt fijn van mekaar."
„Eet je 'n stukkie mee ?" vroeg opoe.
„Asjeblief," zei Kobus 'n stoel nemend,
heb nog niks gehad sinds twaalf
uur."
„Nog niks gehad ?" herhaalde opoe.
Ea
„Nee, ze was zoo nijdig, dat ze me zonder eten naar boven stuurde....
toen 'k om brood vroeg, kreeg 'k 'n groote bek."
„Wat 'n kr6ng Nou jong, we zijn hier wel niet fijn, maar eten kan je zooveel
als je lust . . Hoe is 't mogelijk, hoe is 't mogelijk....
Groot gelijk, dat je 'm
smeerde."
Ook vader knikte
Zie je wel, ze waren 't alien met hem eens
* *
*

4.
De heer de Hoop van Diermen de Bel fronste ongeduldig de wenkbrauwen
en draaide de juist ontvangen brief 'n paar maal om en om....
'n Vervelende
geschiedenis was dat nu weer, . als je je druk maakte met allerlei maatschappelijk werk, kwam je toch voor onaangename dingen te staan....
Kreeg hij
daar 'n epistel uit Veenzand met verzoek inlichtingen te willen geven omtrent de
faits et gestes van 'n zekeren Jacobus Brinkers, met wiens toezicht zijn vereeniging
belast was.
De heer de Hoop van Diermen de Bel ztichtte . Die gestichtsmenschen traden
op met 'n air en 'n verbeelding alsof hij een knechtje was, dat gehoorzaam moest
dansen naar hun pijpen Inderdaad behoorde hij tot het bestuur eener reclasseeringsvereeniging — natuurlijk, 'n man, die zich-zelf respecteert en die weet,
dat het 'n christen past om, ook al is hij rijk, te dienen in allerlei soort van nuttig,
den Heer welgevallig en notabel werk, deed zulke dingen met liefde en toewijding.. .
Of course ware het niet gentlemanlike op deze werkzaamheden prat te gaan
al
kon z'n kasboek getuigen van menige milde gift men deed ten slotte niets
meer dan z'n schuldige plicht. Doch het beteekende toch niet, dat men zich bezig
moest houden met allerlei onnoozele kleinigheden, als het naloopen van 'n jongen,
char had men z'n menschen voor — en eigenlijk vond hij het buitengewoon
onaangenaam, dat de Veenzandsche directeur niet zoo beleefd geweest was z'n
verzoek om inlichtingen te sturen naar Brinkers' onmiddellijken toezichthouder,
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Men wist het adres van dien man daar toch evengoed als hij, . weer 'n nieuw
bewijs van het hopeloos verward zitten in de netten der bureaucratic,.... o, die
ambtenarij, die ambtenarij
Ietwat wrevelig liep de heer de Hoop van Diermen de Bel naar de hoekkast,
waarin hij de bescheiden der reclasseeringsvereeniging bewaarde. Weldra vond hij,
wat hij zocht doch toen hij de betreffende stukken doorlas, voelde hij toch
even 't bloed naar z'n wangen stijgen.
By Jove dit was nu wel 't onbegrijpelijkste, wat hij in jaren meegemaakt
had .. . . Als toezichthouder van den bewusten knaap stood opgegeven van Dijk,
onderwijzer aan eene christelijke school en deze van Dijk was al negen maanden
dood . . . . Hij herinnerde zich nog levendig aan 't graf enkele weemoedige woorden
van afscheid te hebben gesproken — geroerd had de oude vader hem bedankt,
maar nu te moeten ontdekken, dat de man, die zijn secretaris-schap tegen vergoeding waarnam
ja, hij zat tot over de ooren in de besognes, ken eenvoudig
al die dingen zelf niet naloopen hem niet gewaarschuwd had, dat in de opengevallen voogdij moest worden voorzien, was wel heel kras. Niets kon je toch
aan de mensch en overlaten, de meest simpele, de meest voor de hand liggende
questies vergaten ze op te lossen, lieten ze schieten
. En daar betaalde je nu
je goede geld voor
Werkelijk boos wierp de heer de Hoop van Diermen de Bel de papieren op
z'n schrijftafel. Onmiddellijk moest 'n nieuwe toezichthouder aangewezen worden,
zoodra hij gelegenheid had zou hij er voor zorgen . Met dat al — de brief uit
Veenzand diende beantwoord, 't ware fataal, indien bekend werd, dat bij hem
'n diergelijke Fehler kon plaatsvinden....
Hoe onaangenaam ook, hij zou de
knaap maar eens bier laten komen, wel is waar hield hij niet van dat ordinaire
soort jongens, maar enfin, er zat niets anders op ...
*

*

*

Zoo ontving Kobus tot z'n groote verbazing 'n boodschap, door 'n deftigen
huisknecht gebracht, dat hij 's Vrijdagsavonds acht uur aanstaande verwacht werd
Wat
ten huize van den heer de Hoop van Diermen de Bel op de Maliesingel....
of dat nou weer voor flauwe spats was, .. in 't begin, toen ie pas in Utrecht
vertoefde, had ie 'n paar maal bij 'n zekeren van Dijk moeten komen, 'n onderwijzer, maar de vent was ziek geworden en doodgegaan, na dien tijd had ie
nooit meer iets er van gehoord .... En nou in-eens dit, veel goeds zou 't wel
niet beteekenen, doch wegblijven dorst ie niet best.
De laatste klokkeslag van den Dom was nauwelijks verklonken, toen Kobus op
den aangegeven avond aan de bel trok. Hij voelde zich weinig op z'n gemak —
de kerel, die 'em had laten roepen, zou ook
'n belabberd deftig huis was 't,
hij zag ze liever op 'n afstand
wel zoo'n hooge wezen
De heer de Hoop van Diermen de Bel zat juist verdiept in 'n buiten
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gewoon stichtelijk boek van wijlen
Utrechtschen dominee, toen Kobus werd
aangediend.
„Laat de jongen maar in 't kleine spreekkamertje," zei hij. Maar dan bedenkend
dat het vriendelijker ware, indien hij de knaap in dit studeervertrek ontving, verbeterde hij zich : „Of nee, Karel, breng hem hier. Echter, als je hem binnen
gelaten hebt, blijf je op de gang wachten, tot ik bel...." je kon nooit weten,
die gestichtsboeven deden zoo zonderling soms..
Toen Kobus — doodverlegen door de angstaanjagende deftigheid om hem peen
binnenkwam, vond hij den heer de Hoop druk schrijvend op 'n groot vel papier..
Heesch mompelde hij zoo iets van „goeden avond," doch er volgde geen antwoord,
de ander bleef aan 't werk
niets scheen er in de kamer levend dan het krassen
der pen, het zware tikken der groote pendule en het bonzen van z'n eigen bange
hart.
Dan legde de heer de Hoop z'n schrijfgereedschap neer en draaide zich om,
n snelle blik op Kobus werpend.... Ach, wat ordinaire type van het mindere
'yolk en welk ongunstig, onverschillig uiterlijk.... Nee, wat daar stond, bevatte
*iet veel goeds, gelukkig dat Karel op de gang, vlak bij de hand, stond. —
„Zoo vriendje," begon hij, „ik heb je hier eens laten komen, wij1 ik 'n brief
ontving van Ds. Hoven, ook jou welbekend, nietwaar ?"
Kobus mompelde iets, wat „ja" kon beteekenen.
„juist.... Men vreesde blijkbaar in Veenzand, dat het niet al te best met je
ging en vroeg derhalve mij om inlichtingen.... je schijnt onaangenaamheden met
ie moeder te hebben gehad ?"
Kobus knikte.
„Dat komt niet te pas vriendje 1— En hoe kwam het ?"
Kobus haalde z'n schouders op.
wou niet, zooals zij wou," zei hij.
,Zoo, ik vind dat verkeerd, hie verkeerd— Jij hebt eenvoudig te doen, wat
ze zegt, zOnder tegenspreken. Ik lees hier, dat het een nette vrouw is, hard werkende
voor heur brood, m'n jongen, wat wil je meet ?"
Kobus zweeg.
„Ben je nu bij je vader in ?"
Kobus knikte.
„ja maar, weet je we!, dat je niet zei6 op eigen houtje van kosthuis mag veranderen ? Ik vind dit 'n manier van optreden...."
„t ic Mot toch zeker èrgens wonen ? Bij m'n moeder kon ik het niet uithouwen."
,Vriendje, je kunt wet met twee woorden spreken, dacht me. Ja, kijk me nu
maar niet brutaal aan, dat komt heel niet te pas.... Hoeveel verdien je ?"
„Niks," zei Kobus, „I ben werkeloos."
„Ik dacht, dat je bij baas van Ommen in functie was ? Tenminste, dat lees ik
in deze stukken."
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„Heeft me ontslagen, geen werk meer voor me."
„Reeds lang geleden ?"
„Veertien dagen zoowat."
„En heb je geen ander werk kunnen krijgen ? Heb je heusch gezocht ?"
„jawel," zei Kobus, „maar overal zijn ze voorzien."
„ t Is vreeselijk," zei de heer de Hoop van Diermen de Bel, „'n jonge man als
'k begrijp niet hoe 't mogelijk is, hoe
jij loopt daar veertien dagen lang werkeloos, .
Als ik 'n uur niets uitvoer, voel ik me al ongelukkig en ik ben
je 't uithoudt
reeds op 'n leeftijd, waarop rusten geen schande zou wezen...."
„Als ik toch geen baas kan vinden, ...." zei Kobus.
„Och wat,..., als je maar wilde.. Doch je slabakt natuurlijk of slentert liever
fangs de straat met meisjes van verdacht allooi
je moest je schamen 1"
Kobus haalde z'n schouders op.
„Wel zeker, doe nu nog maar brutaal ook
Weet je wel, dat ik de macht
heb, je naar 't gesticht terug te sturen ?"
Zou niet weten waarvoor," zei Kobus, die kriebelig wend.
„Omdat je lui bent, je plicht niet doet, mij last veroorzaakt.... Enfin, ik zal
het nu nog 'n paar weken aanzien, maar ik verzeker je, dat ik je nauwkeurig zal
laten controleeren Ik zal iemand aanwijzen, die je voortaan onder zijn toezicht
neemt, voorloopig kom je iederen Vrijdagavond hier je melden. Begrepen ?"
Kobus zweeg.
„je kunt nu wel gaan. De huisknecht zal je uitlaten." En de heer de Hoop van
Diermen de Bel drukte met streng gezocht op het schelknopje.
* *

Buiten gekomen ademde Kobus verlicht op .... Wat 'n zwans, die kerel, met
Iedere Vrijdagavond terugkomen en dan nieuwe complimenten
z'n praatjes....
hij zou 'em, hij dicht er niet aan. Niks had zoo'n vreemde vent
afwachten
. dat ie geen werk kon krijgen, lei niet aan hem, hij
met hem te schaf ten,
vader hem
sjouwde zoowat alle bazen af, maar ze wouen hem niet. En zoolang
te eten wilde geven, ook al verdiende-n-ie 'n schijntje — nu en dan als los helper
bij de dienstverrichting, mórgen had ie weer verhuizing zoolang kon geen
sterveling hem verplichten tot dingen, waar ie geen zin in had. Ze schenen te
denken, dat ie nog 'n klein kind was....
*

*
5.

*

'n Week ongeveer later ontving Kobus bericht, dat er 'n nieuwe toezichthouder
aangewezen was en dat hij bij dien zich iederen Zaterdagavond te vervoegen had.
Hij nam er geen notitie van.
Vier dagen in de week werkte hij thans. 'n Kennis van z'n vader was verbonden
aan 'n transportmaatschappij, daar kon hij voor luttel loon terecht. 't Beviel hem
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best, 't sjouwen was niet alles, doch je snapte nog wel eens 'n goeje fooi en over 't algemeen vond ie z'n nieuwe collega's aardige kerels, die 't je niet lastig
In 't begin plaagden ze hem vaak, omdat ie pijnlijk gezicht zette, als ie 'n borrel
naar binnen moest slaan, maar nou kon hij dit al zonder 'n spier te vertrekken —
Z'n vader begon hem gaandeweg ook genietelijker te vinden. Ofschoon Kobus
nog uren lang zitten kon achter de grammofoon-hoorn, wanneer Brinkers st hem
vroeg, ging hij mee uit. 'n Bepaald onderhoudend gezelschap vormde hij dan
nimmer, doch hij dorst thans werkelijk de kroeg in en deed dapper mee. 'n Paar
maal wist ie z'n maat niet en had Brinkers moeite hem zonder ongelukken thuis
te krijgen
wonderlijk, dat die droge pisang zoo'n lollige dronk had
Echter,
al te veel moest het niet voorkomen, want de laatste keer was er 'n erg bemoeizieke politieagent in de buurt. . En de jongen was nog geen eenentwintig, 't gesticht dreigde steeds.,..
* *
*

Inderdaad begon men zich in Veenzand ernstig ongerust over Kobus te maken.
Na den brief met klachten van vrouw Brinkers, had de directeur zich onmiddellijk
am inlichtingen gewend tot den secretaris der reclasseeringsvereeniging, welke
het toezicht op zich genomen had. Het antwoord was, ofschoon tamelijk vaag, niet
onbevredigend : de jongen woonde wel is waar bij z'n vader, doch op z'n gedrag
viel niets aan te merken
Daarna echter kwamen klachten : de knaap weigerde
geregeld bij
toezichthouder te verschijnen, deed norsch en brutaal, en eindelijk
hij maakte, volgens geloofwaardig getuigenis van meerdere personen, misbruik
van sterken drank. Men adviseerde dringend het voorwaardelijk ontslag ten spoedigste
in te trekken.
Zoo geschiedde. 'n Week later werd Kobus door twee veldwachters 't gesticht
binnengebracht en geleid voor den directeur, die na 'n kort onderhoud, hem logeerde in een der karnertjes, speciaal in dienst gesteld voor uit de vrijheid teruggekomen jongens.
* *
*

„Nu ?" vroeg Ds. Hoven aan van Maanen, toen de deur zich achter Kobus,
gesloten had.
De aangesprokene schudde 't hoofd. „Wat is die achteruitgeboerd," zei hij, „ruw,
slordig, onverschillig — We kunnen van voren of aan beginnen er nog
wat te beginnen valt ...."
Enfin, probeeren maar
„Ja man, 't is soms moeilijk om opgewekt te blijven....
weer, . . . . altijd maar weer opnieuw probeeren en -- gelooven. . "

EEN NIEUW GELUID UIT IERLAND.
DOOR

J. KOOISTRA.
Het Engelsche tooneel maakt een tijdperk van bloei door, het staat aan de spits
van het Europeesche drama en voorziet het wasteland van meer werk van beteekenis
clan eenig ander land. Het is waar, Italie heeft Pirandello en Spanje Benavente,
maar in Engeland hoeft men zich niet te beperken tot de vermelding van een enkele
naam, doch kan zich de weelde veroorloven van een opsomming : Shaw, Galsworthy,
Somerset Maugham, Barrie, Lonsdale.
Geen van dit half-dozijn heeft echter in de laatste tien jaren een nieuwe float
aangeslagen. leder van hen gaat door op het eens door hem ingeslagen of gebaande
pad. Shaw's St. Joan vormt in geen enkel opzicht een keerpunt in zijn werk, en
staat in stof zoowel als behandeling dicht bij Caesar and Cleopatra, dat ettelijke
jaren eerder verscheen. In de jongste stukken van Galsworthy ( The Forest, Old
English, The Show) is geen belangrijke wijziging in opzet of geestelijken ondergrond
te bespeuren, vergeleken met Strife of Loyalties. Barrie ging in Mary Rose door
met het ontvluchten van een onaangename werkelijkheid op de vleugels van een
rose fantasie, Somerset Maugham blijft zure dingen over zijn medemenschen zeggen
en Lonsdale benadert met zijn onovertrefbaar geestige society comedies meer en
meer zijn proto-type Oscar Wilde.
In deZe in ieder opzicht welvarende kring van tooneelschrijvers, met wier toon,
gebaar en houding het groote publiek langzamerhand vertrouwd is geraakt, is
plotseling verschenen een nieuwe gestalte met een pet op, die zich nog eenigszins
onzeker beweegt tusschen zijn „gearriveerde" konfraters. Op Shaw is zijn oog telkens
weer gericht, hem kent en bewondert hij, en hun beider Iersche afstamming is
ook iets dat een gevoel van vertrouwdheid geeft, maar de anderen zijn nieuw en
vreemd voor hem.
Vanuit Dublin is Sean 0' Casey, die een goede dertig is, dit voorjaar voor 't
eerst van zijn leven naar Londen gekomen, na een lange reis die hem tegenviel omdat
niemand in de trein een praatje met hem maakte. Zijn aankomst werd met luidruchtige fanfares door de pers van den dag aan het publiek verkondigd, het bedrag
van zijn tegenwoordige wekelijksche tantiemes in vetgeletterde opschriften vergeieken bij zijn vroeger weekloon als dokwerker in Dublin, de garderobe van den
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schrijver werd nog sneller gemeengoed dan z'n dramatisch oeuvre (beide zijn van
zeer beperkten omvang) en de deuren van menige salon werden wat graag voor
den nieuwen „lion" geopend door gastvrouwen voor wie jacht op beroemdheden
de geliefkoosde vorm van sport is. De vergelijking met de ontvangst die eens aan
Robert Burns ten deel viel te Edinburgh dringt zich op en tegelijk daarmee de
hoop dat de Ier tegen deze vereering evenzeer bestand zal blijken als de Schot
dat was.
Omtrent het letterkundig verleden van Sean 0' Casey, dat toch eigenlijk belangrijker is dan zijn colbert of zijn salaris, is mij in de Engelsche dag- of
weekbladen niets onder de oogen gekomen, hetgeen wel typisch Engelsch is. Ik
herinner me alleen ergens gezien te hebben dat 0' Casey zichzelf op ongeveer
twaalfjarigen leeftijd lezen en schrijven heeft geleerd. Dit, gevoegd bij het zware
werkers-bestaan dat hij jaren lang heeft geleid, zijn twee omstandigheden, waaruit
zich de vrijwel geheele afwezigheid van „invloeden" in zijn werk wel laat verklaren.
Dit werk bestaat tot nu toe uit Brie treurspelen waarvan er twee in druk zijn
verschenen. ( Two Plays bij Sean 0' Casey Macmillan, 1925). Het derde, The
Plough and the Stars is enkele weken geleden voor het eerst in Dublin opgevoerd
en heeft tot tumult aanleiding gegeven dat de dichter en senator Yeats vanaf de
planken heeft trachten te bezweren. Deze verstoring was te danken aan de stof
die het onderwerp vormt van dit, evenals van de twee andere tooneelstukken van
0' Casey, namelijk het Ierland van na den wereld-oorlog. Ik zeg opzettelijk de stof
en niet de wijze van behandeling, omdat in Ierland de politieke gemoederen nog
zoo weinig tot rust zijn gekomen en de inzichten nog zoo verdeeld zijn, dat hoe
ook de schrijver zijn gegeven mocht hebben verwerkt, het resultaat toch spektakel
zou zijn geweest. Zoo is nu eenmaal het Iersche yolk.
Het eerste van de twee in druk verschenen tragedies, d.w.z. het oudste, The
Shadow of a Gunman, is met zijn twee bedrijven slechts een aanloop tot het
tweede, Juno and the Paycock, dat than door de leden van den Abbey schouwburg
te Dublin in Londen met veel succes wordt opgevoerd. Niettegenstaande den zeer
beperkten omvang is het stuk nog wijdloopig, bedenkelijk episodisch — het verloop
van de handeling is meer dan eens uit het gezicht verloren — en kinderlijk vol
poetische citaten. Deze gebreken vindt men ook nog in Juno and the Paycock
terug, maar in veel mindere mate. Wat evenwel al treft in de eersteling van 0'
Casey is de kleurige milieu-teekening, de vereeniging van lyriek en realisme, en
de scherpe kijk op humor zoowel als op pathos. In het latere stuk zijn deze
elementen al veel sterker samengegroeid, hoewel nog niet tot een eenheid geworden,
en is een grootere compactheid betracht en verkregen.
De Paycock (Iersche uitspraak van 'peacock') in den titel is een arme nietsnutter,
die met zijn gezin woont in een huurkazerne in Dublin, en rheumatische pijnen
in z'n been fingeert om z'n werkschuwheid te verbergen, met geen geld nog groote
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zwier weet te slaan in de plaatselijke kroegen waar hij doorgaat onder de naam
van Captain Boyle, hoewel hij nooit verder is geweest dan Liverpool. Zijn zelfgekozen bestemming in het leven is indruk te maken met rijkdom, kennis en ervaring
die hij niet bezit. „Dat waren dagen," zegt hij tot z'n vriend en klaplooper Joxer,
„dat waren dagen. Niets was in die tijd te zwaar of te gevaarlijk voor me. Zeilend
van de Golf van Mexico naar de Noordelijke IJszee heb ik dingen gezien, dingen
gezien, Joxer, waarover niemand behoort te spreken die z'n katechismus kent.
Dikwijls en dikwijls wanneer ik aan het roer vastgebonden was en de storm blies
en de golven hemelhoog opgezwiept werden, totdat je elke minuu dacht dat dit
‘woeit moet je eigenlijk zeggen,
je laatste zou zijn, en het waaide en waaide
dan keek ik naar de lucht
Joxer, maar de matrozen zeggen altijd 'waaide',
en vroeg mezelf of
wat zijn de sterren, wat zijn de sterren.... en dan keek ik
weer en vroeg mezelf wat is de maan ?" Joxer „juist, kaptein, dat is de vraag,
wat is de maan ?" Met deze instemming bereikt Joxer gewoonlijk zijn doe! : de
eerstvolgende borrel gratis, en voor z'n eigen genoegen lardeert hij zijn gesprek
dan nog met berijmde gemeenplaatsen.
Dit edele tweetal is een doorn in het oog van Mrs. Boyle, een slovende, ondanks
alle moeilijkheden het gezin bij elkaar houdende vrouw, in het dagelijksche doen
nijdig en onverdraagzaam geworden door veel zorgen, maar innerlijk vatbaar voor
vroolijkheid en een liefdevolle moeder. Er zijn twee volwassen kinderen in huis,
een dochter die door lektuur en verkeering met een jongen arbeidersleider tracht
boven het geestelijk niveau van haar omgeving uit te komen, en Johnny, de in
de jongste troebelen verminkte zoon, die ongeschikt is voor arbeid en sinds hij het
republikeinsche leger heeft verlaten, in een voortdurende angst leeft voor hun
fanatiek patriotisme. In hoever hij precies reden heeft beangst te zijn, tot op welke
hoogte hij inderdaad verraad heeft gepleegd aan de vaderlandsche zaak is door den
schrijver niet geheel duidelijk gemaakt, tenminste niet voor een niet-Ier. Johnny's
schrikachtig oog is voortdurend gericht op 't roode lampje voor de afbeelding
der Moedermaagd aan de wand, voor hem het eenige waar hij nog levensbehoud
van durft te verwachten.
In dit gezin brengt een erfenis plotseling ontspanning. De moeder verliest tijdelijk
de rimpels uit haar gezicht, de dochter laat zich het hof maken door een onderwijzer,
de „Kapitein" kan de voile teugel vieren aan zijn megalomanie, en zang, drank,
papieren guirlandes en een gramafoon brengen vroolijkheid in de kazerne-woning.
Aileen voor Johnnie is deze rijkdom geen verbetering : zijn angst-oogen blijven
gevestigd op 't roode lampje.
Een „muziek-avondje" wordt onderbroken door de binnenkomst van Mrs.
Tancred, de oude juffrouw van twee-hoog-achter, op weg om haar in het republikeinsche leger gedooden zoon te begraven. Haar weeklacht : ,,O Gezegende Maagd,
waar waart Gij, toen mijn lieve jongen door een kogel werd getroffen.... Heilig
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Hart van de Gekruisigde Jezus, neem van ons onze harten van steen.... en geef
ons harteri van vleesch.... ontneem ons deze moorddadige haat .... en geef ons
Uw eigen eeuwige liefde " schrijnt even door het met zang en whisky-damp
gevulde vertrek heen, dan, om de „stemming" te herstellen — in Ierland kon men
enkele jaren geleden over deze dingen niet na-tobben wordt de gramofoon op
tafel gezet en aangedraaid. Er komt een verbolgen buurman binnenstuiven die
stilte vraagt zoolang de begrafenis voorbijtrekt. Het heele gezin gaat bij het raam
kijken totdat Captain Boyle klaagt dat hij er een stijve nek bij krijgt. Allen, met
uitzondering van Johnny begeven zich naar buiten. En dan komt een jonge man
binnen die Johnny gelast een bijeenkomst van de bataljons-staf bij te wonen, waar
hij inlichtingen zal moeten geven over het einde van den gedooden makker. Johnny
zweert dat hij niets weet, en wijst den ander op en leege mouw. „Heb ik dan
nog niet genoeg voor Ierland gedaan ?" „Boyle," zegt de jonge man, „niemand
kan genoeg doen voor Ierland." Hiermee zakt 't gordijn en is het tweede bedrijf
ten einde.
Er is door de overigens algemeen zeer gunstige kritiek opgemerkt, dat de tragiek
van het laatste bedrijf niet voldoende is voorbereid door de twee eerste. Ten onrechte
meen ik, maar wel verklaarbaar. Ten onrechte, want het pathos in den toestand
van de moeder, de zielige figuur van den zoon, de onechtheid van alle jolijt in
dit huis, en — meer nog dan dit alles — de tragedie van Ierland, gellustreerd
aan de karakter-verlamming van alle personen op het tooneel behalve Mrs. Boyle
werpen voortdurend sombere schaduwen op de luchthartigheid en den schijn van
vreugde. Verklaarbaar tevens. Het mag voor den oningewijde ongelooflijk klinken,
maar tragedie op 't tooneel is in Engeland financieel ongewenscht, en daarom
wordt dit stuk door het onvolprezen gezelschap van den Abbey-schouwburg Kier
in Londen gespeeld met onderstreeping van het komische en verdoezeling van het
tragische element.
In het derde bedrijf komt de ineenstorting van het huisgezin : de erfenis blijkt
een „vergissing" te zijn, de verloving van de dochter raakt daardoor automatisch
uit, niettegenstaande klemmende reden om die binnen langen tijd in een huwelijk
te laten overgaan, de op krediet gekochte meubelen worden het huis uitgedragen
en Johnny wordt weggesleept door twee leden van het republikeinsche leger. Nadat
het gordijn even gezakt is om het verloopen van een uur tijds aan te geven, hoort
de vader het nieuws van de schande van zijn dochter, tiert en gaat het huis uit
naar de naastbijzijnde kroeg, verneemt de moeder dat haar zoon is gefusilleerd en
verlaat met het meisje de woning waarin voor haar verder geen taak meer is weggelegd, en verschijnen in de leeggehaalde kamer de zwaar-beschonken Captain
Bayle en Joxer, die in dronkenmansgelal over het lot van Ierland raaskallen.
Het nieuwe geluid waar ik in den titel van deze bespreking op doel, is he/
realisme dat met dit stuk voor het eerst in voile rauwheid zijn entree maakt op
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het Engelsche tooneel. Niemand, ook Shaw niet, heeft deze true werkelijkheidsweergave die aan de vroegere werken van Hauptmann en Heyermand herinnert,
aangedurfd. Niemand heeft daardoor ook zulke diepten van pathos bereikt. Het
realisme wordt, zooals dit wel eerder in de Engelsche niet-dramatische literatuur
is voorgekomen, doorschoten met flitsen van aan de sfeer van het bijgeloof verwante bovennatuurlijkheid juist v6Ordat Johnnie wordt weggehaald door en
beulen gaat 't licht vO6r het Mariabeeld uit. De met de Engelsche roman-literatuur
vertrouwde lezer zal zonder veel moeite parallellen hiervoor kunnen vinden bij
George Eliot (Adam Bede) en Thomas Hardy (Tess of the Durbervilles).
De figuur die ethische belangrijkheid aan het drama geeft, is de moeder. In
het laatste bedrijf stijgt deze beproefde vrouw tot ontzag-wekkende hoogten van
onzelfzuchtigheid zelfs haar smart over haar noon weet ze te bedwingen omdat
de dochter al haar geestkracht noodig heeft, en wanneer deze in vertwijfeling uitroept „er is geen God ; als er een was, zou Hij deze dingen niet laten gebeuren,"
weet ze in haar smartelijkste ontroering nog haar gedachten te kristalliseeren in
deze eenvoudige woorden : „Mary, Mary, zeg zooiets niet. We zullen alle huip
die we van de Heer en Zijn Zalige Moeder kunnen krijgen, noodig hebben. Deze
dingen hebben niets te maken met de wil van God. Wat kan God doen tegen de
domheid van de menschen !"
Het feit dat 0' Casey zijn stukken schrijft in Iersch dialect en zijn inspiratie
ontleent aan toestanden die locaal en tijdelijk zijn, zal de verbreiding van zijn
roem in het buitenland onge,:wlifeld tegengaan, dock heeft — het behoeft nauwlijks
te worden betoogd — met de waarde van zijn werk niets uit te staan. Deze is —
we zullen ons nu maar niet aan etiketteering of voorspelling wagen toch zonder
twijfel zoodanig, dat de verschijning van het derde stuk van 0' Casey, The Plough
and the Stars met reden als een literaire gebeurtenis van het allergrootste belang
mag worden tegemoet gezien.
Londen, April 1926.

BOEKBESPREKING.

Jan Kordaat, door L. Penning. Een verhaal uit den trek der Afrikaansche
boeren in de jaren 1836 en 1837, (G. F. Callenbach, Nijkerk.)
Als al Pennings Transvaalsche verhalen heeft dit boek het boeiende en zeer onderhoudende,
dat deze Afrikaansche lectuur een eigen plaats heeft gegeven, heeft het ook de eigenaardigheden,
die typeerend zijn voor de productie van dezen, in z'n ouderdom nog altijd frissche schrijver.
Door de mengeling van historie en fantasie, die het gebeuren weergeeft van den strijd tegen
Moselekatse, den geduchten kafferkoning, loopt weer een verhaal van romantische, maar echte
liefde en de geldealiseerde helden, die door Pennings boeken gestalte hebben gekregen, treden
ook hier weer op. We zoeken niet naar literair genot, als we een boek van Penning ter hand
nemen, en worden daarom ook niet teleurgesteld. Want vertellen kan hij en z'n verhaal kleuren
ook, en — het zij met dankbaarheid erkend karakter en echte vroomheid hebben Pennings
figuren altijd, ook weer in dit boek.
Penning heeft in onze boekenwereld een eigen plaats en deze nieuwe toevoeging aan zijn
C. T.
uitgebreide productie teekent hem weer geheel als zoodanig.

De mannen van Elck wat wits, door Lode Baekelmans, Amsterdam.
P. N. v. Kampen & noon.
Lode Baekelmans, de bekende Vlaamsche schrijver, heeft in dit boek geteekend wat er left
en roert onder de jonge Vlamingen van Athenaea en hoogescholen, die opkomen voor hunne
rechten en bp hun jongensmanier, spontaan en pittig, den strijd voeren tegen de verfransching
van het onderwijs en de opvoeding.
Met verschillende jongensfiguren als middelpunt leidt hij ons in clubs en vergaderingen
binnen, in de rumoerige maar geestdriftige „strijders" kringen, met hun krantjes en redevoeringen,
hun hoogdravende, maar eerlijk gemeende bijdragen tot de Vlaamsche letterkunde — en dat
alles doet hij zien tegen den achtergrond van het historisch gebeuren, dat een 20 tal jaren
geleden zich om bepaalde hoofdfiguren en kringen concentreerde, en temidden van de schilderachtige omgeving van het Vlaamsche Antwerpen, dat Baekelmans zoo uitnemend kent.
't Geheel
een doorloopend verhaal — is een boek, dat voor hen, die belangstellen in de
C. T.
Vlaamsche letterkunde z'n beteekenis heeft.

Liefde, door Anna Katterfeld. (Nijkerk, G. F. Callenbach).

Dit boek, een schetsenbundel, wil zijn „een kleine bescheiden getuige tegenover onze koude,
liefdelooze wereld, van de volmaakte liefde." Van die liefde, die niet zichzelve zoekt, maar alles,
tot zelfs het leven, veil heeft voor den ander, vertellen elk op zijn wijs, de acht schetsen, die hier
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zijn opgenomen. De sfeer van deze stukken is gezond christelijk, niet overdreven, maar krachtig
en sprekend, 't zij ze vertellen van hulp en uitkcmst op 't gebed, 't zij ze de vreugde en voldoening beschrijven, die het zich geven in den dienst van den Heiland schenkt.
Uiteraard is 't eene verhaal sterker dan 't andere. De toevalligheden ontbreken ook bier niet
(met name in de schetsen „Robber en Grete FrOhlich's" zendirg spelen ze hun be kende rol).Maar
C. T.
over 't algemeen bieden ze goede lectuur, goed cok in stylistischen zin.

Erts. Letterkundige Almanak 1926. Amsterdam S. L. van Looy.
Deze almanak is door zijn portretten en zijn bibliografie een welkome aanvulling op de „Nieuwe
Geluiden" van Dirk Coster. Natuurlik ook door zijn verdere inhoud. Toch noem ik de portretten
en de bio- en bibliografiese aantekeningen voorop ; omdat de verdere inhoud niet veel geeft,.
wat na „Nieuwe geluiden" ter orientering (het doel van dit boekje, volgens de samenstellers)
nodig was. Wat de peezie betreft : enkelen die we zeker verwacht hadden, misten we, en een
enkele andere treffen we met verwondering aan. Om het bij een enkel voorbeeld te laten, blijven
we bij hen die ons het meest verwant zijn we missen b.v. Willem de Merode (ook een
enkele andere van onze medewerkers had wel recht op waardering !) en staren enigszins verbluft onder de „letterkundigen, wien de voortgang der laatste jaren niet onverschillig is gebleven," Geerten Gossaert aan met een gedicht, reeds in 1909 gepubliceerd.
Wat het proza aangaat, dat is zo onvolledig vertegenwoordigd, dat daardoor zeker „de(n)
stand der literatuur voor het heden" niet mee is „verlevendigd" noch „voor de toekomst het
zuiverst gedocumenteerd." Het is wel jammer, want wat Dirk Coster voor de poezie gedaan.
heeft, zou voor ons proza niet overbodig wezen.
Wat geeft nu Erts ? Van de belangrijkste scheppers van nieuw proza zo goed als niets, van ouderen
nog minder. Van de Boer een kleine bladzij korte zinnetjes die belangstelling wekken, omdat er
grote gedachten achter schijnen te schuilen, van Roel Houwink een opstelletje, veel onbelangrijker
dan wat hij in de laatste tijd geschreven heeft, van Herman de Man niets, van Jaarsma niets,
verder wat krities proza van enkele dichters, een paar fijne kritiekjes van Dirk Coster, eeen oorlogsverhaal van Frits Hopman, een onbelangrijkheidje van Gabr. van Loenen, een mooi fragment
van v. Genderen Stort en van vele anderen weer niets. Wat moeten we met zo'n „document" van
ons proza ?
Ook hindert de arrogantie waarmee enkele tijdschriften der jongeren mar voren geschoven
worden, als het enige dat op het ogenblik nog enig belang heeft.
Ik volg met de grootste belangstelling de ontwikkeling van de kunst van onze dagen, maar
bij het vele mooie dat de jongeren brachten en het onbelangrijke waarvan ook zij niet
verschoond bleven, missen zij de grote figuren, die met een enkel gebaar hun „De Gids
gaat dood" kunnen uitspreken en daarbij bovendien nog tal van tijdgenoten kunnen voorbijlopen.
Toch blijf ik blij met „Erts" en ik kan me goed begrijpen, als een belangstellend publiek
v. 1-1.
weldra een tweede druk nodig niaakt.

Sint Franciscus van Assisi door A. G. Wolf. Uitgeversmaatschappij
Holland, Amsterdam MCMXXV.
Het is het jaar van de Franciscusherdenking en het boekje van Ds. Wolf is een van de beste
geschriften om ons te doen begrijpen, wat vvelen in de heilige van Assisi boeit. Mij. Holland
heeft een uitstekend werk gedaan om de lezing, die Ds. Wolf voor de Amsterdamse Chr. letterkundige kring gehouden heeft, in druk uit te geven. Met fijn aanvoelen en diep doordringen
geeft hij ons een beeld van St. Franciscus. Het is een beschrijving van zijn leven en van zijn betekenis voor onze tijd en voor ons, Protestantse Christenen, in het biezonder. Het is een genot
om dit keurig uitgegeven boekje te bezitten.
v. H.
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Zieleleven. („Roger Durey. Une ame d' Artiste.") Fr. Hieron. Rongen.
H. Gianotten, Tilburg 1925.

Dit boek wil het zieleleven beschrijven van Etienne Roger Durey die, in 1894 geboren, in 1917
stied in het Trappistenklooster Sainte Marie du Desert. Het is een door en door Roomsch boek.
We gelooven dat Protestantsche Christenen niet veel zullen hebben aan de lectuur van deze levensbeschrijving. Als ze het lezen zullen ze bemerken in een hun geheel vreemde sfeer te geraken.
Wanneer, aan 't slot van 't boek, de familie van den overledene Durey een kruis met inscriptie
op het graf laat plaatsen lezen wij : „De ziel van frater Roger zal gezinderd hebben van een
nieuwe vreugde bij dit bewijs van kiesche moeder- en broederliefde. Van uit den hoogen hemel
zal hij zijn bescherming uitstrekken ! !) over de zielen die hij beminde...." Druk en papier zien
er goed 'uit, de omslag vooral met de advertenties op de achterzijde is niet fraai.
P. H. M.

Simon door Fr. Martialis Vreeswijk Q.F.M.; H. Gianotten, Tilburg 1925.
Als nr. 7 in de serie „Roomsche Rijkdom" heeft Fr. Mart. Vreeswijk een boekje geschreven
dat het woord Simon tot titel draagt. De schrijver wil, naar aanleiding van een dertiental personen met den naam Simon een serie beschouwingen en gedachten geven. leder der dertien
hoofdstukjes spreekt van zulk een Simon ; van die van Cyrene, van de Leerlooier,van Iscazioth
de Macabeer, de Benjamiet en onder andere natuurlijk ook van Simon Petrus. De dertiende Simon
is „De Minderbroeder" een onbijbelsche alzeo. Tot Petrus genaderd leest de belangstellende
protestant natuurlijk weer wens dat Jezus Petrus tot Hoofd der Kerk aanstelde, dat dit „Petrusschap" blijvend was enz.
De taal die pater Vreeswijk gebruikt kunnen we niet roemen. Simon Petrus is „windhanerig",
een mensch kan zich „geslachtofferd" hebben, en bij anderen kan „het mysterie" een „worgzwachtei ter verstikking" worden of „Alle bander:, zelfs van bleed- en aanverwantschap worden
geslaakt". „De ziel (p. 13) werd met dorheid geslagen. Haar verzotheid op God en goddelijke
Bingen verzwond...." De mensch zal volgens peg. 17 „zinken zinken zinken uitsluitend door
het loedzwaar gewicht van zijn eigen nietigheid...." enz. enz.
Veel nit het boekje kunnen wij niet bewonderen. De indruk die men overhoudt na aandachtige
lezing is, dat de eerwaarde geestelijke een heele massa aphorismen klaar had en die in een schema
geperst heeft zonder te letten op het belangrijkste n.l. of alles wel paste in dat schema : beschouwing over dertien personen, die zeer toevallig allemaal Simon heetten. Van de moderne
bouw- en dichtkunst ineende frater Vreeswijk te moeten zeggen : „De bouwkunde zet alles op
zijn kop en de poezie kent maat noch rijm" ; een nietszeggende zin, zooals er zoovele nietszeggende zinnen in 't boekje staan en die bovendien nog bewijst, dat de geachte schrijver niet
weet wat poezie is. Latijnsche zinnen en spreuken zijn bier en daar behoorlijk ter verfraaiing geplaatst.
P. H. M.

L. E. „Een vergeten proces." (G. J. A. Ruys' U.M. Utrecht 1925).
Het werk van Mejuffrouw Engelberts heeft altijd een bijzondere bekoring voor ons. Zij verstaat meesterlijk de kunst cm het verleden voor ons, te doen herleven. Uit oude archieven en

familiepapieren verzamelt ze de stof voor haar historisch prachtig doorwerkte schetsen. Vooral
de sfeer der 18e en die van het begin der 19e eeuw is haar bijzonder vertrouwd. Eenvoudig en
als vanzelf teekent zij den achtergrond. We zien het verleden niet weer als iets vreemds, wij

zaf maken er deel van nit. Het heeft ons in zijn betoovering gevangen. Tegen dien achtergrond
bewegen vaag de figuren als schimmen. „Silhouetten" noemde Mejuffrouw Engelberts haar
eersten bundel. Deze naam is een treffend juiste karakteristiek. Het gaat niet zoozeer am de personen, als wel cm het beeld van den tijd. We zien even een teekening met enkele figuren, die
half vervloeien tegen den achtergrond.
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In „Een vergeten proces" wordt dit wel eens tot een bezwaar. Want we hebben bier niel
te doen met schetsen, maar met een roman. Vanzelf treden dus de personen meer naar voren,
vragen meer onze aandacht. En Mejuffrouw Engelberts is geen romanschrijfster. Uit de oude
papieren heeft ze wel den tijd en het milieu voor ons doen leven, niet voldoende echter de
personen. Daardoor wordt onwillekeurig de indruk gewekt, alsof het „vergeten proces" (wegens
verbroken huwelijksbeloften), dat toch verschillende levens volkomen beheerscht heeft, eigenlijk niet zoo heel belangrijk was.
Toch zijn we dankbaar voor dit boek, dat met zooveel kennis en liefde geschreven werd. De
rumoerige tijden tusschen 1790 en 1800 in Friesland, die anders zoo ver van ons afstaan,
worden heel dicht bij ons gebracht.
Het is jammer, dat Mejuffrouw Engelberts haar taal en stijl niet wat meer verzorgt. De sugW. A. P. SMIT.
gestie, die van het werk uitgaat, zou er belangrijk door versterkt warden.

Het gelukkig jaar. D. Th. Jaarsma. (Rotterdam, Nijgh en van
Ditmars U.M.).

Burleske historian. D. Th. Jaarsma. (Rotterdam, W. L. en J. Brusse's
U.M. 1925).
Jaarsma is een vruchtbaar auteur, Wiens boeken elkaar met verrassende snelheid opvolgen.
Ook nu weer hebben we er een tweetal boven deze bespreking kunnen noemen.
Wanneer we geneigd zijn bij een auteur van „productie" te gaan spreken, stunt dit ons
altijd eenigszins wantrouwend. De quantiteit, vreezen we, meet clan aan de qualiteit afbreuk dcen.
Geeft oak Jaarsma's oeuvre tot deze vrees aanleiding ? Lateri we daartoe eerst zijn laatste
werk wat nader bezien.
„Het Gelukkig jaar" vertelt in ik-voren van een jaar gezinsleven met den zesjarigen Beef en
de vierjarige Cyanus. Moeder verwacht echter een derde kind en 't weten van dit geluk, dat -,.cch
ook een angstige schaduw van zich werpt, ligt over het geheele jaar gespreid. Telkens weer
konit 't even naar voren dichterbij steeds — tot tenslotte het groove cogeublik (Liar is en er e'en
broertje kornt. Maar Moeder is heel ziek en zal misschien nooit meer better worden. Het sterke
broertje heeft haar te veel gekust. Toch overwint het !even en het bock eindigt in een jubelkrect
„En de kinderen komen, en er wordt gefluisterd, er ,,vordt gekust en zooveel gebiecht ; en een
klein wezentje, dat zich dapper weert, wordt in Moeders armen gelegd. Vijf zijn wij. Toch. Penta
,,En in den nacht — het is zoo stil, want alles sluirnert in een nieuwe rustigheid — in den mart
sta ik op, en luister naar de stem der eenzaamheid.
„En voel, hoe mijne ziel mij zet als op wagenen van geluk."
Maar het eigenlijke is toch de behandeling van kinderleven, zooals de Vader het ziet en
zooals hij het met „zijn jongens" meeleeft. Een teer en zuiver gegeven, waarvan we heel stil en
eenvoudig de weergave verwachten. Onwillekeurig hebben we eerbied voor wie het aandurft
zich dit onderwerp te kiezen.
Maar — Jaarsma doet anders dan we hadden verwacht. Hij redeneert meer dan dat hij vertelt. In zijn zwaren, bier vaak ironisch getinten stijl, schrijft hij een gemakkelijke, goedrnoedige
levensfilosofie uit. Hij maakt het zich niet te moeilijk en zoekt de kleirie vreugden van het leven.

Hij genet ervan en zij zijn het, die voor hem dit jaar tot een gelukkig jaar maken. De kinderscenes zijn raak geteekend — we zien Boef voor ons in den trots van zijn eerste schooljaar,
en ook zijn gevoelig vierjarig zusje Cyanus.
Toch bekruipt ons onder het lezen een gevoel van wrevel. De auteur poseert, hij stelt niet
zijn kinderen, maar zichzelf in het middelpunt. Hij is het, die domineert. Vaag en onwezenlijk
leeft ergens op den achtergrond ook de Moeder, maar zij treedt zelden uit haar schaduw naar
voren. Aileen in haar ernstige ziekte wordt haar plaats wat belangrijker. Wij krijgen in dit bock
voornamelijk de verhouding van den Vader tot zijn kinderen en naar aanleiding daarvan gaat deze
filosofeeren.
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Reeds in de tot nu verschenen deelen van „Thiss" is een neiging merkbaar om den strakken
gang van het verhaal door allerlei beschouwingen te onderbreken, die er niet in thuis hooren.
Hier, waar we geen doorloopend verhaal hebben, maar een opeenvolging van kleine gebeurtenissen,
wordt nog veel meer aan die neiging toegegeven. En het heeft bier ook wel zijn nut : het verbindt de losse stukken tot een geheel.
Maar die bespiegelingen overheerschen door hun lengte te veel, vooral nu ze zoo weinig belangrijk zijn. Want ze worden ook maar half als ernst bedoeld. De ironie blijft echter niet fijn
— ze is te gewild, te bombastisch, zou ik bijna zeggen. We lezen er meestal overheen, zonder dat
zij ons pakt, ondanks den vertrouwelijken omgang met een eerbiedwaardige reeks filosofen uit
alle tijden.
En dan — er is een hooge, afwijzende houding ten opzichte van het Christendom, die ons
wondt en door niets gemotiveerd wordt. Voor het eerst maken we er kennis mee, wanneer de
Wine C yanus onverwachts het kindje van Beth'lems stal noemt:
„Wijsheid uit de keuken. Sinds Gijsje — en dat is heel Lang voor dezen modernen tijd ; ik
gis, al wel eene week of zes — sinds Gijsje daar den scepter zwaait, is er naar het schijnt eene
afdeeling voor theologisch onderricht aan ons overigens zoo bescheiden huisje toegevoegd — eene
afdeeling, die reeds eens betreden is, bij wijze van vereerend huisbezoek, door den dominee van
ons dorp en een bejaarden ouderling, die er langdurig, en naar h:,t mij wil voorkomen wel ietwat
overbodig, met onze goeie vrome Gijs beraadslaagd hebben over vergeving van zonden, een
voorbeeldig aardsch leven en het vlieden van de wereldsche vermaken."
En later :
„Ik ben om den drommel nog niet verzoend met Gijsje's catechiseermethoden ! Wat denkt ze
toch wel ? Wat hoeft ze ten gerieve van mijne kinderen de bokken te scheiden van de schapen,
en de menschen te verdeelen in goede en slechte ? Het riekt naar bederf en schimmel. Het riekt
naar de dufheid van eene opvatting, die in God niet meer ziet dan den strafrechter van eene
eeuwig zich rnisdragende menschheid, en deze wereld houdt voor een soort van wachtlokaal
van het Hooggerechtshof daarboven."
Och, Gijsje kon ook niet meer geven dan haar eigen opvattingen van eenvoudige ziel, maar —
de houding van den Vader in dezen kan toch allerminst eerbied wekken.
Meer dan zou kunnen lijken, raken we hier de kern van 't boek. Er blijft voortdurend lets
oppervlakkigs in de Vaderfiguur, die nergens, ook niet in zijn eigen overdenkingen, tot werkelijke
diepte zoekt door te dringen. Railleerend gaat hij over de moeilijkheden heen. Het gelukkig jaar
wordt aan de oppervlakte geleefd.
In „Burleske historian", uitgegeven in „De rinkelbel, eene reeks persiflage, ironie en satire",
kan Jaarsma aan deze zucht tot railleeren den vrijen toom laten. Maar ook bier wordt de indruk
vertroebeld door gewildheid en langdradigheid, waaronder vooral de inleidingen tot ieder tafereel
lijden. De dialogen zelf zijn vlot, levendig en weten ons te boeien. Goed is „De Belg", het eerste
dramatische verhaal uit dit bundeltje maar verreweg het beste is toch „De legende omtrent
Desertius", waar sarcastisch de onderlinge strijd der planeetbewoners wordt geschetst, eindigend
in den volkomen ondergang van Desertius door voor dien oorlog gebruikte explodeerende stoffen.
Het felle sarcasme voert tot den veelzeggenden slotzin :
„Trouwens herinnert gij u niet, uit uwe schooljaren, dien onsterflijken regel van den onsterfelijken Tacitus :
Dum singuli pugnant universi vincuntur, hetgeen ook de eigenlijke zin is van deze legende, en
waarvan gij altijd wel geweten hebt dat de eenig-juiste overzetting luiden moet : terwijl zij onderling aan 't bakkeleien zijn, gaan zij altezamen naar den bliksem ?"
Jaarsma's belangrijke werk blijft „Thiss". Het intusschen verschenen bijwerk kan ons de eerste
groote verheuging daarvan niet opnieuw schenken. Zelfs durven wij op de vraag, die wij aan
't begin stelden, niet zonder meer ontkennend antwoorden.
Ons misschien harde oordeel vindt voornamelijk zijn oorzaak in ons geloof aan zijn kunst. Wij
W. A. P. SMIT.
vertrouwen, dat hij meer kan geven dan dit.
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De Roman in de 18de eeuw in West-Europa, door Dr. J. Prinsen
J. Lzn. Bij J. B. Wolters, U.M. Groningen, Den Haag, 1925.
Prof. Prinsen heeft een groot voordeel boven de andere schrijvers van letterkundige handboeken in ons vaderland : hij schrijft de stijl van onze tijd. Kalff mag dan voor een groter
publiek schrijven dan te Winkel, Prinsen schrijft haast voor iedereen. Het wordt slechts op een
enkele plaats een bezwaar : een letterkundige verhandeling heeft toch ook bij Prinsen nog de
Stijl van een vlotte, geestige causerie, in zijn lust om pikant te zijn gaat echter Prinsen wel eens
jets verder dan de causerietoon. Niet dat ik het erg vind, dat hij zijn stijl nog jovialer maakt dan
die van de causerie als hij besjoechelen, weergaas goed, robuste appetitelijkheid en dergelike mooie
woorden er tussen strooit, maar er komen meermalen momenten, dat twee stijlsoorten botsen.
Een klein voorbeeldje uit vele. Op bladzijde 89 en 90 vinden we een beschouwing over de Sturm
und Drangperiode, waarvan ik het slot overschrijf. „Het goddelijk enthousiasme om een nieuwe
wereld te scheppen gaat bij velen over in een geestelijke dronkenschap en onevenwichtigheid in
denken en voelen ; er komt een verwarde aanval tegen het philisterdom in elken vorm en alleen
de groote geesten rijzen hier boven uit en komen tot machtig scheppen, geven de nieuwe heerbanen aan. Met Goethe, als hij door Hellenisme geadeld is, met de kritische wijsbegeerte van
Kant breekt een nieuwe periode aan in den nog na-razenden orkaan van Sturm und Drang."
Dit stuk is voldoende om Prinsen's stijl te doen waarderen, maar nu het bezwaar, waarop
ik doelde :
„De bron van de Duitsche Sturm und Drang-periode is het natuurevangelie van Rousseau.
Deze periode zit dan ook opgepropt vol met Rousseau. Natuur en oorspronkelijkheid, daarop richten
zich alle krachten in onbeteugelde hybris." Het gekursiveerde zinnetje laat, meen ik, duidelik
zien, wat ik bedoel. 't Is de vraag of het past in een boek als dit, maar 't hoort zeker niet op
deze plaats. Overigens is het een „mak" staaltje van wat Prof. Prinsen zo nu en dan — 'k zou
haast zeggen voor 't schellinkje — ten beste geeft.
Maar 'k ben afgedwaald van de eerste zin van deze beschouwing en om niet de verdenking
te wekken als zou ik het tegengestelde willen bewijzen van wat ik in die eerste zin bedoelde —
ik herhaal : de grote verdienste van Prinsen's stijl is dat hij, in tegenstelling met die van vele
handboeken, is van onze tijd.
Overigens zo als zijn stijl is, zo is zijn hele boek. Ook gericht naar het grote publiek. Ook
die vrolike ongegeneerdheid, die mijns inziens wel eens wat, zo nu en dan de perken te buiten
gaat.1 ) Geestelik zou ik zeggen is Prinsen een man van een tiental of meer jaren terug. Hij is
vrij van de religiositeit, die onze tijd eigen is. Het ergst wordt dat wel gedemonstreerd op blz. 48.
Daar wordt beweerd dat „in Engeland vooral het Puritanisme de levensvreugd en levensmoed
vergiftigd (heeft) van gansch een yolk." Meer niet.
De woorden „levensvreugd en levensmoed" voeren me tot de tietel van een hoofdstuk in
Frans Coenen's Studies : Levenslust, levensviering, levenszwijmel, onder welk hoofd Coenen
vooral wijst naar de realisten van '80, de naturalist v. Deyssel vooral.
Als we deze woorden „levensvreugd en levensmoed" zo opvatten mogen, dan hebben die
arme puriteinen in Engeland wel het meest geliefde kind van Prof. Prinsen vergiftigd. Niemand
toch onder de beoefenaars van de literatuurwetenschap heeft zich zo geestdriftig geuit over het
realisme als hij. Prinsen is de literair-wetenschappelike profeet van het realisme in ons land.
Nu kan men van realistiese uitbeelding houden en toch oog hebben voor geestelike waarden,
begrijpen dat er achter het „werkelike" leven iets anders werkt, dat aan dat leven betekenis
geeft. Er ontbreekt bij Prof. Prinsen in dit boek zelfs een gewoon begrijpen, telkens als we aan
het woord religie toekomen. Daar staat hij buiten.
1) B.v. pag. 378,379 waar tot viermaal toe — ik zou haast zeggen met een gnuivend plezier —
het woord „stoeien" gebruikt wordt voor handelingen, die ik niet nader hoef te omschrijven.
Het woord smaakt hem zo, dat hij er 10 pagina's verder nog eens op teruggrijpt.
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Bij een romanschrijver of dichter mogen we dat betreuren, maar mogen we niet meer eisen,
ook zonder dat kan hij groat werk schrijven. Een historikus en een kritikus moet echter open
staan voor alle levensuitingen. Als hij zich eenzijdig instelt, verliest zijn werk een deel van zijn
wetenschappelike waarde.
Nu is het de vraag ondanks het feit, dat dit boek uit Amsterdamse kolleges is ontstaan —
of dit werk als wetenschappelik werk is bedoeld. Naar ik meen geeft het maar weinig aanvulling
op de bestaande studiewerken over de romantiek. Prof. Prinsen, die blijkens zijn uit dit werk
sprekende grote belezenheid, ook een ander boek had kunnen schrijven heeft voor zich als publiek
niet vakgenoten, gekozen. Daarom kan een werk nog wel wetenschappelik zijn en wetenschappelike
waarde hebben — en ik wil het tegengestelde van Prinsen's boek niet beweren 1 ) maar het is
niet een studiewerk van opzet. Prof. Prinsen veronderstelt, dat zijn lezers ongeveer niets gelezen
hebben en brengt het beste deel van zijn tijd zoek met het uitvoerig navertellen van de inhoud
van romans, aangevuld met bladzijden niet-altijd-even-gelukkig-gekozen en slecht-gekorrigeerde
citaten.
Een ander bezwaar is, dat hij zich in de eerste plaats tot doel heeft gesteld cm te onderzoeken
wat in de 18de eeuwse literatuur profetie is van meer moderne romankunst. Hij beijvert zich
vooral te wijzen op wat de 18de eeuwse roman voor moderne lezers nog steeds aantrekkelik
maakt en dat waardeert hij kan ook het sterkst. Hij komt zodoende met een 2Oste eeuwse maatstaf tegenover 18de eeuwers te staan, wat wel onbillik zijn moet.
Dan — nog een opmerking — de Inleiding (bedoeld als inleiding op een rij werken over de
18de eeuw) die lang niet het minste gedeelte van het werk is, heeft tegen zich, dat hij geheel
onafhankelik van het overige deel van het boek is geschreven. Er is weinig verband tussen de
inleiding en de rest van het werk ; er wordt niet genoeg voorbereidend werk voor de roman
in de inleiding verricht.
Bij alle waardering voor de grote belezenheid van Prof. Prinsen, bij alle dankbaarheid veer
menige goede karakteristiek, rake typering, blijft toch dit bezwaar voor mij het belangrijkste,
dat Prof. Prinsen zich te veel gericht heeft naar de smaak van het grote publiek, welke keuze
ook om praktiese reden een vergissing is.
Het grote publiek schaft zich niet een dik, duur boek aan over een betrekkelik zo Mein anderdeel van de wereldliteratuur. Daarom had dit boek zowel stilisties als wat de inhoud betreft niet
naar de ontwikkelde leek georienteerd moeten zijn. Het had minder dik en tech minder oppervlakkig kunnen zijn. Prof. Prinsen kan veel beter.
v. H.

Woord en Daad. Tijdschrift voor inwendige zending. N.V. Aig. Boekhandel voor Inwendige en Uitwendige Zending te 's Gravenhage.
Het is wel om respect voor te hebben, een eigen, welverzorgd tijdschrift voor de inwendige
zending. Het verschijnt om de driemaanden, hoofdredacteur is prof. dr. H. M. van Nes uit
Leiden. De inhoud is meestal uitstekend, korte samenvattende artikelen. De literatuur viel tot nog
toe buiten de gezichtskring der redactie, en tech houdt ook die wel met Inwendige Zending verband.
Een artikel over de literatuurwaardering ander ons Christelik yolk, of een overzicht van 't doel
en 't werk van onze kringen, waren hier wel op hun plaats.
Het aesthetiese heeft in de Inwendige Zending nog zeer vaak de assepoestersrol, en die past
haar allerminst.
J. H.

1) De wetenschappelike waarde er van meet men, meen ik, zoeken vooral in het feit, dat
hij de meestal-in-werken-over-de-romantiek-over-het-hoofd-geziene contemporaine Ned. literatuur
haar plaats in de 18de eeuwse literatuur duideliker aanwijst dan tot heden is gebeurd.
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G. Schrijver. Muisje.
H. Gordeau Jr. Het geheimzinnige huffs I en II.
Twee deeltjes uit de serie „School en Leven." D. A. Daamen's
Uitgeversmaatschappij, 's Gravenhage.
Gordeau maakt in z'n jongensboeken een zeer opmerkelike ontwikkeling door. Het eerste„ Twee
jongens", nu een vijf en twintig jaar geleden verschenen, was een stuk psychologie ; het allerlaatste,
wat binnenkort bij Daamen verschijnt „De Scheepsjongen van Willem Barentsz", is voornamelik romantiek. En ook „Het geheimzinnige Huis" is nogal romanties 'n vader die aan
de drank is, 'n moeder die omkomt van gebrek, 'n zoon die z'n fortuin verspeelt te Monaco,
enz. enz. 't Heeft geen zin om te vragen wat beter is. Als 't goed is, dan zit er romantiek in
'n psychologies opgezet jongensboek, en psychologie in 'n romanties dito. Bij Gordeau is dat 't
geval, en daarom worden van hem beide soorten wel gelezen.
Toch duidt zo'n ene greep wel op 'n hele omkeer in de laatste vijftig jaar. Wie geeft ons hier
eens een inlichtend werk ?
J. H.
„Muisje" van Schrijver is 'n leuk stukje kinderleven.

C. N. en A. M. Williamson. Het Geheim van het Parelsnoer. A. W.
Bruna en Zoon's Uitgevers-Mij. Utrecht.
E. Philips Oppenheim. Een verrassend oordeel. A. W. Bruna en
Zoon's Uitgevers-Mij. Utrecht.
G. de S. Wentworth-James. De onafhankelijke vrouw. A. W. Bruna
en Zoon's Uitgevers-Mij. Utrecht.
Eleonor H. Porter. ,,Zus Sannie." J. Philip Kruseman, 's Gravenhage.
De eerste drie — vertaald uit het Engels — zijn in alle opzichten minderwaardig, het laatste
vertaald uit 't Amerikaans — is even hopeloos oppervlakkig, maar laat zich tenminste lezen.
J. H.

C. M. van Hille-Gaerthe. Het verstopte huuske. Rotterdam, Nijgh
en van Ditmar's Uitg. Mij.
1k las van dit boek een recensie, voordat ik 't zelf in handen kreeg, en toen trof me onmiddelik 't onwaarschijnlike gegeven. Een Haags meisje, dat genoeg heeft van haar mondaine leven,
verlangt naar afzondering. Juist sterft er een oude nicht, die haar 'n huisje verrnaakt, ergens
in de Achterhoek, verstopt tussen de dennen. 't Meisje gaat er heen, vol idealen, maar inplaats
van vertroeteld te worden, leert ze aanpakken, leert ze iets te zijn voor anderen. En op dat
psychologies juiste moment komt daar in de buurt „de jongen" kamperen, een theologies student,
die ze vroeger in Den Haag al eens had ontmoet, en die toen al indruk op haar had gemaakt.
De rest laat zich begrijpen.
Wanneer men 't boek leest, dan treft, bij de eerste bladzijden, nog een ander gebrek 't
verhaal stokt sours plotseling. 't Is, alsof mevrouw Hille soms is opgehouden en zich dan later
met moeite weer in de gang van 't gebeuren heeft ingewrongen. 't Maakt de stij1 ietwat stiff en
schutterig.
Leest men verder, dan valt dat alles weg. Dat komt door de leuke toon, waarop hier en daar
is verteld, en door de hoge — maar blijde ernst, waarmee 't geheel is doorvoeld. Zodat we
tenslotte niets anders kunnen doen dan hartelik aanbevelen, niet alleen voor jonge meisjes
maar ook nog wel voor anderen.
Dat de enige bijbeltekst, die in dit boek voorkomt („Een nieuw gebod geef ik u, dat gij
elkander liefhebt") onjuist wordt geexegetiseerd, is wel 'n bezwaar, maar toch niet overwegend.
j. H.
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Christelijk Vrouwenboek, onder redactie van A. H. van HoogstratenSchoch en G. H. J. v. d. Molen. D. A. Daamen's Uitgevers-Maatschappij,
's Gravenhage.
De ziel van de vrouw, door Gina Lombroso. Uit het Italiaansch door
J. Henzel. Zutphen. W. J. Thieme & Cie.

Twee werken over de vrouw, waarvan het tweede al lang op een aankondiging wacht. Twee
werken, die, hoewel overeenkomend in de materie, toch in de wijze van behandeling en in de
wijze van beperking van het onderwerp zo belangrijk verschillen, dat het misschien maar half
te verdedigen is om ze in een bespreking samen te vatten. Het Chr. Vrouwenboek ziet vooral
de vrouw in de Maatschappij, het aandeel, de plaats van de Christelike vrouw bij het moderne
vrouwenvraagstuk ; het boek van Gina Lombroso, dochter van de beroemde anthropoloog, wil
ons de vrouwenziel beter doen verstaan.
Het boek van Gina Lombroso is een geheel, is knap geschreven, is zo nu en dan geniaal
door fijne intuitieve wijze van aanvoelen der vrouwenpsyche.
Het Chr. Vrouwenboek is een verzameling opstellen vol interessante gegevens, een zeer veelzijdig boek, over het algemeen niet diepgaand, maar toch zeer instruktief orienterend.
Beide zijn boeken om te bezitten.
In het Chr. Vrouwenboek greep ik met belangstelling naar het hoofdstuk over de Vrouw in
de literatuur, geschreven door Johanna Breevoort. Dit was echter zeer teleurstellend. Het is een
catalogus van vrouwelike letterkundigen, natuurlik niet volledig, alleen demonstrerend wat ieder
lang reeds wist, dat in de moderne tijd veel meer vrouwen schrijven dan vroeger. De schrijfster
onthoudt zich er van „uitspraak" te doen „over wie ons met literatuur dan wel met lectuur
verrijkte." Ondertusschen geeft ze wel in korte aantekeningen opmerkingen, waarin soms toch
weer een oordeel ligt. Waar dit, als bij ingeving zeer inkonsekwent over de verschillende schrijfsters wordt verdeelt, zit daar dikwijls grote onbillikheid in. Zo is Mej. Hendrika Boer „een fijn
dichteresje," terwijl bij Helene Swarth soms „een onechte toon" klinkt. Zo staat Augusta de Wit
„torenhoog boven de moderne schrijfsters uit." 'k Heb alle respekt en bewondering voor het
werk van Augusta de Wit, maar is dat nu weloverwogen, zo'n torenhoge bevoorrechting boven
5 pagina moderne schrijfsters, die zo objektief alfabeties gerangschikt staan Zelfs de restriktie
romanschrijfster is niet eens gemaakt. Torenhoog steekt Augusta de Wit uit boven alle moderne
schrijfsters. Als ik urenver van mijn geboortestad was, en er van 't hele stadje nets te bekennen
was dan een donkere vlek aan de horizon, tekende zich nog, teer in zijn blanke slankheid, maar
duidelik en altijd weer opvallend in z'n hoog zich verheffen boven al het andere, de hoge Abdijtoren tegen de hemel af. Als we nu van verre naar onze literatuur staren, is er dan een dergelijk
geweldig verschil tusschen Augusta de Wit en alle andere schrijfsters, dat bij ieder zich maar
een naam naar voren dringt, als we over onze moderne schrijfsters spreken. Zinken b.v. Henriette
Roland Holst, Mevr. Scharten-Antink, Ina Boudier-Bakker, zozeer bij Naar in het niet, dat
ze vergeleken bij Augusta de Wit, ons niet meer boeien dan „Mej." Dora Musbach, Augusta
v. Sloten, „Mej." Moquette of „Mej." Johanna Steketee, etc. ?
Verder moesten nu er eenmaal een lijst gegeven wordt, waar vrij onbekende auteurs op voorkomen, vrij belangrijke namen als b.v. Cohen de Vries, Gabrielle van Loenen, Nine van der Schaaf
niet ontbreken. Daar moesten niet bij de een boektitels genoemd worden en bij een ander niet,
daar mocht wel zo gekorrigeerd zijn, dat Mevr. G. Sevensma-Themmen niet werd verhaspeld
tot Mevr. Sevinga-Themme of een titel van Jo van Ammers-Kiiller onherkenbaar werd veranderd.
Maar we hadden bovendien helemaal iets anders gehoopt te ontvangen, als er zou geschreven
worden over de vrouw in de literatuur. Wat minder namen, maar wat meer perspektief. Iets
over de eigen card van het vrouwelike werk en over de beteekenis ervan voor ons als Christenen,
over de betekenis voor onze Christelike literatuur.
v. H.
Maar soit, 't is toch een interessant boek.

JEZUS IN ZIJN VADERSTAD
DOOR

J. J. VAN GEUNS.

Wel was verwonderlijk die wederkeer :
Toen Jezus na een zwerven van veel jaren
Keerde tot moeder, broers en zusters weer —
Tot alien die hem ver geworden waren . . . .
En dezen wisten van de nieuwe leer
Die hij (een broeder hun en noon) verkondde
En hoe met hem de visschers van het meer
Zich tot een vreemde broederschap verbonden . .
Was hij dat zelf ? De baard had zijn gezicht
Verernstigd maar de zachte val der haren
Was nog dezelfde als in de vroege jaren.
„Jezus . . . . " En in zijn blik was een herkennen
Maar ook jets anders. Diaraan to gewennen
Was moeilijk om het wonderlijke licht.

DE KLACHT VAN FAUST
DOOR

C. RIJNSDORP.

'k Wou scherp en diep doorvorschen al 't bestaan.
Maar, daar mij weinig wetens werd gegeven
En veel mij let mijn hartstocht uit te leven,
Ben 'k zoekend steeds en eeuwig onvoldaan,
Want telkens lokt een nieuwe tocht mij aan
En 'k voel een koorts door mijne leden beven ;
Ik vorder niet, 't is hopeloos, mijn streven,
'k Bereik wel iets, maar 't doel gaat verder staan.
1k wil te veel, ik kan mij niet beperken,
Daar alle stof mij prikkelt tot verwerken,
Geen rust meer aan mijn moede zinnen laat ;
Zoo wil 'k van veege krachten alles vergen,
Met lamme voeten klimmen over bergen,
Terwijl het doel met d'einder wijken gaat.

MOEDER STIENEKE1)
DOOR

WILMA.

In razende vaart kwam een auto aansnorren door de nachtstille straat, en stopte
voor het Domineshuis. Het was de auto van hun dokter. De chauffeur gaf een
briefje af, daarin stond met donkere, kort-afgebeten woorden een groot verhaal
van ellende en een roep om oogenblikkelijke hulp.
„We komen . . . . "
Stieneke was al naar boven om haar meisje Marieke te waarschuwen, en kwam
snel weer beneden gekleed en gereed.
De Doming wachtte in de gang en daar ging het heen in suizende vaart naar
den buitenkant van de stad, de dood-stille Oude Vest. Ze zaten zwijgend in gespannen luisteren naar den angstroep, die hen uit de simpele woorden van den
dokter tegen had geklonken.
Het was de angst over de ontdekking van een misdaad jaren geleden begaan.
De man had zich, nog jong, aan een kas vergrepen. De oorlogsverwarring had de
daad verborgen gehouden, en hij had gehoopt door een voorbeeldig leven zijn vergrijp
te kunnen uitwisschen. In het laatste oorlogsjaar was hij getrouwd met een zacht
vrouwtje, zij had hem zes maanden geleden twee blonde meisjes geschonken, helaas
ten koste van haar beste krachten. Ze was nog niet hersteld.
En nu was plotseling het kwaad uit zijn schuilhoek opgejaagd en aan den dag
gebracht. Morgen morgen . . . . dan zou de heele stad het weten . dan
zou zij het weten, dat was 't allerergste
In dien angst voor morgen had hij zich met blinde oogen in den dood gestort.
Maar het sterke leven had zoo geweldig gestreden, tegen den zwakken dood, dat
hij in de lange worsteling tot bezinning gekomen, plotseling, in zijn berouw wel
duizend nieuwe levensmogelijkheden zag, waar hij er tevoren geen enkele meer
had kunnen ontdekken. Hij kon zich niet meer losrukken uit den greep van den
dood. Hij moest mee naar het onbekende land, naar God ! en riep in zijn angst
om haar, zijn teere vrouw, en riep om God
1) Fragment uit „Moeder Stieneke".
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De auto raasde door de stille straten ; de Domin g en Stieneke luisterden, en
hoorden niet anders meer dan dit wanhopige roepen, en bleven hun antwoord geven
in een stil gebed om hulp, om nog bijtijds te mogen komen. Als aan een schip
in nood in een pikdonkeren nacht, zoo zonden ze hun seinen over. God was
tusschen hen en dezen nood.
Voor een huffs op de Oude Vest met hel-verlichte bovenvensters stopte de auto.
Stieneke zag dat het gordijn van een donkere benedenkamer wat op zij was geschoven, ze verbeeldde zich daarachter angstige oogen die tuurden in de leege straat.
De voordeur schoot open, het licht in een klein portaal schoot aan ; ze stond en
voor een smalle trap met een bonten looper. Dat zag Stieneke, en zag tegelijk
eigenlijk niets ; het drong haar bewustzijn binnen, terwijl ze achter haar vader
aan naar boven klom in een ontzagwekkende stilte ; het roepen, dat ze zoo duidelijk
had gehoord scheen door die stilte na te klinken als uit een verren droom.
De dokter wachtte hen .. . . het was hoog tijd. Het leven was nog niet gevloden,
maar het doodszweet parelde den arme op het voorhoofd ; het sterke roepen was
gesmoord in het eindelijke breken van de laatste krachten ; de dood zelf had mede
doogen en draalde nog op den drempel eer hij door de poort ging met zijn
dr oeven last.
De Doming knielde bij den divan, waarop men den man in haast had neergelegd.
Stieneke hield zich op den achtergrond om niet te storen door haar vreemde
tegenwoordigheid. Maar ze bad mee o, hoe ze meebad en onder 't bidden
voelde, hoe de dood zijn mantel van stilte begon uit te plooien, om er dien eenzaam vertrekkenden mensch in te hullen. Het was een groot gebed in weinig woorden,
zooals past bij een, voor wien de reistijd aangebroken is ; en het werd nagestameld,
maar zoo zwak, dat alleen God het nog kon verstaan.
Toen stond de Doming op en legde zijn hand op het kille voorhoofd. „Nu kom
Heere Jezus," zei hij zacht, ,,want bij U is vergeving."
De oogen van den vertrekkende schenen zich vast te hechten in de zijne, voor
een oogenblik,
toen dekten de zware oogleden langzaam het gebroken licht
hij was voorbij.
Stil in de verbijstering van dit plotselinge gebeuren stonden ze een tijdlang bij
den doode.
Edel was zijn voorhoofd, om den zwakken mond scheen een glimlach zijn lichte
spel te spelen.... Stieneke bukte zich iets over den divan.... „Varier," zei ze
haastig.... De dokter schudde het hoof d. Toen keerde Stieneke zich van het bed ;
die glimlach dreigde alles in haar te doen breken in wilde tranen. Om haar zelfbeheersching te herkrijgen keek ze de kamer rond, een ordelijke werkkamer, nu
ontredderd door de komst van dien haastig-geroepen dood.
Boven de schrijftafel hing het portret van een jonge vrouw, niet mooi, maar met
oogen van ongewone zachtheid. Ze had twee kleintjes op schoot. „Hoe is 't mogelijk 1"
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dacht Stieneke en keek weer naar den divan en zag weer dat lichte spel van lien
glimlach.. 0 God, alsof het een late vreugde was, een avondzonnestraal, die nog
binnen wou dringen in een duistere woning. Het was om te bezwijken van wee.
,,Kom, kom toch terug," wou Stieneke wel roepen, „het leven is te schoon, om het
zó6 te verlaten ! Wij zullen je wel helpen,. . .. we zullen je helpen den smaad te
dragen.... en daarna komt toch de vreugde 1"
0, stil toch ! die glimlach,
waarmee de doode zijn antwoord scheen te geven.... 0 vader zie toch !"....
Uit de naaste kamer Idonk zacht geschrei. De dokter keerde zich tot Stieneke. „Nu
begint uw taak," zei hij, ,,de moeder ligt in een soort verdooving van schrik, maar
een van de kleintjes is wakker geworden, dan komt de andere ook. Er moet iemand
zijn, die helpen kan"....
De moeder was door het schreien van haar Mein* uit haar verdooving ontwaakt. Toen
Stieneke binnenkwam, lag ze met hulpeloozen schrik in de oogen om zich heen te zien.
,,Ziezoo moedertje," suste de dokter, „hier is iemand, die vannacht bij je blijft
en morgen kunnen we verder zien."
,,Miin man.. .." zei het vrouwtje bevend.
„De Domine en ik blijven samen bij uw man," ontweek de dokter, „is dat goed ?"
Hij wachtte geen antwoord of en verliet haastig de kamer.
Stieneke keek in de wieg.
Twee kleine, blonde wezentjes, te teer haast om te leven. Het kleinste schreide
met paarse knuistjes tegen het rimpelige gezichtje. Ze nam het op en koesterde
het tegen haar borst.
„VC/le bent u toch," vroeg de vrouw, we kennen hier nog niemand 1"
Stieneke begon zachtjes te lachen. „Het is ook wel wat erg zoo opeens in uw
kamer te komen, en uw kindje nog wel uit haar wiegje te halen
Hoe heet je, klein poezeltje ?"
”Rosientje," zei de moeder, en de andere heet jeany...."
,,En ik heet moeder Stieneke ; nu kennen we elkaar ten minste."
„Wat ben ik blij
wat ben ik blij," zuchtte het vrouwtje, „en de dokter blijft
bij mijn armen jongen.... Die Domine, is dat uw man?"
„Het is mijn vader," knikte Stieneke ernstig, „we zijn maar met ons tweeen,
vader en ik, en daarom kwamen we samen. Ik hoorde, dat er twee kleine meisjes
waren, die misschien geholpen moesten worden."
Het vrouwtje lag een poos doodstil. Ze luisterde. Stieneke wachtte gespannen.
„Waarom hoor ik niets ?" vroeg het vrouwtje plotseling, terwijl ze trachtte zich
iets op te richten, „is hij in slaap ?"
Stieneke liet het kleintje nog wat dieper wegduiken in haar arm en drukte voorzichtig een kus op het blonde hoofdje. „Uw man slaapt," zei ze.... „maar ve•Or
hij ging slapen heeft vader den naam van Jezus over hem aangeroepen. Mader heeft
hem aan de voeten van Jezus gelegd, v6Or hij insliep
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Een lange schreeuw, de late echo van het roepen dat Stieneke aldoor gehoord
had op den haastigen tocht naar dit huis van ellende .. het andere kleintje
schokte wakker en begon met zenuwachtige kreetjes te schreien ; de moeder
hoorde het niet meer, ze was opnieuw in verdooving van schrik weggezonken.
,,Stil laten liggen," beval de dokter, en zoo begon Stieneke haar vreemde taak,
die ze met bevende vreugde vervulde, het helpen van die arme, verloren kleintjes.
Ze maakte wat melk warm en liet ze om beurten drinken ; het was zoo overweldigend heerlijk, die zachte wezentjes, op haar teederheid aangewezen, te mogen
verzorgen, dat ze bij oogenblikken vergat, wat de oorzaak was van dit ongewone
gebeuren. Toen ze weer schoon en verzadigd in hun bedjes lagen, bleef Stieneke
waken bij de moeder. Ze hoorde duidelijk haar vaders stem in de naaste kamer ;
ze hoorde de auto wegsnorren en een poos later terugkeeren. De nacht begon
te breken. Toen merkte ze bijna met schrik, dat de moecir uit haar verdooving
begon te ontwaken. Terwiji ze haar stoel zoo plaatste, dat ze onmiddellijk gezien
moest worden, voelde ze al twee oogen op zich gevestigd, die haar dwongen, om te
kijken. „De kleintjes slapen zoo rustig", vond ze opeens te zeggen, terwijl ze haar
koele hand op het voorhoofd van de moeder lei, ,,ik heb ze verdroogd en wat warme
melk gegeven, toen zijn ze dadelijk weer in slaap gevallen."
opeens de tranen, de strakke angst in
En nu.... Goddank, de tranen
tranen gebroken.
Stieneke liet haar maar schreien, tot eindelijk met horten en stooten het verhaal
Imam van haar angst al maanden lang, haar voorvoelen van lets donkers, dat
naderde, de vreemde onrust van haar man. Hij verzweeg jets voor haar !
Heel dikwijls werkte hij in de kamer hiernaast, tot na middernacht ; ze dacht
dat geldzorg hem verteerde, en ze hadden het toch zoo goed, ze begeerde niet meer,
dat had ze hem dikwijls gezegd."
Gisteren avond weer ! Hij zag er uit of hij ziek was van zorg en vermoeidheid.
Ze hoorde hem praten, heen en weer loopen, toen was alles een tijdlang stil
geweest. Daarop plotseling had ze hem kreunend naar beneden hooren gaan, de
voordeur uit. Ze had getracht op te staan, maar haar half verlamde beenen hadden
haar niet kunnen dragen. Toen had zich plotseling het huis met vreemden gevuld
en zij had haar bezinning verloren.
„En nu.... en nu...." „Nu is God er," zei Stieneke, „en ik geloof vast en
zeker dat God het zoo geleid beef t, dat juist vader en ik mochten komen om te
helpen ; er is niemand thuis, die op ons wacht. Vader regelt alles wel voor u met
den dokter. Zal ik eensc gaan hooren ?"
Ja, dat was goed !
Een oogenblik later kwamen ze alle drie en overlegden in 't bijzijn van de moeder.
Ze luisterde met gesloten oogen.
„ja • • .. ja • • • • " zei ze telkens mat, „ja • • • . ja • • • • "
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Binnen een uur was alles gereed, de moeder in een auto naar het ziekenhuis
vervoerd, terwijl Stieneke en haar vader in de auto van den dokter stapten elk met
een kleintje, zorgvuldig in een deken gewikkeld. Zoo trokken ze in den vreemden,
verwonderden morgen naar huis.
Zwijgend gingen ze naar binnen en legden elk hun bundeltje in den allergrootsten
leunstoel. Ze schoven den leunstoel bij den haard en waren dankbaar voor hun
trouwe Marieke, die meegewaakt en meegezorgd had, zoodat haar nachtarbeiders
warmte en verkwikking vonden. Wat die Marieke een oogen opzette
Daarna begon de eigenlijke dag met zijn gewone reeks van werkzaamheden, alsof
er niets gebeurd was ; alleen hadden Stieneke en Marieke het plotseling zoo volhandig als nooit te voren, en alle gedachten in huis bewogen zich onmiddellijk en
volkomen om die twee kleine schepseltjes met hun lachjes en hun geschrei. Over
Stieneke's denken, lagen glanzen gespreid van een feestgevoel, zooals ze nog nooit
gekend had. Soms was het of haar heele wezen zich in zoo sterke vreugde uitbreidde,
dat ze nauwelijks meer adem kon halen, en zichzelf tot kalmer genieten moest
dwingen door aan de moeder te denken die eenzaam in het ziekenhuis lag.
Dien eersten middag trok ze met Marieke naar den zolder en bracht uit een
oude kilt al de trouw bewaarde klein-kinderspullen te voorschijn : het matrasje,
waarop moeder hen altijd geholpen had, de waschkom en het poederdoosje, het
zeepbakje, met zoowaar nog een stukje kinderzeep, de zachte handdoeken, die
moeder altijd gebruikte, alles was er nog ! Hoe lachte Stieneke's hart bij elk kostbaar
ding, dat ze vond, zoo dat ze soms tot groote verbazing van Marieke laid oplachte.... en „kijk Marieke daar is dat heel oude speldekussen, dat tante
Bonne nog voor moeder gemaakt heeft ! Er staat met spelden een „R" opgeprikt,
zie je wet ? dat was Robby 1 Dat kussen moet ook mee naar beneden, en die beenen
ring ! Wat zullen we ons best doen, Marieke ! Want als de moeder thuiskomt uit
het ziekenhuis, moet ze toch een paar flinke meisjes vinden Ze zijn nu nog haast
te teer om te leven !"
Zoo kwamen ze beneden met hun kostbaar vrachtje ; toen de Domini thuis kwam
vond hij in de woonkamer een kinderhoekje, met dien allergrootsten armstoel als
dagbedje ingericht, waarin de twee warm en zacht naast elkander lagen ; en Stieneke;
zoo „moeder Stieneke," als ze het nog nooit te voren geweest was.
Het feest van den dag was natuurlijk het helpen van de kleintjes. Moeilijk in
't begin ! Die lichaampjes leken zoo broos, dat je ze nauwelijks aan durfde raken,
de hoofdjes knakten op de dunne halsjes als bloemetjes op een te zwakken stengel.
Maar het ging elken dag beter, en Stieneke deed het precies zooals moeder gewoon
was geweest het te doen.
Als de Domine een enkele maal bij het feest tegenwoordig was, keek hij meestal
meer naar Stieneke dan naar de kleintjes en dacht in zijn hart : „Jammer....
toch jammer !" . . Eens, toen ze plotseling vragend opzag, terwiji hij zoo aan-
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dachtig naar haar keek, knikte hij haar lachend toe. „Ik denk aan vroeger, weet
je nog wei, Jenny, die prachtige Jenny ! Wat kon je die wasschen en afdrogen ! Je
deed moeder alles na tot in de kleinste bijzonderheden, dat komt je nu goed te pas."
Stieneke kleurde . . . . „Vader, toch !"
Maar het was heerlijk, heerlijk, die kleine, zachte wezentjes, als ze goed verzorgd
weer in hun bedje lagen, zoo rustig te zien insluimeren. Het was opzichzelf al
zoo lets moois, dat alles zich bij die kleintjes omzette in kracht en groei !
Ze zoo heel zuiver houden, en heel rustig alle voedsel zorgvuldig voor hen
afmeten en klaarmaken ! alles precies op tijd geven ! ja, zelfs ieder lachje, dat je
aan hun kleine mondjes kon ontlokken beteekende winst voor hen.
Dat lachen, vooral van Jeany klonk als het gekir van een duifje ! daar kon je
den lieven langen dag wel naar luisteren.
's Avonds op haar kamer, als Stieneke hen voor 't laatst geholpen had, kon ze
ang en aandachtig kijken naar de teere blondheid van hun ronde kopjes. Ze sliepen
zoo rustig, ze leven gezond
De moeder lag met een verzwakt lichaam en een geschokt zenuwgestel in het
ziekenhuis ; niemand werd bij haar toegelaten, ze wilde ook niemand zien, en de
vader lag, door den dood aan schande ontkomen, in het graf.
Kon de moerassige bodem, waaruit een menschelijk wezen opgebloeid was,
zuiver gemaakt worden door de zon, door er het voile licht van de zon op te laten
schijnen ? Of draagt de jonge plant haar droevige erfenis uit de aarde in iederen
vezel van haar broos bestaan ? „Mijn kleintjes, mijn kleine liefjes," zei Stieneke,
„als jullie te sterken of te genezen zijt door zon, dan zal ik het er jullie niet aan
laten ontbreken."
Vader zei immers ook altijd, dat er zooveel menschen, die nu hopeloos krank
schijnen, zouden genezen, als er meer liefde in de wereld was, liefde ook voor
wat in de oogen van de menschen geen liefde waard is.
En dan dacht hij daarbij altijd aan het werk van mannen als Heldring en Pierson
en hun opvolgers en medearbeiders.
Die hadden bijna nets dan verziekte planten, kleine en groote, te verzorgen ;
planten, die in een slechten bodem wortelden. Maar iedere plant had toch haar
eigen bestaan, en borg in zich haar eigen mogelijkheden voor het leven I Als de
menschen maar wisten, hoeveel genezende kracht er schuilt in de zon, de zon van
1 iefde, die van boven straalt ! En waren eigenlijk niet alle menschen min of meer
verziekte planten, die hun moeilijke erfenis uit de aarde in de wereld droegen, en
moesten ze niet allemaal leven en genezen in den zonneschijn van Gods liefde ?
Dan vouwde Stieneke haar handen over het wiegje en zei teeder : ,.We behooren
bij elkaar, wij allemaal : jullie arme, verdwaalde vader, en je moeder en wij ; en
we helpen elkaar, we behooren met ons armoedje en onzen rijkdom aan God en
aan Christus
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Als we maar niet zoo egoistisch waren ! Door mijn egoisme tenminste waren
jullie beidjes me bijna ontsnapt. Als ik zoo voort was blijven leven als vroeger,
zou ik jullie nooit gevonden hebben.
En nu zijn jullie van mij !" jubelde ze, „want ik help jullie tot het leven 1"
Dat waren altijd weer Stieneke's overleggingen, als ze aan de toekomst van de
kleintjes dacht.
Bij de moeder was een zware, geestelijke inzinking gekomen, toen ze aan
lichaamskracht begon te winnen. Net leven had zich in zijn angstige, onverbiddelijke
eenzaamheid voor haar geplaatst. Ze durfde het niet aanzien.
De kleintjes groeiden „prachtig," zei de dokter en bracht de wonderbaarlijkste
verhalen van hun ontwikkeling aan de moeder over.
Maar ze wendde nog altijd het hoofd af. Haar kleintjes I de roepstem van het
leven ! Ze durfde niet meer luisteren, sedert het leven eenmaal zoo verschrikkelijk
zoo aanhoudend had geroepen, dat ze in grondeloozen angst was weggezonken. —
„Me dunks, u moest het nu maar eens probeeren," zei de dokter tegen Stieneke,
„u hebt haar in dien nacht ook gekalmeerd, en u komt rechtstreeks van haar
kleintjes. Misschien kunt u haar bij de werkelijkheid brengen van wat ze nog bezit."
Op een morgen in het laatst van April ging Stieneke naar het ziekenhuis
met Lentebloemen uit hun tuintje en een kiek van de kleintjes in den grooten
leunstoel. Die kiek had Hans genomen, toen hij met Paschen thuis was geweest.
Stieneke's hart was vol trotsche vreugde over die twee flinke kleuters met hun
vroeger zoo slappe hoofdjes recht op de stevige halsjes, met hun heldere oogjes,
en mondjes tot lachen gereed. Er was niet tevergeefs gerekend op „moeder
Stieneke."
„Ziezoo," zei ze, toen ze bij het bed van de moeder zat, alsof het heelemaal
vanzelf sprak, „daar ben ik eindelijk en ik breng u vast een kiek mee van uw twee
groote dochters. Ze hebben me ook wat bloemen meegegeven voor moeder."
De vrouw griste Stieneke het portret uit de handen, ze versiond het bijna
met haar oogen vol angst, toen kuste ze het hartstochtelijk. „Ze lijken op hem,"
barstte ze uit „ze lijken allebei op hem."
De heele zaal wachtte in spanning mee, uit een enkel bed klonk een gesmoorde
snik. En daar gebeurde het ! Daar brak plotseling het verlangen den angst voor
het leven. Ze trok Stieneke naar zich toe en sloeg de armen om haar hals. „Dat
je dit voor ons gedaan hebt, ik kan het niet begrijpen Je kende ons toch niet !"
„Maar nu kennen we elkaar des te beter," lachte Stieneke en begon van Jeany
en Rosientje te vertellen ! de heele vrouwenzaal luisterde mee. Ze had zooveel te
vertellen, dat de zaalzuster eindelijk tot voorzichtigheid kwam manen.
Maar de zaak was gewonnen. Nog een paar dagen wachtte de dokter, toen kwam
hij op een zonnigen morgen in Mei het Domineshuis binnenstappen. „We rekenen
op vanmiddag," zei hij opgewekt....
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En daar reden Stieneke en Marieke naar het ziekenhuis, elk met een kleintje op
schoot feestelijk in 't wit.
Stieneke had Jeany ; ze hield van allebei evenveel, maar Jeany, hoewel de grootste,
leek toch de zwakste en had altijd 't meeste verzorging noodig gehad. Ze voelde
het warme lichaampje veilig tegen haar borst ; „mijn kleine schat," zei ze telkens
en dan naar Rosientje op Marieke's schoot : „mijn twee kleine schatten !"
,,wat zien ze er toch goed uit, Marieke ! als ik er nog aan denk, hoe zwak ze waren,
toen ik ze thuisbracht !"
„Mijn juichende, stralende kleintjes ! !"
En Jeany en Rosientje trappelden met hun sterke, rechte beentjes en tastten met
hun mollige knuistjes naar alles wat ze grijpen konden ; ze maakten grappige keuvel
geluidies tegen elkander en repeteerden op Marieke's bevel hun „Pappa" en „Mamma,"
en hun hoog-uitgekraaid „da-da 1" . „Wat die Marieke toch weer aan 't pronken,
is," lachte Stieneke.
De rit duurde te kort, het vroolijke verwachten te kort, en toch vlogen Stieneke's
gedachten telkens vooruit om te verwijlen bij de moeder en zich voor te stellen
hoe ze haar 't best kon helpen de zware emotie te doorstaan Daar reed het
rijtuig bet plein al op. De portier opende wijd de deur en zei lachend: „U weet
den weg," terwijl hij met breed gebaar de tochtdeur openzwaaide .Het hooge oogenblik was er Stieneke liep met Marieke naast zich door de lange, lachte gangen ;
ze droegen elk hun blanken schat, alsof ze door een kerkportaal het heiligdom
binnen traden ; en al wat hen ontmoette wist er van, en glimlachte hen tegen,
zooals men glimlacht in het aangezicht van een heilig gebeuren.
Toen ze in de vrouwenzaal kwamen schoot de zon door alle vensters naar binnen en
legde blijde glanzen over ieder bed, en over bleeke, zieke handen en zwakke gezichten, de
moeder lag in 't midden met een verhoogd kleurtje van spanning op haar geslonken
wangen.
Ze wachtte, en alle vrouwen en meisjes op de zaal wachtten mee ze waren
allemaal moeder-mee. Ze hielpen de kindertjes neerleggen in de armen van de
moeder, ze hielpen de armen van de moeder schragen bij dezen grooten terugkeer
tot het leven.
,,Het gaat," zei de zaalzuster, ,,we hebben het gewonnen."
Een vreugdedag, voor het heele ziekenhuis In datzelfde vreugdige overwinningsgevoel reed Stieneke naar huis ; maar ze betrapte zich bij het naar binnengaan op
een plotselinge stilheid, die zich om haar heen sloot.
Ze pelde Jeany uit haar wollen manteltje en lei haar in den stoel. Toen nam ze
Rosientje van Marieke over. Rosientje trappelde met haar sterke beentjes en greep
met dappere knuistjes, naar een kleurigen kam in Stieneke's haar. Rosientje liet
zich niet zoo gemakkelijk helpen als Jeany.... „Hoe kan het toch, hoe kan het
toch ?" dacht Stieneke, „dat ik jullie zal moeten missen ! Jullie zijn toch van ml;,
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jullie lachjes waren voor mij ! Jullie hebt me herkend ! en met een plotselingen
nik bukte ze zich diep over den armstoel.
Of Marieke iets gemerkt had ? Ze ging plotseling neuriênd de kamer uit ; in de
iceuken hoorde Stieneke haar het hoogste lied uitzingen. —
— De enkele weken, die de dokter nog had voorgeschreven rekten zich tot
maanden ; de angst voor het leven deed nog telkens een aanval op het weinigje
weerstandsvermogen, waarover de moeder beschikte.
Stieneke verweet zichzelf haar nauwelijks verholen blijdschap ; het hielp niet.
Ze was blij met iederen dag, die haar nog in 't bezit van haar kleintjes liet.
Toch, na een vroolijke zomervacantie met Hans, die zijn gewichtige taak als
oom en medeopvoeder van de tweelingen behoorlijk had vervuld, kwam het ein de
van het feest nog onverwacht.
De Domine had met de hulp van verwanten de taken voor de moeder zoo
goed mogelijk geregeld en een paar zonnige kamers gehuurd in een huisje van zijn
wijk.
Daarheen waren de noodzakelijkste meubels overgebracht.
Op een morgen trok Stieneke naar buiten en kwam terug met een grooten bos
nog laat bloeiende heide, achter de zandbergen geplukt ; ze was vergezeld door
Mina het groote, donkeroogige meiske van de boerin van de zandbergen, met haar
ietwat verlegen, zachte gezicht.
Mina droeg een korf met eieren, en zoo ging het naar het nieuwe woninkje, waar
alles frisch en nieuw moest lijken voor de ontvangst van de moeder en de kindertjes.
Terwiji Stieneke alles in orde bracht en het stille meisje uit de zandbergen
haar hielp, dacht ze aldoor aan dien ongelukkigen man, die nu zoo vreeselijk
ver weg leek. Hij kon het nieuwe begin niet meemaken ; maar hij had toch omgezien ! hij had het toch gewild en zijn vrouw had hem nog lief ! Hij mocht niet
vergeten zijn. In eerlijk gedenken lag de waarborg voor het toekomstig geluk
van de moeder !
Ze zocht en zocht, ze vond in de la van een kast een portret. Het was jong,
het was duidelijk herkenbaar. Zwak waren de lijnen van den mond, maar het
voorhoofd was edel, en de oogen waren zacht. Ze zette het op een tafeltje, half
verborgen achter een heistruikje. „De liefde vergaat nimmermeer" zei ze zacht.
„De liefde reikt over dood en graf. Ze houdt haar kracht ook over 't graf." Dat
schreef Stieneke op een kaartje en stak het tusschen de bloeiende hei. Ze kon het
niet laten, haar hart moest er hem in betrekken. Vader had den naam van Jezus
over hem genoemd en zijn hand zegenend over den angst in zijn brekende oogen
gelegd ; omdat de liefde nimmermeer vergaat, daarom moest hij er bij zijn.
Toen de moeder dien middag uit het ziekenhuis kwam, vond ze er Stieneke
en Marieke met haar twee kleintjes ; ze waren blond als haar man en ze hadden
roode wangen. „Voorlijk," zei Marieke, „u moet eens zien hoe ze hun beentjes
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roeren Tusschen twee loopen ze al ; dat duurt nog maar eventjes, dan zijn ze
ons allemaal te vlug af."
De moeder zat in stille ontroering rond te zien. Stieneke volgde haar in groote
spanning. Plotseling stond ze op en ging naar het tafeltje bij het venster. Ze stond
er lang. Stieneke zag, dat ze las, ze zag de wankeling in haar wezen, ze durfde
Been geluid geven.
„Nu gaat het er op of er onder," dacht Stieneke, en vouwde de handen ; „omdat
de liefde nimmermeer vergaat," herhaalde ze maar aldoor, „omdat de liefde
nimmermeer vergaat .."
Daar keerde de vrouw zich plotseling naar Stieneke. Ze hield het portret in
bei haar handen. „Wat heb ik hem lief . . . wat heb ik hem lief," zei ze met bevende
lippen.
Toen Stieneke naar huis ging in de rozige schemering van den korten
Septemberdag, liep ze met zoo lichten, veerenden tred, met zulk een sterke uitstraling van blijdschap in haar wezen, dat de menschen haar verwonderd nastaarden.
Ze merkte 't niet.
Haar verlangen, eenmaal zijn cirkel uitgeschoten, naar God, stond, als een
leeuwerik boven de velden, te zingen
....
Toen Stieneke haar stil-geworden huis binnenging, streek de leeuwerik plotseling neer op het nest. —

DE WERKSTER
DOOR

E. A. J. VAN EYSSELSTEYN.

Ze liep zoo zielig in de regen —
om haar lag, grauw, het morgenlicht.
Haar oogen donker en verlegen,
berusting in haar oud gezicht.
In haar gebaren, zoo gelaten,
lag iets, als een verteedering
ze leek zoo wonderlijk verlaten
zooals ze door de regen ging ... .
Iic wist niets van haar verder leven,
niets van haar thuis, nOch van haar taak,
maar in haar handen was een beven,
iets zachts, als vouwde zij ze vaak . . . .
Iic zag haar stil gezicht verdwijnen,
berustend, door de trieste dag —
ik keek, tot ik niets dan de lijnen
van haar gebukt figuurtje zag
En steeds zag ik in mijn gedachten
de handen van die oude vrouw —
En in de avond bleef ik wachten,
verlangend, dat zij keeren zou.
Van een lantaarn viel het geflonker
neer in de straten, nat en leeg,
ik wist, dat in het stille donker
de oude weemoed in mij steeg
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de jammer van mijn leege dagen
lag om mijn hart als looden band —
Nooit antwoord op mijn wilde vragen !
Nooit om de mijne een warme hand I
Ilc zag haar komen door de regen
en voelde de verteedering
van haar gebaren, moe, verlegen,
haar hand, die zoo berustend hing . . . .
En om die schoone overgave,
heb ik de oude vrouw benijd,
die scheen to leven zonder vragen,
haar handen wonderlijk gewijd . . . .

HELENE SWARTH
DOOR

L. E. SMALLEGANGE.
Onze poezie, onze litteratuur, ja onze kunst verkeert naar mijn meening in een
toestand van verval. Ik verheug me erover, als er onder de lezers van dit artikel
zullen zijn, die me dit in 't geheel niet willen toegeven, omdat zij zoo gaarne het
tegendeel gelooven. Gelukkig zijn er nog altijd idealisten en optimisten in onzen
overigens matten en weinig-grooten tijd en wanneer er straks wellicht een renaissance, een herleving zal komen, waarnaar wij vurig verlangen, dan zullen zij, die
reeds nu in een weinig afwijkend geluid met enthousiasme het klokgelui van nieuwe,
grootscher tijden meenen vernomen te hebben, de wedergeboorte toch wellicht
beter hebben voorbereid, dan de scepticisten, van wie, voor vooruitgang en cultuur
in onze maatschappij volstrekt niets te verwachten valt. Als het waarachtige verlangen naar een nieuwe, betere en schoonere wereld maar groeit, als in persoonlijk
en maatschappelijk leven naar wedergeboorte wordt gesmacht en getracht, dan zal
er ook nu uit den mist der tijden opbloeien een nieuwe kunst. Want kunst is immers
steeds de onbewuste en volstrekt-zuivere wedergave van het geestesleven, dat in
onze samenleving het meest waardevolle beteekent. Volkomen gelijk heeft Just
Havelaar, als hij de waarde der samenleving afmeet naar de waarde van haar kunst.
Onze tijd lijkt mij zoo weinig groot. De wetenschappelijke uitvindingen kunnen
we er buiten laten. De uitvinding der radio b.v. kan van enorm groot belang
worden voor de cultuur als middel, ze heeft geen geestelijke waarde in zichzelve.
Met het geestelijk-godsdienstig leven staat het er m.i. ook niet zoo heel gunstig
bij. Er heerscht ook daar een onverschilligheid en lusteloosheid ; voor talloos velen
is de godsdienst juist goed genoeg, om als trekpaard te dienen voor het eigen-belangenkarretje of als voetstuk, waarop zij zichzelve verheffen om grooter te schijnen
dan zij zijn. Wij zien zoo vaak een Christendom, dat, zooals BiOrnsterne Bjornson
dat zegt in zijn „Bovenmenschelijke Kracht," over den grond kruipt, voorzichtig
om alle hoogtetjes heen, een religie, die het offer niet wil, een gesjacher en geknoei
onder het mom van godsdienst, dat gauwdief speelt op de beurzen der onnoozelen.
We bemerken zoo weinig van een krachtig, frisch opbruisend leven en zoo moet
het ons ook niet verwonderen, dat we arm zijn aan groote, waarachtige kunst. 1k
bedoel hier slechts te spreken, zooals ik het zie in het algemeen ; zeker zijn er ook
nu echte geloovigen, van wie iets uitgaat, die licht en liefde verspreiden om
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zich heen ; zeker zijn er ook nu wezenlijke kunstenaars, die de schoonheid doen
bloeien langs onzen levensweg.
Wij hebben het veertigjarig bestaan herdacht der „Nieuwe Gids", een tijdschrift,
dat aansluitende bij den polsslag van den tijd, krachtig jong leven heeft gewekt
en dat niet alleen maar in den litterairen hof. Maar een artikel, als waarmede
Mr. Bakker nu het gedenknummer opende bij die gelegenheid, zou in de jeugd
van deze periodiek zeker niet zijn opgenomen, omdat er geen geest in zic. ; een
eenzijdig, duf, zemelachtig loftuitinkje, dat het verval volkomen karakteriseert.
Het interview met Willem Kloos is er geheel mede in harmonie ; hoe zou hij
vroeger zelf met den inhoud ervan den spot hebben gedreven. Voorwaar ! er is
iets veranderd sedert '80 en er zit tragiek in deze historische of levering
Wij willen niet meedoen met hen, die verachtelijk schimpen op den eens hoog
vereerden, meest invloedrijken leider der beweging van '80. Neen, wij zeggen
dankbaar met de woorden van de officieele huldiging op zijn zestigsten verjaardag:
„Onder zijn leiding is een nieuwe aera geopend in de geschiedenis der Ned.
Taal en Letterkunde ; hij heeft medegewerkt, om den rijkdom, de volheid en
de plastiek van de Ned. Taal duidelijk en klaar door ons yolk te doen voelen.
In zooverre zal zijn naam dan ook steeds verbon den blijven met de geschiedenis
onzen Ned. Letterkunde." „En al is dan ook het aantal zijner zuiver-mooie stemmingssonnetten maar klein, ze zijn dan ook heel kostbaar, kostbaar als diamant"
(Padberg). Mr. Bakker echter lijkt ons weinig profeet, als hij, trachtend te betoogen.
dat de 80er kunst heelemaal niet is achteruitgegaan, troostend tot Kloos zegt :
„Elk kunstenaar, elk waarachtig genie is zijn tijd vooruit. Hij werkt voor de toekomst, hij werkt eigenlijk in de toekomst en het huidige werk der Tachtigers,
dat wederom wordt bespot en gehoond, zal natuurlijk weer eerst na lange jaren —
minstens vijf en twintig — op zijn rechte waarde worden geschat en voldoende
erkeining vinden."
Laat ons den raad volgen van Albert Verwey, ons er niet aan ergeren, als de
vlam tot de kool is teruggekeerd, maar ons liever verheugen over de vele tongen,
die kort na '80 onzen litterairen hemel hebben rood gemaakt.
Toen de mannen van '80 samenkwamen, gloeiend-geestdriftig spraken over hun
ideaal: een algeheele hernieuwing teweeg te brengen in onze taal en litteratuur, een
omwenteling tevens in het geestesleven van hun tijd, de oprichting van een eigen
tijdschrift, toen was daar een meisje bij, dat met hen, aan de verwezenlijking daarvan beloofde haar krachten te wijden en die zichzelf, n a de voormannen een
litteraire reputatie van beteekenis heeft verworven, dat was Helene Swarth.
En waar wij zoo juist schreven wij steilen dit al aanstonds voorop — over
wezenlijke kunstenaars, die ook nu nog, de schoonheid doen bloeien langs onzen
levensweg, daar willen wij, in dit verband ook haar naam vermelden met dankbare
erkentenis —
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Zij was alzoo het eerste en eenige meisje, dat medewerkte aan de N. Gids ;
wel had nog een ander — Adele Opzoomer haar medewerking toegezegd, maar
deze trok zich terug. Weinig vermoedde men, toen in 1882 een Mein, Fransch
bundeltje „Les Printanieres " in Nederlandsche tijdschriften besproken, werd dat met
Helene Swarth een Nederlandsche dichteres van groote beteekenis werd ingeleid.
Reeds twee jaar later werden haar sonnetten in tijdschriften opgenomen en verscheen „Eenzame Bloemen" als een openbaring. „Eigenlijk was er maar een toon
in," zoo getuigde Dr. Jan ten Brink in zijn „Geschiedenis der Noord-Nederl.
Letterk. in de 19e eeuw," „die van zachte melancholie, maar zoo bekoorlijk, zoo
teer aandoenlijk, op de weinige snaren der her met zoo zachte modulaties omgeven,
dat ieder, die de muziek hoorde, verrukt was over het nieuwe en aandoenlijke."
Haar poezie evenaarde of overtrof, volgens hem, zelfs die van Jacques Perk. En hij
vervolgde : „Mocht het in de latere bundels nu en dan schijnen, alsof de stemming niet zoo nieuw en niet zoo zuiver meer was, de harmonie werd kunstvoller,
de techniek bleef onberispelijk ; steeds moest men zich verwonderen, dat nieuwe
schakeeringen te verkrijgen waren van een schijnbaar zoo beperkt en eenvoudig
therm." Nog voor het einde der eeuw verschenen van haar hand de bundels :
„Blauwe Bloemen" (1884), „Beelden en Stemmen" ('87), „Rouwviolen" ('89),
,Passiebloemen" ('90), „Blanke Duiven", ('95) en „Diepe Wateren", ('97). In
1900 „Najaarsstemmen." Helene Swarth werd den 25 October 1859 te Amsterdam
geboren. Op haar zesiarigen leeftijd verhuisden haar ouders naar Brussel, vijf
jaar later weer naar Amsterdam, om spoedig weer naar Brussel terug te keeren.
Van 1884 tot 1894 woonde ze met haar vader en zusters te Mechelen. Hoewel
in den familiekring wel Hollandsch werd gesproken, ontving ze haar opvoeding
toch grootendeels in de Fransche taal, groeide ze op in een Fransch sprekende
omgeving. Eigenaardig is 't, dat waar onze dichteres met Fransche poezie begon,
haar tijdgenoote, zoo straks genoemd, Adele Opzoomer, die onder 't pseudoniem
A. C. Wallis onze litteratuur met enkele historische romans heeft verrijkt, haar
litteraire loopbaan met Duitsche poezie is aangevangen. Helene Swarth is als veel
dichters, evenals Jacques Perk b.v., al heel jong begonnen met het maken van verzen.
Haar eerste gedichtje maakte ze, toen ze acht jaar oud was. Dat kwam zoo :
Een zusje van vijftien jaar — deze heeft nu een zoon, die goede Fransche verzen
maakte in dien tiid nogal gedichtjes. Heine vond ze mooi
heeft geschreven
en leerde ze van buiten. Dat haar zeer gemakkelijk en vaak dacht ze : „Ik
wilde wel„ dat alles, wat we op school leeren moeten, ook maar op rijm stond ;
dan zou het studeeren veel prettiger en minder moeilijk zijn." De gedichtjes van
haar zus droeg ze voor in den huiselijken kring en onder vriendinnetjes, met
succes, totdat deze tot haar zei : „Zeg, als jij verzen voor wit dragen, moet jij ze
zelf maar maken." Wat in den vervolge dan ook geschiedde. Dit opzeggen in de
„kinderkamer" -- zoo moet men het verstaan -- had niets van reciteeren in salons.
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Het was, evenals het dichten zelf, nog maar een spel ; ook werd er niet met haar
gepronkt ; zij was trouwens een erg verlegen kind. Later, na veel verdriet, zou
haar kunst „gegroeid uit pijnen, als de roode roos wast uit den doornenstam,"
haar worden tot levensdoel.
Religieus van aanleg als ze was, heeft het geloof een groote rol in haar leven
gespeeld. „Het geloof," verklaarde ze mij, in een gesprek, dat ik met haar had,
„acht ik in het leven het meest waardevolle en stel ik, evenals U, boven de kunst.
Mijn geheele leven heb ik erover nagedacht en geworsteld. Want ik heb altijd
met veel twijfel te kampen gehad ; een tijdlang was die twijfel minder, (lees in
dit verband haar gedicht „Troost" 1912. — Sm.) maar tot een bevredigende.
oplossing ben ik ook nu nog niet gekomen. Ik begrijp echter niet, hoe zoovelen
er vijandig tegenover kunnen staan." Uit een van de brieven, die ze me schreef,
citeer ik over haar jeugd en geloofsleven het volgende : „Mijn heerlijk kindergeloof
werd al gauw geschokt. Ik dacht, toen ik een jaar of zestien was, wel over katholiek
worden en in een klooster gaan. Er waren veel tegenstrijdige invloeden : eerst een.
katholieke gouvernante, toen een calvinistische school, (dit was te A'dam van
1871—'73. — Sm.), toen een katholieke (eigenlijk een openbare school, in wezen
echter Katholiek, te Brussel. — Sm.), toen catechisatie, daarbij veel lectuur I Elk
jaar weigerde ik mijn belijdenis te doen. Mijn moeder, orthodox, hield mij
naar de catechisatie te zenden. Ik had toen een broer, veel ouder, dien ik innig
liefhad en die mij aanmaande om toe te geven, want mijn „koppigheid" gaf onaangenaamheden. Toen nu deze aangebeden broer overleed, (hij was de eenige thuis
die belangstelde in haar poezie en hierin meeleefde ; hij stierf aan tuberculose.—Sm.)
meende ik zijn raad te moeten volgen en verklaarde mij bereid, te doen, wat van
mij werd verlangd. Dit toegeven liet mij een bitteren nasmaak." In het Decembernummer 1925 van „De Gids" verschenen van haar 10 sonnetten, onder het op
schrift „Een meisje”, herinnerende aan dezen tijd, waaronder een „Beliidenis."
„Op mijn leeftiid," zoo zei ze me, „leeft men bijna uitsluitend in het verleden.''
„Zij wil Been lid der Kerk zijn. Twijfel haat
Geloof, tot dogma streng en kil verstard.
Stond niet de kerk afwerend, koud en hard,
Tusschen haar lief de en hem, die haar verlaat ?
Maar nu gebroken door haar liefdesmart,
Geeft ze op den strijd — tot zij zich kleeden laat,
Gedwee, in sluierwit en bruidsgewaad,
God te belijden met haar wrok in 't hart.
Wijl Broer zei : — „Doe 't voor mij ! houd vrede in huis
En hij, haar een'ge vriend, nu dood is, wil
Zii 't offer brengen, als een bloem op 't graf.
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Nu weegt de daad haar als te zwaar een kruis,
Zou Broer tevree zijn ? — Al blijft leeg en stil,
En 't offer lijkt onwaardig, slecht en laf."
Ze was in dien tijd zeer verbitterd door het verlies van haar liefsten broer en door
een ander verlies, dat haar jaren lang ongelukkig maakte het plotseling verbreken
van een stille verloving met een katholieken jongen dichter, wiens familie geen
protestantsch meisje duldde.
„We speelden pandje met ons leven,
1k had mijn hart als pand gegeven."
officieele godsdienst," zoo schreef ze me, „was mij antipathiek geworden.
En wat erger, natuurlijk oneindig smartelijker was, ik kon niet meer gelooven aan
een God van liefde en mededoogen, toen ik zoo Jong nog, zooveel verloren had."
Ik denk aan „Sterren"
„0, de heilige onsterflijke sterren, hoog boven mijn sterfelijk hoofd,
Waar 't Geloof met zijn kindervertrouwen, mij een hemel eens had beloofd."
En verder
„Fens zullen wij sterven, wij beiden, wij samen of ieder alleen,
En het graf is zoo diep en de hemel zoo hoog en of God leeft, weet geen."
De verzen van Louise Siefert gaven haar den moed, haar eerste Fransche bundels
het licht te doen zien „Fleurs du Reve" (1879), gevolgd door „Printanieres" ('82).
Een derde bundel „Feuilles mortes" bleef ongedrukt. Vele deter verzen doen vaak
aan Lamartine denken, den dichter, met wien ze toen dweepte. Voldoening vond
ze in haar dichten niet, zooals ze gehoopt had, ook niet in het verschijnen van haar
bundels, maar zij kreeg er eenige vrienden door. Dat ze onder invloed van Pol de
Mont in haar moedertaal begon te dichten, is niet geheel juist, al wordt dit door
alle letterkundige studieboeken stereotiep herhaald. De Duitsche lyriek, van Heine
en Lenau vooral, was de eerste aanleiding tot haar „gestamel", zooals zij dat
zelf noemt, in Hollandsche verzen. Ook de gedichten van Jacques Pei k werkten
verder hieraan mede, later nog de eerste verzen van Willem Kloos. Het dichten
in het Nederlandsch viel haar echter niet mee. Toen heeft Pol de Mont, wien
ze een Franschen bundel had toegestuurd, haar aangemoedigd en voortgeholpen
en haar geheel van het Fransch naar het Hollandsch geleid. De titel „Eenzame
Bloemen" is van hem. Zijzelf noemde toen haar tweeden bundel „Blauwe Bloemen",
om de blauwe bloem der romantiek, die ook in een sprookje van „Novalis" voor
komt. Met Pol. de Mont heeft ze nog lang verder gecorrespondeerd en hij is haar
steeds een goede vriend gebleven. „Het beste gedicht van mij", bekende hij eens,
„dat is Helene Swarth." Haar beide eerste bundels werden onmiddellijk bij de
verschijning door Lod. van Deyssel met een bewonderend opstel begroet. Na eerst
heel mooi de liefdesstemming der dichteres gekarakteriseerd te hebben, vervolgt
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hij : „Dat in Nederland een vrouw dat doet en zich zoo in oprechtigheid geeft
aan de menschen, dat is iets heel bijzonders, waarop met nadruk gewezen moet
worden, want den beminnaar der poezie is het als schemerde daar iets in onze
Hollandsche gouwen van een herlevende dichtkunst, als zouden wij kunnen zeggen:
wij kunnen een opkomst van ons geestelijk leven tegemoet zien. En er leven weer
groote zielen onder onzen somberen hemel."
Daar de bundel „Blauwe Bloemen" aan de nagedachtenis van Jacques Perk was
opgedragen, heeft langen tijd hardnekkig de legende de ronde gedaan, dat de
dichteres met hem verloofd zou zijn geweest. Nu Perks leven beter bekend is,
weten we reeds daaruit, dat dit gehee l onjuist is. Ze heeft den dichter der „Mathilde"
persoonlijk nooit gekend ; ze gevoelde echter een groote vereering voor hem, vandaar alleen haar opdracht. Meermalen heeft ze zich genoodzaakt gezien de
legende, die maar niet sterven wou, in tijdschriften publiekelijk tegen te spreken.
Haar ouders steunden haar allerminst in haar kunst. Zij vonden zoo iets „aan
den weg timmeren" en eigenlijk onbehoorlijk voor een meisje. Ze stelde hen voor
een pseudoniem te nemen, maat dit werd ten slotte toch niet noodig gevonden.
Sympathie voor haar werk kon ze thuis echter niet verwachten, behalve bij twee
van haar zusters. Zij meisjes schreven als kinderen trouwens alle vier. Haar vader
schreef een heele serie romans, die toen succes hadden. Haar verhouding tot hem
teekent ze me in den van haar brieven, als volgt : „Ik hield veel van hem en
wandelde elken dag met hem. Hij was mijn beste vriend en nooit heb ik hem zijn
ouderwetsche begrippen over wat een meisje wet of niet mag kwalijk genomen.
1k verloor hem, tien jaar voor zijn sterven, door een hersenziekte. Elk gesprek
was onmogelijk geworden."
Veel van haar eerste werk is later vereenigd in de bundels „Verzen" (1892)
en „Poezie" (1893).
Bekend hieruit is b.v.:
„Zoo vaak heb ik mijn lippen stukgebeten,
Zoo vaak heb ik mijn handen saamgewrongen,
Opdat geen mensch de wrange pun zou weten,
Waarvan de tranen mij in d' oogen sprongen.
De snikken, die mijn boezem openreten,
Ilc heb ze fier, gelijk een man bedwongen
En dan, ik zal hem nimmermeer vergeten
Dien wanhoopsstrijd, dan heb ik luid gezongen."
Meer nog werd geprezen haar sonnet : „De Pop". „Haar sentiment brandt
smetteloos in dat opperste poeem harer toenmalige periode : „De Pop." („Kloos").
„Mijn leven leend' ik aan een lieven pop,
Ach glimlach niet, ik was zoo jong, zoo mild,
Mijn popje dost' ik uit en sierde ik op,
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En mind' en streelde ik ; o zoo teer, zoo vroom, zoo lang. . . .
Wee mij ! ik heb mijn ziel verspild."
Aan Perks dood is gewijd : „O jeugdig beeld, verheerlijkt beeld eens dooden."
Geen wonder, dat deze poezie van over de grenzen, wier frisch geluid zoo weldadig
aandoet en waarin „een levendig gevoel slag op slag bevallig werd uitgesproken,"
reeds aanstonds de aandacht trok der 80-ers in ons land, waarbij de dichteres zich
nooit bepaaldelijk heeft aangesloten. Evenals b.v. Louis Couperus ging ze, buiten
hen om, haar eigen weg. Haar meeste verzen schreef ze en bleef ze schrij ven, in
de door Verwey, nu reeds veertig jaar geleden, doodverklaarde „Gids", die thans
in vergelijking met „De Nieuwe Gids" het verschil in leeftijd heusch niet zoo
erg toont. Maar niet alleen in den nieuwen, frisschen vorm, ook in den inhoud
voelden de mannen van '80 de verwantschap, vooral in de sonnetten aan Perk opgedragen, meenden ze, kwam die sterk uit. „Eigen liefde voor een vroeggestorvene
en vereering voor den dooden dichter schenen samen te vloeien : twee levensstroomingen naast elkander, menschelijke liefde en behoefte aan vergoddelijking.
In dit samenvloeien van liefde en schoonheidsdorst," zegt Albert Verwey, „lag
immers de geheele beweging, zooals ze met Perk begonnen was, Lief de en
Schoonheidsdorst hun vereeuwiging zoekend door de kunst." Als het sterkst
sprekend bewijs wordt hiervoor geciteerd : „Het zuiverst marmer heb ik mij gekozen," met den slotregel :
„Wat bleef mij anders over, dan voor mijn god te knielen ?"
Jawei verwantschap was er, maar een echte tachtiger naar levensbeschouwing
was ze toch niet. Dat de tachtigers kwamen tot vergoddelijking van de poezie, (zij
schreven een hoofdletter) en van den persoon van den dichter, is zeer zeker een
kenmerk van hun kunst, maar aanduidingen in die richting zijn er door alle tijden
heen geweest ; een nauw verband tusschen religie en kunst, leidende soms tot
vervloefing der grenzen, is steeds weer gevoeld. Waren bij primitieve volken priester
en dichter niet dikwijls een ? De poezie is dan een onderdeel van den godsdienst,
ook wet een hulpmiddel tot contact met de geesten van overledenen. In Ion stelt
Plato den dichter voor als een van de godheid vervulde. De Muze is de personificatie der betrekking tusschen den dichter en de godheid. Socrates noemt den
poeet „een licht ding, gevleugeld en heilig." Ovidius heeft eens gezegd : „Er is een
god in ons, wij ontgloeien, als hij ons drat." In een middeleeuwsch ref rein :
„Rethorica is eerst door Gods geest gezonden," in het bekende „Mar yke van Nimwegen" luidde het : „'t Is een gave van den Heiligen Geest." Breeroo vergelijkt
de poezie bij een goddelijke zonne, Hooft noemt haar heilig, Montaigne de taal
der goden en Shelley, om met hem, die meerdere tachtigers inspireerde,
te eindigen , schreef zinnen als deze : „De poezie is inderdaad lets goddelijks ;
een dichter heeft deel in het eeuwige, het oneindige, het eerie ; poezie is doordringing van onze rkatuur, door de goddelijke natuur." 1) In min of meer ver-
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wijderd verband tot dit alles, kan nu ook Helene Swarth genoemd worden ; zij
noemt zich in meerdere gedichten, „een zangkind, zich wanend Godgezonden,"
maar uit het aangehaalde zal U duidelijk zij n, dat dit nog geen specifieke tachtiger
eigenschap is. Zij gaat lang zoo ver niet als de meesten dezer ; van een vergoddelijking van de poezie of van zichzelf is in haar verzen geen sprake ; wel van
het tegendeel, dat zij zichzelf telkens weer stelt als een mensch tegenover een god
buiten zich. Dat zij komt tot vergoddelijking, als ver doorgedreven vereering van
dierbare overledenen, is een meer algemeen-menschelijke eigenschap, die als zoodanig buiten beschouwing kan blijven. ook het herhaald gebruik van een Bijbelsch
motief in haar werk onderscheidt haar van de genoemde groep. Wat den vorm
betreft, is zij ook niet afkeerig van „het geijkte beeld," dat zij telkens weer nieuwe
bezieling vermag te geven. Er is nog een andere uitdrukking van Shelley, waaraan
we, bij haar kunst, meer herinnerd worden : „Een dichter is een nachtegaal, die
in het duister zit te zingen, om de eenzaamheid te breken met zoete klanken."
'Wij moeten bedenken, dat toen haar eerste verzen verschenen, de N. Gids er
nog niet was en dat Helene Swarth's poezie zich dus onafhankelijk hiervan
heeft ontwikkeld. „Helene Swarth was nog voor Jacques Perk, de eerste, die de
voorgeschreven wegen verliet en zichzelf, wezenlijk zichzelf durfde wezen en haar
eigen persoonlijk zieleleven ging uiten in de kunst". (Kloos). Evenals de beweging
van '80 niet alleen maar een litteraire, maar ook en vooral een geestelijke beweging is geweest, zoo is ook in haar kunst verband en samenhang met de al.gemeen-geestelijice stroomingen. De rede van het verstand, die lang geheerscht
had, was door het gevoel des harten onttroond en tot zwijgen gebracht. Het
gevoel, in de kunst zich openbarend vaak als zelfgevoel, herinnert ons aan de
Duitsche romantische school. Was het Novalis niet, Wien het zelfgevoel soms
wellust was, die zeide, dat ziekte hem liever was dan gezondheid ? Novalis stelde
het natuurlijk en persoonlijk element in de poezie op den voorgrond, verkondigde,
dat zij vooral stemmingen moest doen ontstaan, wees op de verwantschap tusschen
haar en de mystiek. Zijn invloed is in de verzen van Helene Swarth, die hem hoogelijk
vereert, vooral in den aanvang van haar dichtersloopbaan zeer duideliik te constateeren. Meer nog dan door haar beide eerste bundels, werden de vurige schoonheidsaanbidders, de enthousiaste jongeren verrukt door „Beelden en Stemmen."
,,In de „Beelden en Stemmen" zegt Verwey, „schijnt de vereeuwigende macht
zich vanzelf bewust te maken. Liefde en schoonheid waren gebonden geweest
aan menschelijke ervaringen, maar haar diepste wezen zocht zich nu los te maken
en alleen citing te vinden in beelden, die in den geest een rustig leven leiden. Symbolische, bijna allegorische gestalten — fresco's heet ze hen — komen naar voren
en door deze spreekt ze dat uit, wat haar het meest eeuwige dunkt."
1) Deze gegevens werden ontleend aan Prof. G. Kalff „Inleiding tot de Litteratuurgeschiedenis."
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En Willem Kloos uitte zijn lyrische verrukking o.m. aldus : „In deze sonnetten
begroet ik gaarne de souvereine kunstenaresse van ons land. Al in haar eersten
bundel gaf zij er met brokken van schoone beloften en nog meer. En nu in haar
laatste werk vind ik sonnetten, waarin deze dichteres zich ineens boven zichzelf
verheft, met een beslistheid, alsof zij al dat andere maar voor de grap had gedaan.
Dat is geen menschelijke stem meer, die spreekt, dat is het hoogste klagen eener
zieneres, die kalm en luid met koninklijke gebaren de groote visioenen harer godverpande ziel voor de verbaasde menigte onthult. Helene Swarth heeft nooit iets
schooners gemaakt."
„Haar gansche leven is als een partituur van stemmingen."
,,Zij is het zingende Hart in onze letterkunde, dat zich geeft aan de wereld,
naakt in zijn glorievolle schoonheid en goedheid, schoon in zijn ademende, bloedende
menschelijkheid. Zij schreit en lacht en zij klaagt en toornt en aanbidt en vertwijfelt
en zoekt en grijpt om zich heen met tastende handen of zij zichzelf ook ontmoet
in de wereld daarbuiten, om dan zichzelf terug te vinden in de streng-gedane fresco's
van haar symboliek verleden, in haar hoogste kunst ! Ik houd vol, wat ik eenmaal
beweerde, dat aan Helene Swarth de toekomst onzer dichtkunst behoort."
Naast „Toen bracht mijn gids mij in een stillen tuin" en „De jongste dag,"
behoort ,Christophorus" tot de meest geroemde uit dezen bundel.
„En in de beek stond reeds mijn voet gebaad,
— Een beek, door dubblen dorst van zon en zand
Half leeggezogen
toen een kinderhand
Mij vasthield bij den zoom van mijn gewaad.
En als een rooswolk in een gouden rand,

Lachte in een lijst van goud-haar zijn gelaat,
Terwiil hij sprak : — „Zoo gij door 't water waadt,
Draag me op uw schouderen naar dat schoone land !"
En alzoo deed ik, doch, toen ik hem droeg,
Werd wat mij licht leek, middlerwijl als food,
En 't water zwol zoo dreigend, dat ik vroeg :
„Moet ik nu sterven en zijt gij de Dood ?"
Doch hij : — „De Dood niet, maar uw Meester wel !"
Toen zweeg de storm en zei ,,Emmanuel !"
Op „Beelden en Stemmen", volgden haar „Rouwviolen." ze werden geschreven

na den dood van hem, met wien zij eens verloofd was.
„Ik kan zelf niet oordeelen," zoo schreef ze me, „over de waarde van die verzen.
1k schreef ze met tranen, de meeste dichtte ik terugkeerend van zijn graf. 't Leek
mij eigenlijk heiligschennis ze uit te geven
maar helaas ! daar eindigt een dichter
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toch altoos mee." Bijzonder trof mij hieruit „Uri Zonde," met den aanhef :
„Wie durft daar werpen den eersten steen
Op hem, die zondigde als meer dan een ?
Wie durft daar verklaren „Die man is slecht !"
En de oogen niet neerslaan, terwiil hij 't zegt ?"
En het slot
„Maar nu weerloos hij ligt in het donkere huis,
Waar hij vogelzang hoort noch windgeruisch,
Onverschillig en stil in zijn droomloozen slaap,
Nu kniel ik bij 't graf van mijn schoonen knaap.
En 'k vraag niet waarom en ik vraag niet hoe
Hij mij zoo heeft gehaat, die hem zoo heb bemind,
Maar ik dek met mijn lief de zijn zonde toe,
Als een zwervende moeder haar slapend kind
Met haar mantel beschermt tegen regen en wind."
Wat een zuiver-gevoeld, innig-schoon vers is dit en dan die laatste regelen,
zijn ze niet van een prachtig-ontroerende, ontfermende vrouwelijkheid ? „Rouwviolen" is wel een heel bijzondere bundel, vol smartelijke schoonheid !
Hoe Helene Swarth haar gedichten maakt, och, ze komen bij haar meest vanzelf.
„Ik wandel door den tuin," zoo vertelde ze me, „en er komt een gedicht."
Wordsworth heeft eens gezegd : „Poezie is het vanzelf overvloeien van machtige
gevoelens." 't Gaat haar vaak, zooals Mevrouw Westerbrink—Wirtz eenmaal zong :
„Daar ruischt een woord, daar wordt een lied
Ik zing het, maar ik schiep het niet.
Het is van mij en niet van mij.
Het maakt mij droef en 't maakt mij blij.
'k Vroeg niet, of mij zijn komst geviel,
Maar 't werd geboren in mijn ziel,
Ik weet niet hoe."
Maar ook heeft ze vaak pijnlijk de waarheid ondervonden van dat andere vers
van Marie Metz—Koning :
,,Zoo komen aarzelend nu mijn arme zangen,
Waar heel mijn overvolle ziel in leeft,
Met al haar lust en leed en hoog verlangen,
Bang-fladderend tot de menschen heengezweefd.
En 't recht, om wreed vertredend hen to ontvangen
Heeft zelfs de voet, waar 't vuilste veil aankleeft."
„Hoewel ik niet moraliseer in mijn gedichten," zoo verklaarde zij me eens,
-- hoe minder strekking, hoe liever — en niet de idie heb als kunstenaar een
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zeker geestelijk leiderschap uit te oefenen over de menschen, waartoe ik me trouwens
geheel onbevoegd gevoel, heb ik toch de overtuiging, dat ik ze aan de menschen
moet geven. Dat is heel pijnlijk soms. Maar ja, zoo voel ik het toch : Het is mij
geschonken, om te geven aan de menschen." Dergelijke gedachten vinden we in
sommige van haar verzen terug. Ruischt niet een lied door de korenaren, terwii I
de sikkels reeds worden gewet, waardoor zij vallen zullen ? Zoo zingt zij in „Verslagen graan" :
„Dock ik, die lag door Levensstorm verplet,
Rijs op, vol veerkracht en, hoewel ik zie
Dat reeds de Dood voor mij den sikkel wet,
Geef ik nog willig Al mijn melodie,
Al weet ik niet waarom en niet voor wie,
Wij1 God zoo wil, wijl 't is mijn levenswet."
Zooals de bloemen bloeien willen, de vogels zingen en anders niet, zooals de
halmen door hun dood het voedzaam brood willen geven, zoo ook zij. In „Berusting"
luidt het :
„Nu bloei mijn hart en geef uw lied
En vraag van 't leven anders niet.
Nu geef, mijn hart, gedwee en stil,
Uw leven ook, wen God zoo wil."
In haar jeugd voelde ze zich vaak aangetrokken tot de schilderkunst en in haar
toekomstdroomen, dacht ze dan graag eraan, wat er in haar leefde, te kunnen uiten
in kleur en lijn op het doek. Dit ideaal heeft ze echter weer spoedig losgelaten, omdat
ze er zich van bewust werd, dat haar talent niet in die richting lag, evenmin als
in die der muziek. Coleridge heeft eens gezegd : „Wie geen muziek in zijn ziel
heeft, kan nimmer een echt dichter zijn" en bij Shakespeare wordt bij monde van
Lorenzo in ,,De Koopman van Venetie" hetzelfde gevonden. Zoo zijn haar verzen
van een buitengewone muzikaliteit en al schildert zij dan niet met het penseel,
buitengewoon fijn zijn toch wel haar aquarellen, haar etsen met de pen. In
tegenstelling met Kloos, die deze verzen wel ongemeen knap noemt, maar toch
verre de voorkeur geeft aan haar liefde-sonnetten, meende Dr v. d. Valk, dat zij in haar
natuurgedichten het meest waardevolle bereikt. Trouwens de natuur moest op
haar dichterlijk gemoed wel een diepen indruk maken ; welk lyrisch dichter
wordt er niet telkens door geinspireerd ? De schoone landschappen bij Velp,
waar ze langen tijd woonde, voordat kennissen en meer cultureel leven haar naar
Den Haag trokken, waar ze zich toch niet thuisgevoelt, hebben menig natuurpoeem in haar doen geboren worden. Een bundel met enkel natuurgedichten ligt
thans voor uitgave gereed. 1k wil er nu den afschrijven uit den bundel : „Blanke
Duiven."
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Ijl rijzen blanke berken, als bouquetten
Van trillend zilver, op een lucht, die blauwt
Uit blonden grond, vol groepjes eikenhout
Die tegen 't blauw roodbruine vlekjes zetten.
En over 't klaar kanaal, dat drijvend houdt
Der berken beeldjes in onzichtbre netten,
Deint, zonder de oogen 't verzien te beletten,
Een bevend teedre nevel avondgoud.
En even trilt de herfstwind door de boomen
En als een lentesneeuw van bloesem rein,
Vlindert het zilver op de waterstroomen.
En 't heel tafreeltje is zoo van stemming fijn
En wazighelder als mijn najaarsdroomen
Vol bladerval in avondzonnenschiin.

Haar voorkeur voor het vrije buitenleven boven het woelige en lawaaierige der
stall, blijkt duidelijk, als ge hiernaast eens leest een vers als b.v. „Straat" (Uit
V erzen), aldus beginnend :
„Een trambel tjenkt met schelle, wreede klanken.
Een schrille gillach vlijmt door meisjespraat.
Een wagen dondert door de steenen straat.
Een orgel maalt muziek en honden janken."
en eindigend met een heimwee-uiting naar de natuur, die ook de smartelijkheid
van haar herinneringen wat verzacht. Zoo schreef ze me eens : ,,A1 wat ik denk
is zoo hopeloos droef, vooral sedert ik weer in Den Haag woon en weinig contact
meer voel met natuur en veel met herinneringen. Die zijn wel onvergetelijk, maar
hier meer nabij dan buiten." Meen nu niet, dat haar verzen van liefde en leed alien
geinspireerd zijn door haar eerie teleurgestelde liefde, alien betrekking hebben
op den jonggestorvene van „Rouwviolen." „In het leven van deze dichteres is het
nooit lang volop mooi weer geweest." (Kloos). Het dene verdriet volgde op het
ander ; zoo werd b.v. het schoone, bekende vers „Ik durf niet omzien" geschreven
na den dood van haar vroegere kinderjuffrouw, haar moederlijke vriendin, die haar
innig lief was. Toen van Eedens grof artikel waarover straks nog meer in
„De Twintigste Eeuw" verscheen, liet haar dit tamelijk onverschillig, omdat „die
lieve vrouw" Coen gevaarlijk ziek was en de vrees haar te zullen verliezen, haar
meer vervulde, dan lets anders.
Een bron, waaruit ook heel wat van haar gedichten zijn geweld, zijn haar droomen.
En zij, die naar den verborgen achtergrond der verzen hebben gezocht, om hieruit
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de levensgeschiedenis der dichteres op te maken, zijn juist door haar droomenpoezie
nog al eens in de war gebracht. Zoo is mij b.v. bekend de fantazie, waarmede vaak
het gedicht : „De dochter van Satan", (uit ,,Nieuwe Verzen") wordt omgeven.
„Zij was de dochter van Satan
En zij danste op een purger tapijt,
Dat was geweven, van harten zeven,
Die zij had gemaledijd."
mij is dit b.v. bekend van een docent op een hoofdacteMen weet te vertellen
cursus mede in verband met het volgende in dit gedicht, dat de dochter van
Satan een slecht meisje was, dat niet alleen verschillende huwelijken heeft ongelukkig gemaakt, maar ook de dichteres in het leed heeft gestort door de verleiding
van haar verloofde. Feit is, dat dit gedicht niets anders is dan de poetische weergave van een droom.
Maar naast haar droomen, is het ook het kind, dat haar telkens weer tot haar
zangen inspireert. Als zij kinderen ontmoet in haar droeve leven en ze staart in de
blij-opgewekte, open oogen, als ze haar naieve vragen doen, vaak voortgesproten
uit het ongerept-reine kindergeloof, dat zoo benijdenswaardig bezit, dan wordt
haar hart gevangen door de bekoring der onschuld, dan ziet ze haar eigen jeugd
weerom en de droeve tragedie, die daaruit is gegroeid, dan omhult haar deernis
dat kind en welt uit haar hart de tang. Kindergestalten, we zien er vele in haar
werk. Ik denk b.v. aan dat groote, epische gedicht „Bertha's Brief", een blank vers,
waarin zoo gevoelvol het leed wordt beschreven van een meisje, die, nadat eerst
haar zusje gestorven is, ook nog de liefde moet missen van haar moeder, daar deze,
die niet over haar doffe smart kan heenkomen, in haar sombere gedachten maar
steeds bij de doode vertoeft en het levende kind vergeet. In geen van haar vele
bundels komt dit gedicht voor, dat in tegenstelling met het meeste van haar werk,
blij-eindend is. Ze schreef het eens in een kinderalbum en men vindt het than
hier en daar in een bloemlezing weer terug.') Een heele serie verzen over „Kinderen,"
die ze meest alien persoonlijk heeft gekend, ligt nog in haar schrijftafel en zal
wellicht binnenkort verschijnen.
Ben klein nichtje sprak met haar eens over de vogels, die zongen in den tuin
,,Zeg tante, ik wou, dat we de vogeltaal konden verstaan, dan wisten we ook, hoe
het er in den hemel uitziet. En een neefje vroeg : „Is u wel eens in den hemel
geweest ?" Deze vraag werd aanleiding tot het gedicht : „De Hemelpoort," voor
mij, den der meest geliefde verzen uit deze groep.
„Het kindeken zag mij in de oogen
Met dien blik, die in zielen leest
En vroeg mij, teeder bewogen
-- „Ben jij in den Hemel geweest ?"
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Nam het niet te veel ruimte in, gaarne citeerde ik het in zijn geheel ; nu volge
enkel nog de slotstrophe :
„En die pijn voel ik aldoor knagen,
Als een wonde, die nooit geneest —
Neen, kindje, hoe lc& je dat vragen ?
Ilc ben nooit in den Hemel geweest."
Wat een diepte van gedachten, maar ook van leed kan daar zijn in een menschertziel ! Dat zult ge met me medevoelen, als ge U eens stil en rustig wilt overgeven
aan de ernstige lezing van haar beide dramatische gedichten, haar herfstspelen :
„Dolorosa" en „Mara," het laatste vooral. Het eerste wordt zoowel naar cornpositie als inhoud verzwakt door het zelfmoordeinde. 't Is me niet doenlijk, in dit
verband van den enkel artikel, ze te behandelen, maar ze zijn van een smartelijke
schoonheid ; ze maken U stil en droef ; ge staart in ongekende diepten. Met de idie
behoeft ge het niet eens te wezen, om toch de zeer zeldzame ontroering ervan te
ondergaan en zoo Uw hart er gevoelig voor is, zult ge, daar de dichteres in de
hoofdpersonen veel geeft van haar zelf, ook beter haar leeren kennen, die ze schreef;
zult ge veel begrijpen van haar houding, niet alleen maar tegenover de liefde, maar
ook tegenover tal van geestelijke vraagstukken, tegenover de kunst, tegenover het
geloof en den godsdienst, die haar maar niet loslaten, doch waarin ze den vrede
nog niet gevonden heeft. Dit alles, in schoonen vorm geuit, maakt ze een afzonderlijke, diepere beschouwing ten voile waard. 'k Wil er thans niet meer van
zeggen, dan nog dit : Ze werden niet geschreven met het doe!, dat ze eens gespeeld zouden worden of met de gedachte daaraan ; ze drongen zich aan de
dichteres in den dramatischen vorm op en daarom alleen schreef ze hen zoo. Wel
werden ze eens opgevoerd door dilletanten. „Dolorosa" b.v. door de onderwijzersvereeniging te Groningen met mevrouw Begeer in de hoofdrol. Het spel voldeed
daar zeer. Ook droeg deze zelfde dame het werk eens voor op een avond van
„Oefening kweekt Kunst" in Den Haag. Helene Swarth woonde zeif de voordracht
bij, doch deze liet haar koud, daar het spel te nuchter werd opgevat. „Mara",
werd het eerst gepubliceerd in „Groot Nederland" en in 't algemeen niet begrepen. Het eenige, wat de critiek erover wist te beweren, was, dat er tusschen
lente en herfst ook zomer komt en dat de schrijfster na Primavera's dood, Mara
geen zomer, maar dadelijk herfst gaf. Werd ook het zomertijdperk in het leven der
dichteres niet overgeslagen ? „Zij is een kind van het herfstgetij." (Querido).
Al hecht ik aan het dramatisch werk van }Mine Swarth, zooals U gemerkt
hebt, een tamelijk groote waarde, in de eerste plaats is zij toch de lyrische dichteres;
in het lyrisch genre ligt haar groote kracht. Hiervan is zit zichzelf niet altijd bewust
1)

B. v. in „Verzen " van Dr J. Aleida Nijland.
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geweest, een verschijnsel, dat in de litteraire historie trouwens meer voorkomt.
Petrarca, dien wij alleen kennen als de dichter van sonnetten en canzonen, hechtte
zelf groote waarde aan zijn Latijnsch epos „Africa" ; Paul Ronsard hield zich voor
een episch dichter van beteekenis, doch leeft slechts voort in zijn lyriek. Van
Tennyson is bekend, dat hij met voorliefde drama's schreef, maar hij bracht nooit
een tooneelstuk voort, dat zelfs zijn tijdgenooten maar voldeed. Huygens begon
zijn Trijntje Cornelis als een episch gedicht, bedacht zich en veranderde het in
een klucht. Een viertal ontwerpen worden nog bewaard van Miltons „Paradise
Lost", waaruit de pogingen blijken deze stof dramatisch te verwerken. Selma
Lagerlof had het eerste hoofdstuk van haar „Gästa Berling" in verzen geschreven,
want zij wilde van dat werk een romancen-cyclus maken. Daarna veranderde zij
van plan : een tooneelstuk zou het worden. Maar het eerste bedrijf voldeed haar niet ;
zoo beproefde zij het dan met den roman, in welken vorm het werk dan ook verscheen.
Zoo heeft Helene Swarth ook verschillende proza-bundels geschreven, die echter
bij haar dichterlijken arbeid, verre ten achter staan en door de critiek dan ook
lang niet zoo gunstig werden ontvangen. Toch gaf ze verleden jaar nog een bundel
met enkel prozawerk uit. „Er zijn nu eenmaal ook dingen," zei ze me, ,,die in
proza gezegd moeten worden."
De critiek is Helene Swarth ook overigens niet gespaard gebleven ; ja smaad
en verguizing zijn meermalen haar deel geweest, al hebben de meest vooraanstaanden in de litteraire wereld het telkens weer voor haar opgenomen. Werd de
groote verdienste van haar werk eerst algemeen erkend, „haar massa-productie echter
in denzelfden toon tot op den huidigen dag," zegt Prof. Prinsen„.deed velen twijfelen
aan de echthheid, de zuivere gevoeldheid van haar werk." Aanstonds stond men
met het oordeel gereed : „Deze dichteres poseert." In een harer brieven schrijft
ze mij : „Aan poseeren heb ik mij nooit schuldig gemaakt. Dat een dichter, na
een groote smart te hebben overwonnen, door een nieuwe illusie misleid, een
nieuwe smart te lijden krijgt, die ook om uiting vraagt, is toch iets, dat joist bij
een dichter, meer gebeurt. Van de meeste dichters weten wij te weinig af. En
als twee menschen hetzelfde ervaren, glijdt het langs den eenen heen en breekt
den anderen. — Niemand kiest zijn levenslot."
Herman Robbers zegt : „Helene Swarth, hoe werd zij vaak gesmaad en belachen
eerst omdat liefdeklachten voor het bedaard-nuchtere, op de dagelijksche praktijk
gestemde gemoed der meeste hollanders nu eenmaal vlug iets lachwekkends plegen
te hebben, later . . . . ? Och, eigenlijk om precies hetzelfde, maar toen heette het
zoo jammer ; zij herhaalt, imiteert zichzelve, bereikt niet meer haar vroegere
hoogte ; — ik zeg U, in de pure lyriek is het moeilijk oud worden; het wreede
publiek, ook het „beste" eischt voortdurende stijging, zelfs van kunst, die alleen
door het vuur der pijnen onderhouden wordt."
Als aanvaller trad a.o. Fred. van Eeden op. Bekend is, wat deze schreef in 1902
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in zijn opstel over : „Woordkunst" : ,,Maar wie zai ons met verstandelijke redenen
uiteenzetten, waarom dit wel edit is en het vorige niet : Is de beeldspraak zuiverder?
De visie scherper De klank sonoorder De gedachte dieper ? De stemming — nu
ja, wat is dat ? Ook de dichteres heeft stemming willen weergeven. Ze heeft zelfs,
naar ik vrees, op stemming geaasd met professioneelen hartstocht. Ze gaat niet uit
wandelen of ze loert onder den indruk van haar verantwoordelijkheid als Neerlands eerste dichteres of er hier of daar geen stemmingsbeeldjes fladderen, die zij
dan kan verschalken in een keurig geborduurd son-netje. Doch dat gaat zoo
maar niet. De vlindertjes kreukelen. Man fahlt die Absicht and man ist verstimmt."
Deze gedachte is nog vrij onschuldig bij de grove verwijten en beschuldigingen,
die hij daarna aan haar adres heeft geuit en die hij voor critiek op haar werk.
wilde doen doorgaan ; hij, die zichzelf zoovaak beklaagde, verkeerd begrepen en
beoordeeld te worden ; maar die dan zeide: „Wie deze mijne woorden niet ziet als
levende vingers, blank en hartstochtelijk omgrijpend het allermeest geliefde, angstig
omklemmend, wat meer is dan de Gedachte denken en het hart voelen kan, die
begrijpt ze niet." Trouwens, dat Helene Swarth misschien stof, stemmingsvolle
stof zocht, om haar poetische geest te kunnen uiten, mag van Eeden haar niet verwijten, gesteld al, dat dit zoo was. Schiller heeft eens gezegd : ,,Menig wezenlijk
dichtwerk wordt niet geboren uit de levendige voorstelling van eenige stof, maar
vaak uit een behoefte aan stof, uit een vagen drang tot het uitstorten van gevoelens, die zich willen uiten." Bij Bilderdijk lezen we in den aanhef van zijn
gedicht : „Zangzucht"
” Wat zing ik, wat zing ik ? mijn hart wil een zang
En tracht zich een voorwerp te vinden."
En Beets zegt in een zijner weinige mooie gedichten : „Zangdrift," met andere
woorden al precies hetzelfde.
Frater Horsten weet zelfs precies het jaartal te noemen, waarin Helene Swarth,
had moeten ophouden met dichten, omdat toen de zuivere emotie als scheppingskracht niet meer aanwezig was ; dat was, zegt hij, in 1902. Hoe hij daar nu aan
komt, begrijp ik niet, maar hem nemen we dat niet zoo kwalijk ; van Eeden echter
kon beter weten. Van hem is ook de onovertrefbare grofheid : „Ik zou de poezie
van Helene Swarth wel snert willen noemen, indien ik door deze vergelijking
niet te kort deed aan een zeer voedzaam gerecht." Helaas weten niet velen, wat
mij toevallig wel bekend is, dat hij, over zijn persoonlijk-grievende en grievendpersoonlijke woorden, die spoedig een groote bekendheid hadden, zoo zelfs, dat
zij aan den verkoop der verzenbundels belangrijke schade hebben aangebracht,
zijn leedwezen heeft betuigd. Hij deed dit in een noot onder een courantenartikel
in 1908 voor zijn vertrek naar Amerika, een noot, die natuurlijk niet of nauwlijks
gelezen werd, nog minder bewaard bleef. Dat teekent weinig grootheid van karakter
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„Luister, 'k heb mijzelve en de wereld beloofd,
Zingen wil ik, tot doodzweet omperelt mijn hoofd.
Zie de dichterkroon wordt mijn haren betwist,
Door der vijanden nijd, door der hateren list."
Maar van Eeden en Horsten staan maar niet getweeen. Velen, die alleen maar
verzen waardeeren, als de pure schoonheid hen dadelijk treft, vinden, dat telkens
weer datzelfde motief, op hoe verscheiden wijze dan ook vertolkt op den duur toch
eentonig, ja vermoeiend en vervelend wordt. Dit nu is begrijpelijk ! Hierbij komt
nog, dat er inderdaad een verschil is tusschen haar latere poezie en haar jeugd,
werk, dat voor dezulken het genieten mo gelijk maakt. „Haar huidige kunst," zegt
Willem Igloos, „is meestal even kalm-koel, stil-sterk gedragen en hoog-rustig als
de eenig-wezenlijk-klassieke." 't Is met haar poezie als met sommige sonnetten van
Perk ; aan den buitenkant lijken ze wat stijf en gekunsteld, mede door de structuur;
uiterlijk merkt men er weinig ontroering aan en bij oppervlakkig lezen gaat men
over de wezenlijke schoonheid heen, zonder die te bespreuren. Velen, die haar
beschuldigden van eentonigheid, bleven slechts aan de oppervlakte van haar werk.
Bij het lezen van verzen is altijd een zekere overgave en ontvankelijkheid noodzakelijk ; hier daarentegen begon men bevooroordeeld — men wist immers al vooruit,
waarover het weer gaan zou — men las met een onverschilligheid, die hyper_ ,
critisch maakt. Maar de herinnering aan vroeger werk mag nu eenmaal niet, wil
men eerlijk zijn, zoodanig worden gebruikt bij de waardeering van latere gedichten.
leder dezer moet op zichzelf worden beschouwd, zoo, alsof men nooit iets vroeger
van haar gelezen had en dan vrage men zich of of het leeft en schoonheid heeft,
of het inderdaad een kunstuiting is. Wie dat eerlijk en onbevangen doet, zal met
Mr. J. C. Bloem getuigen, zooals hij dat deed in zijn recensie van den bundel „Late
Rozen" „Aldus doet zij ons aanschouwen een, vooral onder de moderne dichters
bijna uniek voorbeeld van een talent, dat levenslang van dezelfde, gelijkmatige
kracht is gebleven." Al ziin sommige gedichten beter, andere minder geslaagd, zooals
trouwens ook in haar vroegere bundels het geval was, persoonlijk geloof ik gaarne,
in wat ze me schreef : „Ik kan u verzekeren, dat ik nooit iets heb geschreven, dat
niet gevoeld was en spontaan uit mijn innigste zelf geweld. Als ik niets voel of
te zwaar geslagen ben, om mij te uiten, schrijf ik geen verzen. En 't is best mogelijk,"
zoo voegde zij er eenigszins bitter aan toe, „dat de velen, die wenschen, dat ik nu
maar ophoud met dichten, al gauw hun zin zullen krijgen." Als voorbeeld van
een harer latere gedichten volge than dit beeld van haar eigen levensavond
,,De grijze vrouw droomt in de schemering
Daarbuiten ruischt met klagend zoet gezing
Novemberwind in rosbruin eikenwoud.
Zij overziet haar lezen, peinzend houdt
Zij 't bleeke hoofd in bleeke hand gesteund
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En luistert. — Hoor hoe 't stervend bosch nu kreunt 1
Ze is moe van 't zwerven door het levensland
En wacht den dood. — De roode zonnebrand
Is achter 't bosch verzonken en gebluscht.
Uit grijze wolken daalt een bleeke rust.
Wind waait haar regendroppels in 't gelaat,
Een herfstblad hecht zich aan haar rouwgewaad.
Zij is alleen, ontrouwe lief de ging.
Haar bleef de troost niet van den weduwring.
Geen kind vervroolijkt de al te kalme kluis,
Mengt stap en stem in 't somber windgeruisch,
Geen teeder meisje, dat om kussen vraagt,
Geen sterke zoon, die vroom haar schreden schraagt,
Geleefd is 't leven en zij wacht alleen,
In stil herdenken. Willig ging zij heen,
Zoo in den dood niet bleef de erinnering
En klankloos weent zij, in de schemering."
Zie, als ge den weemoed hebt gevoeld, die daar spreekt uit dit zelfportret en
ge aanschouwt daarnaast met aandacht het olieverfschilderij, dat Rosa Spanjaard
op haar zestigsten jaardag van haar maakte, dan zult ge niet den moed hebben,
zoo ge de echtheid van beide aanvaardt, deze dichteres al die dingen te verwijten,
die de schimmen tegen „Mara" uiten in haar dramatisch gedicht van dien naam
en die zeer juist weergeven, wat menschengedachten aan beschuldigingen tegen
haar en haar werk hebben ingebracht ; dan zult ge deernis hebben met deze eenzame, door het leven geslagene, zelfs al zoudt ge, met zuster Godelieve in „Dolorosa"
zeggen : „Ja, maar door eigen schuld !"
Ook haar latere werk vindt nog bij velen dankbare erkentenis voor de schoonheid,
die het ongetwijfeld biedt. Op haar zestigsten jaardag is zij van regeeringswege
officieel gehuldigd en werd haar, evenals Kloos en van Deyssel een subsidie toegekend.
zij woonde toen te Velp, in een pension en hoewel zich een huldigingscomite had
gevormd en zij met blijken van belangstelling werd oversteipt, was 't toch niet zoo
feestelijk als in een eigen thuis. Bij die gelegenheid verscheen ook een „Keurbundel" bevattende honderd door de dichteres zelf gekozen gedichten, een enkel
werd geplaatst op aandrang van een vriendin, terwij1 zij bij keuze, door omstandigheden, ook gebonden was aan de uitgaven van haar werk bij van Kampen. In dezen
keurbundel staat ook een reproductie van het portret van Rosa Spanjaard.
Ook in het buitenland worden haar gedichten gewaardeerd. Otto Hauser noemt
in zijn in 1901 verschenen werk : „Die niederlAndische Lyrik von 1875-1900,"
als de twee eerste groote figuren, die men in dit tijdperk ontmoet Jacques Perk
en Helene Swarth „die een onverwachte, wonderbare bloei deden aanschouwen
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der lyriek, in het, om de nuchterheid zijner poézie, beruchte Holland." Eveneens
vertaalde hij een bundel harer sonnetten in het Duitsch, uitgekomen in de serie
„Aus fremden Garten", waarin hij ook van Eedens „Ellen" liet verschijnen. }lane
Swarth noemt me de vertaling van Hauser „nogal goed", in tegenstelling met een
andere Duitsche, die van Else Otten, die haar bedoeling lang niet altijd begreep.
Van een gedichtje „Joyeuse Entrée", de komst der poezie in haar leven, maakte deze het
binnenkomen van . . . een vriendinnetje ! In 't Fransch werden gedichten van haar vertaald „Vers Libres" door Fritz v. d. Pijl, een te Parijs wonend Hagenaar, in het
Engelsch door van Noppen; ook zijn er nog vertalingen in het Deensch e n Italiaansch.
In een pas verschenen Fransch werk „La Hollande Commerciale, Industrielle,
Litteraire, Artistique", leest men over de tachtigers en negentigers in onze litteratuur o.a. : „Noch Gorter, noch Kloos, noch Fr. v. Eeden, noch Henr. Roland
Hoist kunnen verwachten, dat hun gedichten ooit in Frankrijk gewaardeerd zullen
worden, maar men moet toch tenminste enkele woorden zeggen van een dichteres,
die hen alien in roem overtreft en die zeker de eigenaardigste figuur der Nederlandsche litteratuur is. Zij beet Helene Swarth."
an ding is er echter in haar werk, waarover sommige Nederlandsche bewonderaars zich lichtelijk ongerust schijnen te maken, dat is de religieuse gedachte, die
hen herinnert aan een geloof, waarmede zij al lang meenen te hebben afgedaan.
Dr. Jan Walch noemt als eenig bezwaar tegen haar bundel „Late Rozen," dat haar
Christus-beschouwing een bedenkelijk antiek tintje krijgt.
En Willem Kloos, haar trouwe ridder in het litteraire kamp, die getuigde : „Heine
Swarths kunst, zich steeds vervolmakend, is klassiek geworden ; ik durf aan haar
verzen dan ook gerust het eeuwige leven voorspellen, omdat het wezenlijk-klassieke
nooit kan vergaan," verraadt eveneens zijn onrust, als hij schrat in zijn „Nieuwe
Litteratuurgeschiedenis" van 1923: „Al spreekt de dichteres wel eens over God
in deze verzen, ik geloof niet, dat zij daaronder den god der kerkgenootschappen
verstaat, maar wel de onpersoonlijke of liever bovenpersoonlijke essentie van het
Zijnde, al zou men uit sommige harer verzen kunnen afleiden, dat zij in een persoonlijk verband tusschen zich en de godheid geloof t, zooals dat ook van den
mensch tot zijn medemensch kan bestaan. Doch dat zal een overblijfsel van haar
vroegere, meer kinderlijke kerkgeloof zijn, waaraan het zeer moeilijk schijnt, zich
later te ontworstelen, als het eenmaal met kracht en beleid in de hersenen van een
8 of 9 jarige werd gedrukt." Wellicht dacht hij daarbij aan verzen als dit :
„Is twijfel zonde, zonde draagt haar straf
In 't eigen wezen, als de vrucht haar pit :
En smart is al, wat ongeloof mij gaf.
0 Christus, Christus ! luistet toch naar dit :
Is liefde Uw zijn, van liefde hang ik of
Rood als scharlaken maakt ge als sneeuw zoo wit."
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En op Christelijke hoogtijden voelt ze het wijken van haar kindergeloof als een
Bemis. 1k denk aan „Kerstnacht" :
„0 lieve Heiland, zie meelijdende aan
Hoe zwaar ik draag vol somber zondebloed,
Dit kranke hart verkankrend mijn gemoed
Neem uit mijn boezem, al te lang belaan
Dit smartenhart en geef me een nieuw, een goed,
Een zalig hart."
En kent ge dit simpel liedje :
„Had ik U gevonden,
'k Hechtte me aan Uw kleed
Bevend biechtte ik U mijn zonden,
Al mijn zonde en al mijn leed.
Had ik U gevonden,
'k Liet U nooit meer los,
Eeuwig aan Uw dienst verbonden,
Als een kind in reinheidsdos.
Had ik U gevonden,
'k Hoorde Uw stem van ver
'k Smeekte Uw engel, mij gezonden
Neem mij mee naar de avondster."
De heeren kunnen in zooverre gerust zijn : Nag heeft ze niet gevonden, den Weg,
die leidt naar het Vaderhart.
In din harer brieven van zeer recenten datum schreef ze me : „Ja, 't zou
heerlijk zijn, te gelooven, niet even, in een mooie stemming, maar blijvend," en
„Voor mij is en blijft Christus de vereerde en teeder geliefde Meester, zooals
ge in tal van verzen lezen kunt ; maar deze edele geloofsheld kan voor mij niet
dezelfde beteekenis hebben, als voor hen, die een God in Hem aanbidden. Misschien
kom ik daar ook nog toe. Het lijkt mij zoo benijdbaar."
Als dat geschiedde, dan zou zij wellicht ook nog vinden den nieuwen klank van
't God gewijde lied, maar wat zeker is :
,,Zij hoorde in 't suizen van den wind,
Geef mij Uw liefde, weenend kind,
Uw liefde en al haar wonden."
Zij zou vinden de rust, die Christus schenken wil, aan alien, die vermoeid en
beladen, de toevlucht nemen tot Hem, een rust, die hooger is dan vreugde en
heiliger dan haar smart.
Ginneken, Dec. '25.
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Eenzaamheid, door J. Treffers. Amsterdam, Uitg.-Mij. Elsevier.
De zielkundige ontleding van den eenzame, die in het leven alleen staat, omdat z'n karakter
anders is dan dat van anderen, omdat hij de noodige harmonie niet vinden kan tusschen levenswerkelijkheid en levenshouding, is een zeer gewoon thema voor den modernen roman-auteur.
Met de gewenschte varieteit in de persoons- en locaalbeschrijving is deze stof de gewilde blijkbaar ook bij het rornanlezend publiek.
De auteur J. Treffers gaf reeds meer dan een proeve van deze roman-soort, een bewerkte
in „Eenzaamheid" het gegeven opnieuw, hier in de teekening van Marcus van Haaren, die z'n
zelfstandigheid en eigen inzicht trach tte handhaven tegenover z'n meisje, straks z'n vrouw,
Jeanne — maar 't altijd verliest en daarom, ondanks uiterlijke voorspoed, ongelukkig is. Hij heeft
rondom zich, in de familie- en kennissen-wereld al veel gezien, dat hem sceptisch deed denken
over liefde en liefdesgeluk, en wat hij zelf ondervindt tijdens z'n verloving en later heeft z'n
gedachten niet veranderd. Daarbij is hij zwak van karakter, onderhevig aan allerlei invloed,
geneigd om to verlangen naar wat er niet is en daardoor ontevreden in het bestaande, al lijkt
dit ons, lezers, niet zoo slecht. Een type dus van een moderne-roman-figuur, rondom wien zich
al het gebeurde voltrekt, dat bij zoo iemand behoort, tot en met de scheiding en de daarop gevolgde
hereeniging (de nieuwste variant !) de gedesillusioneerde, die zoekt in 't cabaret en in de kerk,
maar „het" nergens vindt, (omdat hij zelf niet weet, wat hij onder „het" verstaat) en dan
telkens bitterder gaat denken over het leven en de menschen, vooral ook over God en godsdienst.
Het boek is gesierd met de uiterlijke qualiteiten, die den modernen roman kenmerken, maar
C. T.
behoort ons desondanks niet.

Selections from the Pre-Raphaelites, bewerkt door Dr. B. C. Broers.
Judith Renaudin Pierre Loti, Drame en cing actes, sept. tableaux par
J. W. Marmelstein.
De Gouden Poort, door Prof. R. Casimir, Ds. G. Horreus de Haas
en Mr. Hein Willemse.
Uitgaven van J. B. Wolters U. M. Groningen, Den Haag 1925.
De eerste twee zijn schooluitgaven : teksten met verklarende aantekeningen.
De Gouden Poort is een bloemlezing, samengesteld in opdracht van de Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken. De aanleiding tot deze bloemlezing is
dus niet een literaire. De samenstellers hebben echter voorop gesteld, dat ze alleen hun keuze
zouden doen uit stukken met letterkundige waarde. Ook hebben zij hun stof niet beperkt tot zuivere
„afschafferslektuur", maar is het geven van stukken van idealistiese strekking hun doel. Zo
zijn de stukken van zeer uiteenlopende aard. Soms vraagt men zich zelfs af, of dit (bv. de parabel
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der drie ringen uit Nathan der Weise van Lessing) ook al hoort tot de „stukken, die uitdrukking
geven aan gevo,iens, die de drankbestrijding bezit of moet bezitten."
Maar enfin, we zijn verder natuurlik niet afkerig van een bloemlezing, samengesteld uit ideele
motieven en wensen samenstellers en N. V. succes. De korte inleidingen zijn niet altijd wat ze
bedoelen te zijn „hulpmiddel tot een goed begrip van het opgenomen werk." Daarvoor geven
v. H.
ze deels te veel, deels te weinig.

Laaiende Vlammen. Marj. Barkley Mc Clurie. Bewerking van Jhr. R.
H. G. Nahuys. Uitgave W. de Haan, Utrecht.
De firma de Haan geeft een serie „Succes romans" uit als een „internationale bibliotheek
van de meest gelezen werken der Romanliteratuur". In deze serie der „meest gelezenen" is het
bovengenoemde boek verschenen. Op de achterzijde van het omslag verklaart de uitgever dat
de Succes Romans „in een artistiek kleed het beste geven wat de hedendaagsche wereldliteratuur
voortbrengt". Over artistiek kleed gesproken : de snorkerige omslagplaatjes grijnzen U van achter
de ruiten van vele boekwinkels aan en groote vellen papier verkondigen U, leesgrage, dat de
Succesromans, de Internationale Bibliotheek van enz. enz. te koop zijn voor een gulden en
vijftig cents per 300 pagina's. 'n Koopje ? Maar daarvoor krijgt U ook het beste van het beste
hoor ! Voor dat geld leest ge ook b.v. het volgende (pag. 36-37 van het hier aangekondigde
deel) : „Toen ze ditmaal had uitgesproken, zeide Angus haar dat de beslissing of hij al dan niet
ongehuwd zou blijven bij haar lag. Nog alvorens Mary haar antwoord had gegeven wist ze zich
niet te hebben bedrogen met alles wat ze omtrent Angus als minnaar had gedacht. Hij was
inderdaad niet alledaagsch en geweldig overtuigend (sic !) zoodat Mary hem binnen twee maanden
huwde. Gedurende de achttien jaren die daarop gevolgd waren, waren (1!) zij gelukkiger geweest
dan eenig echtpaar sedert het ontstaan van de wereld. Hun huwelijk zou gelukkig moeten zijn
want een uitweg bestond er voor hen niet (??). zij kwamen in hun verlovingstijd overeen, dat het
zou zijn, een kameraadschap van volledig elkaar vertrouwen en begrijpen. Er hadden zich
natuurlijk moeielijke tijden voorgedaan, doch naarmate de tijd zich voortspoedde, minder, en
tegen den tijd dat Francis geboren was, waren zij nagenoeg zoo volmaakt een als twee menschelijke wezens kunnen zijn."
Een paar pagina's terug (bl. 32) leest men tot zijn groote verbazing 't volgende :
„Hij ('n orthodoxe dominee) sloeg „Groote Vriendschappen" weer open, Abelard en Heloise
dat was een schoone vriendschap, zuiver Platonisch, een zeldzame vriendschapsband. Daarvan
zou hij de jongens eens vertellen, de tweelingen James Mc Cosh en John Calvin, stoere knapen
maar (!) die het schoone wisten te waardeeren."
De lezer zal, na dit citaat over de zuiver platonische vriendschap (!!!) van Abelard en Heloise
wel weten wat „het schoone" is. Mocht hij het echter nog niet weten dan leze hij de opdracht
van het boek aan Mary Conwell Barkley en James Morrison Barkley en „aan alien die, als zij
bezield worden door het Laaiend. Vuur des Geestes en getemperd door de Milde Opvatting
van het Begrijpen en aan alien die veel en velen liefhebben, doch zich zelf het minst."
Houd mij ten goede lezer dat ik U de geschiedenis niet verhaal. Laat ik het bij deze opmerkingen mogen laten anders zou ik U moeten ergeren met te vertellen van een meisje van
acht jaar die in een sinaasappel „prikte" met een lepel „waarvan het holle gedeelte van goud
was" ; ik zou U moeten mededeelen dat 'n orthodoxe dominee in hetzelfde Detroit waar dat prikken
met een lepel in die sinaasappel plaats had een mevrouw over de dood van haar Philip troost
op een wijze die U het bloed naar de wangen jaagt van verontwaardiging. Tenslotte ook zoudt
ge hooren dat Francis Dick verzoekt toch „wat vriendelijker van God te denken" nadat deze
heer Dick zich over den Bijbel heeft uitgelaten tegen deze predikantsdochter op een wijze, die
ik niet anders dan verachtelijk kan noemen.
De vertaling is evenals het verhaal : slecht. Ik hoop van harte dat er boeken in diezelfde serie
van de Haan zijn verschenen, die hooger staan. Is dat niet het geval dan zal men zich moeten
schamen gezien te worden met zulk een prul in de handen.
P. H. M.
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,,Voor de Jeugd". Tijdschriftje voor kinderen. Uitg. J. N. Voorhoeve,
den Haag.
„Voor de Jeugd" is een voortzetting van „Voor de lieve kleinen" dat maar even 66 jaar
heeft bestaan. Blijkbaar achtte de uitgever het noodig zijn blaadje in een nieuw gewaad te
steken en we kunnen niet ontkennen dat het ons thans, nu het, duidelijker dan te voren gedrukt en in grooter formaat voor ons ligt, aangenamer aandoet. Om het titelplaatje zijn aan de
zijden de jaargetijden get ypeerd. Jammer vind ik het dat de twee geitjes bovenaan opspringen
tegen het witte vakje waarin de titel van 't tijdschrift staat gedrukt.
De bedoeling van de verhalen is „aan kinderen door pakkende verhalen het Evangelie naar de
Schrift duidelijk voor te stellen." Wat dit eerste nr. betreft is de uitgever daarin stellig geslaagd.
Bij het vele goede werk dat de firma Voorhoeve jaren lang verricht sluit deze uitgave uitstekend aan.
P. H. M.

,,Granida". P. C. Hooft. Uitgegeven en toegelicht door Dr. F. A. Stoett.
Letterk. Panth. W. J. Thieme. Zutphen 1925.
De firma W. J Thieme gaat voort de nieuwe drukken van de deeltjes in het Klassiek Letterk.
Pantheon in vergroot formaat uit te geven. De oude nrs. zagen er dan ook vaak wel wat al te
zielig uit. Deze Granida uitgave, evenals de in 1919 verschenen 3e dr., door Dr. Stoett bewerkt
geschiedde naar het Amsterdamsche Handschrift, verschilt voor zoover ik kan nagaan slechts in
zooverre van de vorige dat de bibliografie over Granida met een enkele titel is vermeerderd.
De uitgave ziet er uitstekend uit en zal stellig weer spoedig moeten gevolgd worden door
een vijfden druk.
P. H. M.

Keur uit de Letterkundige Nalatenschap van Dr. H. T. Oberman,
Rotterdam, J. M. Bredee z.j. (1925).
Nadat op 9 November '24 van Dr. H. T. Oberman een bundel Jeugdpreeken verscheen,
waarvan sedert dien datum ongeveer 4000 ex emplaren werden verkocht, hebben thans enkele
vrienden van dezen te vroeg overleden Rotterdamschen predikant een keur uit zijn letterkundige
nalatenschap uitgegeven. Het is een flink boekdeel van bijna 500 pag. en bevat in twee gedeelten
een dertigtal artikelen, predikaties en studies van Dr. Oberman. Het eerste deel is zuiver theologisch, het tweede bevat letterkundige studies. Het boek bevat vele mooie stukken. Behalve die
waarover alleen een theoloog een oordeel vellen kan als b.v. „De Synode van Dordrecht" vinden
we het interessante „Paulus en de Vrouw" in welk opstel de schrijver betoogt hoe en waarom
het hedendaagsche Christendom tinders staat tegenover de vrouw in de Gemeente dan Paulus,
en de Gemeente van zijn tijd. 't Spreekt wel vanzelf, dat wij ons niet wagen aan bespreking en
beoordeeling van deze en andere in den bundel voorkomende theologische studies. We noemen
slechts uit dit eerste gedeelte de opstellen „Guido de Bray" „De predikant als Docent" „Liturgie"
en „Spaansche Broeders" als zeer lezenswaard. Maar behalve deze stukken staan er in dat eerste
gedeelte nog een paar predikaties die vooral ons hebben getroffen, die Oberman hebben gekend
als Jeugdpredikant. Bij de herlezing van „De Arendsjongen" en „De beteekenis der Opstanding"
(laatste jeugdpreek) zien we de flinke fiere gestalte van dominee weer op de kansel, we
hooren weer zijn stem, zijn meesleepend bezielend woord en we betreuren het dieper dan tevoren
dat hij van ons wegging. Wat had hij een invloed op ons jongeren ! Hoe wist hij op iedere
eerste Zondag van elke maand ons op onvergelijkelijk schoone wijs het aloude en steeds nieuwe
Evangelie te brengen, hoe kon hij ons opbeuren, vermanen en troosten, ons sterken en kracht
meegeven voor de strijd met het Leven ! Van hem kan getuigd worden wat Dr. Gunning van
Foerster zegt : „Hij hamerde het in ons geweten zoodat we er niet meer aan ontkomen konden
dat alleen Christus ons de zieleleiding waarnaar wij alien snakken, kan geven, dat Hij alleen
ons kan leeren hoe wij er niet komen zonder het offer".
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Deel twee bevat, zooals ik al zeide, uitsluitend letterkundige studies. Wie van de Rotterdammers Dr. Oberman enkele jaren geleden heeft gehoord over Boutens zal gretig grijpen naar de
twee studies over dien dichter : „Boutens" en „De Hoofdgedachten bij Boutens". Wij bewonderen
de fijne literaire smaak van den schrijver. Wie over Boutens wil lezen, wie deze moeielijk te begrijpen dichter wenscht te benaderen kan geloof ik niet beter doen dan deze twee studies te lezen.
Een oude bekende is het artikel „Is Lioba klassiek" dat in „Stemmen des tijds" heeft gestaan.
Na de zeer mooie studies over „Rabindranath Tagore" „Het Nibelungenlied" en „De geestelijke
achtergrond van Hamlet", van welk laatste opstel wij vooral genoten, vinden we „Vijf Dostojefskilezingen" die de laatste bladzijden van het boek vullen. We moeten de lezers echter op een teleurstelling voorbereiden. Wanneer men denkt, bier de voordrachten te vinden die Dr. 0. voor de
Volksuniversiteit zou gehouden hebben, ware hij blijven leven, dan heeft men het mis. Wat we
bier te lezen krijgen zijn niet meer dan de aanteekeningen over die lezingen. We zijn echter
blij, dat de "samenstellers deze bladzijden aan het werk hebben toegevoegd. Wat heel erg bekort
is ook de daarstraks genoemde preek „De beteekenis der Opstanding".
We behoeven niet te zeggen, dat onze bewondering voor het werk, dat Dr. Oberman in Rotterdam verricht heeft, ons niet blind doet zijn voor de enkele dingen, waarin wij met hem van
meening verschillen. Echter doet het ons veel genoegen, dat wij dit boek bier mogen aankondigen
niet alleen, maar tevens hartelijk kunnen aanbevelen. We hoorden dat, ondanks de betrekkelijk
hooge prijs reeds zeer vele jongelieden zich het mooi uitgevoerde boek hebben aangeschaft en we
P. H. M.
twijfelen niet of nog tallooze „jeugddienstgangers" zullen volgen.

Saul. Een tragedie in vijf bedrijven in verzen. J. Kalma. Gebr.

Hoitsema, 1924 Groningen.
Dat Kalma's „Saul" op de „Saul- en David"-twisters is geinspireerd, laat zich vermoeden.
Dit stuk vermijdt tenminste, wat aan Querido's spel verweten werd ; 't is volmaakt bijbels. Dat
is op zichzelf een blijk van scherpzinnigheid. De Bijbel is ons nu eenmaal niet gegeven, om
er tragedies uit te halen. Vandaar, dat er dan ook wel enige onwaarschijnlikheden zijn in dit stuk.
Maar 't feit,dat deze beperkt blijven tot de onderdelen, verhoogt deze indruk van vindingrijkheid nog.
Men beschouwe deze eigenschap niet als een letterkundige verdienste. Die heeft met de meerdere of mindere bijbelsheid van een stuk niets te maken. Letterkundig bezien, geeft de omschrijving van de auteur zelf ons nog wel de meest juiste waardering misschien. 't Is een tragedie
in verzen en van verzen.
Die verzen hebben alle dezelfde monotone jambe-dreun. Maat en rijm zijn de dichterlike
criteria, waaraan alles wordt opgeofferd. In de eerste plaats al : de zin. Telkens stuiten we op
enjambementen. Natuurlik behoeven die niet noodzakelik verkeerd te zijn. In de „Mei" by.
steunen ze de muzikaliteit van het vers.
Hier stuiten ze het logies verloop van de zin. Ik denk dan ook, dat Abner niet veel zou begrepen
hebben van een volgend bevel van Saul :
't Is wel, Abner, neem gij
Dan nu alree bezit van wat ons zij
Gegund als gasten van de stad, verzorgd
Zijn manne' en paarden naar behooren, borgt
Op d' eer van 's konings dienst en dat het zwaard
Uit liefde deel' in wat de wee vergaart.
En niet alleen de zin, maar ook de woordenkeus en de zinsbouw lijden onder dit mast- en rijmgeknutsel.
En wat men van zijn daden denkt — hij spot
Dat al en zetelt halverwege God.
of
Ja, dwaze vrees brengt al soort kwalen.
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Nu is niet alleen de woordenkeus, maar ook 't beeld gebruik op zichz elf al zeer zwak. Ik
zou bier een fraaie collectie bijeen brengen, als de ruimte in ons tijdschrift daar niet te kostbaar
voor was. Nu slechts een paar van deze nieuwste aanwinsten voor onze taal. We vinden bier b y. :
een knielend gezicht.
En zoo, ontdaan van de ijzeren rusting, knielt
Nu aan der liefde schoot het gram gezicht
Des oorlogs

een kraaiende morgen.
Nog is mijn zon niet schuil, en op den nok
Kraait reeds zijn morgen in het nieuwe licht.
zwiepende lendenen.
— van nabij
Zag ik het zwiepen van zijn lende' als hij
Zich boog met kracht en zond het voile wicht
Van 't lichaam en het slingerd' in 't gezicht
Van Goliath.
een opgetuigde David.
Want (zegt Saul) zal hij nemen, wat mijn noon behoorde.
En 't is nog niet genoeg, ik moet hem tuigen.
Een koningsdochter whit hij
Het felst treft ons nog wel het tragiese van deze jambeverzen, wanneer we midden tussen hoog,dravende episoden, opeens een realisties toneeltje krijgen als 't gesprek tussen David en Michal.
't Is in 't zelfde vertrek, waar Saul slaapt. Michal is een flirt-type.
Michal (op eenigen afstand, wijzend op Saul).
He — David, slaapt ie ? — David, luister dan
David houdt zich wijselik wat afzij, noemt haar prinses.
Michal : Jij snaak.
Princes ? je kent me beter — doe maar niet
Alsof je van niets weet — Kom, vader ziet
En hoort toch niets. Hoe heb je 't aangelegd ?
Zoo midden in zijn kop, en niets gezegd —
Maar Abner weet het ..
En nu moet David dus een van 's konings dochters kiezen. Wie zal het zijn ?
Michal : En nu — zeg wie je kiest Merab of mij ?
David : De oudste gaat voor
dat is zoo 's lands gebruik.
Michal (heengaand) :
Dan zend ik Merab bier — en kijk tersluik.
Maar Michal blijft en doet zelfs een hernieuwde poging om David voor zich te winners. Hij moet
haar de werking van zijn slingerwerptuig uitleggen, zij wil zelf proberen.
Michal. Ha, ha.. .. is 't niets voor mij ?
'k Ben in de heupen niet zoo nauw als jij.

En dan moet David vertellen van zijn heldedaad.
ik ijs
David : 'k Weet niet
Nog als ik boor het vloeken van den recs.
Dat heeft mij tot de daad gebracht.
Michal : Is 't heusch ?
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Maar David is taai. Pas na 'n min of meer directe liefdesverklaring komt hij los. Dan wordt
hij zelfs meteen galant. Hij verklaart dat hij koning Saul wil dienen :
Geen schooner dood dan in zijn dienst te vallen.
Michal : Jij schijnt niet veel te geven om het leven.
David : Tenzij hij (wie ?) zulk een dochter heeft te geven.
Helaas ontwaakt Saul juist op dit beslissende moment. Michal vlucht schuldbewust en David
begint te spelen.
J. H.
Dit toneel is 't enige komiese uit 't stuk. De rest is tragedie.
Kerstboek. 1925. Uitgave G. F. Callenbach. Nijkerk.
Aan de gewoonte, in vele huisgezinnen, om elkaar op Kerstavond of Oudejaarsavond wat voor
te lezen, of gezamelijk platen te bekijken, is in de laatste jaren op doorgaans gelukkige wijze door
verschillende uitgevers en samenstellers tegemoetgekomen. Het Winterboek van de Mij. voor
Goede en Goedk. Lectuur, de kerstnummers van de Haagsche Post, de Amsterdamrner, Wereldkroniek, Panorama etc. etc. verschijnen regelmatig omstreeks Kerstmis op onze tafels en vinden
dan altijd belangstellende lezers en kijkers. En al is de lectuur van al die „Kerstnummers" nu
niet altijd even geschikt om in een Christelijk huisgezin te worden voorgelezen, de over het
geheel fraaie platen zijn het bezien temeer waard.
De Firma Callenbach heeft evenals ten vorigen jare haar Kerstboek den velen abonnees der
Ver. Chr. Bibliotheek toegezonden, en we mogen zeggen, dat het een heel mooi boek is geworden met verhalen en illustraties die het lezen en bewonderen overwaard zijn. Inderdaad, er
valt van dit royaal en keurig uitgevoerde boek veel goeds te zeggen. De illustraties behooren bij
een artikel N an den bekenden sierkunstenaar Herman Hana die we o.a. ook kennen uit zijn
frissche \dot geschreven studien in „Wil en Weg." De heer Hana schrijft hier in dit Kerstboek
over „Het Binnenhuis in de Schilderkunst" en doet dat op de hem eigen, vertrouwelijke wijs,
gezellig causeerend. zijn stuk is een aangename afwisseling tusschen de verschillende schetsen en
novellen die het 260 pag. dikke deel vullen.
Wat is het jammer, dat ik me hier de weelde niet kan veroorloven met enkele citaten te wijzen
op een paar bizonder goed geslaagde verhalen. Maar ik mag niet, de ruimte is te beperkt. Daarom
moet ik volstaan met een vermelding van die schetsen die ik het mooiste vind.
In de eerste plaats noem ik dan, naast „Het Noord-Hollandsche jongetje Aldert" van Ds. Heynes
het uitstekende schetsje van Mevr. Kuyper—van Oordt „Het Lichtende nisje." Wat is d it
rnooi. Dezelfde rust en liefdevolle teekening die we kennen uit Naar pas verscher en werk „Het
Goed van Cronaert" vinden we bier. Werkelijk, ik vind deze novelle wel de allermooiste uit den
bundel.
En dan Frans van Schotelveld met „Het secret der geboorte van het Kinneke uit Bethlehem".
Hij is een uitstekend verteller, van Schotelveld, die zijn smeuig Vlaamsch weet te gebruiken.
,,Openbaring" van Willem Evers is het werk van een Jong schrijver met uitstekende aanleg.
Wanneer hij zich nog meer weet vrij te maken van de invloed der Tachtigers zal zijn werk er
stellig mede winnen.
Wapenaar schrijft over „het Kerstlied in de Middeleeuwen". Nieuwe opmerkingen maakt
hij niet, maar geeft een overzicht van wat Kalff en Knuttel o.a. ook reeds hebben opgemerkt.
Het M.E. kerstlied onder invloed van het Latijn, het kerstlied met refrein, en als wiegelied etc.
interressant zeker, voor hen die dat Middeleeuwsche kerstlied niet kennen.
De Schriftbeschouwing „Wij hebben gezien Zijne Ster in het Oosten" die het boek opent
is van Dr. M. M. den Hertog.
Aparte vermelding verdienen tenslotte nog : „Droomenkinds Angsten" van Emmy Klein en
„Inde goude roze" van de heer W. G. van de Hulst.
De Samensteller en de Uitgever verdienen inderdaad alle lof voor deze goed geslaagde poging
P. H. M.
an het Christelijk publiek goede lectuur te verschaffen.
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Een eeuw Kinderpazie. Dr. L. J. Th. Wirth. (1778-1878). (J. B.
Wolters; Groningen, Den Haag).
Een geweldig werk moet het geweest zijn en zeker ook vaak ondankbaar, wat Dr. Wirth
♦erricht heeft met het napluizen van al de kinderboeken, die men achter haar werk (bl. 219-241)
vindt opgesomd. Toch moeten wij haar dankbaar zijn, dat zij het gevondene zoodanig heeft
weten saam te vatten, dat er niet alleen een leesbaar, maar zelfs een interessant boek is ontstaan. Duidelijk blijkt hoe gunstig het werk van een Heye, een Goeverneur vooral, afsteekt bij
de slappe kost, waarmee het jongste kind van Jan en Jannetje in zijn jeugd werd gevoed. De
pap van vaderlandsche zelfgenoegzaamheid, die Jan Salie met lepels vol slikte, zou zijn cerste
schreden wel richten naar „het pad der deugd."
„Hoe goed, hoe braaf is Vader !
Ach Mietje ! ik zag hem weenen
Bij 't graf van held De Ruiter
Hoar Vader weende uit eerbied
— „'k Zie nooit dit graf, zoo sprak hij,
Of hevig klopt mij 't hart."
Zoo spreken de kleine vaderlandertjes bij Petronella Moens (1806). En in 1823, sinds ze
er achter is gekomen, dat „held De Ruiter" met „vrije moedermelk" is gevoed, roept ze in vervoering uit
„Vest, nakroost ! vest betraande blikken
Op uw' beroemden Landgenoot."
Werkelijk, erg overdreven was ze toch niet, die latere parodie van Mulder en Lindo op het
„snellen naar graftomben."
Onder „de parodieen op Van Alphen ware nog te noemen „De dankbare Zoon" van „De
Schoolmeester" (vgl. Van Alphen's : „De Kinderliefde"), terwijl de uiting in de „Zedelijke
Liederen" van 1833 over de „Schoonheid der Wereld" :
„Wie in dit alles God niet vindt,
Is waanwijs of door ondeugd blind"
volstrekt niet pantheistisch behoeft aan te doen.

DR. N. v.

D.

LAAN.

Bij ons, in 't land der Saksers. Studies, schetsen en verzen uit Saksisch
Nederland, bijeengebracht onder redactie van Dr. J. Waterink. G. J. A..
Ruys' U. M. Utrecht.
Dit bock is er een met een Janus-karakter. Het heeft twee aangezichten. Er is een „woord vooraf"
en een „woord veuraf."

Nu is dat te begrijpen. Er zijn twee duidelik te onderscheiden richtingen in de hedendaagse
folklore. In de eerste plaats wint zo langzamerhand 't besef veld, dat de volksaard in allerlei
geestelik werk (van predikanten en onderwijzers b.v.) geldt als een belangrike factor, dat er
studie gemaakt moet worden van die volksaard, dat de geestelike leiding moet aansluiten bij
deze volksaard. Prof. v an Veldhuizen propageert deze mening onder z'n Groningse studenten,
en de mooie studie van dr. Waterink in deze bundel over 't volkskarakter, en in 't bizonder
de religieuse grondgeaardheid ' der Saksers, toont wel zeer duidelik aan, van hoeveel belang
dit besef is, en welke schone vruchten het voor de toekomst belooft.
En daarnaast is dan dat andere streven, dat zich onmiddellik richt op 't yolk zelf, in deze
bundel vertegenwoordigd door „'n woord veuraf." Dit gaat uit van de veronderstelling, dat
er een volksaardige belangstelling leeft bij het ras zeif, dit wil daaraan tegemoet komen, het
versterken. Men meet dit streven toejuichen, zolang als 't niet opzettelik werkt. Want, wat er
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als folklore leeft onder 't yolk, dat is een deel van wat we noemen de onderkultuur, dat leeft
spontaan en onbewust. En wanneer 't yolk 't zelf „vreemd" gaat vinden, dus zich van z'n eigen
volksaardig element bewust wordt, dan is dat de dood voor deze volkskultuur.
Het is zaak, dat deze twee elementen volkomen van elkaar gescheiden blijven, omdat ze in
principe volkomen verschillen. In 't eerste geval werkt ze juist aan de bewustwording, in 't
tweede komt ze tegemoet aan een onbewuste spontanelteit.
Dr. Waterink, die deze bundel samenstelde naar voorbeeld van de Duitse Heimatbiicher, heeft
deze twee principes, willens of onwillens. niet van elkaar gescheiden. Reeds uit 't eerste voorbericht blijkt dat. Moet dit boek Christelik getint zijn of niet ? Moet het onwelvoeglike geheel
word en geweerd of moet 't erin omdat 't toch 66k voor 'n deel de Saksiese volksaard weerspiegelt ? Als 'k denk, dat 't boek voor de Saksers zelf bestemd is, dan zou ik zo zeggen : wel
Christelik getint en geen onwelvoeglikheden. Maar als 'k 't boek bestemd reken voor de eerste
groep (predikanten, onderwijzers, juristen), dan zeg ik : waarom moet 't niet-Christelike element
hier ontbreken, en waarom moeten we het onwelvoeglike hier vermijden als dat toch 66k 'n deel
van de Saksiese volksaard uitmaakt?
Maar nu dr. Waterink 't boek deze twee aangezichten geeft, ziet hij zich genoodzaakt tot 'n
snort gochelspel, waarbij hij 't vermelden van 't onwelvoeglike zo maar gelijkstelt met 't opzettelik verwijlen op de mesthoop, waarbij hij dat onwelvoeglike vermijdt en toch pretendeert
w Aar te zijn, waarbij hij zegt, dat hij geen boek wenst met 'n „bepaald propagandistiese strekking
in positief-christelike zin" maar dat desniettegenstaande in dit boek de geest toch de christelike
is. En daarnaast wil hij dan geen andere mogelikheid zien, dan die van een geest „die Heist de
herinneringen aan het Christelijk belijden en beleven uit het volksleven ziet verdwijnen."
En ditzelfde bezwaar geldt ook tegen de keuze van de stukken. Wanneer dr. Waterink onder
het weidse hoofd „Het Saksische boerenhuis" in twee bladzijden met behulp van een foto de
ontwikkeling van 't Saksiese huistype aantoont. dan is dat voor de eerste groep veel te weinig,
voor de tweede nagenoeg overbodig. Een fragment uit een nieuwe roman van van Diemen de
Jel, of een schets als van ds. Velders over „de Jeude in 't stedjen" is voor de eerste groep
totaal zonder belang, evenals vele van de iijmpjes in Saksies dialect. Een volksliedje als dat over
Goliath (in 't Hollands !) is voor geen van de partijen van waarde !
1k zou met deze schifting nog wel 'n poosje door kunnen gaan. Want het amphibiese van de
opzet heeft heel dit boek doortrokken. Maar ik geloof, dat het ook nu al duidelik is, welk een
smakelike hutspot dr. Waterink ons bier heeft bereid.
Rest me nog te vermelden, dat onder die hutspot verdienstelike artikelen zijn van dr. Waterink
zelf (Het karakter van de Saksers), van v. Veldhuizen (Kalender en Almanak) en Heuvel. J. H.

„Moeder Majelle". Jan Gregoire. Uitg. Joost v. d. Vondel 1925.
De titelplaat, een hyper-moderne houtsnede, hat U moeder Majella zien terwijl ze voor haar
om de taiel gezeten kinderen brood snijdt. Nella de boeren dienstmeid draagt een ketel met
gloeiende koffie aan.
Het verhaal heeft weinig bekorends. 't Is geschreven in 'n namaak naturalistische trant, zoo'n
beetje gewild realistisch.
Moeder Majella is de vrouw van een kroegbaas ergens in Vlaanderenland en terwijl haar
echtgenoot andere bezigheden zoekt moet de vrouw behalve haar zeven kinderen 't koffiehuis
regeeren, dronken bezoekers die willen vechten verwijderen, vrede stichten als 't kan zelfs.
Hoe haar leven is en dat van haar kinderen die door veel wederwaardigheden heen opgroeien
vertelt het boekje.
P. H. M.
't Is goed gedrukt eit doet aangenaam aan.
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HERMAN ROBBERS. (geb. 1868).
Schreef :
Boeken
1892 Een Kalverliefde.
De Vreemde Plant.
De Verloren loon.
1897 De Roman van Bernard Bandt. (7e dr. 1909).
1901 De Bruidstijd van Annie de Boogh. (9e dr. 1923).
1905 Van Stilte en Stem.tnirg, een bundel studies.
1907 H. J. Schimmel. (In „Mannen en Vrouwen van Beteekenis").
1909 De Gelukkige Familie. (De Roman van een Gezin. 1.) (5e dr. 1920).
1910 Een voor een. (De Roman van een Gezin. 2.) (5e dr. 1922).
1914 Helene Servaes. (2e dr. 1917).
1918 Een oude Beiersche Stad. (Rothenburg ob der Tauber).
1919 Sint Elmsvuur (2e dr. 1924). (le deel van den cyclus „Een Mannenleven").
1920 De Haagsche Ooievaar, een revue (door den schrijver van „Kunst en Onafhankelijkheid").
1922 De Nederlandsche litteratuur na '80 (2e dr. 1925).
1924 Op Hooge Golven. (2e deel van den cyclus „Een Mannenleven").
1924 Het ontstaan van een Roman. (Uitg. Em. Querido. Litt. Luxe Reeks).
1924 Litteraire Smaak.
All . Bijdragen in verschillende werken
In het „Schetsboek", uitgave Maatsch. voor G. & G. Lect. „Kind en Twist" met een portret
naar het schilderij van Jac. van Looy.
Levensberichten van de Maatschappij van Letterkunde, deel 1924/25 Levensbericht van Ary Prins.
Voorbericht van „De Heilige Tocht" (van Ary Prins), betreffende het leven en de werken van
A. Prins.
(Uitg. Hollandia Drukkerij). „Aansluiting bij de Berner Conventic".
Serie Pro en Contra
Pro : Herman Robbers, Contra : J. H. Kok.
Enc. Handboek dl. 2. pag. 385-391. „De Vrouw in de Litteratuur."
In „De Vrouw"
Vertalingen van zijn werken :
Als feuilleton in de „Vossische Zeitung" verschenen :
„Annie de Boogh" ; „De Gelukkige Familie" ; „Een voor een."
Een Amerikaansch blad, in het Duitsch verschijnend, drukte „Annie de Boogh" over onder den
titel „Zwei Briider."

1 72

BIBLIOGRAFIE

„Een Kalverliefde" werd vertaald onder den titel „Griinzeug" in het Sontagsblatt der „Bund."
„De Vreemde Plant" is ook vertaald door een Duitscn tijdschrift. (Naam en titel onbekend).
„De Vreemde Plant", vertaling Fenna de Meyier in „La Revue de Hollande" nos. 9-10; Maart
en April 1916.
„De Gelukkige Familie" in het Engelsch als : „The Fortunes of a Household" London & New York,
G. Allen & Unwin.

A iv. Critische en Belletristische Bijdragen in Tijdschriften :
Opmerking : De lijst met artikelen, geschreven in „Elsevier's Gall. IVIschr." wordt weggelaten.
Een uitgave van de volledige bibliografie van Herman Robbers, eerlang te verschijnen zal deze
opsomming (en vele andere opgaven) bevatten. Deze bibliografie geeft slechts het voornaamste.
1.

In het Amsterdamsch (Groene) Weekblad :

10 April 1904. Elisa Soer.
13 Dec. 1908. De Berner Conventie.
7 Febr. 1909. M. H. van Campen.
7 Mrt. 1909. Herman Teirlinck.
18 Apr. 1909. Henri Dekking.
25 Juli 1909. Papini.
14 Nov. 1909. A. Moresco.
14 Nov. 1909. Th. van Merwede.
2 Jan. 1910. Lod. van Deyssel.
13 Febr. 1910. Anna de Savornin Lohman,
8 Mei 1910. Gracia Deledda.
26 Febr. 1911. Cyriel Buysse.
19 dirt, 1911. De Stadhuiskwestie (een hoofdart. door „Een Amsterdammer", oud handelsman).
7 Mei 1911. J. Everts.
10 Sept. 1911. J. Eigenhuis.
10 Sept. 1911. Volksboeken.
7 April 1912 Een nieuw wetsontwerp tot regeling van de auteurswet.
9 Aug. 1924. Sport en Litteratuur.
12 Dec. 1925. Over Fanny Hurst's „De Sloof."
2. In de Nieuwe Rott. Courant.
21 Jan. 1906 of 1907. Feuilleton „Levensgeschiedenis."
20 Sept. 1924. (Lett. Bijbl.). „Lod. van Deyssel."
3.

In andere Tijdschriften.

In „De Kroniek" (Tak's Kroniek) in de nrs. : 455, 459, 466, 467, 473, 474, 507, 517, 530, 542
552, 563, 598, 615, 616, 617.
In „Europa" 1908 werd de lezing „Het litteraire Leven in Nederland" gepubliceerd.
In „De Stem" (Dec. '21) antwoord op Coster's Enquéte betreffende Dostojefsky.
In „Maandblad voor de Typografie" (Aug. 1915) „Het formaat onzer Boeken."
In „De Nieuwe Amsterdammer" (z.g. Mosgroene) enkele artikeltjes, o.a. over : „Joh. de Meester,
25 jaar kunstcriticus van de N.R.Ct".
In „De Twintigste Eeuw" (1905) over van Booven's „Tropenwee."
In „Groot Nederland" (April-Dec: 1904) vele recensies.
In „De Boekzaal" (1910. 1.) over Herman Teirlinck.
In „De Boekzaal" (1909. pag. 298-308 „De Ned. Roman 1906-1909."
In „De Gids" (Dec. 1908). „De Berner Conventie te Berlijn herzien."
In „De Gids" 1910/4. pag. 280-301. „Het wetsontw. betreffende Nederlands betrekkingen
tot de Berner Conventie.
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In „De Nieuwe Gids" 1915. 1. pag. 406 -416, „De Nieuwe Kunstenaar".
1916. 1. pag. 961-964 „Gerard van de Hoek.
1917. 1.
t
/t
1919. 1. pag. 652. „Willem Kloos zestig jaar."
B. Over Herman Robbers.
Bl. In 't algemeen
De Boekzaal 1910 pag 343-358 & 387-394
M. H. van Campen
„Herman Robbers". Poging tot Karakteristiek. Lett. Bijbl. N.R.Ct.
D. Th. Jaarsma
25 Nov. & 2 Dec. '22.
Den Gulden Winckel. 1910, pag. 95. Bio- en Bibliografie.
J. D. C. van Dokkum
H. Robbers, 4 Sept. 1868-1918. Elsevier's Mschr. 1918. 2.
P. H. van Moerkerken
Herman Robbers. „Den Gulden Winckel". 1918.
D. Th. Jaarsma
Den Gulden Winckel 6 pag. 151. (Ook „Onze Schrijvers 1 pag. 1.).
De Jongere Generatie (W.B.) pag. 109 & Amsterd. Weekbl. 7 &
E. d'Oliveira
14/12. '13.
„De Beweging van '80" (1925) pag. 99-100.
H. Middendorp
J. Gresshoff en J. de Vries. „Gesch. der Ned. Lett." (1925) pag. 200, 219, 222, 239, 241.
Het Boek in 1924 (2) pag. 64
„Over Litteratuur" (1924) (Meulenhoff) pag. 176. (Karakteristiek).
Is. Querido
„De Ned. Litteratuur na '80", pag. 69, 84, 130.
H. Robbers
„Handboek tot de Ned. Lett. Gesch." (2e dr. 1922) pag. 713-714.
Dr. J. Prinsen J.Lzn.
B.". Over zijn werken.
1. Over „Een Kalverliefde, De Verloren Zoon. en De Vreemde Plant" 1892).
De Hollandsche Revue. Maart 1896. (Fr. NeLscher.)
De Vlaamsche School. November 1895 (Pal de Mont)
M.schr. November 1895. (Plemp van Duiveland.)
Elsevier's
Het Nieuws v. d. Dag. 16 Oct. 1885 (J. v. d Oude).
De Nieuwe Rott. Ct. 23 Nov. 1895. (Joh. de Meester).
Van Onzen Tijd. Maart 1901. (Maria Viola.)
Nederland. Nov. 1901 & April 1902. (Querido).
Lod v. Deyssel. Verz. Opstellen 2, pag. 375: „Phocius".
Lod v. Deyssel. Verz. Werken 5, pag. 27
2. Over „De Roman van Bernardt Bandt" (1897).
De Ned. Spectator. 9 October 1897 (Wolfgang).
Het Nieuws v. d. Dag. 28 Sept. 1897 (J. v. d. Oude) (en Litt. Interludien 1 pag. 166).
De Telegraaf 16 October 1897.
De Kroniek. 3 October 1897. (F. Coenen).
Neerlands Weekblad. 23 Oct. & 30 Oct. 1897. (A. v. Veen).
De Nieuwe Gids. Juli 1898. (Kloos).
De Gids. November 1897. (van Hall).
De Katholieke Gids. Febr. 1899. (Maria Viola).
De Hall. Revue. October 1897. (Fr. Netscher).
Van Onzen Tijd. April 1901. (Maria Viola).
Nederland. November 1901 & April 1902. (Querido).
J. M. Acket Onze Eeuw 1915iv p. 251-55 (en verz. Opst.) „De Sensatie in de Mod. Lit.)
3. Over ,,De Bruidstijd van Annie de Boogh" (1901).
Van Onzen Tijd. April 1901. (Maria Viola).
Rott. Weekblad. 23 Maart 1901. (A. v. Veen).
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De Nieuwe Gids. April 1901. (Kloos) (en N. Lett. Gesch. 3. pag. 220).
Rott. Nieuwsblad. 7 Maart 1901. (H. Dekking).
De Ned. Spectator. 23 Maart 1901. (Wolfgang).
De Nieuwe Courant. 27 Januari 1901 (F. Lapidoth.).
De Controleur. 16 Maart 1901. (H. J. Stratemeyer).
Hollandia 8 Juni 1901. (F. Coenen).
Het Vaderland. 17 & 18 Febr. 1901. (W.G. van Nouhuys).
De Locomotief. 21 Juni 1901. (Ch. M. van Deventer) (en Hon. Belletrie v. d. Dag 2, p. 78),
De Amsterdammer, (Weekblad) 31 Maart 1901. (Thorn. Prikker).
Nederland Nov. 1901 & April 1902. (Querido).
De Beukelaar. 16 Mei, & 27 Juni & 18 Juli 1912.
Lod v. Deyssel, Verz. Opstellen 7 pag. 107 (ook in „De 20e Eeuw" 8i1 p. 590).

4. Over „Van Stille en Stemming" (1905).
De Twintigste Eeuw. Nov. 1906. (van Deyssel).
Het Vaderland. 24 Febr. 1906. (van Nouhuys).
Groot Nederland. April 1906 (van Nouhuys).
De Nieuwe Rott. Ct. 18 Oct. 1905. (J. de Meester).
Het Nieuws v. d. Dag. 23 Nov. 1905. (J. v. d. Oude).
Den Gulden Winckel. 15 Maart 1906. (G. van Eckeren).
De Nieuwe Gids. April 1906. (W. Kloos).
Rott. Nieuwsblad. 22 Nov. 1905. (H. Dekking).
Batay. Nieuwsblad. 13 Jan. 1906. (F. Coenen).
De Ned. Spectator. 18 Nov. 1905. (Wolfgang).
De Gids. April 1907. (Scharten).
De Amsterdammer (Weekblad) 12 Nov 1905. (P. Spaan).
Van Onzen Tijd. Jrg 7 pag 13. v.v. (Maria Viola).

5. Over ,,De Roman van een Gezin" 2d (1909 & 1901).
Groot Nederland. October 1910. (J. L. Walch.).
Nederland, Maart 1910. (Hulleman).
De Nieuwe Gids. April 1910. (A. Ale crino).
Jong Dietschland. 13e Jrg. 2, 3 & 4. (A. de Ridder).
De Telegraaf. 3 Oct. 1909. (H. van Booven).
De Nieuwe Rott. Ct. 5 & 11 Juni 1910. (Joh. de Meester).
De Ploeg. Maart 1910. (F. Coenen).
De Amsterdammer (Weekblad). 28 Nov. '09, & 24 April 1910. (F. Coenen).
De Locomotief. 15 Dec. '09 & 17 Juni 1910. (Stokvis).
Het Vaderland 13 Nov. 1909. (W. G. van Nouhuys).
De Nieuwe Cour. 19 Nov. 1909. (F. Lapidoth.)
Den Gulden Winckel. 15 Oct. 1909 & 15 Febr. 1910. (G. van Eckeren).
Het Jonge Leven. Dec. 1913. (M. H. van Campen).
De Avondpost. 7 Nov. '09. & 3 April 1910. (H. J. Stratemeyer.)
De Telegraaf. 13 Febr. 1910 over „Een voor Een" door C. Veth.
De javabode. 13 Nov. 1909.
De Nieuwe Rott. Ct. 26 Nov. '22. (D. Th. Jaarsma).
Het Alg. Handelsblad Aug. Sept. en Oct. 1915. (Querido).
De Gids. 1910. (C. Scharten).
Ons Tijdschrift. Oct. & Nov. 1912. (J. Petri).

6. Over „Helene Servaes" (1914).
De Nieuwe Gids. Januari 1915 (W. Kloos).
De Telegraaf. 25 Dec. 1914. (C. Veth.).
De Vrouw in de 20e Eeuw. 1 Mei 1915. (H. Middendorp).
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Onze Eeuw. 1915. (G. F. Haspels). (April).
De Indische Mercuur. 26 Maart 1915.
Den Gulden Winckel. 15 Febr. 1915. (Top. Naeff).
De Avondpost. 29 Nov. 1914. (H. J. Stratemeyer).
Het Vaderland. 21 Nov. 1914. (J. L. Walch).
De Nieuwe Cour. 15 Nov. 1914. (F. Lapidoth.).
De Gids. Juni 1914. (van Campen). & Oct. 1915 (?).
De Locomotief. 23 Mei 1915.
De N. Tijd. April 1916.
Groot Nederland. Maart 1915.
De Tijdspiegel, Maart '15.
Morks Magazijn. Mei '15.
7. Over „Een Oude Beiersche Stad" (1918).
Elsevier's Geill. M.schr. December 1918.
De Nieuwe Rott. Ct. 31 Oct. 1918.
8. Over „Sint Elmsvuur" en „Op Hooge Golven" (1919 & 1924).
Den Gulden Winckel. Oct. 1919.
Amsterdamsch Weekblad. 29 Nov. 1919.
Het Nieuws v. d. Dag. 20 Nov. 1919.
Alg. Handelsblad 31 Dec. '20 & 15 Jan. '21. (Querido).
Soerabaisch Handelsblad. 14 Juni 1921.
Onze Eeuw. 1921. Afl. 5. (A. C. S. de Koe).
De Nieuwe Cour. 16 en 25 Maart 1924.
Het Volk. 19 Juli 1924.
De Standaard. 4 April 1924.
Groot Nederland. Juni 1924.
De Hervorming. 3 Mei 1924. (K. F. Proost).
De Hofstad. 15 Maart 1924
De Amsterdammer. 14 Juni 1924. (Prinsen).
De Telegraaf. 6 April 1924.
Utr. Prov. en Stedel. Dagbl. 30 Maart 1924. (P. H. Ritter Jr.).
De Avondpost. 9 Aug. 1924.
Het laatste Nieuws. 3 Oct. 1924.
Prov. Overijs. en Zw. Ct, 2 Aug. 1924
De Vrije Bladen. 1924. (noel Houwink).
De N.R.Cc. Lett. Bijbl, 1 Maart 1924. (Spectator).
Het Nieuwsbl. v. h. Noorden 23 Maart 1924. (Jacq. G. de Haas).
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Aanteekeningen /
De bovenstaande bibliografische gegevens over het werk van Herman Robbers zijn in het
volledig.
Gegeven zijn wel alle werken die de auteur schreef in boekvorm, maar niet de (gereed
liggende) lange lijst van critische artikelen geschreven in „Elsevier's Geillustreerd Maandschrift".
Het opnemen daarvan zou al to veel plaats innemen. Evenmin werd opgesomd wat Robbers in
buitenlandsche tijdschriften aan artikelen schreef. Vermeld worde echter dat die bladen zijn
The Times ; de „Revue de ,Geneve ; en het Italiaansche blad blad„Il Convegno" (Milaan).
geheel niet

GEBED
DOOR

H. FABER.

0, om te slaan
Het stugge woord in brandend, roode rij,
En in de helle hal te gaan
Binnen gewelven groot van melodij.
En dan te treden, koninklijk,
Binnen de deuren van zijn lied,
En boven lachen en verdriet
Te heerschen trotsch en zongelijk.
En dan te zien
De smalle weg, die zich verliest,
En tusschen duin en kust misschien
De paden naar uw branding kiest.
En dan verschameld, enkel gaan,
En enkel wachten aan uw poort,
En de echo van uw lied en woord
Van ver te hooren, en niet verstaan....

GEHEIM GELEIDE
DOOR

FILIUS.

Hoe komt het, Moeder, dat ik van Uw sterven
Nog voor Uw heengaan diep verborgen zing ?
Gaat straks mijn geest zelf aan den tijd ontzwerven
Of is 't een vreemde boodschap die 'k ontving ?
lk weet het niet, ik kan het weten derven
En treed niet uit den mij bepaalden kring,
Slechts weet ik, dat ik heimlijk menigwerven
En zacht weemoedig van Uw sterven zing.
Nog blijft een zelfde hemel ons omhuiven
En ziet ons oog een prachtig herfstseizoen ;
'k Zie over U de laatste uren schuiven
Als zonnestralen in den laten noen,
Terwijl mijn verze' als fladderende duiven
Uw uitvaart hun geheim geleide doen.

DE SCHAT IN DEN AKKER
DOOR

A. M. BOLDINGH.

De man, die dien ochtend moest gaan ploegen, had zich vast voorgenomen,
zijn werk zoo goed mogelijk te doen. Hij moest een stuk land gaan bewerken, dat
zijn meester eerst kort geleden nieuw en onontgonnen bij zijn bezittingen had aangetrokken en een harde dagtaak stond hem te wachten. Maar hij was vol goeden
moed. De blauwe hemel overwelfde hem zoo stralend en de krachtige morgenlucht
omgaf hem zoo geheel als een vreugdekleed, dat het ten eenenmale onmogelijk
was, anders dan met goede, dappere gedachten aan den arbeid te gaan.
„Ik moet zoo ploegen, dat niemand er jets op kan aan te merken hebben", dacht
hij, „Een slecht geploegde akker zou een schande zijn voor Gods mooie wereld,
en een schande voor mijn meester er bij, die zoo'n stumperigen knoeier in zijn dienst
nam.
„Rechte voren diepe voren", dat was de gedachte die post vatte in zijn hart
en die daar staan bleef als een sterke, eenzame bloem op open veld, ook toen de
moeilijke arbeid seeds Lang begonnen was en in den toenemenden zonnegloed
dezelfde gang in groote eentonigheid telkens weer herhaald moest warden.
Nu is 't merkwaardig, hoe weinig gedachten men noodig heeft om een dag te
vullen.
Ein groote, glanzende gedachte is voldoende voor de vreugde van vele uren,
evenals een wonderbare knop, die bij het langzaam opengaan steeds grootere
schoonheid vertoont. Misschien wordt dit wel door niemand zoo goed geweten
als door de stille werkers op het land, waar Gods gedachten elkaar nog langzaam
opvolgen en de mensch geduld moet oefenen, totdat zijn handen het werk stuk
na stuk voltooien in de maat, die van de Schepping of gegolden heeft. En 't kan
we! zijn dat daardoor juist uit die stille werkers degenen zijn voortgekomen, die
de groote koningsgedachten voor de menschheid konden spreken.
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„Rechte voren diepe voren", dat was de koningsgedachte, die de man
achter den ploeg dien dag bewaarde in zijn hart, en in den loop van den morgen
Imam er nog een tweede gedachte bij : „en niet achterom zien, maar altijd vOOruit."
En zoo werkte de man voort. zijn hand werd scram van het omklemmen van de
ploegschaar, zijn oogen brandden van het strakke kijken op het eindpunt van de
voor, maar in zijn hart was vreugde over het wel gelukken van zijn werk en over
de gedachten, die bij hem opbloeiden. Hii dacht aan God, die zich van ruwe
arbeidershanden bedienen wit, om zijn scheppingsplannen uit te werken en aan
de Engelen, die toekeken op het doen der menschen ; ook aan de vele duizenden
handen dacht hij, die op ditzelfde oogenblik bezig waren Gods aarde toe te bereiden en het was hem alsof alles, zonneglans en arbeidsgeluiden en zijn eigen gedachten samenklonk tot een wonderbare diepe orgelmuziek, waarin als ernstig
gedragen motief telkens weer opkwam zijn eerste koningsgedachte „Rechte voren,
diepe voren." „Rechte voren, diepe voren."
Totdat opeens het vreemde kwam — het wonderlijke onvoorziene, dat eerst als
een scherpe wantoon klonk door de gelijkmatige muziek van dien dag : het ploegijzer, dat met een roestig geluid over iets heenschuurde en eindelijk alien voortgang
weigerde, alsof het daar, een paar duim onder den grond door een onzichtbare
hand was vastgegrepen. Plotseling stond ook de man stil, gestoord in zijn overpeinzingen en de ossen keken met log gebaar achterom, een doffe vraag in de
groote oogen. Ja, nu leek werkelijk het oogenblik gekomen om een bocht in de
voor te maken, zoo om het harde gesteente heen, dat bier klaarblijkelijk in den
grond zat. 't Scheen zoo zeer duidelijk de aangewezen weg. Het zou den aanblik
van den akker bederven, natuurlijk, maar had de ploeger daarvoor geen geldende
verontschuldigingen ? Tegenover zijn heer, die de dwaasheid had gehad, hem naar
zulk een veld te zenden ; en per slot van rekening ook tegenover God in den
Hemel, die zulke steenachtige, onhandelbare gronden in zijn schepping toeliet ?
zulke, waarin men geen rechte voren kon trekken ?
Als 't niet was geweest, dat de gedachte aan rechte voren zoozeer had post gevat
in zijn hart, dat ze een deel van zijn leven geworden was, dan had de eenzame
ploeger nu stellig zijn werktuig uit de voor getild om met een wijden boog om
de moeilijke plek heen te gaan. Maar tegelijk met die mogelijkheid rees het beeld
van den akker voor zijn oogen op, hoe 't er uit zou zien, wanneer hij op die wijze
klaar gearbeid was. Vanaf 't midden looter bochtige voren in steeds wijder wordende ronding. „Want als ik in deze voor een bocht maak, dan moeten alle volgende
ook krom worden. Neen, 't kan niet. Voor Gods schoone wereld en om mijn meesters
vertrouwen kan 't niet. En om mijn eigen eer ook niet."
„'t Beste zal zijn, dat ik graven ga" overlegde de man. „Die harde plek kan
daar toch niet blijven zitten. Iets goeds zou er niet op groeien kunnen, maar
onkruid zooveel te beter."
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Onderwiji waren zijn handen al bezig de ossen af te spannen om ze naar een
klein grasweitje in de nabijheid te leiden. Daarna liep hij naar het begin van den
akker, waar onder een paar overtollige kleedingstukken de blinkende spade lag,
en begon daarmee den arbeid. Hei zooals het ijzer den grond indrong. Scherp
geplatte kluiten werden veerkrachtig omhoog geworpen.
„Goede grond", sprak de man hardop tot zichzelf. 't Kan ook wel zijn, dat hij
het tegen God zei, die den grond geschapen had. Dikwijls, wanneer hij zoo in zichzelf sprak, meende hij het meer tot God gericht, dan tot zichzelven.
,,Maar met dit alles zal ik laat klaar zijn, vandaag", vervolgde hij zijn gesprek,
terwijl hij even stil stond om op adem te komen.
„De akker moet natuurlijk afgeploegd, en dit hier beteekent een heel oponthoud."
Hij zei dat alles ook tegen God en omdat hij meende, dat God hem wel eens een
onwilligen dienstknecht zou kunnen vinden, liet hij er snel op volgen : „Maar
U moet niet denken, dat ik 't erg vind ; ik mag wezenlijk wel wat voor uw schoone
wereld over hebben. 't Is op zichzelf immers al een eer, er in te mogen werken."
De opgeworpen aardkluiten vormden reeds een brokkelige wal terzijde van den
kuil, toen de spade weer hetzelfde roestig schurende geluid deed hooren, waarmede
ook de ploeg had stilgestaan.
Dieper ging ook de spade niet. Z66, daar zat de boosdoener dus ; maar nu was
het met zijn macht gedaan, nu moest hij uit zijn donkere schuilplaats te voorschijn
komen in het heldere daglicht. Sluw als een ervaren legeraanvoerder maakte de
spade een omgraving om den vijand, om hem daarna met een geweldigen ruk
uit den bodem op te heffen. Hoe Langer hoe meer kreeg de werker daar op het veld
het gevoel, dat hij met een vijand te doen had, en met een soort van welbehagen werkte hij zich in 't tweet om dien vijand te bekampen.
En eindelijk kwam de zege. Steunend boog de spade daar onder het gewicht,
dat op haar einden lastte, maar tenslotte hief ze toch den vijand uit zijn donker
hol omhoog, met triomfantelijken zwaai. Daar ging hij, in wijden boog, daar vie!
hij dreunend ter aarde, zoodat 't aangekleefde zand losliet en omlaag ritselde.
Ja, maar was dat een vijand ? Was dat een steen, zooals er hier en daar, als verdwaald in den bodem kunnen zitten ? De man keek er naar, terwijl kluit na kluitje
omlaag rolde, met een blik, alsof alle vragen van zijn gansche leven nu door zij n
oogen een uitweg zochten. Hij schopte eens tegen 't ding ; daardoor vie de rest
van de klei er af. Had zoo'n steen, zoo'n verdwaalde reus uit oude tijden soms
kunstsmeedwerk op zijn zijden ? Vertoonde een Steen misschien een uitspringenden
rand, waar de deksel op de opening slaat ? Warm voelde de man 't plotseling
door zijn aderen loopen. Daar vlamde de eerste mogelijkheid voor zijn oogen op :
een kistje, een schat. En nu ging alles snel als de gedachte : mogelijkheden, waaraan hij eerst na jaren meende te mogen denken vatten post voor zijn starenden
blik : 't meisje, dat op hem wachtte, een eigen huisje, een eigen akker. Tegelijker-
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tijd was hij al op de knieen gevallen bij den vijand, die er nu zoo vriendschappelijk
begon uit te zien, en stak zijn sterke dolkmes tusschen den sluitingsnaad. Daar sprong
het kistje open en kwam de inhoud aan 't goud, goud, louter blinkende
geldstukken, in rijen zorgvuldig naast elkander gelegd. De man bewoog er tastend
de vingers over heen. „Wonderbaarlijk, zoo'n schat, wie weet hoe lang opgesloten
in de donkere aarde en nu eindelijk te voorschijn gebracht door mij.''
Vaag stond het hem voor 't bewustzijn, dat hij dit niet tegen God zei, zooals de
andere dingen van dien dag ; veeleer sprak hij nu tegen het goud daar voor hem,
en tegen zijn eigen verlangens. Recht duidelijk werd het hem evenwel niet ; er was
iets hijgends over hem gekomen, dat hem den rechten blik benam.
„Rechte voren, diepe voren". Wie zei dat zoo plotseling tegen hem ? De man
ke ek snel om zich heen, alsof hij iemand in zijn onmiddellijke nabijheid verwachtte,
zoo duidelijk had de stem geklonken.
Maar er was niemand en zoo wist de man, dat God zelf het onderbroken gesprek
weer had aangeknoopt en hem nu de koningsgedachte van dien dag voor oogen
stelde. Toen boog hij het hoofd zeer diep, want hij zag plotseling hoe hij op 't punt
was geweest een zeer kromme voor te trekken. Of had hij die misschien al
getrokken, daarmee, dat hij er zoo sterk aan gedacht had ?
„Die schat behoort -mii immers ook niet", begon hij God gelijk te geven ; „dit
land behoort aan mijn meester, en zoo goed als iedere aardkluit is ook al 't andere,
dat de bodem bevat, het zijne. fk moet het hem vertellen. Ja, al dat andere,
waarvan ik wel eens droom, moet dan wel weer op den achtergrond komen, maar
de rechte voor loopt toch in die richting. Die moet ik volgen en dus heb ik geen
keus."
Maar er moest wel gekozen worden wat hij met het kistje wilde doen, dat den
schat bevatte. 't Meenemen ? Er mee loopen door de straten, over de drukke
markt, waar de leegloopers hem zouden aangrijpen met nieuwsgierige handen,
belust op iets nieuws ?
Maar zou hij dan nog den schat bij zijn meester kunnen brengen ? zou hij hem
niet ontrukt worden nog eer hij 't huis bereikt had ?
,,' t Beste zal zijn, dat ik hem weer begraaf en een teeken voor herkenning in den
grond zet", was zijn besluit. Daarna ging hij weer aan 't ploegen, rechte voren,
diepe voren, totdat 't heele land gereed was, en in wonderschoone violette golvingen zich den zinkende zon toewendde. De man keerde zich nog eens om, voordat
zijn weg in 't struikgewas verdween. Daar lag zijn dagtaak, effen en glad ; alleen
in 't midden wist hij meer, dan dat hij 't zag, een takje met een enkel groen blad
er aan, rechtop en hoopvol als een vreugdevaan. Toen vouwde de man zijn moede
handen te zamen, want hij had het gevoel, alsof God hem dezen dag een groote
verrassing bereid had. „Hoewel ik op 't punt heb gestaan mijn koningsgedachte
weg te gooien" dacht hij.
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Nog voor de zon al haar lichtkinderen tot zich geroepen had in 't andere land,
stond de ploeger voor zijn meester om verslag te doen van 't gebeuren van dien
dag, en hij, van wien de volksmond vertelde, dat hij 't vee op duizend bergen zijn
eigendom kon noemen, Icon niet laten te glimlachen over 't opgewonden verhaal
van zijn ploegknecht ; onmetelijke schatten, die in den bodem zouden slapen, ja,
in de oogen van hem, die niets bezat.
Maar tegelijk kwam er toch ook een warme vreugde in zijn hart, over dezen
getrouwe, die niet vergat voor wien hij werkte en die daardoor de verzoeking weerstaan had. En die vreugde wilde zich in daden omzetten en zoodoende nog andere
vreugden tot zich trekken om samen geheel oppermachtig te regeeren.
De landheer ging met zichzelf te rade ; nu eens wendde hij zich tot zijn hart en
dan weer tot zijn verstand. „Schenk hem dien akker, dan kan hij al zijn wenschen
vervullen", sprak het verstand. ,,Maar zoo gemakkelijk verkregen goed brengt niet
het rechte geluk aan", voegde het hart er aan toe. „Ook zou den man de gedachte niet loslaten, dat hij om een dergelijk geschenk gebedeld had, door dit alles
zoo eerlijk te vertellen."
Toen besloot de landheer een lage som te noemen, waarvoor de knecht den akker
zou kunnen koopen.
,,Zou je zooveel kunnen opbrengen ?" vroeg hij. „Dat is de akker me waard ;
je kunt hem van me koopen — met alles wat er in zit", voegde hij er aan toe.
't Duizelde den ploegknecht. Hij zag den akker liggen, zooals hij hem verlaten
had in glans van avondzon, hij zag het groene vreugdevaantje, dat de plek aanwees, waar de schat in de aarde rustte. Daar kwamen ook al de opzijgeschoven
droomen terug, maar schooner en lichter, nu ze langs rechte wegen hun vervulling
tegemoet gingen.
„Heer, ja, maar hij is meer waard, veel meer.... en toen sneller : „maar opbrengen kan ik 't wel ; mijn hut, en al de armzalige dingen kan ik nu immers
gerust verkoopen nu ik zoo'n geluk tegemoet ga. Heer, morgen breng ik u de
koopsom......"
En daarna, plotseling, omdat hij alles om zich heen in zon en vreugdeglansen zag, viel hij voor zijn meester op de knieen :
„Heer, ik dank u voor alles !"
” Maar de landheer zelf keek met verren blik door het hooge venster naar buiten,
waar laag boven de aarde een groote ster al te stralen begon, en in zijn oogen was
een wondere lichtende blijdschap. Hoorde hij misschien Gods Engelen zingen van
het Koninkrijk cer Hemelen, dat vandaag weer een schrede naderbij gekomen was ?

DE MEDEPLICHTIGE
VAN

G. F. HASPELS.
(Uit de bundel „Wisselend Uitzicht")*)
door T.

SCHUYT.

Aan Dr. A. J. de Jong.

Voor hem, die waarlik leeft, leeft met z'n gehele ziel, dat wil zeggen : wiens
leven is 'n wandel rechtvaardiglik voor het aangezicht van 'n alziend en zielen
diep-d6Orschouwend God ; voor zulk een, zeg ik U, is het leven moeilik, zwaar
ja ! die mens heeft 'n strijd hier op de aarde, en de last van de levensproblemen
kan zo overweldigend, zo onduldbaar zwaar worden, dat wij, buigende in verslagenheid het hoofd, ons zouden laten leven, laten leven door het toeval, door
ons vast te klemmen dan aan deze, dan aan gene nietigheid. — Tenzij de ondersteunende armen van een almachtig, allidnwijs en genadig God onze persoonlikheid
staande houden
wij mystiek doorproeven dat Zijn juk zacht, Zijn last licht
is — tenzij wij kunnen horen, in de ontstellende verwarring van dit wereldleven, de stem van God, in Wiens hand alle dingen zijn. En „In zulke oogenblikken voel je dat God je leven maakt." (35)**
God moet ons leven maken, want daar komen van die ogenblikken, dat wij
kleine mensen, geen uitweg meer zien, dat al onze beschouwingen, al ons wikken
en wegen ons geen stap verder, maar wel dieper in 't moeras brengen. Zie, we
zijn zo vaak, ook tegenover de konflikten, die ontstaan als ons hart 'n andere weg
uitwil als ons verstand, objektief-wetenschappelike mensen waar we juist
intuitief-levende, midden-in-de-feftelikheid-mdelevende mensen moeten zijn. Daar
zijn momenten in ons leven, dat niet ons verstand, niet ons gevoel, maar onze
intuitie, de stem van God in onze ziel, alleen kan beslissen.
Ds. Haspels heeft dat gevoeld en in „De Medeplichtige" veraanschou welikt
Er zijn in dit stukje drie hoofdpersonen : Ds. Verster, mevrouw Verster en
boer Hartink, terwij1 de gang van 't verhaaltje is als volgt Dominee Verster, de
gevangenispredikant, heeft met moeite 'n avond vrij gemaakt, om 'n artikel te
kunnen schrijven, als boer Hartink ontsnapt uit de gevangenis, en hem om geld
en kleren komt vragen, ten einde de wijk te kunnen nemen naar Amerika. Hierdoor
*) Uitgegeven bij P. N. van Kampen, Amsterdam.
**) De getallen tusschen ( ) verwijzen naar de bladzijden van het boek.
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ziet dominee zich geplaatst voor allerlei konflikten, waaruit hij geen uitweg ziet,
zodat hij, ten einde raad, z'n vrouw erbij roept, die, zodra ze is in medias zes,
uit voile overtuiging de boer helpt. Die komt dan ook veilig en wel op de boot,
en het leven gaat weer z'n gewone gang. Maar : „Als ze eindelijk elkaar aanzien,
lezen ze in elkaars oogen, dat ze gebeden hebben." (34).
Boer Hartink zit in de gevangenis. U moet weten, dat hij in Haalthem 'n
hofstede, 't Frielink genaamd, heeft. 't Leven werd hem daar moeilijk gemaakt.
door 'n jonker, die, daartoe in staat gesteld door z'n huwelik met 'n rijke vrouw,
de omliggende landerijen heeft gekocht en nu ook Hartink's plaats wil kopen.
Hartink weigert beleefd, maar beslist. De jonker, in zijn wiek geschoten, teelt
in de omgeving van 't Frielink 'n massa wild, maar jaagt er niet. Ondanks gerechtelike vervolging schiet Hertink de hazen en fazanten bij tulten neer, totdat
hij veroordeeld wordt tot drie maanden gevangenisstraf en naar Rotterdam wordt
overgebracht.
In Hartink's ziel spreekt luide de stem van God. Deze man is geen boef, maar
hij is in de kast genet, omdat hij zichzelf handhaafde tegen ergerlike brutale
aanmatiging, gedekt door 'n onnozel wetsartikeltje. Hartink beseft heel goed, wat
er op 't spel staat. In de eerste plaats : 't Frielink is z'n broodwinning : „Ik kon
toch neet mien oldersploatse loaten verrinneweeren deur de hoazen van den jonker'
Ik heb toch ok vrouwe en kiender !" (19). In de tweede plaats : „Zoolang als de
wereld stoat, hef-wie op 't Frielink ewond, en as God 't bleeft, zult wie 't
Frielink holden." (21). 't Frielink is 'n van vader op zoon overgegaan erfgoed.
Hij voelt 't : er is maar een Frielink en 't Frielink is Hartink en Hartink is 't
Frielink. „Noe dan ik bin Frielink," zegt hij tegen dominee Verster. (19). En
in de derde plaats : de jonker tast hem aan in zijn eer als goede boer : „Wisse !"
De Frielinksrogge was allied de vrogste en zwoartse en langste van den heeler!
Gorteler Enk, en een uur nog veur mien voader uutstapte, zei-ie „Bartes, hold
oe oan de rogge, de Frielinksrogge was aided de beste van heel Hoolthem !" 'n
Familietraditie dus. Als we dit alles bedenken kunnen we meevoelen met Hartink
als hij zegt : „de jonker is bedankt veur de presentoatie, moar mien olders plaatse
hold ik leever." (21). En als de jonker hem dan het leven zuur gaat maken,
kunnen we hem begrijpen en billiken in z'n daad van zelfhandhaving „En toen
hef-ie me veur de rechtbank ebrocht en toen ben ik hellig eworden en heb niks
meer edoan als poffen, kruuwagens vol he'k naar stad ekrojen." (22). Dan voelen we
ook minachting voor „den jongen, den strabanten parlevinker," minachting ook
voor 'n rechtspraak, die oordeelt naar de letter der wet, „met aanneming des persoons."
Hartink is dan ook overtuigd van z'n onschuld : „Da' wassen Frielink's hoazen,
gegruuid op 't Frielink, van Frielink's rogge." (27) en met trots kan hij getuigen
van z'n voorgeslacht : „En up 't Frielink hef er nog nooit 'n deef ewond" (23)
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en van zichzelf „Frielink hef nog nooit estolen." (27). Er is dan ook geen sprake
van, dat hij zich de gelijke voelt van z'n medegevangenen, en z'n fier en eerlik
zelfbewustzijn doet hem zeggen „Ze zogen sebiet, dat ikke van beter komaf was
as die andere." (10). Zo doodeerlik is die man zelfs, dat hij zeif geen jachtakte
wou nemen, „want da' zou'en ze zegge : 't Frielink joagt zich rieke van 'n
andermans hoazen." (23). Die boer z'n geweten klaagt hem niet aan en z'n gemoedsrust straalt in heel z'n houding door : „Verster ziet de ontvluchte strooper
verbaasd aan, en het treft hem, hoe rustig en zeker die man daar staat in zijn
boevenpakje. Geen kwestie van een boos geweten." (7). Ja, zoo weinig kwestie van.
'n boos geweten, dat hij, wat betreft
gevaarlike luchtreis langs de telegraafdraden kan zeggen : „Wisse
moar onze Leeve Heer hef mien bie 'estoan" (9).
Ik vind die Hartink 'n prachtkerel : zo'n man kan geen boef zijn, en al mist
hij 't uiterlike vernis van de beschaving, z'n hart is van gaud. „Wat 'n drieste,
maar eerlijke oogopslag Geen ongunstig misdadigerstype ligt er in dat grof-leelijke,
maar openhartige gezicht." (7). Driest is ie. 't Is 'n kerel waar wat in zit. Als
woudreus trotseert hij de stormen. Er huist 'n geweldige wilskracht in die man :
winnen zal hij het. want het is z'n goed recht, al moet hij er ook voor de gevangenis in, al zal hij z'n handen snijden aan de telegraafdraden, al zal hij in
Amerika helemaal opnieuw moeten beginnen. Zozeer ziet hij alleen z'n doel en
is z'n hele aandacht in rustig evenwicht gespannen op dat ene, dat, als hij ziet
dat 't slagen zal, hij de hele gevangenis vergeten is. Haspels schrijft : „Hij is al
vergeten, dat hij ooit in de gevangenis zat 1" (34).
Niet alleen grote wilskracht, maar ook sluwe berekendheid en gewiekstheid komen
hem te stade in deze kamp op leven en dood. De brigadier van de gevangenis slaat
de plank glad mis, als hij zegt „Hartink heet die gepensionneerde rolpens ; zoo'n
smerige heiplag. U kent hem we1, zoo'n stiekeme schavuit 1" (38). Directeur :
„Zoo'n domme boer 't Kan me spijten, dat zoo'n uil mijn menschen ongelukkig
maakt." (40). Want wat heeft ons boertje niet met 'n zeldzame handigheid de
jonker te schande gemaakt : „Noe moak ik hum jonker-af, want ielkendeene zal
hum noageven dat-ie Frielink over den kling hef ejoagd um 'n poar hoazen."
(24) „en op den koop toe lachen de luu 'm finoal uut. Want Frielink is 'm te
glad of ewist, hef hum 'n slechten noame gegeven en zit eiges op 't Nie-Frielink
in Amerikoa en verbouwt rogge van geweld." (25). Met niet minder krijgslist
weet hij de oppassers in de gevangenis te verschalken. Eerst past hij goed op, zodat
hij het vertrouwen wint en bij de corvee komt ; dan weet hij 't nauwlettend toezien van de dienstdoende brigadier van zich af te leiden door kabaal te maken,
als die vergeet zijn deur af te sluiten : „En neej, 'k most ze erst ien de gerustigheid brengen." (10) ; wacht kalm z'n beurt af, immers 'n Helen dag me hier
versteken, gink neat 1" (10), om dan z'n kans waar te nemen : „gedaan of 'k met
de anderen naar cel ging" (9) en te ontsnappen langs de telegraafdraden.
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Wat we echter het meest in deze eenvoudige boer waarderen moeten, is z'n
zeldzaam juiste kijk op personen en taken. Dit komt reeds uit in z'n houding
tegenover de jonker. 't Gaat bij hem louter en alleen om z'n zelfhandhaving tegen
brutale overmacht. Van haat tegenover de jonker of afgunst is bij Hartink geen
sprake. Als deze dan ook 'n rijke vrouw trouwt, zegt hij : ,,Noe, daar wi 'k niks
van zegge 'n minse is veur de vur uutgank. Moar de jonker is stomp te hard
van stal eloopen." (20). Disputen houden, dat kan hij niet „'k Wil neet drie .
-stukenmdor",zgthijmado'nfelvsituohjde
Bingen zuiver aan. Want waarom komt hij naar de dominee toe, zoo fier en vol
vertrouwen Omdat hij beseft, dat 'n dominee 't motief, 't hart moet waardeeren,
terwijl de rechter alleen 't felt beoordeelt naar 'n wetsartikeltje ! En wat ziet hij
goed en scherp, waarin 'n jonker verschilt van 'n boer : „tie juffer", zegt hij tegen
Mevrouw Verster, „ie kent 'n boer oan zien rogge, en 'n jonker oan zien ummegank." (24). Zo staat hij overal verrassend-objektief tegenover het leven en laat
zich niet meeslepen door 'n done hartstocht. Hij handelt niet uit geprikkeldheid,
maar keert zich alleen tegen 't onrecht dat men hem aandoet. Doch daartegen
dan ook met alle macht, die in hem is en met alle middelen die hij te baat kan nemen.
Hartink is ook geen „smerige heiplag" (38), geen „jongen van de vlakte." (6).
Op zijn wijze is hij beleefd : „Hartink wijst even met zijn wijsvinger naar zijn
rechterslaap en mompelt : „juffer." (19). Z'n bescheidenheid blijkt uit : „In het
licht der studeerlamp, het hoofd in den groenen schemer der kap, zit Hartink
op het puntje van den stoel, grauw in zijn boevenpakje, deemoedig, als wachtend
op hulp." (18). Ook z'n houding tegenover de dominee is onberispelik : hij speelt
niet op, als de dominee hem niet dadelik ter wille is, en wil hem ook niet tegenspreken. Wel moge hij enigszins ruw zijn in zijn optreden, toch heeft hij 'n fijn
gevoel : „Hartink zwaait den zak weer op den rug, en wil wat zeggen. Maar hij
kan niet...." (34). 'n Woord van dank heeft hij alzo niet gesproken, maar ik ben
er van overtuigd, dat hij later niet alleen 't geleende geld, maar meer dan dat
uit echte dankbaarheid zal hebben overgestuurd.
Bovendien : Hartink is 'n door en door religieus mens. Z'n eenvoudige natuur
in aanmerking genomen, is, wat we daarvan te weten komen, meer dan overtuigend, beslissend ! Hij zegt niet : zolang als ik leef, maar : „as God 't bleeft,
zult wie 't Frielink holden." (21). Hij leeft met God in al z'n handel en wandel,
moar onze Leeve Heer hef mien bie-estoan !" (9).
dat blijkt wel uit „Wisse
En is dat niet fijn in al z'n eenvoud : als Verster het bijbeltje in z'n landverhuizerszak wil doen, leren we, dat Hartink .,opens eerbiedig de zak." (34). Neen,
deze man handelt niet uit eer- of hebzucht, uit haat of uit wraak, maar de stem
van God in z'n natuurlik-zuiver rechtsgeweten drijft hem aan met 'n geweldige
energie. Het is de levensharmonie, die vol en rein, in machtige akkoorden, bruist
door zijn heerlike ziel
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Dominee Verster heeft moeilik leven. Hij heeft gebrek aan twee voorname
dingen : geld en tijd. Aan geld, want het komt er bij dominee zuinig om : we
lezen zowel van dominee als van mevrouw, dat ze 'n bleek gezicht hebben. Daarom.
heeft hij 't bijbaantje van gevangenispredikant als 'n hoogst-welkome traktementsverbetering aanvaard en „dat extraatje is nu al twee jaar telkens weer de uitkomst." (3). Aan tijd, want met kunst en vliegwerk heeft hij 'n avond vrij gemaakt
om 'n artikeltje te kunnen schrijven. 'n Moeilik leven, maar vooral, omdat hij
zo'n ernstig en hoogstaand mens is.
In dit moeilike leven zal vanavond 'n krisis komen. Juist heeft hij zich goed
en wel er toe gezet om te schrijven, of Jaantje, 't dienstmeisje, Idopt op de deur
en dient de ontvluchte gevangenisboef aan, die we zo juist leerden kennen als
'n prachtkerel.
We lezen op bladzij 9: „en hij (= Dominee Verster) voelt zich Hertink's
mindere." Inderdaad dominee Verster is de mindere van boer Hartink ! U gelooft het niet ? Welnu ! ik zal het U laten zien, want Hartink is 'n evenwichtig,
krachtig levend mens. Verster is onevenwichtig, iemand die wel scherp denkt en
fijn voelt, maar toch 'n tobber.
Dominee Verster is 'n beste kerel : hij mag de meid ers even afsnauwen, maar
't volgende ogenblik knikt hij haar weer zachtmoedig toe. Hij geeft zich wel 'ns
over aan bittere humor, maar voelt zich geroepen om dat dadelik weer af te keuren
met de woorden : „Ja, tot zulken bitteren humor kom je, als je op heete koled
zit." (4). Hij houdt groot van z'n vrouw : ,;Onderwijl krijgt hij een geheim verheuginkje, dat vrouwlief vergeten heeft, dat het vandaag de eerste is, en hij haar
straks — als nu eerst dit artikel af is — zal verrassen met het gevangenistraktement."
(3) en is onmiddellik bezorgd voor z'n kinderen : als Hartink stommelt in de
gang, denkt vader Verster dadelik : „Hij maakt de kinderen nog wakker." (3). 't
Is iemand, die leeft voor z'n werk z'n vrouw moet hem in moeilike omstandigheden ervan terughouden z'n zieken te bezoeken. En is z'n werk als gevangenispredikant, eerst alleen aanvaard als 'n hoogst welkome traktementsverbetering, nu niet zijn mooiste werk geworden ? Hij doer dan ook, wat hij
kan : als hij nog 'n ogenblik vrij kan houden, gebruikt hij dit voor het schrijven
van 'n artikel ten algemenen nutte. En over al die dingen loopt hij hij maar niet
oppervlakkig heen. Neen, hij laat alle viaagstukken in hun voile zwaarte op
zich inwerken. We zullen het zo straks nog zien !
En t Och Hartink s mindere. Want weet U, wat dominee Verster, mist en wat
z'n leven zo moeilik maakt ? Dat heldere levensinzicht, of laat ik liever zeggen
die vitaliteit van boer Hartink. Hartink leeft met verstand en hart in de harmonie
van 'n krachtige persoonlikheid, weet wat hij wil zonder twijfel ; Verster is disharmonies ; niet onwaar, want z'n verstand oordeelt wel goed en z'n hart voelt
wel zuiver en fijn, maar bij hem spreekt niet evident genoeg datgene wat zit zowel
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achter ons verstand als achter ons hart, datgene, dat van beide is de levensbron
en de eenheid van die beide uitmaakt : de persoonlikheid, de ziel in z'n relatie
tot God, de bron van alle leven. Haspels wil laten uitkomen, dat 'n mens wanneer
hij zelf, alleen met zijn gaven en zijn krachten 't leven wil leven, er niet komt,
maar dat er nodig is : 'n kunnen horen van de stem van de God, 'n rusten van
de ziel in God, 'n besef in de mens, dat God in hem leeft en dat hij Gods werk
doet. Daarom laat hij dominee Verster straks tot de erkentenis komen, dat in
zulke moeilike ogenblikken God des mensen leven maakt. 't Is de levensharmonie,
die bij Hartink welluidend is, en bij Verster verstoord.
Daardoor blijft de dominee ook zo vaak staan aan de buitenkant van het leven,
doordat hij dat leven in z'n wezenskern niet kan aanvoelen, doordat de levensharmonie in zijn ziel niet resonneert. Week aan week gaat hij met tal van gevangenen intiemer om dan de betaalmeester, die met een scherp oog opgemerkt
heeft, dat er onder de „misdadigers" soms van die echte natuurmensen schuilen.
Maar de dominee denkt : „Ze moesten eens weten, hoe zwak die stakkers waren,
ontredderden, meestal willooze prooi van sterke hartstochten. Soms ook inderdaad
ongelukkigen, die door meer dwaze dan slechte opstandigheid hun leven vergooiden.
En ook dan zwak och, zoo hulpeloos zwak." (3). En nu weer beoordeelt hij
Hartink, die zo precies 't tegenovergestelde is, geheel erg al verkeerd. „Gelukkig
geen erg type, geen misdadiger, geen „jongen van de vlakte," meer een gek."
(6). ,,Deze is geen boosdoener, misdadiger, eigenlijk meer slachtoffer dan overtreder van de wet." (12). Hij denkt dat „dit boertje" „niet weet wat hij doet."
(13). Maar hebben we zo straks niet gezien, dat Hartink geen gek, maar 'n prachtkerel is, dat Hartink geen slachtoffer, maar 'n maker van de ware wet is, dat hij
heel goed weet wat hij doet : de jonker laten vallen in de put, die deze zelf voor
hem gegraven heeft ?
Hartink is de meerdere van dominee Verster. Het blijkt reeds uit beider levenshouding. Hartink is zelfbewust door het rustige evenwicht van z'n geest. Verster
is zenuwachtig. Hij handelt anders dan z'n natuur zou doen verwachten. Als de
meid klopt : „Ja !" commandeert hij de deur open, en zet zijn gezicht barsch
naar den donkeren hoek, waar hij Jaantje schuchter hoort fluisteren : „dominee,
daar is er een uit de gevangenis om u...." „Uit de gevangenis !" buldert hij
terug, want, wat drommel ! die meid behoeft toch zoo'n complotstem niet op te
zetten ? Maar daar bedenkt hij, dat 't 'n nieuwe is, die misschien nog niet weet,
dat hij dominee van de gevangenis is. Ziet U, wat boer Hartink wel kon, in z'n
geraaktheid z'n objektieve billikheid bewaren tegenover de jonker, dat kan de
dominee nog niet eens tegenover het meisje, dat hem niets misdaan heeft. Ook
in z'n houding tegenover Hartink zien we hetzelfde : hij wacht niet rustig af, wat
de man te zeggen heeft, maar vaart ongeduldig uit : „Man, leuter nu niet, en zeg
direct, wat je graag woudt hebben, want ik heb geen tijd." (5). Wat 'n kontrast
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met 't rustige geduld van de boer, die toch wel op heter kolen zit dan de dominee !
Geen wonder, dat hij in zulke omstandigheden de zaken zwart inziet : „Hii voelt
die donkere gestalte als een onheil. W at w Ordt d at char ?" (4) en begint te beven
als een rietje. Wilt ge nog 'n bewijs P Stel dan 'ns de gezonde humor van Hartink
tegenover de galgenhumor van Verster, die uit wrevel werd geboren ! ,,Jawel, ze
hebben zeker aanschrijving gekregen van den minister, dat de godsdienstleeraren
dubbel traktement zouden genieten en dit komt hij zeker nu brengen...." (4).
Maar de schalkse humor van Hartink, die wel. „hellig" kan worden, maar zich
niet uit 't lood laat slaan, is in staat je helemaal voor die — ja, laat ik 't nog
maar 'ns zeggen — voor de prachtkerel in te nemen : „en toen de veldwachter
me weer kwam, heb ik 'm ewoarschouwd, da 'k 'm veur 'n hoaze zou holden
as ie weerummekwiem." (22) of : ,,Joa juffer, up 't Frielink schaften ze beter als
clOar !" (31).
Iic zei zo straks, dat in het moeilike leven van dominee Verster 'n krisis zou
aanbreken. En dit nu is het eigenaardige, dat dominee mutatis mutandis voor
precies dezelfde moeilikheden komt te staan als de boer. We hebben gezien met
welk 'n levensenergie Hartink zich eruit redt Verster nu zal z'n vrouw nodig hebben.
Dominee begint met 'n fout : hij zegt : „Dacht je dat ik je medeplichtige zou
worden ?" (5), met de fout dus, om hem precies zo te beschouwen als de rechter
doer, als iemand die 'n misdaad heeft begaan ; terwij1 de boer juist verwacht, dat
hij z'n hart zal beoordelen. „Justitia" immers, „is blind, oordeelt niet het hart,
maar de daden." (13). Nu is die houding van de gevangenispredikant wel enigszins
te begrijpen, want hij had al ers in zijn vingers gesneden „voor dien zeven kwam
U onlangs een goed woordje doen, weet U wel ?" en had de direkteur van de
gevangenis er niet aan toegevoegd : „Och, bij U spelen ze het lammetje, bij ons
den beesc ; ze zijn in staat U in den arm te nemen om weg te loopen, waarachtig dominee !" (11). En toch.... ja, daar komt de moeilikheid ! „Op eens
herinnert hij zich zijn Drentsch heidorpje en zijn dispuut met een diaken, die maar
niet wou toegeven, dat het schieten van hazen, die zijn rogge en kool aten, zonde
was, al verbood de wet het ook. En die diaken was toch een goed kerksch man !" (7).
Z'n oog valt op Hartink ,,en het treft hem, hoe rustig en zeker die man daar staat
in zijn boevenpakje." (7). En als Verster zegt ,,Maar Hartink, ik ben de dominee
van de gevangenis ! Voel je dat niet P" luidt het antwoord : „Juust, daarumme." (7).
Dit absolute vertrouwen van Hartink ontwapent hem. Kan hij het vertrouwen van
dien man beschamen ?" (8). Verster beseft het : hier staat z'n domineeschap op
het spel Bij Hartink was 't z'n boer-zijn, dat hij handhaafde tegenover 'n wetsartikeltje ; Verster staat voor 'n analoog dilemma. Alleen dit is het verschil :
Hartink twijfelde niet, maar koos intuitief ; Dominee Verster is zich de tegenstelling
bewust, staat er daarom niet meer als 'n levend mens middenin, maar als 'n
objektief-wetenschappelik mens tegenover ; en dan is het konflikt van plichten,

CIRKELGANG

9

hij ook aan centen te komen, hoe kon hem minder schelen. In 't begin nam hij
ze nit moeder's beurs, maar ze betrapte hem spoedig. Natuurlijk kreeg hij kras
op z'n ziel, ze wou perse van hem weten, wat ie er mee had uitgevoerd — maar
als hij iets niet wilde zeggen, ranselde hem geen sterveling tot openhartigheid. Vrouw
Brinkers sloeg hem, tot ze van moeheid ophouden moest en joeg hem toen naar
pijnlijke
doch geen kik kreeg ze te hooren. Op zolder wreef hij
boven
botten en vervloekte haar bijkans
hij wist niet, dat beneden 'n vrouw zat, die
vergeefs worstelde tegen volkomen wanhoop, die nu ervoer, dat al 'er sloven tOch
voor niets was geweest
Vat hij we! merkte vond hij buitengewoon genoeglijk
ze liet hem voortaan en gang gaan. Nog een keen zei ze hem op 'er scherpe,
kort-affe manier, dat ze hem aanraadde z'n best te doen en eerlijk te blijven, zoo
Kobus
niet, dan moest ie het zelf weten, zij zou het zich niet langer aantrekken
luisterde zwijgend en ging z'n eigen weg.
Over de school dacht hij niet meer. Trouwens officieel had hij z'n zes jaar nu
achter den rug en het loopjongens-baantje, 't welk
moeder voor 'em opzocht,
aanvaardde hij zonder morren
et gaf gelegenheid veel op straat te weken, meer
vroeg hij niet. Van
zakcenten ging ie naar de bioscoop rooken deed ie weinig
en als ie te kort kwam wat vaak geschiedde, daar er vijf bioscopen waren,
waarvan een het programma twee maal per week wisselde vulde hij 't ontbrekende
aan uit de geld-la van z'n patroon.
Na drie weken werd het ontdekt. 't Gaf even 'n verbijsterende schrik : 't plotse
te voorschijn schieten van den baas, het fouilleeren, het vinden der gegapte, vooraf
door den chef gemerkte geldstukken....
En dan het Icemen van de politie, het
verhoor, de scene thuis . .
Maar 't liep gelukkig met 'n sisser af. 'n Vreemde meneer kwam op de proppen
bij wien hij van tijd tot tijd op visite moest en die dan allerlei vragen deed, welke
Kobus zeer onaangenaam vond en meestal niet wist te beantwoorden. Hij moest
op catechisatie en naar 'n jongelingsvereeniging, 't een al even 'vervelend als het
andere. Wanneer hij maar even kans zag gelukkig was het in de nieuwe betrekking drukker dan in de vorige, zoodat z'n excuus heel vaak aannemelijk scheen
maakte hij 'n slippertje, want het feit, dat hij er in aanraking kwam met allerlei
vreemde jongens, die vriendschap sluiten wilden, vergalde hem mogelijk genot.
Hij hield niet van gezelschap, nooit had hij eenige behoefte gevoeld zich bij
anderen aan te sluiten en dat hij nu vrijwel gedwongen werd hun omgang te
aanvaarden, vervulde hem met wrevel. Lang duurde het dan ook niet of 'n ieder
liet hem links liggen, zoodat de goedbedoelde pogingen hem wat minder eenzelvig
en daardoor meer open voor goeden inv loed te maken, geheel mislukten. Zonder
eenigen spijt verdroeg Kobus deze gevolgen, hij kon zich alleen vermaken en dat
men hem 'n doojen diender vond, lapte hij aan z'n laars. Als hij slechts gelegenheid
kreeg om 's avonds z'n helden te kunnen bewonderen, vroeg hij niets meer . . . .
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Dat schijnt eerst niet erg hoopvol : haar oordeel is vrouwelik-voorbarig : zonder
dat ze iets gezien of gehoord heeft, staat ze al klaar met 'n heel ongunstig oordeel.
Of zou 't komen, omdat ze haar man altijd in die geest over de gevangenen
heeft horen praten ? 1k denk van wel, want wat dominee Verster mist en wat
Hartink heeft, dat bezit mevrouw Verster in vrouwelike fijnheid. We zullen tans
zien, hoe voor 'n geleerde artikelschrijvende predikant, in tegenwoordigheid van
honderde prachtbanden, op 'n studeerkamer, de heldere levensvisie, de energie
van God in de menselike ziel, 'n schitterende triomf zal vieren !
Die visie is krachtig in die vrouw. Eerst heeft ze, evenals Verster zelf, niets
dan vooroordeel en veroordeling, en bergen van bezwaren. Maar dan staat ze
ook nog, evenals Verster bleef doen, objektief tegenover het geval. Hoe wordt
't toch dadelik anders, als ze Hartink zelf ziet, als 't leven van die eenvoudige
heiboer gaat resonneren in haar levensvolle ziel. Wat is dat fijn van Haspels, om
ons te laten weten, dat zij 't dialekt van Hartink niet verstaat : „Begrijp je het ?"
fluistert Verster tot zijn vrouw, die 'n Rotterdamsche is. „Niet goed," schudt ze
het hoofd." (22). En dan te zien terwijl ze niets van Hartink weet, ja al 'n
vooroordeel had — te zien in onze verbeelding, hoe „haar groote bruine oogen
zien kalm naar Hartink, en over haar bleek gelaat ligt welwillende aandacht." (22).
En het duurt niet lang, of haar gehele ziel protesteert tegen de verdachtmaking
van de kortzichtige Verster, als zou Hartink zelf 't hele geval op touw hebben
genet omdat z'n hofstede minderwaardig zou zijn geworden, met deze woorden :
„Non, cela je ne crois pas. Il me semble un honnéte homme." (26). ze voelt
het, ze weet het, neen : het M gt in haar : dien man mOet ze helpen I
„Verster zat perplex te kijken naar de deur, waardoor ze reeds verdween. Is
nu het wanhopige hunner positie in eens weg ? Voelt zij nu niet het dilemma dat
hem slechts toestaat of verrader Of medeplichtige te worden ? zij kan zoo niet
zien, wat er aan vastzit, heeft geen perspectief en weet toch ineens 'n uitweg ?
Heeft dan de vrouw een zintuig meer en een minder dan de man : een geestelijk
tastzintuig ter vergoeding voor haar tekort aan verstand ?"(27).
Middelerwijl heeft mevrouw gezorgd en „met schitterende oogen en een blosje
op het bleeke gezicht" maakt ze van de gevangenisboef 'n landverhuizer. Wat
zorgt ze handig en met fijn gevoel voor die dolvreemde man. 0 ! we begrijpen
het zo goed, dat „de mannen blijven aandachtig toekijken, hoe wondervlug dat
gaat, en het is zoo stil, dat ze den regen hooren pletsen tegen de ramen." (32).
In tegenstelling met haar onrustige, heen en weer geslingerde man weet ze zo
zeker dat ze goed doet, dat 't is voor haar besef, alsof ze haar liefste, haar
meest onschuldige werk doet, alsof ze haar moederplicht volbrengt : „Ik ben nog
nooit zoo rustig geweest. 't Is net of ik Willem ga verzorgen. En ik weet, dat
ik goed doe." (30).
zo gaat Hartink de deur uit : „Het is nooit heelemaal goed te praten," zegt
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Verster, „en toch konden we niet anders. In zulke oogenblikken voel je dat God
je leven maakt." (35). Ja, dat heeft hij geleerd, doordat de bezielde overtuiging
van z'n vrouw hem door dit moeilike geval heeft heengeholpen. Maar is Verster
nu ook 'n andere geworden ? Och ! Godsgaven, zielekrachten zijn niet voor overdracht vatbaar ! Als Hartink op 't punt staat te vertrekken, blijkt het, hoe hij
nog niet, zoals z'n vrouw, tot in 't diepst van diens onkreukbaar reclitvaardige
ziel heeft geblikt. „Vergeet nu," zegt hij tegen Hartink, „wat achter je ligt —
vergeet je haat tegen dien jonker, dien jij noodeloos hebt getergd." (33). En als
de boer wil protesteren ik heb U immers hierboven al gezegd, dat er van
haat bij Hartink geen sprake is — zegt Verster : „Neen, spreek niet tegen, zoo
is het !" (33). Neen, zo is het niet, dominee
En omdat Verster nog niet is in harmonie met het leven, hij nog niet kent de
vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, kan hij ook nog niet rustig zijn. Wel
is hij voor 'n moment op 'n hoger plan gekomen, zodat hij geregeld en met sukses
artikel kan afschrijven, maar als hij eindelik in slaap valt, „is hij verdwaald
in spookachtige droomen." (35). En wat boer Hartink met z'n grote ziel kon :
z'n gevangenschap en z'n ellende vergeten, en wat mevrouw Verster kon, omdat
haar fijne ziel de stem van God had gehoorzaamd : „vergeten, wat achter ligt" (36),
kan dominee Verster niet hij blijft tobben, zodat z'n vrouw moet zeggen „Je
bent nu zelf half-ziek, arme stakker !" (41).
Ja, Verster heeft z'n vrouw nog nodig I We leven op bladzij 35, dat Verster
zich verwondert „over den rustigen slaap zijner vrouw." Uit diezelfde rust werd
ook haar vertrouwen in de toekomst geboren. „Je zult zien," zeg ze tot haar
man, ,alles gaat goed." (36). En wat weet ze dit geloof met 'n diep psychologies
inzicht te beleven ! Ze laat haar man met z'n moegedacht hoofd met de kinderen
uitgaan, in plaats van z'n zieken bezoeken. En Jaantje, die „krijgt een paar dagen
geen couranten of vriendinnen in de keuken" (36), die gaat ook mee uit, want.
„Dat beteekent : ze gaat niet uit vanavond en komt met zooveel wonderen in haar
hoofd terug, dat ze 't geheele geval vergeet." (31).
Deze vrouw is waarlik de vrouw van haar man. Ze voelt, hoe ze deze avond
van 'n ontzaglike betekenis voor haar man is en in dat bewustzijn bloeit haar
vrouwelike ziel op in deze betuiging : heb nog nooit zooveel van je gehouden
als nu, mijn eigen, mijn beste man !" en „ze slaat haar armen om zijn hals en
kust hem." (35).
En wij ?
Laten we, als 'n eerbiedige hulde aan deze vrouw, groot met haar
onberedeneerde Godsgave, het 'n groot dichter nazeggen :
„Ehret die Frauen ! Sie flechten and weben
Himmlische Rosen ins irdische Leben."
Zaandam, 1925.

OVER ROEL HOUWINK
DOOR

J. HAANTJES.

Roel Houwink. Maria. Maastricht, Boosten en Stols.
H. van Elro. Hesperiden. Em. Querido, Amsterdam.
H. van Elro. Madonna in Tenebris. Palladium-uitgave.

Roel Houwink is voor mij een van de belangrikste verschijningen in de litteratuur van de allerlaatste tijd. Het is nog slechts een paar jaar geleden, dat ik zijn
eerste uitgave, het kleine bundeltje „Novellen" in dit tijdschrift mocht bespreken,
en nu liggen hier voor mij een nieuw boekje proza, „Maria", en twee verzenbundels,
onder de schuilnaam H. van Elro, omzetting van Roel H. En reeds zijn weer
andere publicaties van hem aangekondigd of verschenen.
Dit alles wijst op een merkwaardige productiviteit. Want wei zijn al deze
boekjes klein van omvang („Madonna in Tenebris" bevat slechts twaalf korte
verzen), maar Houwink's kunst is er een met zulk een sterke geconcentreerdheid
dat zich vanzelf geen uitgebreid oeuvre verwachten last.
Maar dank zij deze geconcentreerdheid, (die tracht naar het weergeven van enkel
het meest wezenlike in een tijdelike verschijning) zegt deze schrijver in een enkele
zin soms meer dan een auteur van veertig jaar terug in 'n hele bladzij, en geeft
hij met een enkel woord soms beter weer dan deze auteur in een Lange volzin
zou gedaan hebben.
De voorbeelden zijn hier voor het grijpen. Neem een enkel kort zinnetje als
„Een helsche schrik doorfladderde den nacht" ; het suggereert u in een keer een
ganse wereld van verwante aandoeningen.
Dit alles is ongetwijfeld belangrik, maar hetzelfde kunnen we opmerken bij
iedere andere moderne auteur. Wat in het biezonder echter deze schrijver voor
ons tot een belangrike figuur maakt in de moderne letterkunde, dat is de verrassende ontwikkeling, die zich bij hem na zulk een korte tijd openbaart.
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Bij de bespreking van „Novellen" heb ik indertijd deze schrijver getypeerd als
de profeet van de naakte hartstochtelikheid, en diezelfde hartstocht uit zich ook
nog in een boekje als „Maria". Het bevat slechts drie schetsen : Maria, Simon,
en De tweede dood van Lazarus.
Neem nu de laatste : Lazarus, die tot het zinnelike leven terugkeert onder de
verzorging van Martha ; die haar, die zijn zuster was, tot vrouw neemt, die dan
uitgedreven wordt door de dorpsbewoners, die dit gebeuren van buiten of hebben
aanschouwd.
1k kan me levendig begrijpen, dat bij het merendeel van ons Christelik publiek
een dergelike brutale verbinding van Bijbelse personen en naakte hartstocht wel
zeer tegen de borst moet stuiten. „Profanatie" is er het oordeel van de een, en
„'t Stuit mij te veel, om 't ten einde te leven", 't oordeel van een ander.
Inderdaad, kunst als deze kan gevaarlik zijn, en zal bij zeer velen stotend werken.
Te meer, daar Houwink hier zo ver gaat, als hij maar gaan kan. Zelfs 't allerheiligste
wordt in deze sfeer getrokken. De eerste schets „Maria", eindigt met de geboorte
van Christus. Maar hier geen engelenzang, hier geen aanbidding der wijzen. Enkel
het brute feit der geboorte zelf.
Ilc stel dan ook terstond voorop, dat dit werk voor ons contrabande zou behoren
te zijn, als in diezelfde schets „Maria" niet een nieuw streven openbaar werd,
dat plotseling de schrijver Roel Houwink in 't voile licht onzer belangstelling
plaatst.
Naast de verheerliking van de hartstocht staat hier de zuivering ervan, de
opheffing uit de staat van amor tot die van caritas. Maria gaat door alle verschrikkingen der lijfelikheid heen — 35 biz. zijn daaraan gewijd, voordat zich de
nederkomste Gods in haar voitrekt, tegen 14 blz. van die tot aan de geboorte
van Jezus — maar steeds weer weet haar heiligheid haar lijfelikheid te verheffen tot
zuiver liefdewerk. Steeds blijft boven haar de bloem zich wiegelen, die — als de
middeleeuwse lelie — het symbool harer kuisheid is.
En evenzo in het twede verhaal — Simon, die Christus' kruis heeft gedragen.
Bij hem vinden we, na de ontmoeting met Christus, dezelfde heiliging der menselike hartstocht, maar hier is ze geworden tot een strijd, een smartelike taak.
Simon is in waarheid kruisdrager geworden.
Spiegelt zich hier een menselike zielestrijd in symbolen of ? Maar dan valt
dat derde verhaal toch wel zeer uit de rol. Daarin is geen opheffing meer van
de lijfelikheid, maar een citing ervan sterker nog, een verheerliking ervan.
Lazarus wordt slachtoffer. Hier hebben we de oude geest van de „Novellen"
weer terug.
En in het enige ge licht uit de beide verzenbundels, waarin
. we in aanraking
worden gebracnt met de Christus, is het' dezelfde hartstochtsveréring, die overheerst. Het zijn de bekende Magdalena verzen uit „Hesperides". Magdalena is
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hier de verachte („verstooten en tersluiks begeerd"), en zij vindt slechts troost
bij Christus, als Die even verworpen is als zij :
„De horzels nemen van uw wonden
den laatsten teug onschuldig bloed
en die uw dood in vrees omstonden
dobb'len al schertsend om uw goed.
De schreeuw van aasvogel en gier
steelt van uw lippen 't stervens-zwij gen
zoo, uitgeschud door mensch en dier,
zijt gij, o troost, mij eind'lijk eigen.
De nacht valt : een leprozen-kap
over de wreedheid van uw lijden
een hand reikt aan ons beiden
en ziet
den harden bedelnap —"
Maar de onechtheid van deze troost wordt uit het gedicht zelf reeds openbaar.
Want als Magdalena dan „zorgeloos gestorven" is,
„Over hoofd en dorre knoken
legde geen het dooden-laken",
dan wacht haar geen hemelse vreugde, maar een surrogaat daarvan wat zwanen,
duiven en rozen :
,,Zwanen drijven, haar ter zijde,
naar het kleine eiland, waar de
duiven hare komst verbeiden
en de hagen, zwaar van rozen
"
Men ziet het : hier is Christus nog opgenomen in de sfeer van hartstochts-verering, die zovele van deze gedichten doorgloeit. Neem maar het eene voorbeeld
van „De dwaze maagden" : zij zijn het, die de vreugde van lijfsbegeren versmaad
hebben. „Aileen de dood heeft hen begeerd".
Maar is er dan in deze verzen niets to merken van die andere, die tegenovergestelde
tendens ? Zeker wel, maar ze vertoont zich hier minder uitgesproken en in een
andere vorm : die der hartstochtsontvluchting. Want het is wel zeer merkwaardig,
hoe hier in deze gedichten eenzelfde daad zich telkens herhaalt : een persoon, die
zich ontkleedt, of die zich verbergt, hetzij dan „tusschen de luide stemmen van
den dag", of in het zachte donker van blindheid of dood.
Ik geloof dat we deze beide handelingen, het zich ontdekken en het zich
verbergen, hier wel zeer scherp moeten scheiden. 't Eerste is die van de hartstochtsverheerliking, het twede die van de hartstochtsontvluchting.
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't Is waar, heel vaak is deze hartstochtsverheerliking slechts zeer gedekt, meer
indirecte dan directe uiting. Zoals in „Erfhuis" uit „Madonna in tenebris" :
„In de beslotenheid der oude wanden
hangt zorgeloos uw eenzaam beeld,
boven den vastberaden greep der handen :
een glimlach, beuzel en verveeld.
Uw blik, die eens een vorst ontmande,
is in het bleeke Licht vergeeld,
het keurs, dat slues uw leest omspande,
beurtlings door vocht en zon bespeeld.
Zij laten u in deze schande :
een veil, versleten vrouwe-beeld.
En verder grijpen hunne handen
naar wat hun baatzucht reeds verdeelt."
Maar toch, al gaat ze dan schuil onder de verhulling van het simpele geval,
toch is ze hartstochtsverheerliking.
Als vanzelf dringt zich hier een vergelijking met Nijhoff's „gebroken-hartstochtgedichten" aan ons op. Immers, zijn naam staat op het titelblad, aan hem is dit bundeltje opgedragen.
Ogenschijnlik is hier een treffende overeenkomst. En toch is dit meer schijn dan
wezen. Want bij Nijhoff waren deze gedichten de bevrijding van wat hem
beroerde, bij van Elro zijn ze niet meer dan een uiting, een belijden daarvan.
Daarnaast staan dan echter die andere gedichten, waarin de hartstocht in gebieden van minder sterke lijfelikheid ontweken wordt. Ja hier, in deze ontsterving,
vinden we een meer volkomen parallel in Nijhoff's poezie. Er zou hier, waar de
geestelike achtergrond zozeer overeenkomt, een prachtige vergelijking te maken
zijn in de uitwerking van deze geestelike daad in poezie. Bii Nijhoff uit ze zich
in een Icarusvlucht met 'n enkele „vorm" als vleugel, bij Houwink wordt ze tot
visioenen van een transparante klaarte.
IN MEMORIAM.
„G ij hebt het aangezicht van den volmaakten dood ;
geen koorts rept meer de koele blankheid uwer wangen,
het roerloos lijf, met schaduw sidderend omhangen,
wordt voor den neergezonken dag allengs te groot.
En van de dingen wordt het zacht- vertrouwde
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in de omarming van uw zwijgen stug . .
en wat uw blijde aandacht eens beschouwde,
vliedt snel en donker in zichzelf terug. . . .
Z66, door den stillen schemer heen gedreven
van eeuwigheid naar milder eeuwigheid,
zult gij wel drijven tusschen dood en leven,
tot gij den laatsten dood ontstorven zijt."

Vergelijken we nu deze tendens uit de poezie met het nieuwe, dat we in Houwink's proza opmerkten, dan blijkt meteen, hoever de prozaschrijver Houwink
de dichter van Elro vooruit is. Zeker, ook daar vinden we dezelfde poging, om
aan de hartstocht te ontkomen, maar dit geschiedt niet door te ontvluchten naar
een niwana van onaardsheid, maar hier is het doel in de wereld zelf getransponeerd.
Dit ideaal brengt dan mee, dat er een activiteit komt bij de personen, die daar
nog in een nevel van visionaire onwerkelikheid dreigden te vervluchtigen, en deze
activiteit kan betekenen — het uitgroeien van hartstocht tot liefde, van amor tot
caritas.
1k zeg 't met nadruk : kan betekenen. Houwink is nog jong, 't is iemand met
nog 'n ganse ontwikkeling voor zich. En die ontwikkeling kan zijn een grotere
verinnerliking. De kiem daartoe is in zijn tegenwoordig werk aanwezig.
En dat maakt zijn werk voor ons van betekenis. Dat heft tevens, zelfs zijn gebruik
van Bijbelse personen, boven het verwijt van profanatie uit
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Den Spyeghel der Salicheyt van Elckerlyc. Dr. H. J. E. Endepols.
(Lyceum-Herdrukken IX ; J. B. Wolters, Groningen-Den Haag).
Dr. Endepols, die door zijn studie „Het decoratief en de opvoering van het Middelnederlandsche Drama" (Amsterdam, van Langenhuysen, 1903) zijn sporen op dit gebied reeds heeft
verdiend, heeft ons in dit werkje, waarvan niets dan goeds te zeggen valt, op een degelijke,
,onderhoudend geschreven inleiding en een nauwkeurig, uitvoerig gedocumenteerde tekstuitgave
V. D. LAAN.
vergast.

Bilderdijk. Lyrische Poezie in omlijsting van zijn levee. Dr. Ph. A.
Lansberg. (Lyceum-Herdrukken X ; J. B. Wolters, Groningen-Den Haag).
Op zichzelf is het zeker een goede gedachte, Bilderdijks vaak zoo uiterst persoonlijke lyriek
toe te lichten met een korte levensschets, vooral als die, zooals hier het geval is, frisch en
levendig is geschreven. Bovendien is het boekje met mooie portretten verlucht. Op enkele punten
had de bewerker iets dieper kunnen ingaan. Welken ingrijpenden invloed het kamerarrest, Bilderdijk in zijn, jeugd toebeschikt, op zijn karakter heeft uitgeoefend, wordt niet vermeld, evenmin
wie, behalve Da Costa, na 1817 Bilderdijks privaat-colleges te Leiden hebben gevolgd. Enkele
namen althans zouden hier niet overbodig geweest zijn. En zou het geheel niet aan overzichtelijkheid
gewonnen hebben, zoo toelichting en gedichten tot een aaneengeschakeld geheel waren verbonden ? Nu toch dekken bovenschrift en ondergeplaatste verzen elkaar niet geheel, wat noodeloos zoeken veroorzaakt.
V. D. Last.
De vertaling van „trahit sua quemque voluptas" (bl. 83) is onjuist.

De Beweging van '80. Herman Middendorp. (W. E. J. Tjeenk Willink,
Zwolle).
Dit boekje bevat veel bruikbaars. En de Tachtigers komen hier over 't algemeen wel beter tot
hun recht, dan in sommige beknopte overzichten onzer geheele letterkunde-geschiedenis het geval
is. In zooverre is Middendorps studie dus aan te bevelen. Terecht ook behandelt hij Gorter
wat uitvoeriger, omdat de kentering van egocentrische tot gemeenschapskunst in zijn bekende
„kritiek" zich wel het duidelijkst uitspreekt.
Wat de schrijver op bl. 13, 21 en 89 over het naturalisme opmerkt („een consequentie van het
realisme, omdat men de werkelijkheid in haar vollen omvang aanvaardde"), is er heel sterk bij
langs geredeneerd. Hoe kan men zich zoo van de zaak afmaken ! Oppervlakkig is ook de vergelijking van Perks geestestoestand (bij het schrijven van „Hemelvaart") met de extaze van Runsbroec. Met zulke vergelijkingen (men zie trouwens Van Deyssel, Verz. W. VI, 193) kan men
niet voorzichtig genoeg omgaan. De groote vraag immers is : hoe stelt men zich „De (Het)
Eeuwige" voor ?
Vaag is ook een uitspraak als : Gossaert herinnert aan Da Costa (bl. 86). Ik moet eerlijk zeggen:
mij niet. Maar zoo Middendorp het vindt, hoe bedoelt hij het dan ? Hij moet dit in elk geval
V. D. LAN.
nader toelichten.
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Nederlandsche schrijvers en schrijfsters. Eerste deel. Tweede druk,
L. Leopold. Tiende omgewerkte druk door W. Pik en Dr. G. E. Opstellen„
Beide bij J. B. Wolters' U. M. Groningen, Den Haag 1926.

Er is belangrijk verschil tussen deze twee bloemlezingen. Die van Leopold-Pik-Opstelten is
een goed specimen van de oude soort : elke auteur van enige betekenis is met enige bladzijden
van zijn beste werk vertegenwoordigd. Men kan verschil van mening hebben over een enkele
auteur die weggelaten, een enkele die bijgevoegd kan worden, evenals over de keuze der
stukken, maar overigens is het een oude beproefde methode. De belangrijkste wijzigingen die
bij deze druk zijn aangebracht, zullen wel van de hand van Dr. Opstelten zijn, die ditmaal voor
het eerst op het tietelblad prijkt. Door deze omwerking is het boek weer op peil, — misschien
hadden we wat minder reserve tegenover de jongste poezie verwacht, — maar ontegenzeggelijk
is deze bloemlezing een van de beste en meest soliede uit de oude school. Het is een keurig
ingericht literair museum, de rangschikking histories, de keuze zoveel mogelik uit estetiese overwegingen. Een bezwaar van deze manier van werk is natuurlik wel eens, dat een mooi vers
niet opgenomen kan worden, omdat er nu eenmaal andere gedichten zijn, die men om historiese
redenen onmogelik weg kan laten.
De bloemlezing van de Vooys, v. d. Bosch en Tinbergen heeft om twee
redenen jets op Leopold voor. Ten eerste winnen zij plaats door van het gezond
principe uit te gaan, dat van drama's van Vondel, de blijspelen van Langendijk, werken als de
Camera Obscura in een bloemlezing voor de school niets hoeft te worden opgenomen, omdat.
zulk werk op school allicht in zijn geheel gelezen wordt. Verder hebben de auteurs zich ingespannen
om niet alleen de figuren in tijdsorde te plaatsen, maar ook door andere groepering, waardoor
gelijksoortig werk uit dezelfde tijd bijeen komt, en door de tussenvoeging van diep-ingaande beschouwingen over de stij1 van bepaalde tijdperken, mee te werken tot verheldering van literair
inzicht. Wel komt zo nu en dan de gedachte op, dat men geestelik wat rijper moet zijn dan
de gemiddelde leerling van de Middelbare school om b.v. de hoofdstukken over de renaissancestijl te kunnen waarderen.
Ook lijkt me dat de bloemlezing van De Vooys meer recht laat wedervaren aan de Middeleeuwen, niet alleen omdat hij daar in totaal wat meer ruimte voor heeft, maar ook relatief. Het
lijkt me dat het op 18e en 19e eeuw voor Pik-Opstelten makkelik te vinden geweest zou zijn,
om nog wat ruimte voor de middeleeuwen te winnen. Ik zou er graag nog een enkele bladzij
van Helmers, Tollens, Beet's poezie, Hofdijk aan geofferd hebben.
Maar — resumeerend mogen we toch zeggen, dat beide bloemlezingen goed, ernstig werk zijn,
waaraan we kunnen toevoegen, dat Pik-Opstelten zoch zo goed als uitsluitend leent als toelichting op de les in de literatuurgeschiedenis, terwij1 de andere bloemlezing ook buiten die kring
van studerenden van belang is, omdat het iets meer geeft dan schoolwerk, een boek is dat leert
lezen en liefhebben.
v. H.

Protestantsch Letterkundige Essays. Lyceum Herdrukken VIII.
Verzameld en ingeleid door Dr. Ph. A. Lansberg en Dr. J. C. de Moor.
Bij J. B. Wolters. Groningen, Den Haag.
De tietel van dit bundeltje zou ons op een dwaalspoor kunnen brengen. Toen ik een aankondiging las en de bundel zelf nog niet had ingezien, dacht ik eigenlik aan een soort konkurrentie
met de bundels van de heren Leendertse en Tazelaar. Dit zijn echter niet opstellen over letterkundig
werk, maar schriftoverdenkingen met literaire waarde. De preek dus als literatuur.
De heer Lansberg heeft indertijd in een studie in Stemmen des Tijds er op gewezen, hoe zeer
de bestudering van ons stichtelik proza is veronachtzaamd, vooral dat van de moderne tijd.
Nu is het aan de ene karat goed te begrijpen : dit werk is niet met literair doel geschreven ;
het is altijd een zekere toevalligheid als tussen de vele preken die worden voorgedragen, men er
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een tegenkomt met literaire waarde. En het lot van de preek heeft alle proza, dat buiten literaire
bedoeling om is ontstaan, getroffen. Politieke redevoeringen, een speech voor geheelonthouding,
journalistiek werk, wetenschappelik werk, men zoekt daarbij niet naar literatuur en men vindt
het er ook maar zelden. Toch kent elke tijd zijn grote redenaars, zijn knappe historici, zijn bekende journalisten, die door hun taal macht over de geesten kregen. Ik denk aan Bakhuizen,
Fruin, Kuyper, Brusse. Zo zijn er ook altijd grote predikers geweest. En het is onrechtvaardig
ze buiten de literatuur te plaatsen. Daarom hebben de samenstellers een goed werk gedaan door
dit werk onder de aandacht van literair-belangstellenden te brengen. De keuze is gelukkig, het
is van het beste, wat wij hebben.
Als we nu dit werk lezen, dan valt ons direkt op, dat deze schoonheid tot 'n heel apart genre
behoort. Al dadelik, omdat het 't neergeschreven gesproken woord is. Dit werk veronderstelt
een hoorder. Men krijgt een zelfde gewaarwording als bij het lezen van een afgedrukte lezing.
In zeker opzicht brengt dat direkt een zeker kontakt met de schrijver-spreker ; aan de andere
kant heeft men een gewaarwording van iets dubbelslachtigs ; een soort onbehagelikheid dat het
niet tot ons komt als het bedoeld is. Doordat het zo tot de massale hoarder gericht is, vertoont
de stiji allerlei eigenaardigheden die in een rustig essay niet voorkomen. De stukken staan alle
enigszins in de exklamatiestijl. Dit is niet als een geringschatting bedoeld : ik doe niet meer dan
een poging om het eigenaardige van deze literatuurswet vast te stellen en moet, waar een uitvoerige analyse van de stijl niet in mijn bedoeling ligt, me tot enkele grove aanduidingen bepalen. Er is ondanks moderniteit in velerlei opzicht, ook iets van het deftig-oratoriese van vele
jaren geleden in deze stijl gebleven. Deze opmerking is weer niet een verwijt : het is geen onvermogen, het komt voort uit de behoefte aan een gewijde sfeer, en er is iets in die voorname
toon, die buiten het alledaagse plaatst.
Onderling is et natuurlik in de zestien opgenomen stukken heel wat verschil rustig verhaal,
kalme beschouwing in een haast gemoedelike verteltoon, tot het hoogst gespannen woord in het
pogen om het onzegbare te uiten.
Moet men niet denken aan de plastiese voorstelling van den hemel van een pater Brugman,
als we lezen : „Terwij1 de engelen hem binnen brengen, staan de gasten op, en heeten hem
vroolijk welkom. De bedelaar weet niet wat hij antwoorden zal. „Ik ben Lazarus maar," zegt hij
en meent dat de engelen zich vergist hebben met hem in zulk een vorstelijk gezelschap te
brengen. Daar zijn Jakob en Izak ; Mazes en Aaron, David en Salomo, Elias en Daniel, met
Abraham, hunnen vader ; 't zijn allemaal vorsten, priesters, profeten en koningen. Alleenlijk ziet
men er bijna geene farizeeen onder ; overigens is er al wat in Israel adellijk en heerlijk was, er
aanwezig. Wat zal de bedelaar in dat doorluchtig gezelschap ? Dan ziet hij de engelen vragende
aan, en dan slaat hij zijn oogen weder verlegen neder ; maar zijne geleiders zijn zeker van hunne
zaak. Zij gaan geheele rijen met hem langs, en staan niet stil, alvorens zij boven aan den feestdisch gekomen zijn, juist ter plaatse waar vader Abraham, de voorzicter van het gastmaal aangelegen is. Deze breidt zijne armen uit, en de engelen nemen den bedelaar, en leggen er hem
in. Nu rust hij in Abrahams schoot ; zoo zacht heeft hij nog nooit gelegen, zelfs op de knieen
zijner eigene moeder niet."
Vergelijk dit rustig, uitvoerig vertellend, kinderlijk verhaal van Dr. van Andel met de krampachtige stijl van Prof. Slotemaker de Bruine :
„En toen, met dat hij de oogen ophief en die plek zag, zeide Abram tot zijn jongeren :
„Blijft gij bier ; ik en de jongen zullen heengaan tot daar."
Dat is : nu zal Abram alleen gaan.
Tot heden waren er de knechten geweest. Ze zullen weinig gezegd hebben ; een bang gevoel van iets, dat aankwam, drukte zeker de gesprekken. Maar men was nog samen. En er viel
nog een woord. En men zag elkaar nog. Het was niet zoo huiverig eenzaam Nu zou Abram
alleen gaan.
Ja, Izak ging naast hem. Maar daarom was hij niet minder alleen. Dat was geen gezelschap om
of te leiden ; dat was juist prediking van vleesch en bloed omtrent hetgeen zoo dadelijk zou geschieden,
tastbaar, levensgroot, aldoor herinnerend. En toch geen woord sprekend van bemoediging of troost.

202

BOEKBESPREKING

Abram ging alleen. Toen het zwaarste kwam, moest hij alleen gaan. Zooals wij alien het eigenlijke, he c diepe, het zware van ons Leven alleen moeten doen. Zander de menschen. Als wij onze
oogen opheffen en die plek zien, dan moeten wij tot alien om ons henen zeggen : Blijf gij bier
— ik ga tot daar."
Het boek van Ds. Schilder l) heeft ons indertijd allerlei gegevens verschaft over de slechte kanselstijl, het zou de moeite waard zijn, eens uitvoerig de eigenaardigheden van deze bewonderde
kanselstijl te onderscheiden.
Hier kan ik op 't ogenblik niet meer doen dan kennisneming met deze bundel van harte aanbevelen.
Rest me alleen nog te herdenken de onverwachte dood van een der samenstellers, de kunstv. H.
zinnige predikant, man van fijne smaak, Dr. de Moor.

Het ongeschonden beeld door A. van Hoogstraten-Schoch. Uitgegeven
door de Hollandia-Drukkerij te Baarn, in het jaar MCMXXVI.
Mevrouw van Hoogstraten—Schoch is — zoals ze zelf van haar boekje zegt zonder pretentie
Ze is geen groot kunstenares, geeft zich daar ook niet voor uit, maar heeft een hele schare
lezeressen omdat ze eenvoudig weg en fris weet te vertellen. In haar bescheidenheid, om zich
vooral niet voor meer uit te willen geven dan ze is, in die eerlike eenvoudigheid, zit het geheim
van haar invloed op haar publiek. Ze wekt vertrouwen. En zodra men maar geloven mag in
iemands waarachtigheid, als hij schrijft, is men al ver op weg, om hem te waarderen.
Mevrouw van Hoogstraten—Schoch is geen groat schrijfster en haar boekje, dat voor me ligt,
en dat vertelt over Jezus Christus „zooals verschillenden van onze tijdgenooten Hem zien", is
niet een groat kunstwerk, maar de schrijfster en haar werk blijven ons tot de laatste bladzijde
,sympathiek en het komt niet in ons op om er met een zekere geringschatting aan voorbij te gaan.
Het onderwerp en de vorm waarin het behandeld is, is niet litterair ; toch wagen we het om
het ook voor onze lezers aan te bevelen. Mits men het leze, als de schrijfster het schreef : in alle
eenvoudigheid.
v. H.

Kleurschakeeringen uit ,,Oedaya" door Noto Soeroto. N.V. AdiPoestaka. 1925. 's Gravenhage.
In het vorig jaar hield Noto Soeroto een rede op de stamdag van het Alg• Ned. Verbond, ook
gepubliceerd in het door hem geredigeerd tijdschrift „Oedaya". Deze rede heeft veel belangstelling
gewekt en bestrijding gevonden, wat voor de schrijver weer aanleiding is geworden in verschillende artiekels zijn mening weer nader uiteen te zetten. Deze beschouwingen gaan over de
verhouding van Nederlander en Indonesier en zijn hoe belangrijk en belangwekkend ook, voor
ons ongetwijfeld niet van primair belang en kunnen bier dus onvermeld blijven. Ik vraag alleen
even aandacht voor het opstel „Hollandsche gedichten en Javaansche gedachten," waarin hij
behandelt de vraag, waarom hij zijn onhollandse poezie in het Hollands schrijft en niet in het
Javaans. Het is jammer, dat Noto Soeroto zich bier voortdurend verdedigt tegen aanvallen uit
de politieke hoek, waar men hem verwijt geen echt vaderlander te zijn. De hypernationalist die
de intellektuele Indonesier dikwels is, ziet in hem een overloper, een die geen deel heeft aan
de opbouw van een nieuw, gelukkig Indonesia. Daartegen stelt hij zich met kracht te weer, Maar —
en dit is voor ons, omdat het algemener is, belangrijker hij ontkent de mogelijkheid, of lievez
kan niet op tegen de moeilikheid van een moderne Javaanse kunst. Het is, zegt hij, alsof de
moderne Nederlander verzen zou willen schrijven en geen Nederlandse voorbeelden had dan
de Middeleeuwse ridderroman. Hij zou er nog bij moeten voegen : en dan in aanraking kwam
met de belangrijke Oosterse moderne literatuur, dus ongeveer iets als in de Germaanse landen
1) Kerktaal en Leven, U. Mij. Holland, Amsterdam.
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gebeurde, toen ze onder de invloed van de Renaissance kwamen. Dat is zeker een moeilike overgangstoestand, die grote kans op een halfslachtig product geeft, maar nog niet moet leiden tot
een dichten in vreemde taal. Ik geloof dat een dichter dicht in de taal die hem het meest vertrouwd is, dat is als regel de moedertaal, maar in sommige gevallen de taal van een milieu, waaraan
hij zich sterk heeft geassimileerd. Zo schreef de Pool Conrad zijn prachtige Engelse romans,
zo schreven Vlamingen sublieme Franse podzie. Er komt bij dat men dicht om verstaan te
worden, voor een zeker publiek. Het publiek van Noto Soeroto, al blijkt uit elk woord dat hij
schrijft, dat hij geen Nederlander is, zit in Nederland.
In de bundel is ook nog een van zijn vroeger verschenen verzen afgedrukt, waarin hij zijn
v. H.
-toekomstverwachting uitdrukt.
De vrouw in het levee door Gina Lombroso. Zutphen. W. J. Thieme
& Cie. 1925.

Een boek met evenveel psychologies doordringingsvermogen als „De ziel van de vrouw" van
dezelfde schrijfster, meer prakties georienteerd, maar nog meer buiten ons terrein liggend, dat we
daarom alleen met waardeering aankondigen.
v. H.
Peerke en z'n kameraden door W. G. van de Hulst. Derde druk.
Nijkerk. G. F. Callenbach. 1926.
v. d. Hulst is onbetwist onze beste kinderschrijver. Het verhaal van Peerke, het stakkerdje
Wiens laatste dagen zo veel mooier worden door de blije genegenheid van een paar vrolike, gezond
jongens, is daar weer een bewijs van.
Schrijver voor kinderen is niet gemakkeliker dan voor groten. Een kinderhart is niet zo gauw
gevuld als zijn spreekwoordelik geworden hand. En het zou zeker de moeite waard zijn als eens
aan een schrijver als van de Hulst evenveel inspanning besteed werd als de schrijvers van „Grotemensen-boeken," om eens te onderzoeken, wat het geheimzinnige is, waardoor alle kinderen en
zo veel ouderen van hem en zijn boeken zo houden. Natuurlik omdat hij een kunstenaar is,
ja, maar dan zijn we er nog niet.Dat zegt aan de ene leant alles, maar toch ook weer niets. Want
als iemand kunstenaar is, dan wordt het pas moeilik te zeggen, wat ons in hem boeit. Van een
would-be kunstenaar gaat het gemakkeliker om een typering te schrijven. Die wil een
ander schijnen dan hij is en schuift dan een paar eigenschappen die hij niet of slechts zwak bezit
paar voren ; dat valt dan op en aan enkele kleinigheden, dikwels zelfs aan grotigheidjes, merk je,
dat het maar een spelletje is, geen ernst, een spelletje dat niet eens goed kan volgehouden worden
ook. Maar een kunstwerk, daar moet je je eigenlik als kunstenaar tegenover plaatsen, je moet
behalve het verhaal met zijn meer ofminder belangrijke mensen, vinden de persoon van de
schrijver, je moet hem zelf zijn een oogenblik, om wat van hem te mogen zeggen. In algemeenheid kennen we v. d. Hulst nu alien wel een die vrolik kan zijn met z'n jongens, die
zo echt mee kan lachen met hun grappen, en tegelijk zo fijn en teer hun klein leed en hun
kleine gevoeligheden kent, en die kinderlik-vroom met z'n jongens God kan zoeken.
Maar om hem te typeren is meer nodig dan dit algemene ; als men een met de schrijver geweest
is, dan heeft men ook op zijn werkkamer gezeten, het verhaal is mee in ons ontstaan. Nu is
nodig dat we bewust worden, hoe zo'n verhaal dan in elkaar zit, wat het is, dat ons het echte
van deze kunst doet ervaren. Dan komen er techniese vragen voor de dag en ook telkens weer
het besef, dat die techniek toch maar bijzaak is, dat er ook nog is, wat de schrijver zelf kort
geleden noemde dat, „wat we niet zeggen."
We wachten op een studie over v. d. Hulst. Deze derde druk zij ondertussen opnieuw
aanbevolen.
v. H.
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Het eeuwige Rhythme. Agnes Maas-van der Moer. Uitgave C. Morks Cz.
Dordrecht 1925.

Ziehier het gegeven. Lie, de moderne ontwikkelde vrouw, is getrouwd met Jan van Goudenstein, en hun huwelik is gebaseerd meer op 'n geestelike harmonie dan op 'n zinnelike liefde.
Een vriend, Lou van der Weiden, doet Lie echter de zinnelike liefde ontdekken, en beleven. Toch
blijft 't huwelik tussen Jan en Lie bestaan, want Jan erkent ook hier de persoonlike vrijheid
van zijn vrouw, door geen maatschappelike of contractuele wetten gebonden. Dan komt Ben,
'n jongen van 20 jaar, 'n nog niet ontwikkelde persoonlikheid, en Lie gevoelt voor hem een
bijna moederlike liefde. Lou kan dat niet hebben, hij wil Lie's vrijheid binden, 't komt tot een
breuk tussen hen beiden. Ben vertrekt naar 'n andere plaats, komt weer onder de invloed van
z'n vader, die hem op wil voeden tot „nuttig lid van de maatschappij". Deze invloed is zo sterk,
dat hij onmiddelik de vriendschap met Lie verbreekt, als hij hoort van haar liaison met Lou.
Maar de kiem van de nieuwe persoonlike ontwikkeling is er, en breekt zich baan, langs artistieke
weg eerst, daarna op alle terrein. Lenting, de vrije onafhankelike schilder, doet hem met z'n sarcasme aan zichzelf ontdekken. En het boek eindigt met de terugkeer bij Lie.
Het geheel is een pleidooi voor de vrijheid van de persoonlikheid tegenover de maatschappelike
gebondenheid. Dit pleidooi is zo sterk, dat er in dit boek slechts twee soort mensen voorkomen,
of persoonlik vrijen of maatschappelik gebondenen.
Nu behoeft dit nog geen verhindering te zijn voor 'n kunstwerk. Maar dan moet de inspirerende kracht van dat kunstwerk liggen in de hartstocht of de ontroering, waarmee 't ene
veracht wordt of 't andere gezegend. In dit boek is een te weinig aan hartstocht of ontroering,
en een te veel aan wijsgerige overtuiging. En daarom zijn hier de personen geen heiligen of ver
worpenen, maar aanplakborden, advertenties, zó moet 't, en zó moet 't niet.
Hiermee is de literaire kritiek eigenlik afgelopen. Maar dan blijft de niet-literaire vraag
moeten we het lezen van dit boek aanbevelen of afraden ? Ik geloof, dat dit boek vele van
onze mensen tot zegen kan zijn, ook al gaat 't lijnrecht in tegen onze levensbeschouwing. Want
eenmaal moet toch 't probleem
algehele persoonlike vrijheid of gebondenheid — in de mens
gegist hebben, wil hij waarlik mens heten. En dan zijn we zo gauw geneigd om de gebondenheid te kiezen, niet uit overtuiging, maar omdat die ons gemakkeliker lijkt.
We lezen Emerson's Essays b.v. en we vinden ze mooi, en met de bewondering sluiten we
ze of van ons eigen bestaan ! We vergeten maar al te graag, dat ze heel vaak niet alleen mooi.
zijn, maar ook wain
Dit boek zal ons zulk een verruiming kunnen brengen. Maar als ik dan de lectuur ervan aanbeveel, dan moet er toch een opmerking me van 't hart.
Hier, in dit bock wordt Thomas a Kempis aangehaald. En aanvaard. Dat wil zeggen : voor
zover hij in de ideeen van mevrouw Maas past. De rest : is „bekrompenheid " De relatie van
Thomas a Kempis tot 'n persoonlik God : is „nauwheid." Beter ware het, als hij „het eeuwige
rhythme" hadde gediend. En Thomas' afsterven, niet van de wereld, maar van alle persoonlike
verlangens ? Is dat ook „nauwheid" ? Of — is het iets, wat cot Thomas' wezen, persoonlikheid behoort ?
En Paulus wordt hier aangehaald : „al was het, dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette, en de liefde niet had zo was ik niets" en : „nu blijft geloof, hoop en liefde, deze
drie ; doch de meeste van deze is de liefde." En weer wordt aan al deze woorden de inhoud
gegeven, die mevrouw Maas er van kent, niet die Paulus er aan gaf. „Bekrompenheid" en
„nauwheid" van Paulus ? Of misschien deel van Paulus' persoonlikheid, en dus „nauwheid" van
mevrouw Maas ?
Inderdaad, het blijkt dat de geliefde figuren van deze schrijfster toch niet zo ruim zijn als ze
zich voordoen. Ze hebben hun eigen vrije-persoonlijkheidsidee, en ze begrijpen niet, dat dat vrijepersoonlikheidsidee ook tot 'n dogma kan warden, dat bekrompen maakt ; dat belet, een
andere persoonlikheid (b.v. de Christelike) te verstaan.
Ik heb gezegd, dat m'n literaire oordeel al lang gegeven was, maar eigenlik behoort toch ook
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dit daar nog toe. Want als mevrouw Maas te weinig ontroering bezit, teveel wijsgerige overtuiging, om 'n literair tendenz-werk te scheppen, dan is er nog 'n andere wijze, waarop haar
boeken tot levende boeken kunnen worden gemaakt. Dat is — door haar ideeen te accepteren als
een mogelikheid, waarnaast er ook nog andere zijn. Door die andere mogelikheden te lezen begrijpen,
erkennen, en te tekenen naast de hare. Dan kunnen die aanplakbiljetten veranderen in levende
mensen, naast andere levende mensen, die misschien niet op mevrouw Maas lijken, maar toch
even goed levende mensen zijn.
Mevrouw Maas moet nog maar 's meer van Paulus lezen. Niet enkel waar hij spreekt over de
leefde (want dat is een te gevaarlik woord voor haar), maar b.v. waar hij schrijft over zijn vrijheid
J. H.
in gebondenheid. Wie weet, leert ze
dan beter begrijpen.

De Beek van Narcissus. L. van Lange. (Rotterdam. W. L. en J. Brusse's
U. M. 1925.)
Het is altijd een verheugend werk kennis te maken met een nieuwen dichter. We nemen zijn
bundel op als den sleutel, die toegang geeft tot een nieuw te verkennen sprockjesrijk, dat zijn
ziel is. Door den vorm en klank van zijn verzen heen speuren we naar den mensch, die zich
daarin openbaart. Dat is volgens Schiller de groote taak der poezie : den wezenlijken mensch,
zooals hij in de verborgen diepte van zichzelven leeft, tot uiting te brengen.
Van Lange maakt het ons niet gemakkelijk. Hij heeft zijn uiting omkleed met een donker en
zwaar gewaad — den moeilijken uiterlijken vorm. 1k bedoel hiermee nu niet, dat hij een technisch zeer gecompliceerden versvorm koos. De gang van zijn gedaehten zelf is moeilijk, en de
woorden, die hij tot uitdrukking daarvan kiest, zijn niet altijd gemakkelijk te begrijpen.
Zonder twijfel hebben we hier met een dichter te doen, die ook technisch op dien naam aanspraak mag maken. Zijn langere verzen hebben een vaster_ en sterken gang — het rijm slingert
er zich gemakkelijk en natuurlijk doorheen. „De dans" doet zelfs even denken aan de vloeiende
musicaliteit van Martien Beversluis. Maar meer dan uiterlijk is deze overeenkomst allerminst.
Beversluis is boven alles zanger, van Lange denker. Zijn poezie is intellectualistische poezie.
Daardoor worth zij vanzelf ook sterk individualistisch en spreekt zij enkel tot den enkeling : den
vriend, den mede-intellectueel. Wie de klassieken niet kent en de Renaissance niet heeft bestudeerd,
zal zich telkens buitengeslot en voelen bij onbegrepen beelden en uitdrukkingen, waarin de gedachte van den dichter bij dit verleden aansluiting zoekt.
Een groot deel van deze verzen zijn sonnetten. Hier heeft het intellectualisme nog een heel
bijzondere werking : de gedachte wordt er soms te zwaar voor, zoodat het sonnet kreunt onder
den last en moeizaam naar het einde hijgt — of ook : de gedachte wordt primair, zoodat de
moeilijke versvorm niet gaaf mede-geboren wordt en hier en daar wat moet warden bijgepast.
Het gaafste sonnet, waar vorm en inhoud tot zuivere harmonie zijn gekomen, is : „Savonarola."
Als Jona voor het yolk der Ninevieten
Preekte hij graag van 't Oordeel, dat zou komen
Over een stad, die leefde voor genie ten,
En in haar sluimer van genot wou droomen.
De sombre Domkerk dreunde van zijn riten
En de ijdelheid verbrandden zij, de Vromen :
„Slechts Christus vorst binnen de stadslimieten,"
Menig goed hart werd door die leas genomen.
Toen heeft de Paus in Rome hem verweten,
Dat hij verteld had, wat hij niet kon weten :
Een blinde was hij, die zich leider maakt.
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Maar met een wacht van klagers en getrouwen
Hoopte hij zich een schild en schans te bouwen ;
„De Heer versterkt zijn knecht, in nood geraakt."
Het geeft tevens een goeden indruk van de klankvolle rijmen en den zwaren gang der verzen..
En de mensch tenslotte, tot wien deze verzen ons brengen ? Ik heb eenigen tijd geaarzeld, eer
ik meende tot een begrijpen te zijn gekomen. Niet overal is het mij gelukt achter den vorm
direct de ziel te hooren spreken. Maar de grondtoon lijkt mij toch wel onmiskenbaar. En het
is die der diepe onvoldaanheid.
Ik heb in lange schaduw zien vervagen
Den dag, die dooft als alle leven uit ;
'k Heb reden om te juichen, om te klagen ;
Wat baat het al, bij 't eendere besluit ?
't Is zoet zijn eigen droom van hoop te hooren,
Die eindloos telt de mooglijkheden na ;
Maar stellig weet ik reeds en lang te voren
Dat 'k onvoldaan weer uit dit leven ga.
Dat is het, wat iederen keer weer terugkomt en zijn donkeren, moedeloozen toon aan den bundel
geeft. Het kan hoogstens tot een strakke gelatenheid voeren, waarboven alleen de geest kan verheffen, die brengt tot den „hoogmoed Griek te zijn" :
0, hoogmoed Griek te zijn !
Tot stad en yolk te spreken !
Het instinctief domein,
Als 't element, te breken !
En met het beetje echten wijn
In ons gemengd, voldaan te zijn
De kleinheid onzer leest
Te kennen, mee te dragen
Het dooven van ons feest
Vooruitzien, zonder klagen ;
En weten, dat een weinig geest
Van heel een rijk van armoede ons geneest.
„De beek van Narcissus" is een moeilijke, sombere bundel, die zeker niet door de velen gelezen zal worden, maar die zijn waarde heeft als zuivere weerklank van den onvoldanen, diepteleurgestelden mensch-van-onzen-tijd — in zijn trotsche, maar troostelooze eenzaamhzid.
W. A. P. SHIT.

Bibliographic van het werk van P. C. Boutens. A. A. M. Stols. Uitg.

Boosten en Stols, Roermond.
De Heer Stols heeft het, stellig voor boekenliefhebbers zeer belangrijke werk samengesteld,
dat een opsomming is geworden van al wat in boekvorm door Dr. Boutens is geschreven.
Wanneer ik zeg, dat het voor boekenliefhebbers zeer belangwekkend is, dan bedoel ik er tevens
op te wijzen, dat studeerenden, en zij die geregeld moeten schrijven over de Ned. Letterkunde
maar voor een gedeelte zijn gebaat met deze ongetwijfeld zeer nauwkeurige beschrijvingen.
M.i. is het een niet gering nadeel van deze bibliografie, dat niet ook werden opgenomen alle
artikelen etc. over het werk van Boutens. Was dit gedaan, dan zou stellig een veel talrijker
publiek naar deze uitstekend verzorgde uitgave grijpen.
In zes rubrieken heeft de samensteiler zijn stof gerangschikt, zoodat de oorspronkelijke werken
en de vertaalde in aparte hoofdstukjes zijn ingedeeld en een lijst van de op muziek gezette
liederen aismede een van „werken in voorbereiding" de opsomming zooveel mogelijk volledig
maakt. Enkele registers achterin vergemakkelijken het zoeken niet weinig.
P. H. M.
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Greshoff en de Vries. Gesch. der Ned. Lett. (1925) pag. 291.
Herm. Robbers. De Ned. Litteratuur na 1880 (1922) pag. 106.
A. van Hoogstraten Schoch. In „Chr. Vrouwenleven", jrg.. . . .
A. L. van Hulzen. In „Timotheus". Jrg. 28, pag. 108.
B H. Over ,,Verzen" (door U.E.V.)
Over „Noortje Velt" :
Het Nieuws v.d. Dag, 4 Febr. 1907.
Kerkelijke Cour., 20 Sept. 1900.
Haarlemsche Cour. 20 Jan. 1908.
Nieuwe Rott. Ct., 14 Nov. 1900.
De Vlaamsche Gazet 11 Oct., 1907
De Vaderlander, 24 Nov. 1900.
De Nieuwe Cour., 10 Jan. 1908.
Het Nieuws v.d. Dag, 19 Nov. 1900.
Nederland . . . . 1907.
Oprechte Haarl. Ct., 12 Nov. 1900.
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De Nederlander, 12 Aug. 1907.
De Kerkelijke Ct., 20 Sept. 1907.
De Nieuwe Zondagsbode, 7 Sept. 1907.
De Standaard, 12 Aug. 1907.
Ons Doopsgezind Krantje, 5r jrg., Nr. 2.
Lett. Bijbl. N.R.Ct., Nr. 35 en 134.
Over „Iris" :
Het Handelsblad, 23 Aug. 1919. Av.
Stemmen des Tijds, Sept. 1919.
Onze Eeuw, Juni 1919.
Van Hooger Leven 1919.
Stemmen voor Waarh. en Vrede, 1918.
De Amsterdammer (Dagblad) 4 Jan. 1919.
Onze Vacatures 13/2, 20/2, 27/2, 6/3'19.
Alg. Handelsblad 23 Aug. '19 (Querido).
Bloesem & Vrucht, April 1920.
De Heraut 28 Dec. '24.
Timotheus 23 Mei 1925.
De school m/d Bijbel, 25 Juni '25. (Wapenaar).
Nwe Theologische Studien, April 1926.
De Jonge Vrouw, Jan. 1925 (J. M. W. W.).
Alg. Weekblad v. Chr. & Cult., 24 April 1925.
N. R.Ct., 5 Jan. 1919.
N. Prov. Groningsche Cour., 7 Jan. 1919.
Den Gulden Winkel, 15 Febr. 1919.
(E. Groenevelt).
Geloof & Leven, Maart 1919.
Maandbl. v d. Doopsgez. Gem. to Rotterdam,
Maart 1919.
Chr. Vrouwenleven, April 1919.
Voor Eigen Kring, 5 April 1919.
De Stuwing (Datum ?).
Eltetho, April 1919.
Bouwen en Bewaren, 15 Dec. 1924.
Over „In 't Bloemhofke" :
Onze Eeuw, Febr. 1922.
Groot Nederland, Maart 1923.
Lett. Bijbl. N.R.Ct., 8, 19 Nov. '21.
Over „Nieuwe Verzen" :
Europa 1910, I. pag. 95-96.
Opwaartsche Wegen, le jrg., pag. 69-70 (v. D.).

's-Gravenhaagsche Kerkbode, 27 Nov. 1909•
De Standaard, 29 Nov. 1909.
N. Rott. Ct., 6 Dec. 1909.
De School m.d. Bijbel, 10 Dec. 1909; 8 Mrt. '23
Pniel, 11 Dec. 1909.
Nieuwe Prov. Gron. Cour., 14 Dec. 1909 (?).
De Nederl. Kerkbode, 18 Dec. 1909.
Onze Vacatures, 17 Febr. 1910.
Winschoter Cour., 3 April 1910.
Onze Eeuw. (Datum ?)
De Gids, Nov. 1910.
Den Gulden Winckel, 15 Mei 1910.
Maandbl. v. Letterk., 7 Juli & 4 Aug. '10.
(J. C. de M.)
De Jongelingsbode, 8 Sept. 1910.
Utrechtsch Dagblad, 5 Dec. 1909.
Vondel, 18 Dec. 1909.
Gruno's Jongelingsblad, Juli 1912.
Ons Tijdschrift, Maart 1913.
De Ploeg, Februari 1911.
Utr. Studenten Weekblad, 13 Mei 1913.
Ons Doopsgezind krantje, 1 Sept. 1917.
Vox. Studiosorum, 28 Oct. 1915.
De Stroom, 18 Mei 1922. (C.E.H.).
Alg. Handelsblad, 2 Dec. 1922.
De Rotterdammer, 9 Dec. '22.
Chr. Vrouwenleven, Jan. '23.
De Waarheidsvriend, 26 Jan. '23.
Bergopwaarts, 10 Febr. '23.
Predikbeurtenblad, 5 Mei 1923.
Timotheus, 13 Mei 1923.
De Spiegel, 21 Oct. 1922.
De Heraut, 31 Dec. 1922 (de M.).
Over ,,Laatste Verzen" :
Nieuws van den Dag, 11 Aug., '22, Ocht.
Den Gulden Winckel, Aug. 1922.
Onze Eeuw, Oct. 1922.
De Beiaard, Nov. 1922.
Lett. Bijbl. N.R.Ct., 38 & 75.
Timotheus Jrg,28, pag. 8/9. (A. L. v. Hulzen).
P. H.

MULLER.

IK BEN EEN ZEILER . . • •
DOOR

A. WAPENAAR.

Ik ben een zeiler op Uw matelooze zeeen,
Die aan Uw verre, veil'ge kusten rustloos slaan ;
Al lokken allerzijds mij vele vreemde reeen,
Gij hebt mijn koers bepaald : 't gaat op Uw haven aan.
a ben een zeiler op de zee van Uw genade ;
Gij hebt mij ingescheept ; Gij blijft altoos mijn doel.
Gij zijt het vast kompas, waarmee ik ga to rade,
Gij zijt de milde wind, die 'k in mijn zeilen voel.
Al sta ik zelf aan 't stuur, ik weet U aan mijn zijde ;
Gij vormt mij tot Uw knecht, die op Uw wenken let.
En werpt G' Uw stormwind los, 'k vertrouw op Uw geleide :
Geen stormvlaag overstemt voor U ooit mijn gebed !
Bij wijlen mag 'Ic mijn schip in Uwe stilte sturen,
Waar ik mij zelf zoo gansch en al in U verlies,
Dat 'k slechts dit dine smeek : Heer, mocht dit hell toch Buren
Niets, niets meer buiten U dat ik nu nog verkies !
Maar dan doet weer Uw wind mijn zeilen zachtkens zwellen,
En 'k schik mij, dienstbereid, weer naar Uw wenk en wil ;
De reis kort al meer op ; de vaart gaat zich versnellen :
Wat G' ook beveelt, o Heer, dat ik 't niet dwaas bedill'!
Loopt straks de reis ten eind en nader ik de stranden,
Waar, dreigement des doods, Uw zwaarste zeeEn staan,
Neem, trouwe Loods, mij 't stuur dan uit de zwakke handen,
En doe mij, stil-verrukt, Uw haven binnengaan !

JEZUS
DOOR

WILLEM DE IVIMRODE.

Hij kende al de jongens van de streek
En wilt hoe vriendelijk de meisjes lachten,
Waarnaar de jonge vrouw aandachtig keek,
En wat den man ontstellen deed en smachten.
Zijn ziel was als de spiegelende beek
Waarin de wolken bonte beelden brachten
En men verbaasd naar het vervaarlijk zachte
Diepe geheim van eigen oogen keek.
De moorder en het bruidje had Hem lief,
De kind'ren met de zongebrande konen,
De veile vrouwen en de zuivre zonen,
De durver, en de droomer, en de dief.
Zij volgden Hem zoo ver hun levens gingen,
En keerden dan teleurgesteld naar huis.
Slechts stonden glanzend van herinneringen
De moeder en de minnaar onder 't kruis.

DE ZWERVER ZEGT
DOOR

JAN H. EEKHOUT.

Ilc ben een zwerver en God weet mijn zwerven,
ik ben een droomer en God kent mijn droom.
Al moest ik immer huis en haardvuur derven,
mijn hart bleef vroom.
Wanneer God's blauwe zomernachten stralen
en over d'aarde gaat een mild geruisch,
is m' iedre woud-allee een schoone tale,
't Heelal mijn huis.
Dan lig ik mijm'rend onder 't hooge loover,
de leen gestrekt, de borst ten halve naakt,
tot, lieflijk-vreemd, de teeder-sterke toover
des slaaps mij raakt
En 'k droom mij verten die zacht openbloeien
en, bloeiend, wenken tot een nieuwe reis
en 'k voel het leven door mij henen vloeien :
een lieve wijs.
En 'k droom mij blijde, hemellichte landen
waar slanke vrouwen zingend ommegaan
en ranke knapen met gevouwen handen
to luist'ren staan.
Als mij dan 't org'len wekt der voog'len koren
en d' eerste morgenschijn mijn woon doorbeeft,
dan dank ik Hem, Dien 'k nimmer heb verloren
voor al dat leeft !

AAN ALICE NAHON
DOOR

JAN H. EEKHOUT.

'k Wist wel dat Uwer woorden pracht
mijn leed niet weg kan dringen,
want in Uw lied herkende ik zacht
het lied dat d' armen zingen....
Als d' avond aan hun vensters bloeit
en 't leed der dagen hooger groeit,
en zij zich eenzaam weten
hun ziel een lieve wijs begint,
die hen aan verre vreugden bindt —
alles to vergeten....
om
Doch ieder woord wekt dieper pijn
en doet hen meer verlaten zijn
dan ooit zij waren....
Toch klinkt zijn klank hun niet als hoon
't wordt hun als werd al lijden schoon —
en schoon 't aanvaarden....
. . NI I....0
Zie, d' avond aan mijn venster bloeit,
de fiine, grijze deemst'ring groeit
reeds over gindsche daken
Daar rucht weemoedig windgeruisch
rondom mijn grauwe avondhuis —
nu zal mijn pijn ontwaken....
■••■■11

Doch hoe met d' oude, felle macht
ook 't harde leed gaat wringen,
ik neur Uw lied —, ik neur het zacht —
het lied dat d' armen zingen.

EEN ZOMERHERINNERING.
(WEST-ZEEUWSCH-VLAANDEREN).
DOOR

JAN H. EEKHOUT.
Aan Ds. J. N. Pattist.
INTRODUCTIE.
Een zomerherinnering van den Zwerver aan zijn geboortedorp en de bloeiende
streke errond !
Met oogsttij was hij er weer, heeft hij er bij schemergrijsheid de grauw-verweerde
trapgevelhuizekens bepeisd (donkere ou-mannekes en ou-vrouwkes waren bet ) ;
beluisterde hij te voornoene, al bijten op 'n blomke lui liggende ten hoogen, groenwallen gordel ringsom 't steeke, de vele fijne wijsjes der popels, rilde lijk maagdekens, die waaien in den grooten verschen wind, komend uit het westen, van
luide Noordzee en schuimenden Scheldemond.
Och, slechts weinigen weten des Zwervers landje, zooals het daar ligt vol zware
korens, die wuiven en ruischen vol breede, fel wit-en-geel bespikkelde weiden,
zich strekkende welhaast tot de zee toe....
Slechts weinigen.
En die zijn dan : de Duitsche schilders van vO6r den oorlog, kloeke dragers van
flaphoeden, glimmende, zwart-zii en strikdassen, flodderbroeken vol verfWadden en met romantiek in hun oogen ; een enkele, uit het Noorden hierheen
verdoolde Larenaar, hongerend naar fel-atmosferische ruimte ; de over hunne
kunst zoo leutig klappende Vlamingen, belust op enthousiast gekleur.
Hoe ze daar, wijdbeens, zaten te borstelen midden 'n weike met zijlings grillige
wilgen en verder de koornstikken en de pikkende, bontgeboezeroende boeren en
neerstige vrouwen ; of op de pasgeschuurde arduinen in 't plaatsje v6Or 't pittoresk
kapelleke —, op 't stemmige marktplein bij den ernstigen, sierlijken toren ;
of Tangs de gladde, glinsterende Brugsche vaart onder de schoone, zingende boomen
niet waar Mr. Erens
ZATERDAGMORGEN.
Zwerver ontwaakt uit een dwazelijken droom.
Hij rekt de lange, dunne armen — o, zoo moew
jonge daglicht en.... geeuwt.

knippert gedurig tegen 't
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Als hij, traag, recht-op zitten gaat, weet hij niet hoe hij 't beef t.
De oogen wijd-open gesperd, kijkt hij verbaasd om zich heen.... Dan, met een
glimlach van blij herkennen, schicht het door zijn oolijken jongenskop : Goddank !,
niet in de stad ! Weer het trouwe, eigen kamertje van vroeger !... , Is hij wel ooit
in de stad geweest Welnee, hij gelooft er nets van. Daar staat immers zijn
boekenkast met de boeken van altijd.. : Kalif. .., Goethe, Gezelle.. ; Prinsen..
Worp, Kloos...., Streuvels, Schiller, Van Deyssel.... Nu lacht Zwerver luid-op.
Ha-ha !, hij 's nooit van honk geweest !.... En hij maakt aanstalten weer lekker
bek Omen...."
onder de dekens te schieten.... „nog efkes rusten
Doch een leutig geluid treft eensklaps zijn gehoor koel-helder geplas van
't gepiep van 'n pompzwengel.... 't gerinkelwater over de stoepen in 't straatje....
dekink van emmers.... meisies-gesnap-en-gesnater .... En ineens beseft Zwerver,
dat het vandaag den dag is van den wekelijkschen kuisch.... Zaterdag !
Met een ruk gooit hij 't warme deksel op zij en joept 't bed uit.
Gelijk een hondeke schudt hij 't resteke slaap, dat hem nog in de leden loomt
van zich af....
Terwijl hij in een oude, gekke bui over zijn verstreuvelden kop de waschkan
omkentelt zoodat 't water overal heen pletst, en te laat bedenkt hij, dat er nu welicht 'n danig moederlijk standje voor 'm opzit, hoort hij buiten lach-schellend
geroep. Zwerver loopt rap naar 't vensterke.
'n Met kostelijk goudgraan bevrachte wagen schommelt en dokkert voorbij
Boven op 't voer zit de boever, de klompvoeten bungelend langs 't stutladdertje en
't bol-rond-gezond gezicht hevig rood van inspanning, wat jokkernije naar beneden
te schreeuwen.... Een der schurende meidekes, 'n blonde struischelinge, schatert
wete kik wel wien 'k liever en ! !...."
heur antwoord :
paarden, ietwat teleurgesteld.
!", zegt de boever tegen
Zwerver staat weder voor den spiegel.
Hij wil gauw gedaan maken teneinde de bezige buurmeikes „'n goeien morgen"
te gaan wenschen....
en misschien wel ergens 'n emmer omver te schoppen, lijk in z'n schooljaren.
'T STEDEKE.
Groote rookwolken voor zich uitblazend, kuiert Zwerver op z'n zeven gemakken
't stedeke door. Hij speurt geen spatje aan gansch den hemel. Onverstoord dinkelt
en davert de tonne op 't dakenrood, speiert onstuimig in de verschotenheid der
ruitekens bier en daar.
Zwerver geniet ; gevoelt zich „meneer".
En 't gedurig eventjes wegschuiven van een proper wit-kanten gordijntje in de
huiskes waar hij langs komt, bevestigt hem zijn meneerschap. Maar hij gebaart van
niks. Hij is nu een vreemdeling ; vandaar die stiekeme nieuwsgierigheid....
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Op 't zwijgende marktplein, slechts 'n wit fokske neust er over de hobbelige
keien, maakt Zwerver halt.
V6Or hem slankt het ze s eeuwen oude raadhuis rustig omhoog. Op vier der vijf
gevlagde spitsekes zit een deftige kraai te piekeren. Over de zonden der menschheid,
denkt Zwerver.
Plots begint in den toren het uurwerk te gonzen. 't Ontroert Zwerver. Dan ziet
hij tt historisch manneke in 't galmgat zich bewegen. Een wankel wijzeke breekt uit..
Klagend liéke.. . De kraaien verschieten en vlerken er krijschend van op....
't Doet Zwerver melankoliek worden, dat lieke
Hij zal maar verder gaan..
Bachten hem storten zinderend elf zware slagen omlaag.
Zwerver peinst aan de legende van 't manneke in den toren.. . .

HET LAND.
Vanaf de trotsch-beschermende wallen schouwt Zwerver uit over de veie polders.
Strak-blauw welft God's oneindigen hemel over zijn kleine land. levers aan 'n hel
zonnestraalke, hoog, hoog, hangt 'n leeuwrik te tieteren. Hartstochtelijk schoon
En daar, o, daar :
„Het koren ! Nog het koren zonder end !"
Zwerver kan wel knielen van aandoening. Hoe God zijn land heeft gezegend !
Alom op de licht-golvende koornstikken rucht nu het ritmiek gezinder der zeisens .
Rekewijs, voor de eendere, hunne taaie kracht tergende veldenonafzienbaarheid,
staan ze daar, de kleurige kerels, 't forsch bovenlijf diepe doorgebogen, vaste de
voeten geschoord in d' eerde.
In regelmatige weg en weer zwaaiing doen ze, bij elken vooruitschred, met koppig
geknel der rechterknuisten, de sikkelmessen snerpen door de droog-harde stalen,
die zwijken in ruischende bussels....
En de puntige pikhaken trekken ; kort ; rusteloos.
IJvrig al bukken volgen veerdige knapen en meiden de mannen vlak op den voet,
binden tot zware schoven de bussels met sterke stroobanden.
En 't komen jonge en oudere vrouwen, nijver, die de gouden bundels klernmen
aan de hijgende borst, ze ruizelend t' hoope slepen en zetten aan stevige stuiken
Soms richt zich een der pikkers, veegt den zweetnatten arm 't vochte voorhoofd
en gloende oogen langs en schept asem in gretige teugen. Dan drijft hem een frischlauwe westerbries tegemoet als een kleine weldaad, strijkt langs d' harige, ver-bloote
borst hem en 't ros-verweerd wezen.
Even kijkt hij op naar de zon, zegt enkele losse woorden tot zijnen naasten mast
over de gulzige hitte, of roept een kwinkslag tot de meiden bachten hem, die
gichelen en een zot iets wederroepen.
Maar hij wrocht weer al voort
En de reuzige zon, in geweldig-felle zomerdrift laaiende over heel de wijdte, steekt
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wreed den zwoeger tusschen de bonkige schoeren
priemt bijkans door het werend
stroo der breedrande hoed hem in den donkeren kop....
Lengerhand naeren de kruipende uren het noentij.
De hitte schroeit vlijmer.
't Werk wordt lastig.
Doch onbewust dwingen de nukkige kerels zich d' eigenzinnigen wil op van niet
de eerste te zullen zijn om te rusten.
Feller nog dan daarstraks, maar ongeregelder slaan de zichten....
Als d' afgematte vrouwen en knapen de harde verwoedheid der pikkers bemerken,
beginnen ook zij te wedijveren....
Maar eindeling zingt, ginds op 't blakend-roode hoevedak, vanuit heur puntig
torentje, de schelle belle het innerlijk zoo heftig verlangde schaftuur.
KOEIERSROEP.
Sluipsgewijze, 'lijk een spion, verschuilt Zwerver zich bachten een dikken, knoestigen tronk en bespiedt 't koeierken.
Onderaan de pijpen is 't koeierken z'n buiske deerlijk uitgerafeld ; z'n linker
kouse is tot op z'n Idoefe gezakt. Ook z'n vuil boezeroeneke zit vol scheuren.
Koeierken lacht met een breeden grijns en z'n klare kijkers tintelen triomfant,
want ie is boven op een van z'n beesten geklommen en rijdt nu peerde
te koei !
gauwe grijpvingers vatten de verfrommelde klak beet en hop ! daar vliegt 't
vod en vangt ie 't alweer
De rood-bonte vindt het blijkbaar goed en graast rustig door a1 flappende met
heur steert.
Hop ! gaat 't klakske ; grijp vangt 't venteke 1.... Tot echter 't ding teveel naar
rechts neerzeilt en 't koeierken, mis pakkend, met 'n schaterlach in de grasweligheid
rolt ! Dan springt ie, na een danige kopbuiteling, overend en zet de groezelige
handen tot schelpen aan den mond :
....hAileejaa.A.... lee.... AA.... leej66611.... AA.... lee.
j6661-1! !..
De koeiersroep helmt over de streke !
En daar, eensklaps, echoot het luid van alle verten weerom :
....1thileejaAA.... lee.... AA.... leej666h....
j666h. ! !..
Koeierken grinnikt.
zijn kameraden, de andere koeiers, hebben 'm gehoord
Nu gerust, hervat 't koeierken
oud spelleke en.... rijdt peerde te koei....
AVONDVAART.
Langzaam en bijna zonder gerucht, wrikt Zwerver zijn bootie door de roerlooze vaart.
't Diepe, donkere watervlak staart hij toe....
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't Stile water weerspiegelt den stillen helderen laat-avond-hemel. Rondom
Zwerver drijft het vol met sterren, even wieglend....
Ginder ievers ligt de mane to grijp.
Zwerver haalt zachtkens den wrikriem binnen boord, zet zich op 't bankske en
laat zich maar gaan....
Langs de oevers fluisteren, nauw hoorbaar, de rieten, ritslen de boomen....
Zwerver mediteert.
Het hoofd in beide handen gestut mediteert Zwerver over God, den hemel en
zijn land.
....Groot is God, groot de hemel, groot het landeke mijn...., mijmert Zwerver..
tie, hoe schoon ik thans vaar over Gods lieve sterren, temidden mijn streke....
En terwijl zijn bootje stillekens de rieten inschuift, die buigen en zingend wijken,
zegt Zwerver hardop de laatste strophe van 't liedeke, dat hij onlangs dichtte :
....Zoo ligt m'n wereldie
kleen en bloot,
een schitterpereltje
in den schoot
van 't groot Heelal God's stralend Gebied ! –
en.... velen weten het niet.
Er trilt warme devotie in Zwerver z'n stem.

KLEINE VERHALEN
DOOR

J. NOOITGEDAGT.
I. DE

JOFFER.

Ze zat in de groote voorkamer met het lichtgebloemd behang bij het spinet en
speelde, wat aarzelend van aanslag, het begin van een bergerette, en ging dan
zuchtend naar de kast om haar dagboek te krii gen.
Ze doopte de ganzepen in het tinnen inktvat en schreef met dunne maar stevige
letters :
Heeden, den 16den van Bloeymaand 1763, sach ick Jacob voor het laatste.
En opnieuw zuchtte ze.
Het groote heerenhuis rees met zijn voorgevel op uit de gracht, die verder tuinen
en hof omgaf. Een gebogen brug, van kettingen tusschen zerken paaltjes voorzien,
leidde naar de hooge voordeur. Aan weerszijden gaven vier groote blinkende ramen
uitzicht op het kleine olmenboschje, dat huffs en gaarde voor de felle zeewinden
beschutte. En viak daarachter rees de hooge dijk. Over de breede Eems, die dag
en nacht door haar leven ruischte, voeren de witgezeilde schepen naar Delfzijl en
Embden in Oost Friesland, of door de nauwe zeegaten tusschen de eilanden vaarden
ze de ongestuime Noordzee over naar Engeland en de Noorsche rijken. Toen haar
moeder haar voor 't eerst meenam naar den dijk, had ze met heur handje gewuifd
naar die groote witte vogels. En bijna dag aan dag van haar zestien jaren had ze sinds
bun statig voorbijglijden gezien. 't Was altijd zoo geweest en zou altijd wel zoo blijven.
Stil waren de jaren voorbijgegaan. Haar vader en moeder hadden met haar gespeeld en onderwezen haar ; en later nam mademoiselle die taak gedeeltelijk over,
vooral om haar de deftige en bevallige manieren te leeren, die een joffer van goeden
huize behoorde te kennen.
Maar veel liever liep ze in den tuin te draven met den hond en liet zich door hem
zoeken in het olmenboschje. En toen ze opwies stond ze graag bij Betje in de keuken
toe te zien, hoe de poddings en sausen werden bereid, en wat er al niet dooreen
gemengd moest worden om de brosse koekjes te bakken, die smolten als schuim
in den mond. En ijverig hielp ze mee, als de grove snijboonen werden gesneden
en in groote vaten gezouten, waar ze onder zware keien werden geperst, en wanneer de
kool als een hoop sneeuwige krullen in potter werd gevlijd onder een dikken laag
tout. En met den grooten slacht in November, sneed ze vleesch en spek en stopte
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de dikke worsten die op latten in de schoorsteen moesten drogen. En met een langen,
pollepel vischte ze de breede bloedbeuling uit den ziedenden pot. Zoo werd ze
thuis in keuken en kelder, een echte practische Ommelander jonkvrouw.
Een enkelen keer ging ze boodschappen doen naar het naaste dorp. Maar 's zomers
was de heete mulle zandweg allesbehalve aangenaam, en 's winters kon men soms
haait niet door den modder waden, zoodat ze meestal maar liever tusschen de
grachten bleef, of wandelde langs den dijk.
Des Zondags reed ze statig met vader en moeder ter kerke en hoorde, rechtop in
de sombere eike bank gezeten, die met groene saaien gordijnen was afgeschut,
naar het neuzige voorlezen des schoolmeesters en den langen galm der predicatie
die tegen den kouden witten muur weerkaatste. Dan liet ze zich gaan op de cadans
der eindelooze zinnen en dacht, half slapend en glimlachend de wereldsche bedenksels,
waartegen de prediker breed voerig waarschuwde. Tot orgelspel en slepend gezang
haar naar de werkelijkheid terugvoerden.
Waar dacht ze. dan aan ? Aan den jongen Jacob, in zijn blauwlinnen kiel. Den
smidsjongen Ze kende hem al zoo lang. Als kind had ze hem dikwijls in 't dorp
gezien, en door zijn vader was hij wel eens meegenomen naar den burcht. Dan had
ze met hem gespeeld. Maar langzamerhand veranderde dat. En nu stond hij met de
klak in de hand, als zij statelijk langs hem schreed. Gisteravond, op den dijk, ontmoette ze hem, zei een vriendelijk woord, en toen hij haar aanzag, wisten ze beiden,
dat ze elkaar lief hadden. Dat was de eerste keer geweest, en 't zou ook de laatste
zijn. Want dadelijk met den zoeten stroom der liefde, die door haar hart ging, wilt
ze ook, klaar en duidelijk ; dit kan niet I Nooit kon er iets bestaan tusschen haar en
een volksjongen
En hij zag wat ze onderdrukte. Zijn oogen, die even hadden gestraald, waren dof
geworden. En zijn klak afnemend, was hij gegaan.
Ze had niet geslapen dezen nacht, en, sterk, getracht te heerschen over haar liefde.
Maar meteen besloot ze het hem te zeggen, opdat ze nooit de oogen voor elkaar
zouden behoeven neerslaan. En dat deed ze dezen morgen. Hij had niets gezegd,
naar den grond gekeken, maar toen ze hem de hand reikte, zag hij verwijtend op,
als gisteren.
Nu zuchtte ze. Van berouw ? Neen, want dan zou ze hem kiinnen roepen. Hij
was nog in den stal. Maar wat baatte dat ? Weg was hij uit haar leven, m Oest er uit
verbannen zijn. En duizend mijlen van hier, of op twee, drie stappen afstands, was
't niet hetzelfde ?
,,Maar weg te sijn, dunkt haar, is weg te sijn", verzuchtte ze met den ouden
Lodensteyn. En onder haar korte biecht trok ze een groote krul, en vulde daarmede de bladzijde, alsof ze een periode van haar leven afsloot.
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II. DE LIEREMAN.
Hij volgde den glooienden weg der heuvelen. Zijn gebogen rug liep parallel met
het golvende pad. En boven zijn vermoeidheid droeg hij het schamel muziekdoosken.
Aldus sprak hij het aan : o klankrijk kastken, waarom vezelt gij uw versieten
melodijen op de maat mijner ploffende voeten ? Is het niet genoeg, simpel herteken,
dat ge uw stem moogt verheffen op het draaien mijner handen en schreeuwen van
verouderden moord en belachelijken doodslag ? Moet ge nu nog grommen als de
kater bij 't rieken eener muize ? Zijt stil met uw lamentabel getater, dat het rommelen mijner leegheid niet kan overstemmen
Zijt ge zoo tuk op een vooizeken als den euvele op een zielken ? De dagen zijn
lang voorbij dat zijne gehoornde majesteit achter struiken en hekken een armen
zondaar afloerde, en hem land en munt beloofde voor zijn onsterflijken asem. Hoe
geerne zag ik hem voor mij schrijden ! Ik zou het spoor zijner hoeven volgen en
hangen aan zijn kwispelende steert, tot hij den koop waagde. Heer, zoude ik zeggen,
ik ben zoo vol ziel als een bolle varkensblaas. Neem me voor een weiten mik daags.
En uw vorstelijke leelijkheid mag den wind opvangen als ik het moet afleggen. Dit
doosken vol devotelijke deunen schenk ik u ten pande.
En zeker zoude ik u afstaan, lustig gezel, om het orgelen mijner ingewanden te stillen.
Maar heb goeden moed, manneken ; niemand is op het pad te zien. Zoolang er
geen bekoring is, zullen we niet scheid en.
Aileen, daver niet zoo boven mij, maar stil u, tot we bij gindschen toren zullen
aanheffen van den bekeerden schalk.
III. ODO.
Toen Odo geboren werd, was zijn vader eigenaar van de boerderij zijner ouders.
Uit een geslacht, dat sinds onheuglijke tijden denzelfden zwaren grond had bezeten,
erfde hij niet alleen hun landelijk bezit, maar ook hun geestelijken eigendom. En
men had zijn ietwat strenge trekken en stalen oogen maar aan te zien, om zijn,
misschien, stoeren, maar ook onverzettelijk stuggen aard te kennen. Diep sneed
zijn ploeg den weerbarstigen bodem, en diep doorploegden zijn felle gedachten de
rechtzinnige vaderlandsche theologie. En in lange winteravonden, als het huffs
ommuurd was van stilte, zat hij te speuren in de geleerde boeken der groote theologen, zich rekenschap gevend in kalme blijdschap van zijn algeheele instemming
met het oude, onverzettelijke calvinistisch geloof ; hard voor zichzelf, hard voor
anderen ; alleen rust vindend in „den eenigen troost in lev en en stery en", waary an
de Heidelberger Catechismus spreekt.
Eenigszins in tegenstelling met deze levensopvatting, die immers alleen vraagt
wat nuttigheid is u, was zijn lief de voor de muziek, want hij genoot niet alleen van
de statige psalmen Davids en de lieflijke vroomheid van Bach, maar den hemelbestormenden titan Beethoven beminde hij boven allen, en zelfs waagde hij onder
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te duiken in de geweldige wellust van het slotkoor der Negende. En in sommige
lichtzinnige oogenblikken konden luchtige danswijsjes hem bekoren en speelde
hij de oud-Nederlandsche minneliedjes.
Deze muziek en het gaan naar een concert in de stad, waren echter ook de eenige
weelde, die hij zich veroorloofde.
zijn vrouw, als hij, uit een inheemsch boerengeslacht, deelde met hem die liefde
voor de kunst. En graag mocht ze vertellen, hoe ze, als meisje, op weemoedige
zomeravonden bij de dienstboden zat, en, wanneer een der knechts de harmonica haalde,
hem het instrument afhandig maakte en zelf de sentimenteele volksdeunen en versleten gewestelijke liederen klagend liet hooren.
ze waren beiden kloeke menschen, en Odo erfde hun ranke gestalte en hoogen geest.
Hij werd streng opgevoed. Niet, dat zijn ouders onvriendelijk voor hem waren,
maar zijn kleine jongensvergrijpen werden, al naar den aard, zonder mededoogen
gestraft. Zoo herinnerde hij zich, dat hij om koppigheid eens meegenomen werd
naar den stal, en een zoo geducht pak slaag kreeg, dat hij een paar uur later nog
moeilijk liep. Ook werd hij dikwijls opgesloten in een donkere kast. Ontvluchten
kon hij niet, want voor de deur was een tafel geschoven.
Zijn laatste klappen ontving hij in zijn tiende jaar. Toen werd hij, volgens zijn
vader, te groot om geslagen te warden.
Toch deed deze strengheid geen afbreuk aan de goede verhouding tusschen Odo
en zijn ouders. Van klein kind of had men hem geleerd, dat elke overtreding zijn
straf meebrengt, en de gevolgen van onze daden, ondanks de vergiffenis, gedragen
moeten worden. En n a de straf, was ook alles vergeten, en werd de zaak als afgedaan
beschouwd. zijn ouders gingen heel oprecht met hem om. Daardoor kon en durfde
hij ook alles vertellen en kreeg zijn wezen die eenv oudige klaarheid, waarom men
hem bewonderde en benijdde. Betrekkelijk jong kende hij reeds het verschil der
geslachten, maar dit was voor hem jets zoo natuurlijks en heiligs, dat hij, een paar
jaar naar school gaande, eens met brandende wangen thuis kwam, en bitter weende
over de ruwe aardigheden zijner makkers.
Als kleine jongen regeerde hij op het ruime boerenerf en liep door de donkere
schuren. De knechts lieten hem rijden op de groote goede paarden, en de meiden
namen hem mee om naar het melken der koeien te kijken. In de schuur bouwden
ze een huisje van stroopakken voor hem, waar hij als een hondje in en uitkroop.
En dikwijls stand hij in de gang naar de kaart van zijn vaders landerijen te turen
als een kleine erfprins, trotsch op zijn uitgestrekt gebied.
Met zijn vijfde jaar ging hij naar school. Zijn ouderlijk huis lag meer dan een uur
van het dorp. Dus werden het heele tochten. En daar hij met buurkinderen zou
loopen, die langs den weg allerlei afleiding zochten, moest hij om zeven uur van huis.
's Zomers was dit wel prettig ; toch, op een heeten dag, als de zon al zoo vroeg
broeide, sloften ze door het zand en kwamen bezweet en afgemat in de klas.
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In den winter was het moeilijker. Dan moesten ze den weg in duisternis aftasten,
en namen ze elkaar bij de hand, om niet in de breede slooten te geraken. Vooral
als het sneeuwde, en ze zich moesten omkeeren zoo nu en dan om adem te halen,
was het een gezwoeg, dat bijna boven hun krachten ging. Maar gewennend aan
weer en wind werden ze groot en sterk. Prettig was de tocht, als de weg met invallenden dooi, een spiegelend ijsvlak werd. Dan ging er een op zijn klomp zitten en
twee kameraden trokken hem voort.
Een heel enkelen keer, als 't plasregende, werd hij met het rijtuig gebracht en gehaald, tot vreugde van de kinderen der daglooners, die mochten meerijden.
Grooter geworden, vond hij het pleizierig om lang met zijn kameraden om te
slenteren op den thuisweg. 's Zomers werd er slootje gesprongen, en vO6r zijn
vader hem de eerste zwemles gaf, had hij reeds dikwijls met de makkers in het
water geploeterd, en zich als een hond in het gras drooggerold.
Ze zochten bitterzoet en kalmus, en kauwden de wrange vruchten der elzen,
„de jodenpruimpjes" ; later gingen ze met zakken vol appels van huis, met het
voornemen ze bij school met dorpsvriendjes te deelen. Maar meestal bereikten de
vruchten de speelplaats goed geborgen in hun magen. En als het de tijd der wortelen was, knabbelden ze het vleesch als muizen langs den pit, totdat ten leste de
lange zoete gele stengel over bleef. En ook de winter had nog zijn zalige snoeperij.
Mild deelde hij erwten en boonen,waar onder de les van gesmikkeld werd; en de omzittenden kregen iederen dag hun bestemd deel, zooals de kinderen Israels bun gomer Manna.
Als 't amper vroor, werd de ijssterkte der slooten met steen en klomp geprobeerd.
En als het maar eventjes kon, kwam hij op de schaats naar school.
Zoo groeide hij op, bemind en gehard, tot een grooten slanken jongen, blond
van haar, grijsblauw van oogen, die soms konden lichten als gouden zonnen. zijn
trekken waren die van zijn vader, maar milder. En zoo innemend was zijn regelmatig gezicht, en de beweging van heel zijn kloekgebouwd jongenslichaam, dat
men hem met bewonderend welgevallen beschouwde.
Hij was in zijn spelen even druk als zijn makkers, maar niet onbesuisd. Niemand
twijfelde aan zijn durf, en toch vocht hij bijna nooit. En als hij soms bij het hek van
de speelplaats een oogenblik alleen stond, kon er een melancholie in zijn oogen
rijzen, of er in zijn ziel een klein plekje was, van waaruit de schaduwen opstegen.
Toch, zonnig en zuiver was heel zijn leven. Ondanks zijn vele spelen, was hij wei
graag alleen. Hij hield ervan op zijn eentje te gaan visschen. Dan zat hij uren
achtereen aan het kalme water van een bijna dichtgevallen kanaaltje, dat niet meer
bevaren werd, midden in de eenzaamheid. Hoewel zijn ouders niet erg van die
buien hielden, daar ze het onmannelijk vonden en sentimenteel noemden, lieten
ze hem toch zijn gang gaan. En toen hij vijftien jaar was, gaf zijn grootvader hem
een paar fuiken en vischte hij met een net.
Ook geestelijk groeide hij. Hij las met graagte de jongensverhalen ; maar nog
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liever romantisch beschreven geschiedenisboeken. En een tijdlang dweepte hij met
den geweldigen strijd om Rome.
Hij liep met een catechismusboekje in zijn broekzak, daar hij elke week een Zondag
op school moest opzeggen, en gedurende den langen tocht, hardop rammelende,
die afdeeling gemakkelijk leerde. Maar liever keek hij in zijn rekenboeken, en overdacht de taaie vraagstukken om er een korte en kalm logische oplossing voor te vinden.
En als hij thuis kwam, en zijn taak gemaakt had, zat hij voor zijn piano, want
ook hij hield van muziek. Zijn vader gaf hem les. En zoo groot was zijn bevattelijkheid, dat hij de droge theorie zonder moeite leerde, en met vasten vluggen greep
de accoorden bemachtigde. Als hij alleen zat, begon hij wel eens te fantaseeren,
hoewel zijn vader het hem had verboden, daar hij, hiervoor nog te jong, zich allicht
verkeerde accoordvorming zou aanwennen.
Toen hij goed kon spelen, kocht zijn vader een vleugel. En van Eddy, zijn vriend,
kreeg hij de klavierbewerking van enkele oratoria en Beethovens symfonieen. En
dikwijls kwam Eddy luisteren naar het spel van vader en zoon, en hoorde, met
zijn hoofd in zijn handen gestut, hoe Odo's heldere buigzame stem als een
leeuwerik ten hemel steeg.
Eddy was eenige jaren ouder dan Odo, en uit een geheel andere omgeving.
Bij zijn opgroeien en buiten zijn studie aan een rniddelbare school, bemoeide hij
zich veel met de litteratuur. Hij was samengestelder van wezen en verfijnder dan
Odo, maar misschien bleven ze door hun verschillende geaardheid beter vrienden.
Hun omgang was al begonnen op school, in Odo's eerste jaar, en bleef duren tot
zijn achttiende, toen hij stierf.
Ze zagen elkaar elken dag, en toen Odo een fiets had, bleef hij dikwijls na
schooltijd bij Eddy, om tegen zessen gauw naar huis te peddelen.
Met hun opwassen was ook de vertrouwelijkheid grooter geworden, zoodat er
ten slotte geen ding was, dat ze voor elkaar verborgen hielden. En ook Odo's ouders,
die bijwijlen lachten om die groote genegenheid, raadpleegden Eddy over velerlei
wat Odo betrof, daar ze van zijn goed inzicht waren overtuigd.
Een enkele maal werd de harmonie tusschen hen wel verstoord, maar daar geen van
beiden rustig was na zoo'n oneenigheid, duurde het niet lang, of de vrede was hersteld,
en gewetensvol onderzochten ze hoe ze toch zoo tegen elkaar hadden kunnen mokken.
Om Eddy een genoegen te doen, deed Odo iets aan litteratuur. En Eddy, die
nets om landbouw gaf, legde zich toe op kennis van den bodem en bemestingsleer om Odo te kunnen helpen in zijn studie. Want de schooljaren gingen om,
en Odo zou met het oog op zijn grondbezitterschap landbouw studeeren.
Zijn vader wilde hem naar een school in Duitschland zenden,vanwaar hij slechts met de
Kerstvacantie zou kunnen thuiskomen. Hij was toen zestien jaar. Heel veel trek om te
gaan, had hij niet. Maar overtuigd van zijn vaders inzicht en goedheid, sprak hij niet
tegen. En had hij niet de belofte van elke week een brief : en van huis, en van Eddy?
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Toen began dat lange schriftelijke gesprek, waarin Odo heel zijn klare jongensleven uitzei : al zijn idealen, zijn ijver en luieren, zijn pleizier in werk en spelen,
.zijn deugden en gebreken, 't werd alles gebiecht op die dunne dichtbeschreven
blaadjes papier. En niemand verheugde zich meer dan Eddy om die suverlike minne
ti gode, en de genegenheid die straalde naar hem.
In de Kerstvacanties kwam hij thuis, en tweemaal achtereen was Eddy de gast
van Odo's ouders, en luisterde naar de muziek van vader en zoon en naar Odo's
heldere buigzame stem, die als een leeuwerik ten hemel steeg.
En in de lange avonden, als de vader eindelijk nog greep naar de boeken der
groote theologen en zich verdiepte in hun speculatieve beschouwingen en de moeder
zich reeds Lang ter ruste had begeven, spraken Odo en Eddy over de bewogenheden
van hun leven, en de toekomst die hun eenvoudig en klaar scheen.
Vlak na die tweede vacantie stied Odo. Stil van verslagenheid lazen zijn beminden
het korte bericht. Hij had kou gevat, en was bezweken aan hooge koorts eer men
zijn ziekte naar huis had kunnen berichten.
zijn brieven, een handvol portretten, een goudige krul haar, was alles wat hun
bleef. Maar neen, zooals in het heilige Boek staat dat alien Gode leven, bleef hij
hun nabij in stralende herinnering. — En op het verre kerkhof lezen nieuwsgierigen
op het graf van den vreemden jongen : „Is het wel met uw kind ? Het is wel".
IV. DE ZUSTERS
De zusters waren naar het land achter de heuvels getrokken. Aan den uitersten
rand van het dal, waar esch en wildernis aan elkaar grensden, was het hun gelukt
met veel goede woorden en na langdurige onderhandelingen een stuk grond te
koopen : een met hoog hout begroeiden heuvel en een smalle strook land vlak daarachter. Door een lagen wal werd dit kostelijk bezit van den diep omgewoelden
zandweg gescheiden. Hier bouwden ze hun huis en schiepen daarbinnen die eigenaardige
sfeer, of de droomerigheid van het landschap bezig was zich om te wentelen tot ontwaken•
Er werd geen tuin aangelegd. Het kleine grauw steenen huis met laag glooiend
rieten dak scheen uit den bodem opgegroeid. En zoo had de bouwmeester het weten
een te doen zijn met de omgeving, dat men het daar zag liggen als een breede
plant tusschen lager kruid, of, in een avondwei, boven de deemstering de donkere
contouren van een liggende koe.
Het had iets van een boerenhuizinge, en ook de inrichting scheen aan het typisch
boersche ontleend te zijn. Maar inplaats van de groote keuken vond men hier de
huiskamer met groen-en-gele zoldering en manshooge groengebeitste lambriseering.
Een open haard vulde den schoorsteenmantel, die van boven en aan weerszijden tot
buffet was uitgebouwd. Aan de geelgrijs gesausde muren prijkte een rek met blauwe
borden en behalve een paar groote familieportretten hingen er, in zwart-en-wit.
Il Poverello, de lieve umbrische heilige, en een Annunziazione van den zaligen Angelico.
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En tusschen deze simpele versieringen en den stillen eenvoud hunner meubelen
bewogen zij, in gewenning aan elkaar en de dingen ; en dikwijls wisten zij-zelf niet
wat werkelijker was : de standvastige begrenzing van het hen omringende, of de
verglijdende wisseling van hun eigen leven. Want, zooals mist en zonneschijn het dal
en de hoogten wel veranderden, en toch de vallei en de heuvels dezelfde bleven,
zagen zij de gedaanten der dingen onveranderlijk in verschillenden schijn. En het
was hun ziel, die ze deed glanzen of verdooven.
Zomers zaten ze dikwijls aan de overzijde van den zandweg in het zondoorsprankelde lommer, laag in hun stoelen, en lieten den helderen vaart der dagen over zich
been trekken. Het luttele gesprek was niet in staat hun wezen te storen, en de
enkele fietser of wandelaar, een traag schommelende kar met sjokkenden voerman,
streken als schaduwen door hun ziel en lieten er geen meerder spoor achter dan
in het onbewogen landschap.
Een dagelijks weerkeerende vreugd was de komst van den postbode, die brieven
bracht van magen en vrienden en uit het v erre land van over zee. En ook tinkelde
hun ziel als een kristallen romer, wanneer onder de velen die hen kwamen bezoeken, een
enkele was wiens genegenheid dieper ging en kostbaarder bleek dan de lieve oppervlakkigheid van den gemeenen omgang. En zij wachtten deze vertrouwdheid stil
.en geduldig als het donkere nest de thuiskomst van den vogel.
En als een brandend kaarsje op de tafel huns leven was het kleine boerenkindje,
dat haar onverstaanbare woordjes tegen hen brabbelde, en weldoend was de hartstochtelijke aanhankelijkheid van den hond, die hen omlaaide met zijn vlammend geblaf.
Langs een smal pad klom men naar de werkhut. Fel rood gedakt, stak het houten
huisje scherp of tegen het zatte groen der struiken. Het stond op den rand van
den smallen heuveltop. En als men het groote luik open stiet, lag, helle schilderij
in donkere lijst, het dal open voor den blik, die zich verwijden moest om de
ruimte te kunnen bevamen. En zooals in den slaap opeens een open zachte droom
u verrast en omvangen houdt tot de morgen u dwingt naar het leven te zien, zoo
dwong het met witte boekweit en grijs-rosse rogge wuivende dal u te schouwen,
en de ziel zich in zachte deining voi te laten vloeien met zijn zonnigen damp.
Terwijl haar zusters het huis bestierden, de maaltijden regelden en den gang
der dagelijksche beslommeringen bezorgden, zag de dichteres den droom der velden;
en het kalme zwoegen der landarbeiders werd voor haar een symbool van het zwoegen
der natuur, en de heele natuur bleek het zwoegen Gods. Want achter de nevels
van bewuste en onbewuste levens had ze in helle oogenblikken de realiteit gezien:
God ! En de verhalen die ze schreef waren niet dan sprookjes van de eenige waarheid,
de eenige goedheid, de eenige schoonheid God !
Aan de andere zijde van het huis strekte zich de wildernis. Daar waren de on.gemeten ruimten van hemel en hei ; daar lagen de naakte wit-blinkende zandbulten, en lang rekten zich de donkere dennenbegroeide heuvels. Een wandeling
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was wel de schoonste. Het breede mulle zandpad klom langs een zwart dennenbosch,
en, plotseling, strekten zich ter slinke wijde dalen, met knobbels en blokken als
een droge meerbedding, en her en der begroeid met grillig geboomte ; terwiil aan
den verren horizon een blauw waas hing boven loorne heuvelkammen met rechtopgaand naaldhout. Dan boog het pad en een paar villa's, een kerktorentje, rezen
boven een aaneengesloten klomp groen, en vlak langs een begroeid walletje glooide
een weitje met bloeiend gras, zoo teeder rood, als het parelmoer van een uitheemschen kinkhoorn, of een morgenhemel die regen spelt. En n dg eens wond de
weg in rijzen en dalen, en het uitzicht opende zich op den breeden esch, waarlangs
van tijd tot tijd welluidend bellend het kleine treintje pufte,met groote witte rookpluimen.
Hier bewogen zich hun levens,en als de boeren hen zagen wandelen, de juffers
met hun bergstokken, groetten ze met vertrouwde woorden, traag en bedachtzaam,
als overleidden ze wat die eene wel weer over hen zou schrieven.
Ja, w at schreef ze eigenlijk ? Het landschap ! Bloem en mensch was voor haar
eenerlei. En ondanks de verstoring die over de wereld was gekomen, geloofde
ze, dat al wat God schlep zeer goed was, en zeer schoon ; en voor alles en ieder
moest er dus ook een schoone levensmogelijkheid zijn. Ze wist het wel, dat men
soms het hoofd schudde bij de lectuur harer verhalen en sprak van niet-bestaande
menschen. Maar was niet elk schepsel een Spiegel ? en zag ieder er lets anders
in dan zijn eigen wezen ? Waarom zou zij niet uitzeggen, wat zich in haar weerkaatste, en welke reflex er van haar viel in elk ding ?
En als de rechtzinnigen pruttelden over onzuiverheden, dacht ze aan den ouden
Griek, wiens woorden Paulus met instemming tot de zijne maakte, over ons
bewegen en zijn en leven in God
Worden de meeste levens niet zoo eng en verward doordat ze buiten dit goddelijk
verband trachten to treden ?
Voor haar en de zusters was er slechts een seizoen : de eeuwige nabijheid Gods.
Het wisselde slechts zijn tool. Ongemerkt gleden de lichte zachte lentedagen over
in den heeten zomer. En gaud en brans volgde de herfst met de teedere woudnevelen en de koele klare morgens. En opeens was het winter met stile besneeuwde
dagen en felle besterde nachten. Dan was het huis dicht en warm. In den haard
vlamden de houtblokken. En op tafel ontlook gouden de gemoedelijke ouderwetsche
petroleumlamp. De waterketel suisde, en bij dit zachte geruisch werden gelezen
de wondere parabelen van des menschen leven, die wij romans noemen.
En na het nuttigen van het avondbrood las de dichteres uit het Heilige Boek,
of de troostrijke woorden van Blumhardt, en bij het oude harmonium zongen ze
met zachte stem de hymnen van David of de zoete statige Duitsche koralen.
Zoo vergleed hun leven, een stil water, waarin God zich spiegelde.
Wat is dood dan een schaduwende wolk ? Als ze voorbijgedreven is, zal de
schittering schooner zijn.

WERKEN
DOOR

WILLEM DE MERODE.

Gij weet, o God, hoe wij verlangen,
Naar alles wat tot vrede dient.
Maar, ach, wij weigeren te ontvangen
Genade van den trouwsten Vriend.
't Valt zwaar ons vrijzijn te beperken
Naar 't wenken van uw stil gezag.
Laat ons naar Onze wijsheid werken
En loon ons na den langen dag.
Gij kent den wrevel der gedachten.
Kalmeert ons met uw zachte hand.
En zegt : mijn akker ligt te wachten.
In 't tweet uws aanschijns bouw mijn land.
Scherp uw verstand en slijp uw ijver
En werp de stugge schollen om,
En leid het water uit mijn vijver
En zaai en oogst, totdat ik kom !
En zwoeg en zucht, win 't goede en 't kwade
Tot ge in uw wanhoop ondervindt :
'k Leef van geweigerde genade !
En neemt de handen van uw Vrind !

BEKENTENIS
DOOR

JAN H. EEKHOUT,

Heer, Heer, den dag lang hijgen onze tochten
voorbij aan U, Die eens ons oogen zochten.
Heer, U voorbij vermoedt ons wringend denken,
in armelijken waan, een groot doel wenken.
Heer, elk van ons aanschouwt een ijdel wonder
en drijft zichzelv en blindelings ten onder.
En Gij, Gij zijt in eind'loos droef bezinnen
en huivert, God, om machteloos beminnen.
Doch strekkend, Heer, de moegejaagde leden
richt menig onzer nog tot U zijn beden.
Gij weet, o God, hun saamgekrampte handen
en bin hun eenzaam hart dat schroeiend branden.
Want als de nachtwind ruizelt door het loover
buigt Gij U zacht, Heer, tot mijn leven over,

DRIE DEENSCHE BOEKEN
DOOR

J. VAN HAM.
Mikael, naar het Deensch van Herman Bang, vertaald door D.
Logeman-Van der Willigen. Derde druk.
Maatschappij voor goede en goedkoope Lectuur Amsterdam 1925.
In het land der levenden. Roman in drie deelen, naar het Deensch van
Harry Sojberg door Margaretha Meyboom, H. J. W. Becht, Amsterdam (z.j.)
Jeruzalem, door Johannes Jorgensen. Geautoriseerde vertaling door D.
Logeman-Van der Willigen. A. W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij
Leiden (z.j.)
Er is een belangrijk verschil tussen de drie boeken, die hier alleen maar samen
genomen worden, omdat ze toevallig alle drie door een Deen geschreven werden.
Het eerste is de laatste roman van een vruchtbaar journalist en romanschrijver.
Het tweede is een eerste grote werk van een nog onbekend auteur. Het derde is de
reisbeschrijving van een domineeliterator naar het Heilige Land.
De twee romans verschillen nog in dit opzicht, dat Bang's werk een boek van
teleurstelling is, van egoIsme, dat de dankbaarheid en menselikheid doodt, terwijl
SOjberg's heerlik opwekkend boek vertelt, dat de liefde overwint.
Mikael is de protégé van de grote Franse schilder Claude Zoret. Deze gelooft
in hem, verwacht van hem groot werk. Het blijft echter bij half werk een enkele
aanduiding van genie, het bereikt nooit de voltoofing. De Meester wacht op het
grote ogenblik in Mikaels leven, waarop deze de wereld verbazen zal. Ondertussen
overlaadt hij hem met weldaden. Dan komt prinses Zamikof. De grote liefdesvervoering waarin Mikael geraakt, vervreemde hem van Meester Claude. Het enige
wat hij doet is schulden maken, de Meester bedriegen en hem ten slotte treffen in
zijn gevoeligste plek, zijn liade voor Mikael en voor zijn beste werk. „De Overwinnaar",
waarvoor Mikael als model had gediend. En terwijl Mikael al meer naar beneden
wordt getrokken en zijn beste gevoelens worden verstikt in de liefdesroes voor
prinses Zamikof, heeft Claude Zoret zijn moeilikste uren. Mikael was hem een kind,
zijn erfgenaam. En hij verteert zijn laatste levenskracht in Job, Jesaja en de Waarheid,
schilderijen van Teed, maar het schoonste en diepste wat hij ooit gegeven heeft.
Mikael, die hij gedacht had met dit werk to wekken, komt niet eens kijken. Als de
Meester sterft, ligt Mikael in de armen van prinses Zamikof. „Wees gerust. Ik ben
bij je", troost ze.
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Het boek van Harry Sojberg is eigenlik een trilogie, waarvan alleen het laatste
deel „In het land der levenden" heet. Het is het verhaal van een jonge Deense boer,
op wiens familiehoeve een vloek rust. Steeds sterft er de vrouw van de boer Jong.
Niels Karre, de jonge boer, kiest zich een vrouw buiten zijn geboortestreek, die van
de vloek niet weet. Maar onwetendheid weert het noodlot niet. Steeds dichter kruipt
het nader. Tastbaar wordt de dreiging in de wervelende stormwind op het oogstland. Tot vervulling schijnt de vloek te komen, wanneer Kirsten als jonge
moeder machteloos en verbijsterd neerligt, als lichamelike en geestelike verslapping
haar uit het leven schijnen te doen wegzinken. Zelfs de liefde, persoon geworden
in de „gekke" dominee, kan voorloopig maar gedeeltelike opwaking brengen en de
vlucht naar haar ouderlik huis schijnt het enige, waardoor ze zich aan de vloek kan
onttrekken. Ondertussen strijdt Niels Karre alleen de strijd om zijn geluk. De
taak is soms te zwaar voor hem. Hij brandt de oude zonde van zijn geslacht uit zijn
leven, als hij de strandroof te keer gaat in zichzelf, in zijn vader en aan ieder die
zich wil vergrijpen op zijn grond, ook al kost het hem de vijandschap van een felle
haver als Peer Straane. Hij wijst het heidendom of in de persoon van Soren DOcle,
hij buigt zich, breekt zich voor „de leeraar" en „de heiligen", om te boeten ; aan
niets onttrekt hij zich, hopende van hen de opheffing van de vloek, tot bij de dood
van de heilige Anna hij zijn steun, zijn vertrouwen verliest.
De liefde wint ten slotte. De gekke dominee is de stralende figuur, die door het
hele boek heen, ondanks smaad, vervloeking en ontzetting uit zijn ambt de overwinning wegdraagt. Hij is het die aan het eind zegenend zijn handen op de hoofden
van Niels en Kirsten legs.
Mikael en In het land der levenden zijn beide een belijdenis. In de woorden
waarmee ik dit opstel begon plaatste ik ze reeds tegenover elkaar. Mikael is het boek
waarin de liefde het verliest van de krankzinnige vleselikheid, niet alleen in de figuur
van de hoofdpersoon. In het werk van Sojberg wint de liefde het van de bovenmenselike geslachtstraditie. Mikael is tot wanhoop verstarrende twijfel aan net leven.
In het land der levenden is juichend vertrouwen in het leven. Mikael is een knap,
streng gekomponeerd werk. In het land der levenden is een grillig, bont, romanties
verhaal. In iVlikael een verfijnd milieu van aristokra ten, kunstenaars en intellektuelen,
in het andere boeren en vissers, al zit er ook wel in de Meester Claude Zoret, de
taaiheid van een oude boer, als hij niet sterven kan zonder een erfgenaam en daarom
Mikael niet verlochent.
Jeruzalem is een reisverhaal, dat zijn betekenis ontleent aan de zeer persoonlike
verhaaltrant van de schrijver, die artiest en aangenaam mens, boeit en prettig stemt,
die veel ziet en veel weet, die soms zich naief laat gaan, en altiid een vlot verteller is.
Deze Brie boeken, verschillend van aard en vorm, zijn zeker niet de minste onder
de vele vertalingen, die tegenwoordig verschijnen. Vooral In het land der levenden
is een boek om te bezitten.

BOEKBESPREKING.
P. C. Boutens, een inleiding met bloemlezing door W. Kramer.
J. M. Meulenhoff-Amsterdam 1 926.
Boutens wordt wel algemeen als een der grootmeesters van onze nieuwere poezie beschouwd,
maar het lot van veel grooten onder de kunstenaars is daarmee ook zijn deel geworden : men
bewondert hem meer dan dat men hem kent. Een strofe uit „Beatrijs", een enkel van de „Vergeten liedjes" en misschien nog een ander vers, dat in iedere schoolbloemlezing voorkomt —
veel meer van hem is niet gemeen goed. Dit kan ons nu wel niet verwonderen, maar toch wordt
achter een „hij is zoo moeilijk" deze onkunde vaak wat al te gemakkelijk verborgen.
Daarom heb ik met vreugde dit boekje begroet, dat nu in een eenvoudig, buitengewoon aantrekkelijk bandje voor me ligt. Het bekende portret van den dichter door Toorop staat tegenover het titelbiad. En verder een bloemlezing, ter verduidelijking van een inleiding, die hoofdzaak is. De titel („inleiding met bloemlezing") laat zich moeilijk anders lezen. En de lengte dier
inleiding (ruim 36 pagina's) bevestigt deze opvatting.
Dit boekje wil dus inleiden tot de poezie van een te weinig gelezen dichter en er belangstelling
voor wekken — de eigenlijke bloemlezing wil die belangstelling nog vergrooten, brengen tot de
bundels zelve en zoo een brug zijn naar een onbekend weeldeland.
Daarom wil ik mij liefst tot de inleiding bepalen. Over de opgenomen verzen valt trouwens
weinig te zeggen. leder zou zijn keus weer anders bepalen, en de omvang van het boekje stelde
een strenge limiet, vooral wat de opname van langere gedichten betreft. Dat bier en daar
„fragmenten" gegeven zijn, kan ik niet bewonderen. Het principe lijkt me verkeerd. Geef een
vers, vooral een lyrisch vers, zooals de dichter het heeft gewild, of geef het heelemaal niet. Een
verkorting lijkt me nog pijnlijker willekeur. 't Is of men een roos van wat bloembladen berooft,
omdat er anders te veel zijn !
De Inleiding wordt breed opgezet met een algemeene beschouwing onzer dichtkunst vanaf
188o, waaruit Boutens zich heeft ontwikkeld. Het spijt me, dat de heer Kramer blijkbaar niet
meer heeft willen geven dan een karakteristiek van Boutens' poezie. Bijzonderheden omtrent den
dichter zelf worden ons niet meegedeeld, zelfs niet zijn geboortejaar (187o). Hiermee raak ik een
wezenlijk kenmerk van deze inleiding. We worden in kennis gebracht met Boutens' poezie —
door zijn verzen. Dat heeft zijn goeden kant, we komen er dadelijk door in aanraking met den
dichter Boutens. De mensch Boutens blijft echter voor ons vaag en onwezenlijk op een wazigen,
achtergrond. En toch zijn deze twee niet te scheiden. Want het is de mensch, die werkt, leest
nadenkt, twijfelt en — dicht. Bij een grondige beschouwing hebben we beide noodig.
Eenzelfde bezwaar heb ik tegen de bespreking van „het Platonisch denken bij Boutens". Ook
bier wordt ons vrijwel enkel de levensfilosofie getoond, zooals die blijkt uit Boutens' verzen. Maar
de achtergrond daarvan, het wezenlijke verband met Plato's en anderer werken, worth niet duidelijk
gegeven. Men zou kunnen opmerken, dat het bestek en de aard van het boekje dit niet toelieten.
Ik kan dit evenwel niet toegeven, omdat het m.i. voor een juist begrip van veel van Bouten's
verzen belangrijk is en dus thuis hoort in een inleiding als deze. Er hadden niet vele bladzijden
aan gewild behoeven te worden; in enkele, scherpe trekken was ons alles duidelijk te maken geweest.
Nu echter krijgen we den indruk van oppervlakkigheid, wat slechts versterkt wordt door opmer-

232

BOEKBESPREKING

kingen als : „Dat is de dichterdroom, gegroeid uit wat men zou kunnen noemen het Platonische
idealisme. Is de dichter Boutens daarom Platonist ?" Het is mij een volkomen raadsel, wat hier
bedoeld kan zijn met „wat men zou kunnen noemen het Platonische idealisme" ! De volgende
vraag leidt dan in tot een beschouwing over het telkens terugkeeren van idealistische tegenstroomingen „in vloed van materialisme en positivisme". Dit brengt tot de romantiek en met de poezie
daarvan heeft die van Boutens „trek bij trek" gemeen.
tie, hier worden namen genoemd en lijnen getrokken. Maar waarom dan niet wat dieper op
de taken ingegaan zonder over de dingen heen te glijden ?
Hoewel dit wel niet bedoeld zal zijn, krijgen we den indruk of de vraag „is de dichter
Boutens daarom Platonist ?" in verband met het volgende, eigenlijk beteekent : och, die invloed
van Plato is bij hem niet zoo groot. Bij de romantiek vinden we precies hetzelfde ! — Een dieper
beschouwing van Plato en de romantiek zou voor ons deze onduidelijkheid dadelijk hebben weggenomen. Immers, er is niets verwonderlijks in deze overeenkomst. Romantiek en mystiek zijn
nauw aan elkaar verwant en deze laatste is als een sterke stroom voortgekomen uit het NeoPlatonisme, al mogen andere, kleinere bronnen van het hunne hebben bijgedragen. Schelling,
die invloed had op Fr. Schlegel en Novalis, kwam in zijn wisselende systemen ook tot een NeoPlatonisch idealisme. Maar van dien achtergrond, dit verband, geeft de heer Kramer ons niets,
al zou ook „het religieuze in Boutens' poezie" daaruit direct volgen. Alles is te fragmentarisch,
grijpt niet naar de kern.
Nog eens hetzelfde bezwaar heb ik tegen de opmerkingen over Boutens' taal. Het begint weer
breed, maar verloopt in een groote hoeveelheid naast elkaar staande feiten. Het diepere verband,
waardoor alleen het begrijpen komen kan, ontbreekt.
Een oppervlakkig lezer zou kunnen meenen, dat ik onredelijk was en te veel vroeg. Maar ik
vraag enkel naar de kern, het wezen van Boutens' poezie. En die heb ik in deze inleiding gemist
Was die er geweest, dan zou alles klaar en duidelijk daaruit zijn voortgevloeid. Het boekje had er
niet dikker om behoeven te worden.
Nu hooren we veel interessants, waarvoor we den heer Kramer dankbaar zijn. Maar de vele
mozaiek-fragmenten geven ons toch niet, wat zijn titel belooft : een levend geheel, een mensch
die ook dichter is : P. C. Boutens.
W. A. P. SMIT.

Jo Spierenburg, De Schoonheid zaaide
Hulzen. (Uitgave W. Landstra, Utrecht 1926.)

ingeleid door A. L. van

De heer van Hulzen neemt in zijn inleiding den schijn aan een bespreking van deze verzen
eigenlijk onmogelijk te willen maken. Gedoofde kolen zijn minder gevaarlijk dan rood-gloeiende,
denkt hij, en neemt van tevoren den criticus de woorden al uit den mond om ze van hun
kracht te berooven. We mochten er eens wat onvoorzichtig mee zijn !
„De vraag zal misschien worden gedaan", redeneert hij, „of bier kunst is. En op die vraag zal
men dan een antwoord geven, dat min of meer voordeelig of nadeelig uitvalt voor den bundel.
,,Maar wat is kunst ? Op hoeveel wijzen is er al getracht te definieeren ? En hoe weinig heeft
men er van kunnen zeggen, omdat het subjectieve gevoel meestal beslist. Misschien moet ik zeggen :
altijd beslist.
„Wat is kunst ? Wat is leven ? Durft ge u niet toe te vertrouwen aan den arts, die er geen
definitie van weet te geven ?
„Wat is een bloem ? Wat is — och houden we toch eens op met te vragen naar het wezen
der dingen, dat toch ontsnapt aan onze woorden."
Ik laat bier nu de vraag achterwege, of een dergelijke inleiding wel een „goede" introductie
is voor een jonge schrijfster. Als de heer v. Hulzen van haar talent overtuigd was geweest, had
hij niet zoo voorzichtig behoeven te zijn. Nu lijkt zijn inleiding verdacht veel op een borstwering
van zandzakken, die zooveel mogelijk de kogels op moet vangen.
Maar afgezien hiervan meen ik, dat de kwestie van te veel belang is om er niet even dieper op
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in te gaan. Een argeloos lezer zou zich misschien door de sophistiek van den heer v. H. laten misleiden. Ik weet werkelijk geen anderen naam voor de boven aangehaalde passage.
We kunnen kunst niet definieeren, evenmin als een bloem — of het leven. En toch dud t ge
u toevertrouwen aan den arts, die van dit laatste geen definitie weet te geven !
Ja — maar we zouden het. toch niet graag doen aan een dokter, die het verschil tusschen leven
en dood niet zag ! En we merken ook wel degelijk verschil tusschen een levende, geurende,
bloeiende bloem en een kunstig nagebootste. We kunnen de vergelijking nog iets verder doortrekken. Dood en schijndood lijken soms bedriegelijk veel op elkaar, zoo zelfs dat men tot de
verplichte lijkschouwing door een bevoegd medicus is overgegaan. Deze herkent leven of dood,
al kan hij ze niet definieeren. — En een bloem kan z 66 kunstvol zijn nagemaakt, dat we ze
moeten tasten om echt van onecht te kunnen onderscheiden, levend van dood. Maar dan, van
heel dichtbij, herkennen we 't een of 't ander.
Zoo is het ook met de kunst We kunnen wel degelijk zeggen : dit is kunst en dat is het niet,
al kunnen we het begrip niet precies omschrijven We herkennen ook hier het levende van het
doode.
Ik geloof hiermee wel genoeg gezegd te hebben om van Hulzens gevaarlijke opmerking te weerleggen daarom ook gevaarlijk, omdat ze door tegenstanders van „Christelijke" kunst maar al
te graag zal worden aangehaald als bewijs, hoe de „Christelijken" hun eigen auteurs probeeren
mooi te praten.
En dan nu de bundel, dien ik daaom toch vrijmoedig beoordeelen durf.
Lief, zwak, vluchtig, aardig, onbelangrijk — ziedaar eenige epitheta, die er op toe te passen
zijn — waarmee ik eigenlijk bedoel, dat er van dit bundeltje heelemaal niets te zeggen valt. De
schrijfster is klaarblijkelijk een lief, gevoelig, jong meisje, met wat fijner sentimenten dan de meesten
plegen te hebben, en die ook wel of en toe den adem van iets hoogers en edelers over haar gezicht
voelt gaan. De ontroering van dergelijke oogenblikken probeert ze in haar verzen weer te geven.
Of eigenlijk is ontroering een veel te groot woord. Meestal geven de verzen niets dan vluchtige
stemminkjes meer of minder zuiver weer. Een poging tot het grootsche als „Het gebed van
Simson" lijdt meer dan jammerlijk schipbreuk. Daarentegen vinden we de stemming simpel en
zuiver in
HET MISTIG GRACHTJE.
Er glimt wat lampeschijn op vochte keien.
De huiskes doez'len in den doom.
Er leeft een innigheid, een schroom
voor ruwe dingen. Fijn, ijl-lijnig rijen
de vage boomen zich. Twee witte zwanen
bijeen op 't zwarte water zijn
reeds ingedommeld, blank in schijn
der lamp. Men zou het leven simpel wanen !
0, er zijn heel veel aanmerkingen te maken, ik weet het ! Maar er is sfeer er wordt iets wakker
geroepen in ons, een herinnering, die ons meeneemt.
Iets eigens en bekorends vinden we ook in
IK VERLANG.
Nu ben ik als een oude, donk're toren,
waar na geheimen tocht de vleermuis weer
zijn schuilhoek vindt,
om weg te schuilen voor het gouden zonlicht
schuw en blind.
Z.66 heeft 't verlangen mij toc woon verkoren.
Ook hier treft ons de onbeholpenheid, de technische onhandigheid, die we in andere verzen
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nog veel sterker vinden en die breng tot halsbrekende enjambementen, van regel tot regel,
van strofe tot strofe. Toch hebben we in deze beide gevallen te doen met een vers.
Wat dunkt u echter van :
WAT RAKEN MIJ.
Wat raken
de woorden van de menschen mij ? Zij maken
mij niet verdrietig en niet blij.
Wat praten
de domme menschen toch zooveel ? Ze laten
hun radde woorden tuim'len, heel.
verbazend !
Toch raakt geen enk'le klank mij aan
Ik laat hun woorden langs mij gaan,
of van :
„In hooge vazen staan zwaarzoet te geuren seringepluimen, sneeuwig wit en paars, naast goudgetongde Aaronskelken, kaarsrecht staand op stengelzuilen. Schat van kleuren bloeit rondom open.
Tal van tulpen pralen met trotsche koppen — diep papaverrood Chrysantenharten glanzen
goud en groot. Violen leven in de glazen schalen."
Dit zijn de eerste twee strofen van „Bloemenwinkel." Er is niets meer wat aan een vers of
aan poezie doet denken. Aileen staat 't in 't bundeltje vierregelig gedrukt. Maar ik geef het u te
doen de afzonderlijke regels te reconstrueeren !
Tusschen veel kaf wat koren. Vaak een gevoelige regel, een fijnbegrepen woord,
„jeugdwerk," zegt weer de heer van Hulzen.
„Knoppen ! geen bloemen nog, die in voile bloeikracht breed spreiden het kleurenblad en pronken
met het rijpe hart.
,,Maar knoppen beloven !
„En er gluurt door de spleetjes der wijkende kelkblaadjes het lichte rose- — het fijne blauw —
het goud."
Zeker zeker — het is allemaal heel mooi gezegd, maar — te vroeg geplukte knoppen komen
in de vaas niet uit en niemand heeft er wat aan, vooral de kooper niet. Bovendien stoort het de
plant in haar rustige ontwikkeling.
Want ik wil Jo Spierenburg toch nog altijd beschouwen als een plant, waar bloemen van poezie
op bloeien annen. Of de knoppen zich zullen ontplooien ? Ze zijn er in alle geval, al zijn ze
nog heel klein. Maar als ze nu eens heel rustig konden groeien en heelemaal niet werden geforceerd — wie weet — al ging er maar een open ! Een goed vers is beter dan honderd slechte,
al hebben die misschien hier en daar nog wet een goeden regel.
Onze bespreking schijnt voor 't bundeltje rijkelijk lang. Maar 't ging dan ook hoofdzakelijk
om een principe !
W. A. P. SMIT.

Ontvangen
Tekst en Uitleg, Genesis II, door Prof. Dr. F. M. Th. Bal.
I. Henk en Riek.
II. Henk bijt.
tante Je ) door N. W. van Diemen de Jel.
Von deutscher Art and Kunst. 8 Bandchen.
Das Weihnachtsoratorium von Adolf Stern. Autorisierte fur den Schulgebrauch mit Erlauterungen versehene Ausgabe von W. J. Noordhoek.
Marnix-drukken. Mme de la Ville de Mirmont Le larron, arrange et
annote par M. J. Ornee.
Alle uitgaven van J. B. Wolters, Groningen, Den Haag, 1925.
v. H.
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A. Roland Hoist. De Wilde Kim. C. A. J. van Dishoeck, Bussum,
MCMXXV.
A. Roland Hoist publiceerde kort geleden een nieuwe bundel, De wilde kim. Van Dishoeck
zorgde voor een goede en sobere uitgave. Omslag en titel werden getekend door J. van Krimpen.
We beperken ons hier voorlopig tot een aanbeveling, zonder verder iets van de waarde van
deze bundel te zeggen. Binnen niet al te lange tijd hopen we, in meer algemeen verband, op
de inhoud terug te komen. Want de dichter A. Roland Hoist verdient meer belangstelling, dan
J. H.
hem door onze lezers gewoonlik wordt toebedeeld.

K. Fokkema en Dr. H. J. L. van Haselen. Van Nederlandsche stam.
Twede deel. N. Samson, Alphen aan den Rijn.
Dr. P. Geyl and Dr. E. Kruisinga. England in the nineteenth
century. I and
Kemink en noon, Utrecht.
Even een paar schooluitgaven.
„Van Nederlandsche Stam" is het twede deel van een leesboek voor gymnasium, H.B.S. en
andere inrichtingen van voortgezet onderwijs, laagste klassen. Het eerste deel heb ik het vorige
jaar reeds mogen aankondigen. De gedachten, waardoor de samenstellers zich hebben laten leiden,
zijn in een voorbericht uiteengezet. Het was de bedoeling om stukken te geven van zowel ethiese
als aesthetiese waarde, terwij1 tevens illustraties voor de poetiekles werden opgenomen. Hartelik
aanbevolen.
„England in the nineteenth century" is een bloemlezing van historiese en literaire stukken, die
het Engelse leven der negentiende eeuw kunnen illustreren. De combinatie der samenstellers kon
niet beter. Dr. Kruisinga is een zeer betrouwbare gids op Engels-onderwijs-gebied, Prof. Geyl
was door 'n jarenlang doceren aan de Londense Universiteit hier de aangevvezen historicus. 't Boek
lijkt me dan ook een welgeslaagde poging van samenwerking tussen twee vakken, en daardoor
tevens een prachtmiddel om eigen studie der leerlingen aan te moedigen. Prenten uit „Punch"
J. H.
maken 't geheel nog aantrekkeliker.

Elisabeth Behmer. De gezant. A. W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappii,
Leiden.
„De gezant" is de Montigny, die in Spanje door Filips II heimelik werd vermoord. Inderdaad
een figuur met dramatiese mogelikheden ; een edelman, die weet wat onheil hem dreigt, maar
die, als hij gewaarschuwd wordt, toch weigert zijn Fatum te ontvluchten, omdat hij daardoor te
kort meent te doen aan de eer van zijn land en zijn geslacht.
Daarnaast staat dan een twede figuur, Isabella de Mendoza, een minder gelukkige. Zij is verliefd geweest op een Protestant, die door de Inquisitie werd terechtgesteld ; deze liefde leeft
weer op, als ze de Montigny ontmoet ; ze weet door te dringen in de kerker op 't ogenblik dat
de Montigny geworgd zal werden, en pleegt daar zelfmoord.
Deze zelfmoord is hier niet voldoende gemotiveerd, evenmin als Naar voorliefde voor het
Protestantisme, waar de Montigny zelf goed Rooms blijft.
En dan is er nog een twede bezwaar : de versvorm. In de tijd, dat Schimmel z'n historiese
drama's schreef, zou men hier misschien nog gesproken hebben van „goede verzen", en „'n enkele
nieuwe vondst." Nu zijn we al weer een hele tijd verder, en doet deze vorm aan als hopeloos
ouderwets.
Was dit drama meer geconcentreerd geweest, dan had vanzelf deze versvorm voor proza moeten
wijken. Maar dit had alleen gekund, wanneer de persoon van de Montigny uitgegroeid was tot
zulk een legendariese figuur, dat hij alle eer voor zich opeiste, en er geen plaats meer overbleef
Maar daarvoor is 't stuk misschien nog
voor andere figuren, als Isabella de Mendoza en Filips
J. H.
te veel „geschiedenis", en te weinig „verbeelding."
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jan Klomp en zijn makkers. Een boek voor jongens door N. W. van
Diemen de jel. Uitgave van J. H. Kok te Kampen.

Uit den ondertitel is 't duidelijk dat 't boek niet in de voornaamste plaats voor onze lezers is
geschreven, en ook niet voor meisjes. Voor jongens. Ik zal 't verhaal niet oververtellen. De„auteur"
heb ik bij een vroeger werk geintroduceerd. 't Is nog dezelfde. Als ik met mijn eigen werk ingenomen was zou ik zeggen : ik zal er geen woorden aan vuil maken, 't zou zijn ,paarlen voor
de zwijnen". Dit jongens-boek is vol kleine, vrome, brave mannetjes, en een enkele niet vrome,
die zoo na een bestraffing bekeert. Sante.
v. D.

De Berggeest van Mendanang door J. C. Mollema. Amsterdam van
Holkema & Warendorf.
't Land van Mendanang bij den evenaar, onder de loodrechte stralen van de middagzon, ten
speelbal aan de moussons van beide halfronden, die het teisterden met wolkbreuken of verzengende
hitte, is wel een buitengewoon terrein, met een streng decor, voor een roman. Weinig handeling
was dan ook voldoende om een vast geheel te maken. Het verhaal van een durvende en geweldig
willende pionier is in zijn altijd herhalende tegenslagen en te bekampen moeilijkheden van
bijgeloof en ziekten in een haast eentonig rhythme geschreven. Toch is er een spannende sfeer
ontstaan, die zuiver dit gegeven beheerscht. De natuurlijke eenvoud, en ook de nuchterheid van
de journaalbladen maken dit werk tot een zuivere historie.
In het archief der Mendanang Maatschappij, in de directiekamer van het deftige gebouw op de
Keizersgracht te Amsterdam, rust het vergeelde journaal van Schaerfeld. Het is niet meer volledig.
Insecten greeven gangen door de bladzijden waarover zijn pen eens koortsachtig snelde, of bevend,
slecht leesbaar krabbelde in zijn door ziekte verzwakte hand. Het is geen dienstjournaal, het moet
toevallig met zijn administratieve bescheiden op Mendanang zijn achtergebleven. Het ging door
de handen van zijn opvolgers, de een wierp het denkelijk in een loket met schablone penarbeid, staten, staatjes en ander scheurpapier,dat nooit verscheurd, maar opgevreten wordt door
nuttige insecten. Een ander vischte hec toevallig nog niet geheel vernield, uit dat loket, las het
en liet het inbinden
Elke bladzijde vertelt van strijd op leven en dood met het klimaat, met het grondwater, met
koelies, de tinmarkt en het geld.
Door alles schemert het onwrikbaar vertrouwen op succes, over alles ligt een wolk van tegenslag.
Het journaal omvat slechts twee jaren, het eindigt op een dag, als een andere . . . . waarop
een nieuwe morgen volgen moest
doch die overging in den langen, langen nacht . . . .
v. D.

„Van het Schavotje". Maria de Vries - Vogel. Hollandia Drukkerij Baarn.
't Schavotje, lezer, ge zult vreemd opzien bij de titel, is een verhooging voor het schoolbord
in de klassen van een Gymnasium of H.B.S. Op „'t Schavotje" staat ge kunt het afgebeeld
zien op het omslag van het hier aangekondigde boekje, — op 't schavotje staat een tafel waarachter, met de rug naar het hoog boven hem uitstekende schoolbord, de leeraar zit, zoo dat
hij de heele klas kan overzien. Ik ken een leeraar, die de gewoonte heeft, als hij repetities geeft,
z'n stoel op tafel te zetten en er dan bovenop te gaan zitten. 't Spreken is dan absoluut onmogelijk geworden voor de met proefwerk begiftigden.
Dat je als onderwijzer een goed „overzicht" hebt vanaf 't schavotje — ook zonder
dat je er met stoel en al op gaat zitten — weet ik bij ondervinding. En hoe zelfs
dat schavotje nog niet veilig is voor leerlingen die „lol" willen hebben, ik zou U er verhalen
van kunnen doen ! Een oude collega vertelde me eens, hoe de jongelui eener H.B.S.-klasse voor
het aanvangen der les van 'n gehaat onderwijzer kans hadden gezien een opgewonden
wekker te smokkelen onder de verhooging waarop de tafel staat. De wekker liep natuurlijk funk
lang if toen de leeraar midden in een bezielde oratie was ! Een andermaal hadden de leerlingen
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de tafel zoo ver naar voren geschoven dat twee pooten nog maar net op den rand van de verhevenheid stonden. Toen de leeraar — laat me verzwijgen hoe zijn bijnaam was — een klein
stootje aan de tafel gaf, was het gevolg natuurlijk, dat die voorover sloeg met alles wat erop
stond. Op een andere keer . . . . maar laat ik toch tot recenseeren komen van 't leuke boekje van
Maria de Vries, want 't is het heusch waard !
De leerares dan, wier naam op het titelblad „prijkt" heeft in dit werkje op de alleraangenaamste
wijze enkele van haar herinneringen aan „'t schavotje" neergeschreven. Ze heeft een hartelijke
genegenheid voor haar leerlingen, en die genegenheid, liefde ben ik geneigd het te noemen,
heeft haar de juiste toon ingegeven bij het schrijven van haar twaalf korte schetsjes. Toegerust
met een benijdenswaardige portie paedagogische takt blijkt ze te zijn. En ze weet op te merken,
te begrijpen wat haar leerlingen denken en voelen. „Het vat der Danaiden" vertelt van een leerling
die maar geen Nederlandsch leeren kon ; „Klankleer" verhaalt hoe slim de leerares erachter weet
te komen welke jongens in 't vorige uur den leeraar door een nagemaakte verkoudheid hebben
geplaagd. Een volgend schetsje laat U zien hoe het er in de Directeurskamer toegaat als een
booswicht moet komen vertellen dat hij „eruit gejaagd" is of wanneer een moeder spreken komt
over de slechte vorderingen van haar lieveling. Het schetsje „Talenten" demonstreert de onkunde
der leerlingen met betrekking tot den Bijbel, een onwetendheid die de leerares zeer betreurt,
niet zoozeer omdat het om den Bijbel gaat, maar : „iemand die zonder kennis van Godsdienst
is opgevoed beklaag ik niet alleen, maar ik vind hem vooral, en altijd, en wien dan ook, onbeschaafd." Zelfs wie de vier Evangelisten waren wisten de leerlingen niet. Ik denk aan Dr. te
Lintum. En aan Dr. Wielenga's nieuwe boek . .
't Laatste opstelletje is gewijd aan de nagedachtenis van Soera Rana, de leeraar uit schrijfsters.
tneisjesjaren, in Haarlem, de groote grijze man, die nooit Engelsche Letterkunde onderwees
dock uitsluitend de taal omdat een leerlinge het gewaagd had te lachen toen hij een gedicht voorlas.
. en ineens,
De uitdrukkingen door schrijfster gebezigd zijn vaak pittig en oorspronkelijk : „
grappig een kort schateren alsof een zak kiezels geleegd werd op een houten vloer." „Ik heb
vacantie . . . . Op het punt school, ben ik, deze weken, dood en gevoelloos, precies als een been dat
slaapt."
Jammer dat de uitgeefster zoo weinig zorg besteedde aan de uitgave van 't boekje. Mijn inP. H. M.
genaaid exemplaar ligt nit al uit elkaar.

Het jaar rond. Een boek voor het persoonlijk leven. door H. L. Oort
en W. Mackenzie (zesde druk). Utrecht, A. W. Bruna & Zoon's Uitg.-Mij.
Een zesde druk behoeft geen aanbeveling. Woorden die „het jaar rond" gaan verouderen niet.
v. D.
Wanneer 't velen ten zegen is geweest moet 't nog veel jaren rond gaan
(De uitgever zond het exemplaar in prachtig paars-linnen bandje. Wie sloeg met leelijke paarse
inkt, zelfs op den band, zelfs op tekst-pagina's een boek-bedervend stempel ?)

De vier veeren, door A. E. W. Mason. Nederl. bewerking van
Jhr. R. H. G. Nahuis. W. de Haan, Utrecht.
Dit is een deel van de „succes remans", de internationale bibliotheek van de meest gelezen
werken der romanliteratuur. Dat is de nadere aanduiding die de uitgever gekozen heeft. En 't is
me nogal een aardig omschrijvinkje. Nu heeft 't deel hier aangegeven mij buitengewoon genoegen
gegeven. Een zeer natuurlijke en zuiver volgehouden karakter teekening, heelemaal geen onmogelijke
conflicten, die een koortshuivering doen ontstaan, een nachtmerrie veroorzaken. De stijl is ook
rustig en gewoon gehouden. Er komen fragmenten in voor die overeenkemen en sterk doen denken
aan het bekende werk Mimi Bluette van Guido da Verona. Als roman is dit werkelijk een mooi
v. D.
deel in deze serie.
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Op en top William door Richmal Crompton. Uit het Engelsch door
Dorothee de Escofet-Buys.
John Macnab, de Gentleman-strooper door John Buchan. Uit het
Engelsch door Robert Peereboom.
Beide : Amsterdam, Uitgevers-Maatschappij „Kosmos"

Als mijn geheugen me niet bedriegt, las ik het eerste hoofdstuk van „Op en top William" een
paar jaar geleden in een dokterswachtkamer in het tijdschrift Astra. Ik meen zelfs, dat er toen
de naam van Job Steynen onder stond.
Maar daarin kan ik me vergissen. Wat ik echter me nog goed herinner is, dat het verhaal me
amuseerde, omdat ik meende dat de auteur een parodie op zekere succesfilms bedoelde en niet
kwalik er in geslaagd was een paar typiese filmverhalen (een achtervolging met vele ongelukken,
een malle liefdeshistorie, een dronkaard die tot bekering komt aan het sterfbed van zijn kind)
bespottelik te maken.
Stel u dus mijn verbazing voor, als ik nu de hele geschiedenis van William lezend, merk dat
het boek een aaneenschakeling van dergelijke lafheden is en dat de auteur het ernscig meent.
Dit „boek voor oud en jong vol kostelijke humor" is een ouderwetsche lachfilm waarin onder
veel konsternatie een half huishouden vernield wordt. Enfin, wie het nog eens lezen wil, hoe
het vroeger in de bioscoop toeging, die kan hier al de suksesnummers van het ouwerwetse bioskoopblijspel beleven.
Toen ik na „William" aan „John Macnab" begon dacht ik nu aan een ander sukses van de
bioskoop toe te zijn. Gentleman-inbrekers hebben we in de bioskoop en in de sensatieliteratuur al
volop gehad, waarom nu niet een gentleman-stroper ? En in zeker opzicht kwam mijn verwachting
uit : sensatie genoeg ! Maar toch : er is wel iets in John Macnab. In alle geval wordt het pas
vervelend, als men de helft of tweederde deel geleden heeft ! Er worden n.l. drie strooptochten
meegedeeld, de derde !evert niet veel nieuws meer op. Van de 30o blz. zijn er zeker wel 15o die
je geboeid houden, en een boek heeft voor een deel zijn werk verricht, als het je gedwongen
heeft je belangrijke zelf eens even te vergeten. Verder kan ik er niet veel goeds van zeggen, het
verhaal zit vrij losjes in elkaar, het is bovendien onmogelik, alleen zou ik er misschien aan mogen
toevoegen, dat de helden werkelik in alle opzichten gentelemen zijn, meer dan enige gentlemandief, en dat er een pleit voor frisse natuurlikheid in worth gehouden, een frisheid, die ook zo
nu en dan in het verhaal aangenaam aandoet.
De uitgever was zo vrijmoedig te verzoeken om in de recensie te willen melden dat de prijs
van deze boeken ingenaaid f 2.25 is en ze gebonden f 2.90 kosten. Ik heb hierbij aan zijn verzoek voldaan, hoewel ik meen dat zulke mededeelingen in een advertentierubriek tuishoren, wat hij als
v. H.
zakenman misschien wel weet.

Uit het grijs verleden door A. Sixma van Heemstra-Schimmelpenninck. Zutphen. W. J. Thieme & Cie MCMXXVI.
De firma Thieme heeft door vele uitgaven haar belangstelling getoond voor oude verhalen,
mythen, sprookjes. Nu komt ze met dergelike verhalen, bewerkt voor kinderen. Een zeker in deze
verhalen, al is het niet in alle even sterk het geval, is het dat de smaak van ouden en jongen
elkaar het dichtst naderen, al zullen ze beiden anders lezen. Een uitgave als deze is dan ook zeker
gerechtvaardigd, mits de bewerker-(ster) de sfeer van het verhaal niet te veel verbreekt door eigen
opvattingen in de plaats te stellen van de oude levenssfeer. In vele opzichten is deze bewerkster
daarin geslaagd en al zullen wij ouderen wel hier en daar iets missen, dat aan de oorspronkelike
verhalen hun bekoring geeft, er blijft genoeg over, om deze bundel voor kinderen zeer aantrekkelijk te maken. De uitgever zorgde voor een mooi, kloek boek en de tekenaar, Kesler, voor
goede illustraties.
v. H.
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DE KRAAIEN.
DOOR

J. H. DE GROOT.

Een ruige wind joeg over wei
en akker heen, en sprong nabij
wat kaalgejaagde boomen op, hoog op
en schudde wildverwoed hun leeggevaagden kop
dat al de lange zwarte takken kraakten.
Doch joelend vlood ie voort en liet een schaterlach
die flapte in de lucht en kiapte als een slag
van 'n leniglange zweep. Zoo nu en dan was
naast het windgeweld, een schor gekras
van kraaien in de lucht, die zwierden
rond de hooge kale kruinen, of dreven
dronken voor de wind en bleven
aarz'lend vleugelklappend staan en zakten
naar bene 8, om op de wilde takken
een stee to zoeken.
Over het smalle weidepad
vol zwarte modder, trad
een man. z'n spiedend oog
zocht ver vooruit, omhoog,
of er een prooi bewoog, voor z'n geweer
dat in den arm gereed tot schieten lag.
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Daar waar de kraaien krasten in 't stoeiend windenspel
was plots een vreemd en angstig vlerkgewiek. Fel
kraakte er een schot.
En wierp de wind zich op het harde knalgeluid
en sloeg 't aan flarden, joeg het voor zich uit
Hoog in de wilde wolken.
Maar achter 't snel verspreidend lood
vlood evenviug een grage dood
die beet zich vast in 'n krampend vleugelpaar
dat poogde nog to vluchten. De kraai viel naar
den grond en stuipte wijd de snavel open]
de oogen groot wat bloed kwam traag geloopen
uit kop en borst en kleurde donker rood
het doffe veerenzwart.
En aan den voet der boomen droeg de wind
wat blaren aan en dorre brokjes hout,
En langzaam werd de zwarte viek
van doode veeren dichtgedekt.
Hoog in de boomen klonk een droeve klacht.
De wind hield bij het eenzaam graf de wacht,

NA DEN SLAG.
DOOR
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Ver in den slag vond hij den dood,
Den dood, waar hem zijn land gebood.
Zijn leger, dat den vijand sloeg,
Zijn leger juicht, maar niemand vroeg
Naar hem, ach, niemand keerde om.
Daar ligt hij, stom.
Een raaf strijkt krassend neer en voedt
Z'n wilden honger met zijn bloed,
Hij pikt zijn open oogen uit,
En zat, slaat hij de vleugels uit,
Heft zich omhoog, dan ongestoord
Trekt hij weer voort.
Ver weg tehuis, een boom, die bloeit,
Moedertje troost haar kind vermoeid
Ahoe ! Ahoe ! Huil niet zoo lang ;
Vadertje komt, wees maar niet bang.
Daar klinkt een stag in 't late uur,
De pan op 't vuur ......
Verminkt, op 't veld ligt ginds de held.
Naar een Fransche vertaling uit het Russisch.

G. SCHRUVER ').
Schrijver is in het begin van dit jaar vijftig geworden ; „Jobje's avontuurlijke
jeugd" bevat auto-biografiese elementen, en is voorzien van een portret van de
Schrijver. Redenen, waarom we inplaats van over Jobje het in de eerste plaats
over Schrijver hebben in deze boekbespreking.
Oorspronkelik voor onderwijzer bestemd, kwam hij al vroeg in de journalistiek.
Nog voor zijn twintigste jaar schreef hij een histories verhaal, dat nu als „Stormgetzj" jongens nog altijd boeit. Met „De jongens van de club" en „ Toen Moeder
weg was" heeft hij zich later een uitstekend kinderschrijver getoond.
Zijn eerste, nog steeds lezenswaarde, roman was Het eenzame pad zijn belangrijkste werk is De lichte last. De lichte last is een boek dat blijft ; als eerste
Christelike roman, onder de invloed van de realisten van '80 ontstaan, is het de
beste tekening van het Christelike arbeidersgezin uit de tijd van 1900 gebleven.
Aileen als dokument heeft het reeds belangrijke betekenis ; meer is het door het
naar voren brengen van een paar prachtige karakters en van diepere — want meer
geestelike — betekenis door de uit het verhaal vanzelf naar voren tredende prediking,
dat de zwaarste last met Jezus licht wordt.
De lezers van Opwaartsche Wegen kennen hem als verteller van menig kostelik
schetsje ; die van de laatste jaren werden in het bundeltje „Hoogtijden" verzameld.
Verder heeft Schrijver in „Ons Tifdschrzft" en in „De Nederlander" menige
pittige kritiek geschreven.
Al is dit overzicht geen volledige bibliografie, toch is het genoeg om enig idee
te geven van de belangrijke plaats die Schrijver in de Christelik-literaire
wereld inneemt.
Een innemende figuur met een guile, brede lach, zo zat hij bij ons in Utrecht,
prettig vertellend.
Een genoegelike verteller is hij ook in Jobje's avontuurlijke jeugd. Het is geen
wereldschokkend boek, maar het is zuivere, eerlike vertelkunst. Een enkel hoofdstukje er uit stond in „Opwaartsche Wegen" (IV De Dief en VIII Uitgaansdag)
zodat onze lezers weten, dat het een boek is als Jaapje van v. Looy, om het eerste
en misschien nog altijd merkwaardigste van deze soort te noemen : jeugdherinneringen
als verhaal. Het heeft er mee gemeen, dat het eigenlik niet een geheel is, maar een
verzameling schetsen, het heeft er ook mee gemeen de eerlike, goedgeslaagde zelfwaarneming in het verleden, het zich kunnen terugplaatsen in het kind, dat men
geweest is. Evenals in Jaapje wordt hier ook direkt vanuit het kind geredeneerd.
Krijgen we ook als bij Jaapje later nog een vervolg Job, waarin we de avonturen
mogen meebeleven van iemand, die als jongen van een jaar of zestien in de journalistiek gaat en zien wat dat wordt in de herinnering van de man die tot
kunstenaar is gerijpt ?
v, H.
Jobje's avontuurlijke jeugd door G. Schrijver. 's-Gravenhage. D. A. Daamen's Uit-

geversmaatschappij (z. j.)
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JAN H. EEKHOUT.

Eenmaal zong mijn hart Uw Woorden
boven arbeid, zorg en strijd,
en mijn zingen zwierf verloren
in Uw blauwe oneindigheid.
Doch thans hebt Gij mij gebroken
en ik weet mij arm en naakt
midden schaduwen gedoken
van een smart die schooner maakt.
Koortsig branden mijne oogen
en ik wankel, waar ik sta,
tusschen broeders neergebogen,
Heer, mijn hand ter zware spa.
Moeizaam keeren wij de gronden
van dit dor verschroeide veld.. . .
tie, uit ongestelpte wonden
't donker-warme bloed ons welt.
Eenmaal zong mijn hart Uw Woorden
boven arbeid, zorg en strijd,
en mijn zingen zwierf verloren
in Uw blauwe oneindigheid,
Doch thans deed Gij mij omringen
met de schaduwen van Uw Wraak,
en ik mag U heerlijk zingen
van een smart, die zuiver maakt !

ENKELE BELANGRIJKE FRIESE UITGAVEN.
DOOR

K. FOKKEMA.

1. Marten Baersma „De ljochte Kimen"
2. Fedde Schurer „Fersen"
3. T. E. Holtrop „Shakespeare Hamlet".
4. W. Lupkes „Os tfriesische Volkskunde".
Bov engenoemde werken behoren tot het belangrijkste van wat in 1925 in
Friesland en in „groot Friesland" is verschenen en daar wij op verzoek van de
redactie ons voorgesteld hadden in 't vervolg eens per jaar een Friese kroniek te
geven, meenden we niet te mogen nalaten nu nog de aandacht van onze lezers te
vragen voor enkele opmerkingen over deze boeken in de hoop ze zo ook in onze
kringen bekend te maken.
Het eerste boek is een herdruk van het proza van Marten Baersma (M. H. Bottema), de jonge schrijver die te vroeg aan de Friese Beweging is ontvallen. Het is
samengesteld en ingeleid door D. Kalma, de leider van de Jongfryske Mienskip.
Kalma geeft ons hierin enkele trekken van 't karakter van de schrijver en 'n aantal
aanhalingen uit diens brieven aan hem gericht, waaruit we vernemen hoe Marten
Baersma werkte en met welke idealen hij bezield was. Eenvoud en klaarheid waren
de grondtrekken van het karakter van deze noon uit de „wouden", grote lief de voor
't friese yolk en voor de wijde velden en meren, waartussen hij zijn jeugdjaren te
Oostermeer doorbracht voegde zich hierbij.
De eerste opgenomen novelle „De Jonge fen de Marsheide" verscheen afzonderlik
in 't begin van de Jongfriese beweging. We herinneren ons nog klaar de grote
vreugde die we bij 't lezen ondervonden. Dat was iets dat we niet verwacht hadden.
Was 't Fries zo rijk aan kiank en ritme om deze natuurbeschrijvingen te kunnen
geven ? Kon deze schets niet de vergelijking weerstaan met b.v. 't werk van Brusse ?
Al was de jonge fen de Marsheide dan geen grote stadskind, maar groot geworden
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in een hut tussen de poelen en heiden. Nu bij 't herlezen viel 't werkje ons wat
tegen, vielen de gebreken ons meer in 't oog, 't onwaarschijnlike van 't geval drong
zich aan ons op, hoewel de beschrijving van de natuur in deze water- en landwoestenij ook nu nog treft. De beide andere novellen „Jelmers jonge libben" en
„De Jongste" vertonen in opzet grote overeenkomst met de eerste. Alle drie zijn
vol van de heerlikheid van 't leven op 't vrije veld en doen ons genieten van de
grote rust van de boer. Alle drie behandelen de ontwikkeling van de jongen tot de
eerste, echte liefde. Baersma heeft in deze jongens schetsen zijn eigen jongelings
dromen verteld. Dit verklaart ons ook de grote overeenkomst, die we ondanks de
kleine verschillen, aantreffen. Meer had de schrijver niet ervaren, meer gaf hij niet.
Deze jongens zijn wat anders dan de andere, zij mijden 't al te drukke van de
jeugd, zij beminnen de zonsondergangen en mogen graag staren in de verte, zonderevenwel hun leven te vermijmeren, want alle due worden fikse boeren. Idealisties
zijn ze : ,,for hjar laei de moaite fen it libben yn 'e fierte ; d erre, hwer 't loft en
ierde bij elkoar komme, hwer 't jouns de loft sa seft en heimich ljocht is. Derre
woene hja beide hinne ; net ien fen beiden ealge (vermoedde), det men der nea
komme kin, det de kimen altijd like fier bliuwe."
Van de drie novellen bevalt ons 't beste „Jelmers jonges libben", 't minst „De
Jongste", hoewel ook hier enkele mooie gedeelten zijn aan te wijzen b.v. de
droefheid van de jongste bij 't verlies van vader.
Een viertal schetsen volgen nog — ook in dezelfde kiare, eenvoudige taal, die
rustig is als de grote, boereplaats op een zonnige Zondagmiddag.
Het werk opent met een mooi portret van de auteur en sluit met 'n foto van de
grafsteen, die door verwanten en vrienden op zijn graf opgericht is.
In het Kerstnummer van het tijdschrift „ „Sijucht en Rjucht" staat een intervieuw met Fedde Schurer", de dichter van de „Fersen". Hier lezen we van de
invloed van de jongfriese beweging op deze jonge man.... Door 't lezen van de
brochure „Fryslan en de Weald" (zie ons artikel in O.W. 1925) kwam hij er toe
lid van de Mienskip te warden. Kort bleef hij er, want door de frontverandering
verliet deze schrijver, een christelijk onderwijzer, de vereniging en sloot zich aan
bij 't kristlik Selskip. In 1924 richtte hij de „Upstalbeam" op, een vereniging die
jonge Friezen van allerlei levensbeginsel verenigt voor de nationale striid.
Dat deze dichter een vurig taalstrijder is met een grote liefde voor Friesland
blijkt uit 't slot van zijn dichtbundel waar hij de noodklok luidt voor 't bedreigde vac:
„Lit de klokken
liede, liede,
oant us iep'ne
hannen bliede.
Fielst him driigjen
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De koratnen de flok
Kinst troch de
nachtskaden sjen ?
Heerch oer us hollen
de klok, de klok
klippe, ef us lan is forlern !
En als ook hij zich afvraagt of er nog uitkomst is, is 't antwoord :
Liede wij 't libben
nou yn,
ef de dea ?
0 hert wez sterk,
en freegje net,
mar dog, hwet God dy hjit.
Kracht van Boven verwacht hij die de strijd voor eigen taal met geestdrift aanvaardt als een van God opgelegde plicht :
Broerren, bug de knibbels del !
Kreft fen Boppen
Yn to roppen
Ha wij nedich eltse dei ;
Sunder God is Frysl an wei.
De afdeling „Ten Striid en Hope" bevat dan ook van de beste en krachtigste
verzen. Ilc wijs nog op ,,War dij" en „Leste Eare". Enkele enigszins dwaze als
„For Ds. Schade" zullen hoop 'k bij 'n herdruk verdwijnen.
Behalve van de liefde voor de taal zingt de dichter van zijn liefde tot God en de mensen.
Soms zijn zijn verzen al te gemakkelik, te glad. Het ritme schikt zich dan al te
veel naar de maat, zodat er 'n onbehaaglike dreun komt in de zangen. Vooral
wanneer de versregel wat lang wordt valt soms in eens de spanning. Als voorbeeld neem 'k het gedicht „De Skeper". Een schaapherder ontvangt de kerstboodschap. Hier vinden we :
'k Vermijmre ho 't it weze woe
Honear dy Goel komme scoe
Men merkt hoe de zang geen indruk maakt, 't ritme schrijdt niet krachtig voorwaarts, maar is slap.
In 't zelfde lied staat de prozaregel :
Der 't stjerren loschtsjend fortbarne.
Enige coupletten verder ontmoeten we 't ook niet fraaie :
Mar dochs — ho tynt mijn herte
As 'k tinke mei, 't is milglik doch
Det ik mijn foarst Messias sjuch,
Al is 't ek noch sa ut 'e fierte !
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Ook aan de kustsonnetten kleven nog al vele gebreken. Rijmen als kommen :
slomme, s an : oan zijn m.i. niet geoorloofd. En wat betekent gans in deze regel :
Gods greate himel blinkt, for klearre en gans.
Is het hier om 'n rijmwoord op glans te doen ?
Beter zijn de sonnetten gewijd aan de nagedachtenis van Adama v. Scheltema.
Wellicht is dit ook later werk.
Gelukkig hebben we hier te doen met beginwerk en 't vele mooie dat we ondanks onze bezwaren ontmoeten doet ons met vertrouwen meer werk van deze
zanger tegemoet zien. Waartoe deze dichter in staat is wil 'k u nog tonen door 't
volgende ontroerende beeld voor U of te schriiven :
In skett'ne
dy 't it reade bloed
Dript ut syn wounen, troch syn blanke fear,
Rust yn syn leste kreft, en floddert roun,
En fait we! del — den lfickt it wite flues
Syn beevjende eagen oer — den stjerter.
Het derde werk Shakespeare's Hamlet ziet er 't meest verzorgd uit en terecht. De
grote Shakespeare past ook in deze verschijning geen armelik gewaad. Op goed
papier gedrukt en in imitatie-perkament gekaft is de indruk eenvoudig en waardig.
De overzetter T. E. Holtrop van Ylst heeft lange jaren van arbeid aan dit werk ten
koste gelegd, dat eindelik door de Fryske Bibleteek is uitgegeven. Voor de eerste
maal verschijnt Hamlet aan de Friese lezers en bewijst hen, die 't nog niet wisten
dat 't Fries volkomen geschikt is voor de weergave van zuiver schoon. Wel schijnt
er een handschrift van Ds. R. Posthumus uit het midden van de vorige eeuw
te zijn, maar dat is nooit geheel gedrukt en de fragmenten, die er van verschenen
zijn bewijzen wel dat het Fries van Holtrop mooier is. Een overzetting brengt zijn
eigenaardige moeilikheden. De kortheid van 't Engels, en boven al van 't Engels
van Shakespeare is zoo moeilik weer te geven, maar toch worden we dikwijls verrast
door de overeenstemming in uitdrukking en klank. De heer Holtrop is er in geslaagd een zeer leesbare, krachtige vertaling te geven.
Het laatste werk is een vergrote en verbeterde herdruk van een in 1907 verschenen Ostfriesische Volkskunde. Het geeft gespeend aan alle geleerdheid veel
over de oostfriese zeden en gebruiken, van vroeger en later tijd, bespreekt karaktereigenschappen van de oostfriezen, de jaarlijks terugkerende feesten, de spelen en
raadsels, enz. Het werk is prachtig verlucht door tal van mooie foto's. Een oordeel
er over uit te spreken laat ik liever aan meer bevoegden over. Mijn doe! was alleen
de aandacht er op te vestigen.
Een volgend maal hopen we ook de belangrijkste tiidschriften te bespreken.

DE HECHTE BOUW.
DOOR

GERA KRAAN-VAN DEN BURG.

I.
De Christelijke studieclub voor vrouwen zou haar gewone maand-vergadering
houden in een bovenzaaltje van 't gebouw.
Een brommerig gaspitje met afgezakte kous pruttelde boven de bestuurstafel
en liet de rest van de zaal in armelijke schemer. In de verste hoek stond op een
tafeltje grof theegerei ; een groote emaille trekpot sudderde er op een laaggedraaid
petroleumstel, dat een achterstraatsch luchtje in de omgeving deed hangen. Op 't
groezelig Lancaster, waardoor de hooge vensters werden afgesloten silhouetteerden
grillig-zwiepende takken van winterboomen en 't behangsel wat haveloos en
met potloodstrepen bekrabbeld — deed een vertelling over de voormalige beals kinderkamer in dit oude patriciershuis.
stemming van 't vertrek
Maar zij, die 't laatst hier speelden, waren groot geworden en hadden modern
comfort verkozen boven weemoedig-oude voornaamheid en — leeg gelaten —
was de statige huizinge getuimeld uit haar stand : de marmeren gangen die eerst
nauw getrild hadden bij de fluister-geluiden van gedweee huisknechts en 't ingetogen
lispelen van vrouwelijk dienstpersoneel, daverden nu van iongelingen-wijsheid en
oproerige proletaren-stemmen.
Alleen in 't bovenzaaltje daar hingen op 't oude behangsel nog altijd twee
prenten, in gladde mahonie lijsten, alsof ze, bij de verhuizing vergeten, daar
achtergelaten waren. Burgemeester Van der Werf, met voornaam handgebaar,
wendde z'n oogen af van de zaal-bezoekers naar z'n arme schapen van Leyden,
wien hij zijn leven bood. Maar Van Speyck — van Speyck met z'n Jan-Rapziel
wou wel met een sprong onder de sociale strijders vallen — de driekleur mee.
Op de donkere wenteltrap klonken af en toe holle strompel-stappen, die geleidelijk regelmatig werden ; dan piepte vlak-daarop de deur : een paar bezoeksters kwamen voorzichtig binnen en zochten zich plaats. Ook aan de bestuurstafel
werden stoelen bezet en de getrouwen toegeknikt. Vrij laat kwam een Porsche jonge
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vrouw binnen, gaf de presidente een hand en ging vooraan tegen den muur zitten.
„Kijk daar es !" zei 'n juffrouw op de derde rij tegen haar rechter buurvrouw,.
,,nou zal 't pas goed worden van avond Herma Deenk-Westloo
,,Niks gezellig Onder mekaar ben je veel vrijer dan met al die geleerdheid
d'r bij ! Bah, als wij 't allemaal eens zijn en duidelijk vinden, komt zij met moeilijkheden en dan schieten we niks op !" was 't antwoord.
„Als we haar anders als presidente hadden in plaats van mevrouw De Raadt
zou onze club wel meer diirven !" verdedigde een juffrouw links en ze nam
Herma nog eens extra op.
„Mevrouw Deenk presidente P Dan bedank ik. Ze zit altijd zoo strak te kijken,
norsch is ze", vond de eerste spreekster.
„Je kan merken dat ze geen kinderen heeft !" hoonde in nummer twee de
Peninna-geest.
Het voorwerp deter beschouwingen was zelf ook critisch werkzaam, doch haar
waarnemingen borg ze voorzichtig in zich weg. Soms twinkelden haar oogen ; terzij
van haar mond ging achter trillingen een glimlach schuil, maar over haar gezicht
bleef koelheid hangen. Verwijderd waren haar gedachten, al ging haar mond mee
in 't psalmvers en sloot ze de oogen bij 't gebed. Pas veel later hoorde ze de
stem van de inleidster die sprak over de „Opvoeding van het Meisje."
Herma determineerde de compilatie ; ze wou zich ergeren, maar toen ze de
zaal doorkeek begon zacht de humor te zingen.
„Op ragout van bedorven vleesch worden jullie getracteerd !" dacht ze en overzag
de luisterende vrouwen, de gewichtig-doende, de geinteressseerde en de verstrooide.
„O, jullie en wij allemaal 1" spotte ze hoog met zichzelf, „wij doen alsof dit
een wonder-belangrijk ding is in ons Leven, dit vergaderinkje-spelen.... en toch
is ons hart immers maar vol van een ding en vertoeft ons diepste zelf ook nu in
die eigen sfeer, in dat vertrouwde milieu, dat ons met duizend tooverdraden gebonden houdt !"
Haar oogen versmalden zich, want ze zag hun studeerkamer, Albert aan z'n
bureau, weg in 't werk, toch
t Och wachtend op h a ar.
Na een oogenblik greep de ernst van het onderwerp haar weer aan en trachtte
ze te luisteren. Het dikke mevrouwtje achter de lessenaar las nog steeds, de onderkin
in rust op de blouse ; daarboven de bewegende onderkaak en mond. Nu was ze
aan 't eind van haar rede gekomen en vatte in enkele zinnetjes haar betoog samen.
„Het meisje in `t gezin," dat is ons ideaal. Wij willen haar opvoeden en voorbereiden voor 't huwelijk en het moederschap en zullen er voor zorgen dat de naam
van „ouderwetsche huisvrouw" weer een eeretitel wordt. In plaats van al dat
meedoen en meeloopen met den man, moeten we weer vrouwen hebben wier grootste
genoegen het is na volbrachten arbeid te wachten op de thuiskomst van haar man.
Ik heb gezegd."
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Handgeklap ketste door het zaaltje. De inleidster boog, ging breed zitten en
veegde haar lorgnetje af. Mevrouw De Raadt stond op : klein, beweeglijk en
vriendelijk jegens iedereen. Ze bedankte de inleidster en gaf het onderwerp in
bespreking. Veel animo was er niet.
Een bewaarschool-onderwijzeres vroeg 't woord en hield een pleidooi voor de
ongehuwde vrouw, wier positie door spreekster was genegeerd.
Spreekster schoof onrustig, niet op tegenweer bedacht ; ze repliceerde met een
paar aanhalingen tilt haar inleiding ... en vond toen gelukkig voor zich de houding
van vriendelijke beschermster.
„Ja, ziet u," lachte ze met geknepen mondje, „uit alles wat u zegt kan men zoo
merken dat u niet getrouwd bent ! Dan is het heel moeilijk om over opvoeding te
praten !" kwam terechtwijzend tot slot. De andere trok weifelend en onvoldaan
met de schouders, maar spaarde zich verdere moeite.
„Nog iemand die het woord verlangt ?" vroeg mevrouw De Raadt aanmoedigend.
Een oogenblik van stil afwachten.
„Ja, mevrouw de presidente !"
„Ah Mevrouw Deenk heeft het woord."
De ergernis was opgekropen tegen Herma's keel. Ze had willen zwii gen, zooals
haar 't liefst was, maar 't besef van roeping won en met lage, donkere stem wierp
ze haar zinnen de zaal in.
„Laten wij ons goed bezinnen, eer wij als ideaal gaan huldigen wat ons van
avond is voorgehouden. Wie een meisje wil opvoeden zooals dat voor vijf-en-twintig
jaar placht te geschieden, begaat een misdaad, omdat men dan de resultaten der
nieuwere psychologie en paedagogiek verwaarloost. Wie als ideaal stelt wat voor
vijftig jaar misschien goed en gewenscht was, begrijpt haar tijd niet en heeft geen
oog voor de behoeften en rechten van het heden. Wie haar dochter zoo eenzijdig
opvoedt, dat ze alleen in het huwelijk haar bestemming kan vinden, die vergrijpt
zich aan de toekomst van het meisje. Kijk eens naar die duizenden werkende vrouwen
die, ongetrouwd, een gelukkig en zegenend leven leiden. Op h a ar moeten wij
wijzen en onze meisjes zoo opvoeden dat ze gelukkig kunnen worden, hoe ook
haar levensloop zij.
Het vrouwe-leven heeft mar mogelijkheden dan die 66ne van het huwelijk....
maar Ms een meisje trouwt, laat ze dan niet allereerst een wachtende- en-smachtende,
maar een begrijpende, meelevende vrouw zijn, de sterkte van haar man !"
Nog veel meer wou ze zeggen, maar haar woorden knapten af
toen knikte
ze naar de presidente dat ze klaar was.
Weer werd er geapplaudiseerd, even sterk als te voren en pijnlijk-verwonderd
merkte Herma op, hoe alle critisch vermogen ontbrak.
Mevrouw de Raadt vond den tijd van eindigen gekomen, want de belangstelling
verflauwde en de vergadering verliep.
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„Nu hebben we twee meeningen gehoord, die wat uiteen loopen ; daar kunnen we nu
thuis eens over nadenken en misschien wil mevrouw Deenk ons op een volgende vergadering nog wel eens verder voorlichten ?" vroeg ze vriendelijk. Herma knikte droog.
De inleidster deed het dankgebed.
II.
Herma had de tram genomen die tot park Waelwijck ging.
Rillend weggedoken in een hoek, liet ze — de oogen gesloten — 't hoofd leunen
tegen de ruit. Telkens stopte de wagen ; ze voelde schuifelen langs zich, maar bleef
onbeweeglijk ; langzaam-aan week de spanning. Bij 't eindpunt stapte ze uit. Loom
en onbevredigd voelde ze zich ; ze kern niet populair spreken, haar gecomprimeerde
zinnen hadden geen greep op de menschen. . . . en als ze breed en begrijpelijk
wou zij n, vluchtten de gedachten haar hersens uit.
ITO& haar lag 't villapark, bezijden de oude landweg, 'n tien minuten loopen
nog. Onafgebroken viel de regen op Herma's parapluie. 'Naar de weg open was
daar suizelde hij fijntjes neer, met een droomerig zangetje en frisch aroom, maar
onder de boomen tikten doffe droppels op het bolle, strakke scherm. De taaie klei
krulde op tegen haar schoenen en zoog haar voeten vast ; de natte kousen plakten
tegen haar beenen en ze zwikte in een plas.
D A Ar waren weer boomen, wier hamerende droppel-val haar hersens pijnigde
tok . . . . tok tok . . . . Maar tegelijk stond ze stil en keek rond, verrast. Ze
snoof een pittige, versche geur, die ze niet dadelijk wist thuis to brengen, maar
die haar moeheid voor een oogenblik deed wegzakken. War haar lagen veel kleine
lichte vlekjes op den glimmenden, vetten weg sinds den vroegen middag was bier gesnoeid ; de takken waren op zij geworpen, maar in 't midden lag nog een geurig
splinterbed, bezaaid bij 't kappen van ver-overhangende takken.
Ben wonder geluksgevoel om de schoonheid van zoo simpel een ding in den
druiligen avond verwarmde Herma. Ze dronk den geur zoo lang tot haar oude zelf
teruggekomen was. Het groote beschermende dak van haar huis was nu dichtbij en
binnen de witte kozijnen kwamen warm-roode strepen tusschen gordijn-kieren uit.
Nog vier boomen . . . . twee . . . . den . Id Ap ging 't hekje. De regen druizelde
nu verder weg ; zelf stond ze droog onder de luifel. 0, als nu iemand van binnen
de deur eens opendeed ! Hevig verlangde ze naar die 6ene kleine dienst, maar
't bleef stil in huis en ze moest zoeken . . . . naar haar sleutel eerst, toen naar 't
sleutelgat. 't Slot sloeg over, de deur vie! open ; een knipje en ze stond in 't voile licht.
Thuis !
In de schemerige hall wierp ze de natte kleeren of ; meteen stortte zich 't licht
nit de zitkamer over haar uit : in de deuropening stond Ab.
Herma veegde den regen van haar koude gezicht en leunde een oogenblik tegen
hem aan.
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„'n Goeie avond gehad ?" informeerde hij, fijntjes lachend met een tikje overmoed.
Maar ze was te moe om zich te verweren.
„Na zoo'n avond waardeer je je home !" bekende ze kleintjes.
,En je man ?" schertste hij.
„Die mag m'n pantoffels halen !" Haar kracht veerde op.
„Nuchtere begroeting !" deed hij verongelijkt. Zelf-verzekerd klonk haar lach.
„Da's de reactie, omdat ik weer bij jou ben !"
Hij deed wat ze vroeg en Herma met hervonden energie liep even heen en weer
om voor zich en hem chocola klaar te maken. Elk in een stoel bij den haard begon
ze, tusschen de slokjes in, over haar vergadering te vertellen, levendig en objectief.
met pret om de komische momenten. Als een trouwe kameraad luisterde hij, maar
Herma zag, dat z'n gedachten weg waren, bij z'n studie nog. Ze spande zich in,
om zijn innerlijk naar zich toe te halen, maar 't lukte niet. Een gevoel van teleurstelling benam haar de praatlust ; over de houtsplinters sprak ze niet.
„Je bent nog bij de Van Haren's !" wees ze hem terecht.
Z'n toestemmend lachen klonk als een verontschuldiging.
„'t Is laat geworden, 'k ga naar boven !" gaapte Herma.
In de kamer draaide hij 't licht achter haar uit.

De groote, lage werkkamer van „de Paddestoel" had ramen in den voorgevel en
in den rechter zijmuur.
Bij 't openslaande raam, waardoor 's zomers de vroege zon naar binnen viel,
stond rechts in de schuinte Herma's bureau, zoo, dat ze onder 't werken een ruim
uitzicht had over den ouden weg die gebogen ging door 't vlakke land, tot hij in de
verte de kleine rivier en de veerpont bereikte.
Voor de vensters in den zijwand zat Albert aan z'n bureau te werken. Hij schreef
een studie over de Van Haren's en telkens als de pen even rustte, plukte z'n
linkerhand met kleine drukke beweginkjes aan 't blonde snorretje.
Herma zag zijn profiel tegen 't blinkerende raam en genoot. De droomer-kop,
die soms door 'n zekere slapheid haar irriteerde was in strakke spanning voorover
gebogen en ze voelde z'n geest vlak bij de hare nu. Beschermend-liefkozend gingen
haar oogen over hem, maar de teere bedenksels van haar brein drongen niet tot
hem door met storende woorden.
Geinspireerd door zijn voorbeeld begon Herma opnieuw te lezen, blad na blad
omslaande met bedacntzame vingers, de pen in de rechterhand, totdat een ver,
eentonig geluid haar aandacht afleidde.
Een menschen-silhouet, half-hangend in 66n van de boomen langs de rivier,
maakte grillige wendingen ; bewegingen die nog wonderlijker werden getransponeerd
door de oneffenheden van 't vensterglas. Tak na tak vie! donker omlaag en de

256

DE HECHTE BOUW

Februari-zon brandde in de vele witte wonden, totdat ze als electrische lampjes
gloeiden aan de spichtige stammen.
't Geluid van een fietsbel riep haar.
„Syl de Raadt !" zei ze, met lichte teleurstelling om zichzelf en Ab. „Zal ik met
'r naar de eetkamer gaan ?"
„Last maar !" zei hii, zuchtend opstaand, „'k moet tech direct weg.
„Jammer, je was zoo goed op dreef !"
Het dagmeisje liet Syl binnen.
„Wat zitten jullie hier toch fijn Gelukkige menschen !" lachte ze na de eerste
begroeting. „Stoor ik jullie in je werk ?"
Herma keek haar nichtje met lichte koelheid aan, zonder de vraag te beantwoorden,
maar genoot toch zeif mee, toen haar oogen koesterend gingen over de met zorg
verzamelde versiering en de nijvere wanorde in de kamer. Ze schikte de kussens
in de ingebouwde bank naast het raam bij haar bureau en liet Syl daar zitten
vlug schonk ze toen thee om Albert die weg moest.
Syl en Herma wuifden hem na door 't raam en bleven alleen met haar conversatie, die zelden diep was.
„Kon Obe niet meekomen ?" probeerde Herma 't gesprek op gang te krijgen.
„Obe ? Die heeft nergens tijd voor ! Hij wil veer de Paasch z'n candidaats doen,
dan trouwen we denkelijk in den na-zomer."
' ,He !" Heel langzaam en vetwij tend kwam 't antwoord, „gaat ie dadelijk
de pastorie in ? Wat jammer van iemand met zijn aanleg !" Toen Herma uitgesproken
had en naar Syl keek, merkte ze dat haar woorden te forsch waren geweest. Met
een hevige kieur en knipperende oogen dook 't meisje schuchter weg en draaide
verlegen aan haar verlovingsring.
Herma kreeg meelij Syl was toch een goed kind. en vergoelijkendneerbuigend zei ze : ,Jullie bent ook al 'n paar jaar verloofd ! 'k Hoop dat jullie
gelukkig worden samen 1" Maar haar verstand oreerde : „Wat 'n verantwoordelijkheid
voor dat kind I Obe die zoo ver boven haar staat nu nog tegen te houden
in z'n studie !"
Syl lachte weer. „Ze heeft het vriendelijke van haar moeder !" merkte Herma
op bij zich zeif.
„Geluk is meer dan kennis !" zei Syl, met meer beslistheid dan haar gewoonlijk
eigen was zich verdedigend.
„Dat praat ze na !" dacht Herma.
„Je kunt natuurlijk op verschillende manieren gelukkig zijn !" gaf ze toe, „maar
de hoogste vorm is toch wel die verhouding tusschen twee menschen, die gebaseerd
is op trouwe kameraadschap en wederzijdsche studiebelangstelling I Kijk maar eens
naar ons : wij erkennen elkanders rechten en doen onze plicht, maar als 't om de
studie gaat, laten we elkaar absoluut vrij."
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Het zelfgenoegzame van Herma's woorden ontging Syl. Ze dacht over de toekomst en zei : „Obe heeft al zooveel jaren gezworven.. ik vind het heerlijk dat
ik nu een tehuis voor hem maken mag, al ben ik dan niet zoo geleerd. Zoo'n gezellige zit bij 't raam, zooals jij bier hebt, die ga 'k ook inrichten in onze kamer.
„Da's de buitenkant maar V' lachte Herma droog. „Als je je tehuis bouwt op
wederkeerig begrijpen, zooals wij, dan heb je 'n goed fundament.
't Hooghartige van Herma drukte Syl voor een oogenblik, maar vlak daarna
begon een schuchter lichtje van diep-uit te glansen in haar oogen.
,,Maar Ons huis is een pastorie .... en een pastorie moet toch Anders opgebouwd
worden !" Ze keerde zich heelemaal tot Herma : „O, nu weet ik meteen een
trouwtekst voor ons : „Zoo de Heere het huis niet bouwt, wrgeefs arbeiden de
bouwlieden daaraan ! Mooi, vind je niet ?"
Op haar eigen manier, toestemmend-nietszeggend, knikte Herma.
„Ik moet van avond nog lezen," veranderde ze van onderwerp, „over criminaliteit
bij kinderen. En volgende week heb ik Reggedam. 't Is een drukke winter."
„Gaat Albert met je mee ?" vroeg Syl bij 't opstaan met een vleugje plagerij.
„Vind je 't erg noodig dat hij me als 'n hondje-aan-een-touwtje meeneemt ?"
kreeg ze terug, op weg naar de voordeur.
Onder 't kleeden dacht Herma nog bezwaard over Syl's toekomst en
verwachtingen.
IV.
Herma trok de gordijnen in de slaapkamer open en wachtte even bij 't raam
om te kijken naar een vroege stadsjongen die gras sneed langs de weg-berm. Toen
liep ze naar de waschtafel, draaide de kraan om en bukte zich laag over 't water.
Duizelig kneep ze de oogen en greep zich vast aan de rand van het bekken. Vreemdlicht was haar hoof d, een gevoel van onwel-zijn drong haar naar de keel ; ze zocht
een stoel en dronk eens.
Langzaam-aan wist ze haar wil zoo te sterken dat ze verder kon gaan zich te
kleeden. 't Gezicht in de spiegel zag haar hot en wit aan — voor 'n oogenblik
maar — want een plots invallende gedachte . . een gevoel van tegenzin.. . . en
de verwarring had het bleeke tegen hoogrood gewisseld.
Nog onvaster werden haar knieen, maar weer dwong ze haar lippen om de
trillende glasrand en beheerschte zich tot kalm nadenken.
't Concert gisteravond had haar doodmoe gemaakt ; ze was te haastig opgestaan,
niet uitgeslapen. Maar onbezonnen gedachtetjes rafelden boosaardig aan 't logisch
betoog :
„Zondag in de kerk ? En gisterochtend ?" Ze poogde de hersenkabouters weg
te lachen. Zij Zou zij ? Met haar gevestigde levensgang en h A Ar tijdverdeeling ? In haar leven was daarvoor geen plaats Ze begeerde 't niet, ze wou
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't niet
dat vreemde element tusschen hen beiden. En die lezing op 't juristencongres in 't najaar meest doorgaan.
,,Sta je vandaag nog op ?" riep ze tegen Albert, zelf verbaasd over de scherpte
van haar stem. Weer suizelde 't in haar ooren en ze haastte zich weg van de
kamer, bang dat hij iets vragen zou. De goeierd hij merkte niets ! „Sterk zijn,
niet denken, vooral niet fantaseeren, de tijd zal 't leeren !" bespotte zij zichzelf
onder 't naar-beneden-gaan.
Verstrooid begon ze brood to snijden.
Drie bordies ? Och ja, natuurlijk, den voor Rika, maar 't stond verkeerd, op
de plaats voor de logees ; daarom bracht het haar in de war.
„Drie bordjes !" mijmerde een droom-gedachte.
„Ein geemailleerd ?" hoonde een nuchtere inval.
„Zot !" schold ze zichzelf, „trap tegen die malle fantasieen, hou je hoofd koel r
Haar zelfbeheersching overwon.
V.
'n Veertien daag later hadden zij beiden een avond van rustig samen-zijn, elk
bezig met eigen werk en gedachten.
„We houden vroeg op en gaan 'n poos krantjeslezen he ?" vroeg Herma om half
tien ; haar stem dun en hoog van emotie.
„Wat ?.. He ? Ja !" Albert schreef, maar eindelijk drong de beteekenis
van haar woorden tot hem door. „Ik ben dadelijk klaar met dit hoofdstuk, dan.
lees ik 't je voor !"
Nerveus wachtte zij, tot hij de boeken dichtsloeg en met de bladen van het
manuscript in de hand een stoel bij de schemerlamp. schoof. Toen slipte ook zij
van haar bureau weg, achter hem langs, legde haar kille vingertoppen een oogenblik op zijn voorhoofd en ging tegenover hem zitten.
Hij was gewoon, dat z'n voorlezen onderbroken werd door haar critische opmerkingen en vragen om toelichting. Maar van avond luisterde ze alleen ; de zin van
zijn woorden drong schaars tot haar door ; op de modulatie van zijn stem wiegden.
haar gedachten ; ze koesterde zich aan 't kinderlijk enthousiasme en de wisselende
uitdrukking van zijn oogen ; dichter bij hem was ze dan bij z'n wetenschappelijke
productie.
„Nu ?" vroeg hij aan 't eind, „je hebt niets gezegd !"
,,Wel goed, geloof ik !" Haar oogen keerden uit verre diepten ; ze glimlachte
ongewoon zacht en liet zich naast hem op de knieen glijden.
Hij sloeg z'n arm om haar heen.
„Wat is 't ? Valt het je tegen ? Zeg 't maar eerlijk !"
Herma schudde afwerend ; een lichte trilling was er in haar stem toen ze vroeg
„Ben ik dan alleen maar je studie-kameraad ?"
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Het antwoord, dat Anders kwam dan in woorden, stelde haar tevree.
„Blauwe droomer !" plaagde ze, tOch 'n beetje geirriteerd, want hij had het
manuscript weer opgenomen en herlas enkele passages.
”Albert Abs !" Vleiend poogde zij z'n aandacht te trekken en verrast keek hij
op, goed gedaan door de teerheid waarmee ze hem niet verwende.
„Wat is er dan ?" vroeg hij week, meegenomen in haar stemming.
Ze boog zich over hem, graaide in z'n blonde kuif en sloeg haar armen om z'n
hoofd,
„Abs — paps !" fluisterde ze dwaas-lachend ; de lage trillingen werden onmiddellijk van haar lippen overgedragen in zijn oor, waar zij ze wegsloot achter
een kus.
Hij trok haar bruusk bijna voor zich heen, om haar gezicht te zien.
„Wat bedoel je ?" vroeg hij ; en omdat haar oogen hem ontweken : „Meen je dat....
werkelijk ?" Langzaam knikte ze toestemmend, 't hoofd nog steeds afgewend. Maar
toen hij zwijgen bleef keerde ze zich toch naar hem heen om den indruk van haar
woorden waar te nemen.
Hulpeloos en verlegen keek hij haar aan. Dat deed Herma zichzelf hervinden :
de meerdere, de bewuste voelde ze zich, die reeds alles overwogen en verwerkt had,
wat hem nog verwarde. Een overmoedige, heldere lach schaterde ze hem tegen
en voelde zich plotseling sterk genoeg om dit heerlijke groote kind en dat andere
te dragen.
„Vind je 't niet goed ?" plaagde ze.
„Jawel I „stotterde hij, „maar voor jou.... voor jullie vrouwen...."
Haar voile hand legde ze op z'n mond, maar toch was haar overmoed geslonken.
” Romanticus I" zei ze warm en school zwijgend bij hem.
studievrouw ! Wat moet dat worden ?" plaagde hij lief, in superioriteitsgevoel nu.
”Wacht maar, de studievrouw heeft al zoo lang een baby bemoederd, dat het
verschil niet zoo heel groot zal zijn !"
Toch kwam er een zucht om veel fiefs dat geofferd moest worden.
Haar aandoeningen objectiveerend vertelde ze wat er de laatste dagen in haar
hart was geweest : de aanvankelijke tegenzin en angst om 't vreemde, dat zich
tusschen hun levens schoof ; haar onwil om 't werk los te laten dat haar lief was.
,,Maar 'k ben er nu al vertrouwd mee geraakt ; 't wordt een stuk van je bestaan,
langzamerhand !" Ze zag dat hij weer aan 't mijmeren was en drong vorschend
aan : „leg jij nu eens wat ! Laat me jou meening eens hooren !"
Hij kwam terug tot de werkelijkheid en trok aan z'n knevel,
„Wat ik er van vind ?" herhaalde hij voor zich zelf, „ik vind het iets groots,
dat God ons een menschenziel wil toevertrouwen ; maar een geweldige
verantwoordelijkheid !"
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„Slap van 'm !" dacht ze geirriteerd, maar de idealen die ze om haar verwachting
gebouwd had, zweefden boven de ergernis uit en bewust zei ze :
„In een kind heb je 'n stuk van de toekomst ! Zooals je die zoudt wenschen,
zoo vorm je je kind.... en de invloed die er dan van je uitgaat is 't offer van een
paar spreekbeurten wel waard."
Ze zaten nog wat stil bij elkaar, elk met eigen gedachten. En Herma nam met
verwondering waar, dat door de nieuwe factor hun verhouding rijker geworden
was : dit was meer gemeenschappelijk dan hun studiezin ; ieders eigen en toch
alleen maar van samen.
,'Sterk moet ik zijn, nu vooral !" dacht ze voort. „'n Klein beetje droomen hindert
niet, mits 't verstand maar blijft domineeren."

(Wordt vervolgd).

TES YEUX DANS LA FOULE.
DOOR

VIATOR

Waar dat Uw oogen mij niet kennen zouden !
Want toen Uw staren in mijn oogen rustte
Ontroerde mij een schrik vol zoete lusten,
En hoe gij dan zoo vreemd Uw blik kondt houden
Dit oogenblik, zoo snel, verzwolg mijn hart

En alles leefd' ik over in dit eerie :
Al dat verre, eenzame, eenzame weenen,
Tranen, en veel verlatenheid en smart !
Uit het Fransch naar
A. Golenistechew--Koutouzov.

BOEKBESPREKING.
Het goed van Cronaert, H. Kuyper-van Oordt. HollandiaDrukkerij, Baarn.
De oude patriciersfamilie Cronaert bewoonde gedurende bijna twee eeuwen een groot huis
in een steeds groeiende handelsstad. In de ietwat duf riekende vertrekken waar alleen bij „gelegenheden" de haarden brandden keken uit hun zware omlijstingen de portretten van de oude
Cronaerts met fieren edelen blik op den tegenwoordigen bewoner, den ook reeds grijzenden Neef
Gregorius Cronaert neder. In hem, Gregorius, leeft voor 't laatst nog al de fierheid en hoogheid
van zijn edel geslacht. En als hij sterft, vervalt het huis, waarin zoovele herinneringen rondzweven
aan vroegere glorie en adeldom, aan de Bloopers ; het moet plaats maken voor nieuwe gebouwen,
kantoren en werkplaatsen evenals de andere patricierswoningen aan de Langegracht, die voor en
na het offer worden van de zich steeds uitbreidende stad.
In het begin van het boek staat het huis en het geslacht nog recht Op. De kinderen van Gregorius
spelen in de broeikassen met Johanna, hun nichtje, en snoepen stilletjes in de keuken van de ingelegde vruchten. We maken kennis met hen en met de oudere generatie bij gelegenheid van de
familiereiinie op Nieuwjaarsdag. Dat was een gewoonte
van oudsher, die Nieuwjaars-reiinie.
'
en alle leden van het geslacht kwamen dan bijeen. Zelfs de oude blinde neef Henri Cousin, een
familielid van overgrootmoeders kant, ontbrak niet.
„Hij ging zonder hulp de trap op, naar de zaal, tastend den bekenden weg in 't huis van zijn
tante. Daar bleef hij staan bij de open deur — met zijn verstarde donkere oogen in de kamer
gericht, en wachtte tot Gregorius hem bij de hand vatten en naar den stoel geleiden zou."
Doch die tijden, in welke zoo vroolijk en feestelijk het huis der Cronaerts werd bewoond, vergingen. De oudere familieleden stierven, de een na den ander, en bleven weg van de jaarlijksche
refinie ; hun plaatsen werden ingenomen door de jongeren, de nu volwassen kinderen van
Gregorius, die kwamen met hun vrouwen en kinderen. Tante Annette, Gregorius' vrouw stierf,
en Johanna, het nichtje, trouwde met neef Hendrik, zoon van Gregorius. Maar toen ook hij,
Hendrik, overleed en Johanna alleen stond ; het groote huis der Cronaerts enkel werd bewoond
door Gregorius, kwam zij bij dezen inwonen. Met hem leefde ze nu het stille sombere leven
in het oude heerenhuis, waar slechts of en toe bezoek van familieleden of bevriende buren kwam.
Zoo hecht zich tenslotte de jongere nicht en schoondochter aan den ouderen neef Gregorius, dat
ze een huwelijksaanzoek afslaat en liever bij hem blijft.
En de jaren vergaan, sporen achterlatend in huis en hof. En al werd de tuin dieper omgespit,
de vijver ook uitgediept, nieuwe boompjes geplant en alles binnens- en buitenshuis gedaan om fleur to
geven aan wat oud was en verviel, het mocht niet baten, de dood en het verval waarden rond.
Dreigend kwamen de nieuw gebouwde huizen telkens al dichter staan bij het oude buiten, totdat
de dood van Gregorius het goed in sloopershanden deed vervallen. Op den dag dat hij begraven worden zal, herleeft voor het laatst nog de oude rijke pracht van het huis. Nu niet meer
ter gelegenheid van de jaarlijksche reiinie die, van jaar tot jaar al schaarscher bezocht door familieleden, t Och al geen reiinie meer geweest was de laatste jaren, maar als een laatste opflikkering
van geestkracht en energie, een nog eenmaal zich verheffen in de oude kracht.
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„De lentedag verstreek, de nacht viel, de nacht van Zondag op Maandag, de laatste dat een
Cronaert zou slapen in zijn huis.
Doch op dien Maandag waren weinige de volgkoetsen, die langs de Langehaven stonden. Gerard
lag in ijlende koorts ; Toetie en haar meisjes wilden alleen op 't kerkhof komen ; de hartelijke
kleinzoons, Go en Herbert, hadden geschreven, toen 't te laat was om nog te antwoorden :
of 't noodig was dat zij overkwamen ? — En luttel was 't getal der manlijke verwanten, die mede
ter uitvaart gingen : de broeder, Johan Frederik, de oude neef Browne, de aangehuwde jonker
Jan van Weel van Hogelande — nu niet bedroefd of eenzaam meer, doch alreeds getroost, want
hij ging hertrouwen — en dat verre familielid, Henri Cousin.
Maar boven, op de zaal, waar voor 't lentelijk daglicht de blinden gesloten waren, vlamde hoog
't vroolijke houtvuur. Op 't buffet stond nog eenmaal als voor een receptie, 't antiek porcelein,
kristal en zilverwerk uit. En nog eenmaal, gelijk op de luisterrijke feesten van den Cronaert,
die Vijverlust had gebouwd, brandde, met alle lichten aan, de kaarsenkroon."
Daar is in de stijI van Mevr. Kuyper van Oordt die bevallige gratie, die echt aristocratische
zwier, die de hoogheid en de adeldom van haar levens- en wereldbeschouwing verraadt. En dat die
levens- en wereldbeschouwing Christelijk is, dat wil zeggen, die van een Christen, het spijt me,
maar dat kan ik niet met citaten aantoonen. Was me dat mogelijk, dan was het een bewijs tegen
mij en tegen het Christendom van Mevr. Kuyper.
Wat ik wel kan, dat is, met enkele citaten de fijnheid van stijl en zegging toonen. Al dadelijk
treft op de eerste bladzijden van het boek het verhaal van een familiereiinie op Vijverlust. De oude
aristocratie meer gesuggereerd door de kalme nobele zinnen dan door een uitvoerige teekening
staat hier in de voile fleur voor U. We worden geleid in een gezelschap van mannen en
vrouwen, te visite bij Neef Gregorius ter gelegenheid van diens verjaardag, dien hij vierde
op Vijverlust. „Dat was in het midden der 18e eeuw gebouwd en heette „Vijverlust", een
naam vol zomerlijk-groenende verwachting die 't somber monumentale front op zich zelf niet
wekken zou."
„Wanneer Jacoba en haar moeder de bovenste treden bereikten, konden zij reeds het feestelijk
geklank van stemmen hooren, namelijk wanneer Dina of Dika, de tuinmansvrouw, die dienden,
de deur van de zaal openden. Toch was dat gedruisch niet luidruchtig, de stemmen klonken niet
lacherig of druk, maar ingetogen en als getemperd, zooals ook de geur der rozen getemperd leek
door iets, dat er het weelderige en bedwelmende aan ontnam.
Nu stonden zij dan op 't portaal, en Jacoba gaf aan Dina haar manteltje over. De deftige Dina,
die een Geldersche was, en op deze dagen de kornet droeg en een bruine japon met langen schoot,
opende voor haar de deur, zoodat Jacoba, achter haar moeder aan, haar entrée de chambre kon
maken. En hoewel zij wist, dat er binnen veel visite was, deed zij dat onbeschroomd. Want zij
wist, dat neef Gregorius haar onmiddellijk zien zou, evenals zij onmiddellijk h e m zag, zonder dat
haar blikken zochten.
In de kamer was de geur der rozen nog meer getemperd, niet alleen door de vermenging met 't
wuft aroom van wijn en gebak, maar nog door iets anders, door de eigen lucht van 't vertrek,
een weinig duf, maar volstrekt niet onaangenaam, alsof de geur van vroegere feesten binnen de
gesloten deuren en vensteren was bewaard gebleven" ......
„Jacoba liep rustig langs de anderen in rechte lijn op neef Gregorius toe. Zij gaf hem de hand
en feliciteerde hem, hem eerst en daarna nicht Annette. Dan wendde zij zich weder geheel naar
hem toe en zei met heldere stem haar versje voor hem op.
Nu hielden alien op met praten en luisterden. Zij werd heel niet verlegen en haperde niet. Zij
stond recht, haar amen stil, en zag neef Gregorius aan. Als zij gedaan had dankte hij haar vriendelijk en trok haar nader. Hij liet haar een oogenblik tegen zich aanleunen en speelde met den
langen slag van haar koralen kettinkje . ."
Een zekere stijfheid van zegging vindt ge hierin, doch zij is geen gebrek nu, maar versterkt
integendeel den indruk op gepaste wijze.
Beter nog, want vrijer van toon en dieper van klank is in woorden verbeeld hoe de ouderdom
van het geslacht Cronaert ook de bedaagdheid is van het huis en den tuin. De menschen komen
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op een oogenblik tot de ontdekking, dat alles vergaat, dat alles kwijnt, dat nieuw leven ieder jaar
weer opnieuw niet ook het deel is van het buitengoed.
„Hoe kwam het, dat in de jaren, die nu volgden, de dood ging waren door den tuin ? Dat de
moerbeiboom, te diep ingeregend, gerooid moest worden, het stuk van den tuinmuur, waarlangs
hij geleid was geweest, wankleurig en geschonden latend ? Dat van de dubbele blanke jut het blad
elk jaar kleiner en de vrucht steeniger werd, totdat hij midden in een zomer bruin en dor stond,
een paar verschrompelde peertjes nog aan den tak, die 't langst had geleefd ? Dat de accacia, die
laat in 't loof komt op een lente in 't geheel niet meer met licht fladderende bladertakjes uitliep,
maar zwart en koud bleef staan boven 't donkere rieten dak van de hut ? Waarom ging de fruitoogst
zoo achteruit ? Als Jacoba in den herfst de bescheiden korfjes in ontvangst nam en met de staten van
vroeger vergeleek, schrikte zij van 't verschil. Niet alleen was de opbrengst zooveel geringer : geheele
soorten waren verdwenen, uitgestorven al stond de onvruchtbaar gebleven boom nog in 't blad. Weg
was 't zijden hemdje, met zijn delicate spikkelhuidje, in welks koele witte vleesch zij als meisje nog
had gebeten ; weg het peperappeltje, al voor haar tijd ; alleen van de kaart kende zij zijn zedig beeldje.
„Je moest een flinken jongen tuinman nemen". zeide Pieter Browne, die de plaats van kindaf
kende en heel goed den achteruitgang zag.
„'t Gaat nog wet met Koentje", antwoordde zijn neef Cronaert, „maar de knecht heeft er geen
hart voor. En 't hoeft buitendien de schuld van den tuinman niet te wezen, als die groote
boomen doodgaan. Maar er moet wat aan gedaan worden, dat Beef ik je toe."
Er kwam een nieuwe knecht, die beter voldeed. Tegen den muur, waar de moerbei was gerooid,
rankte een elegant wild wingerdje, en op de kale plek van de blanke jut werd een tenger boompje
gezet, dat spoedig prachtige peren droeg van een nieuw soort. De tamme tortels — die worden
heel oud beminden elkaar tot hun laatsten levensstond en stierven gelijktijdig ; er kwamen
andere in de voliere. Het krieltje Cantecleer, dat de harem van zijn vader overgenomen en met
zijn oude tantes had geleefd, zag zich jonge favorieten toegevoegd in de ren. De vijver werd
uitgediept en grondiger werden gespit in den moestuin. In huffs kwam de timmerman en de
schilder ; van het plavuizen dambord van den keukenvloer werden de breuken geheeld. De
wulpsche leedjes der achttiend' eeuwsche engeltjes, die boven de deur van de zaal de wapens
Cousin en Cronaert schraagden, herwonnen hun eenigszins geschonden rondingen en de vervlakte
gelaatjes kregen hun uitdrukking weer van zachte lichtzinnigheid. Voor de kassen kocht Gregorius
uitheemsche gewassen aan. Een volgend jaar stond de plaats er werkelijk beter voor. En toch bleef
de dood waren. Het ging niet om een enkel ding, het ging om alles" ...
Vreesde ik niet al te veel te citeeren uit dit mooie rijpe boek, ik zou lust hebben om met meerclere fragmenten nu niet de milieu's en de atmosfeer maar de personen U voor te stellen. Echter,
ik moet het hierbij laten. Toch kan ik de verzoeking geen weerstand bieden nog een paar zinnen
aan te halen : Hier is de kinderjuffrouw van de kinderen anden oudsten zoon van Gregorius, zij is
onophoudelijk getergd en geplaagd, en door de kinderen, en door mevrouw. Haar geestelijk evenwicht en weerstandsvermogen heeft ze er bij verloren : „ ..... en zich omkeerende, sjokte ze
terug, bij elken stap haar radeloozen raagbol schuddend als een doodvermoeid paard, dat door een
onkundigen bestuurder onophoudelijk in den bek wordt getrokken ."
Ge wenscht tenslotte ook mevrouw zelf te zien ? de persoon die een kinderjuffrouw zoo weet
of te jakkeren ? Hier is ook zij :
„Jacoba trad in een poesmooi gemeubileerde, stoffige kamer, waar de koffietafel nog onafgeruimd
stond, hoewel 't al w el half drie was. Op de sofa rustte Toetie, haar corpulentie gehuld in een
lichtblauwen peignoir, waarin een flinken winkelhaak onder den arm met een zwarten draad was
toegehaald. Omdat zij met het hoofd in de kussens had gelegen, waren de spelden uit haar haar
gegaan, de wrong hing halflos, grijzende slierten zakten uit boven haar oogen. Zij had, om de
luchtigheid, geen kousen aan haar dik-beaderde beenen, maar op de punt van haar voet wipte
coquet een tamelijk vuil, blauw satijnen schoentje. Zij had een roman en een doos lekkers bij zich
en op den grond speelde zoet, met een fonkelnieuw paardje, Doddy, haar jongste kind.
„Wat is Toetie toch een slordevos", dacht Jacoba, onwillekeurig. Maar in 't volgend oogenblik,
Coen zij haar aanzag : „wat heeft ze toch nog mooie oogen."
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Toetie kwam wat overeind en verontschuldigde zich dat die luie meiden den koffieboel ook maar
niet weghaalden. Zij trok haar jongetje op ; zij liet hem zijn paardje vertoonen en tante een handje
geven. Zij informeerde naar thuis en presenteerde uit de doos. Zij was buitengewoon vriendelijk,
z(545, dat zelfs Jacoba er erg in kreeg.
„Toetie", begon zij, „je weet zeker wel wat gisteren is gebeurd ?"
„Nee", loog Toetie, Gerard vertelt mij nooit iets". En zij ging langdurig duiken naar een bonbon,
die zij bij ongeluk stukgelegen en daarna op 't tapijt gegooid had. Want zij verwachtte, dat Jacoba
zeggen zou : „wat krijg je een kleur Toetie !" en meende dan te antwoorden : „Een kleur ? ik
krijg heelemaal geen kleur. 't Bloed loopt naar mijn hoofd van 't bukken naar dien rumboon.
Anders trap je hem straks in, op 't kleed".
„Je vader was toch hier ?" vroeg Jacoba.
,,Welnee", zeide zijn dochter, „mijn vader is hier zeker al in geen drie maanden geweest". Die
leugen was echter te duidelijk ; toen Dodd y zijn gloednieuw paardje aan tante liet kijken, had
hij gezegd het van grootpapa Herbert gekregen te hebben. Maar Toetie dacht er te laat aan" ......
Ge wilt weten natuurlijk wat er dan wel gepasseerd is tusschen vader en zoon. Ik zal......
Maar neen, ge leest het boek immers toch zelf ?
P. H. M.

Evangelisatie-Bibliotheek. Uitg. Fa. J. N. Voorhoeve, den Haag.
(1e en 2e Zending 1926).
De bekende „E.B." van de Firma Voorhoeve is hier reeds meer dan eens aangekondigd en de
lezers weten dus wat de aard en het doel dezer Evangelisatie is. Dat ontslaat mij ervan, het een
en het ander uitvoerig uiteen te zetten. Liever wilde ik, met betrekking tot deze beide zendingen
van 1926 (een derde volgt) enkele opmerkingen maken die, hoewel ze mogelijk om hun inhoud
in dit blad niet geheel op hun plaats zijn, toch naar mijn meening van genoeg belang zijn.
Vooreerst dan ben ik het met den aankondiger van de derde tending van 1925 (0.W. 4e jrg.
nr. 1.) geheel eens, wanneer hij zegt, dat „ze (de evangelisatie) als ze lectuur biedt, zich niet met de
goede bedoelingen van een schrijver tevreden (zal) mogen stellen."
De bedoelingen van de auteurs van „Mimosa" en „luster Dorete" de beide „grootere" geschriften dezer twee zendingen is ongetwijfeld goed, doch die bedoeling beantwoordt niet aan het
resultaat. 't Kan beter. En waarom altijd vertaalde boeken ?
De tweede opmerking die ik wilde maken staat in verband met de eerste.
Om er dan maar dadelijk eerlijk voor uit te komen : Ik vind de tractaatjes rondweg vervelend.
Was ik niet van de waarde van het tractaatje in 't algemeen als „strijdmiddel" overtuigd, dan
zou ik deze opmerking niet maken. Maar juist omdat ik geloof, dat blaadjes als bij deze zendingen gevoegd nut kunnen hebben kom ik met kracht op tegen de banaliteit van het erin verwerkte.
Een tractaatje behoort m.i. te zijn : kort, duidelijk, eenvoudig en op den man of ; moet spreken
de taal van het gewone dagelijksche leven. Al deze kenmerken mis ik teveel in de tractaatjes
van den Heer Voorhoeve. Of liever : in die van de Firma, want ik ben ervan overtuigd, dat, als de
Heer Voorhoeve zich zet om een nieuw tractaatje te schrijven, er wel heel wat beters voor den dag
komt.
Ik ruik in al die enkele en dubbele blaadjes, met en zonder plaatjes heel sterk het ouderwetsche
het ondefinieerbare, dat bewijst, dat ze niet zijn van onzen aid. En mijn ernstige grief is, dat
deze lectuur zich niet aan het moderne leven aangepast heeft. Het uitgangspunt, de basis is verkeerd. Men heeft een aardig vertelseltje, en knoopt dan daaraan vast een beschouwing over de
verhouding van den zondaar tot God in den een of anderen vorm. De tractaten „De zon brengt
het aan den dag", en „Een verloren man" b.v. illustreeren wel scherp wat ik bedoel. Ik zou
willen vragen : Wat heeft men daaraan. Waarlijk, als ik een ongeloovige was zou de inhoud mij
eer doen lachen dan ernstig en tot overpeinzing stemmen.. Zooals de blaadjes daar liggen zijn ze,
en dat is mijn bezwaar, heelemaal niet geschikt voor niet-christenen want ze nemen hun uitgangspunt niet in de sfeer van zulk een ongeloovige. Om een goed tractaatje te kunnen schrijven moet
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men zijn : le. een ernstig-levend Christen en 2e. een scherp psycholoog en ik weet niet welke van
deze twee eigenschappen het meest op den voorgrond dient te komen.
Dat de Firma Voorhoeve wel berekend is voor haar taak bewijzen de pogingen die zij tot vernieuwing van dit oude strijdmiddel heeft gedaan. Men zie b.v. eens het kleurige rake geschrift :
„Weaken voor het verkeer gedurende de Feestdagen". Dien kant moet het uit. Eveneens het prospectus : „Het is een dag van goede boodschap en wij zwijgen stil". 1k wil wedden, dat het geschrift
dat ons voor de derde zending is beloofd : „De Bijbel een wonder"(door den Heer J. N. Voorhoeve) beter is dan al de tractaatjes van deze zendingen, Mimosa en Zuster Dorete inkluis. Want,
omdat ik verzekerd ben van het kunnen der Firma heb ik een aanval durven wagen op wat zij tot
heden leverde.
Handig en duidelijk en eenvoudig, dus aanbevelenswaardig is „De weg der Zaligheid" van
Spurgeon. De kinderplaatjes zijn heel aardig maar de uitvoering kon beter verzorgd zijn.
P. H. M.

Het wassende water, door Herman de Man. Rotterdam MCMXXV.
Nijgh & van Ditmar's Uitgevers-Mij.
In een vroegere recensie 1) schreef ik dat nog niemand als Herman de Man zo zuiver over
onze Hollandse boeren heeft geschreven. Toen was echter het tweede gedeelte van het verhaal
een mislukking. Van „Het wassende water" mag ik met sterke nadruk herhalen wat ik voor goeds
van „Rijshout en rozen" schreef : niemand kan beter over onze boeren schrijven. Ditmaal is
er alleen een laatste hoofdstuk, dat als overbodig aanhangsel geamputeerd had moeten worden ;
overigens is het een roman, zooals er slechts een enkele maal verschijnt. Herman de Man is een
van de belangrijksten van onze jonge romanciers, die behalve dat hij in zijn werk toont mensen
te verstaan, de boerenomgangstaal tot een eigen stij1 heeft gemaakt, waarin hij zijn hele werk
vermag te schrijven. Niet dat ik een dergelike stijlvernieuwing op zichzelf zo belangrijk vind
vermeld ik dit, maar ik breng dit naar voren, omdat 'n stij1 als deze niet is een uiterlik versiersel, maar een psychologiese noodzakelikheid. Zoals van Looy in Jaapje het hoogste heeft bereikt
door vanuit het kind te denken en dus ook te praten, zo is het de Man gelukt, als auteur volkomen boer te zijn en vanuit dat boer-zijn te redeneeren en te schrijven. Zo is dan „Het Wassende Water" het beste boerenverhaal, dat we bezitten. Lets anders dat in de Man bekoort, is
zijn behoefte aan een ideaal. zijn personen zijn sterke mensen, die wat bereiken willen, iets dat
boven lijfelikheid en welstand uitgaat. Toch is er wel de strijd met het vlees, soms is er een
brute greep, een echte boerengreep naar het genot, naar geld, naar macht. Maar de Man's hocfdpersoon vindt toch tenslotte iets anders, edelers, de lust in zijn werk, in zijn land, een ruimer
blik, een groter menselikheid. Wonderlik is het dat de Man zich z'n ideale boer z'n Ueberboer,
niet voorstellen kan als tevreden met het oude geloof. Als hij dat nu maar aannemelik kon maken,
door zijn algemene groei en kontakt te tonen met zijn religieuse opgang naar de Man's ideaal,
Maar — en dit is een literaire foot — dit doer hij niet ; in een laatste hoofdstuk wordt deze
„bekeringsgeschiedenis" losjes aan de rest vastgemaakt. Dat is jammer : een onbevredigend slot
vertroebelt heel sterk het oordeel over een werk. 1k zet daarom een punt achter het elfde hoofdstuk en dan konstateer ik met vreugde, dat de Man als auteur steeds belangrijker wordt. v.H.

De Vuurproef. Peter B. Kyne. J. T. Swartsenburg, Zeist.
Een alleraardigst en heel ongewoon onderwerp. Voor veel zakenmetischen en bedrijfsleiders
een boekje waaruit eigenaardige dingen kunnen geleerd en toegepast worden. 't Kan gemakkelijk
in een trein worden gelezen.
v.D.
1)

3e jaargang, pag. 189.
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Vogel-Idyllen. Ranke wieken, door J. Vijverberg, Rotterdam. W. L. en
J. Brusse Uitgevers Mij.

Een buitengewoon goed boekje over 't bonte vogelleven op Schouwen. Een eerste kenmerk van
dit „buitengewoon goed" is de wijze van behandeling, waaruit de liefde van den auteur voor zijn
„eiland" en de „ranke wieken" daarboven blijkt. Maar niet minder door de kennis van land en
vogelleven en het bewonderenswaardig geduld om dit te bestudeeren en in foto's ook anderen
v.D.
te doen zien. De druk, vooral van de cliché's, is uitmuntend.
Lee Purdy? overwinning. Peter B. Kyne. J. T. Swartsenburg, Zeist.

Een cowboy roman, met na-oorlogsche gewoonten. Geen onmogelijk gehol op paarden en schoten
in de lucht, maar een reizen per vliegmachine en dus schieten naar de aarde. Ook niet de nooit
verkeerd geworpen lasso, geen vechten met vervaarlijke messen, maar 't dood gewone draaien
aan een machinegeweer.
En toch een heel goed leesbaar boek. Alleen moest er niet zoo onbenullig over godsdienst gesproken worden als op pag. 189 waar iemand innerlijk heel vroom gevonden wordt, omdat hij
v.D.
niet orthodox is.
Om de Heilige Erve, door Prof. Dr. S. Noordtzij. Uitgevers Mij. E. J.
Bosch Jbzn te Baarn.

Er liggen in het Woord des Heeren schatten, waarlangs men maar al te gemakkelijk heen leest.
Daarop de aandacht te vestigen en zoo het geheel der gebeurtenissen weer voor ons bewustzijn
te doen leven, is het doel van deze schetsen. Natuurlijk werd daarbij gebruik gemaakt van het
meerdere licht, dat door de ontsluiting der oud-Oostersche wereld ook over Israel is opgegaan.
Dit voorwoord van den schrijver verduidelijkt den titel, en is als aankondiging in ons blad voldoende ; de taal van Prof. Dr. Noordtzij is vast en klankvol. De teekeningen van Prof. Jurres
v.D.
zijn bekend karakteristiek.
Van eigen stain, door Johan Bojer. Geautoriseerde vertaling door D. Logeman—van der Willigen. A. W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij, Leiden.

Johan Bojer behoeft eigenlik geen introduktie meet. Hij is bij ons door een paar voortreffelijke
boeken reeds bekend. Bij de bespreking van Durandal heb ik indertijd de opmerking gemaakt,
dat zijn figuren aan de oude IJslandse en Noorse sagafiguren doen denken en dat ik vermoedde,
dat zijn verhalen enigszins door die oude geschiedenissen waren geinspireerd. De lezing van ander
werk leverde daarvoor het bewijs en dit verhaal is een tweede „Landnama-bok" (de geschiedenis
van de eerste vestiging op IJsland). Ook hier Noren, die uitvaren om land in bezit te nemen
en die door grote krachtsinspanning en wilssterkte daarin slagen. Het is de geschiedenis van de
vele Noorse landverhuizers naar Amerika, de „landname" daar en de harde strijd om het bestaan.
Het boek is buitengewoon goed geschreven en boeit van het begin tot het eind. Er is bij alle
sukses van de jonge kolonie, toch ook altijd een trieste toon heimwee naar het vaderland. Als
de Noren tuis zijn, willen ze weg en als ze goed en wel weg zijn, komt het heimwee. De gedachten
aan huis zijn het, die hun kracht tot grote dingen geven. De geboortegrond, die ze niet opnieuw
willen betreden dan na jets volbracht te hebben, doet hen volhouden en winnen. Mevrouw Logeman-v.d. Willigen, de bekende vertaalster van veel Skandinaviese literatuur is midden in het vertalen van deze emigranten-geschiedenis gestorven. Haar man, Prof. Logeman heeft het voltooid,
zo volkomen in haar taal, dat een overgang niet te merken is en het stilisties 'n eenheid is geblev.H.
yen.
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hij ook aan centen te komen, hoe kon hem minder schelen. In 't begin nam hij
ze nit moeder's beurs, maar ze betrapte hem spoedig. Natuurlijk kreeg hij kras
op z'n ziel, ze wou perse van hem weten, wat ie er mee had uitgevoerd — maar
als hij iets niet wilde zeggen, ranselde hem geen sterveling tot openhartigheid. Vrouw
Brinkers sloeg hem, tot ze van moeheid ophouden moest en joeg hem toen naar
pijnlijke
doch geen kik kreeg ze te hooren. Op zolder wreef hij
boven
botten en vervloekte haar bijkans
hij wist niet, dat beneden 'n vrouw zat, die
vergeefs worstelde tegen volkomen wanhoop, die nu ervoer, dat al 'er sloven tOch
voor niets was geweest
Vat hij we! merkte vond hij buitengewoon genoeglijk
ze liet hem voortaan en gang gaan. Nog een keen zei ze hem op 'er scherpe,
kort-affe manier, dat ze hem aanraadde z'n best te doen en eerlijk te blijven, zoo
Kobus
niet, dan moest ie het zelf weten, zij zou het zich niet langer aantrekken
luisterde zwijgend en ging z'n eigen weg.
Over de school dacht hij niet meer. Trouwens officieel had hij z'n zes jaar nu
achter den rug en het loopjongens-baantje, 't welk
moeder voor 'em opzocht,
aanvaardde hij zonder morren
et gaf gelegenheid veel op straat te weken, meer
vroeg hij niet. Van
zakcenten ging ie naar de bioscoop rooken deed ie weinig
en als ie te kort kwam wat vaak geschiedde, daar er vijf bioscopen waren,
waarvan een het programma twee maal per week wisselde vulde hij 't ontbrekende
aan uit de geld-la van z'n patroon.
Na drie weken werd het ontdekt. 't Gaf even 'n verbijsterende schrik : 't plotse
te voorschijn schieten van den baas, het fouilleeren, het vinden der gegapte, vooraf
door den chef gemerkte geldstukken....
En dan het Icemen van de politie, het
verhoor, de scene thuis . .
Maar 't liep gelukkig met 'n sisser af. 'n Vreemde meneer kwam op de proppen
bij wien hij van tijd tot tijd op visite moest en die dan allerlei vragen deed, welke
Kobus zeer onaangenaam vond en meestal niet wist te beantwoorden. Hij moest
op catechisatie en naar 'n jongelingsvereeniging, 't een al even 'vervelend als het
andere. Wanneer hij maar even kans zag gelukkig was het in de nieuwe betrekking drukker dan in de vorige, zoodat z'n excuus heel vaak aannemelijk scheen
maakte hij 'n slippertje, want het feit, dat hij er in aanraking kwam met allerlei
vreemde jongens, die vriendschap sluiten wilden, vergalde hem mogelijk genot.
Hij hield niet van gezelschap, nooit had hij eenige behoefte gevoeld zich bij
anderen aan te sluiten en dat hij nu vrijwel gedwongen werd hun omgang te
aanvaarden, vervulde hem met wrevel. Lang duurde het dan ook niet of 'n ieder
liet hem links liggen, zoodat de goedbedoelde pogingen hem wat minder eenzelvig
en daardoor meer open voor goeden inv loed te maken, geheel mislukten. Zonder
eenigen spijt verdroeg Kobus deze gevolgen, hij kon zich alleen vermaken en dat
men hem 'n doojen diender vond, lapte hij aan z'n laars. Als hij slechts gelegenheid
kreeg om 's avonds z'n helden te kunnen bewonderen, vroeg hij niets meer . . . .
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deze schoolmeester er een is bij wien ik graag in de klas wil zitten. Eigenlijk, als ge z'n boek
leest zit ge al in z'n klas, want hij leest U veel, zeer veel, van de kinderen zoowel als van de
onderwijzers en van hemzelf niet het minst. Wat een vreugde in de klas als het zomerweer
is en de meester met „het hele stet" gaat schoolwandelen. En hoe weet „meester" al die kleine
menschjes ontzag in te boezemen met het dikke toliant dat hij zich aangeschaft heeft om alle
,,belangrijke" feiten van het schoolleven in op te teekenen. Zoo weet hij de kinderen het hooge
gewicht van „het" boek bij te brengen dat hij op een oogenblik er zelf verbaasd van staat. Wat
een ellende dan weer enkele maanden later, als hij ontdekt dat er dieven zijn onder
z'n leerlingen. Dieven, ja, in zijn klas die hij zoo lief heeft. En het is een van de mooie bladzijden in het boek als hij over zulke schoolboefjes zijn gedachten neerschrijft.
Midden in het mooie leven dat de dagboekschrijver met zijn leerlingen leeft komt dan echter
onverwachts de booze toovenaar die schoolopziener heet, en om een taalschrift met enkele
lijntjes inplaats van met dubbele, om een paar uitgescheurde schriftblaadjes bederft deze „hoge"
die „het altijd wint" de goede stemming van den meester. Raak is de typeering van dien
schoolopziener en ik kan me voorstellen, dat er klasse-onderwijzers zijn die grinniken van genoegen
als ze deze bladzijden lezen. Wilt ge tenslotte weten hoe de „meester" over het geven van cijfers
denkt ? Bij verschillende gelegenheden neemt hij z'n kans waar om U te laten merken hoe
hij staat tegenover allerlei kleinzielig schoolgedoe waartegen Ligthart zijn stem al verhief
„'t Was bij het werk van Leentje Roos, die Kraak heeft laten zitten, volkomen terecht want ze
is werkelik buitengewoon slecht.
VOOr ik met m'n roode potlood langs de regels ga, om de fouten te snappen, konstateer ik met
voldoening, dat het werk er in ieder geval netjes uitziet, zo in z'n geheel, en ik besluit voor
't schrijven alvast een viertje te geven, op een na 't hoogst mogelike cijier. En tegelijk rijst
Leentje's beeld voor me op, met d'r armoedige jurk en d'r vieze geplakte haartjes en d'r
schuwheid van getrapt wezentje. Mal, maar ik denk ineens aan mijn pracht van een kleine meid,
die een koninginneleventje zal krijgen, vergeleken bij 't grauwe bestaan van Leentje Roos. En
dan zie ik het plotseling als een bemoedigend wonder : van dit arme vieze Leentje Roos dat
nieuwe schrift met die netgeschreven eerste taalles ; ik heb bier voor me een stukje geluk,
een stukje opheffing uit het gewone grauwe milieu van het kind, een straaltje schijnsel uit een
hogere wereld, een glimpje kultuur . Maar m'n rode potlood glijdt alweer langs de regels.
En o, wonder, die duvelse meid, die domme Leentje heeft dit keer Been fouten gemaakt geloof
ik. Ze valt me werkelik mee ! Tegen het eind wordt het spannend : zal ze 't halen : nul fouten?
Helaas ; daar is een komma vergeten en m'n potlood wil al meedogenloos strepen ; maar ik aarzel,
en kijk verder ; sla het blaadje om, neen, andere fouten heeft ze niet ; die komma is de enige.
En mijn rode potlood heeft geschreven : 0 f. onder het : schr. 4. En ik heb — o blijk van
bewuste vervalsing — een pen ingedoopt, en de vergeten komma met inkt ingevoegd, en eventjes
gewacht, tot ie goed droog was, eer ik Leentjes schrift dichtsloeg.
Moge de strenge godin der opvoedkunde het mij vergeven : het was maar een komma en
het was in de eerste les in het nieuwe schrift van Leentje Roos, die niet zo veel in de wereld
heeft om trots op te zijn
P. H. M.
."

Ontvangen
De toegepaste kunsten in Nederland.
Machinale textielkunst door Corn. v. d. Sluys, met 22 afbeeldingen.
Het sierend metaal in de bouwkunst, door W. H. Gispen, met 34
afbeeldingen.
De keerende kudde door C. S. Adama v. Scheltema. Derde druk, 7de-9de
duizendtal.
Alle uitgaven van W. L. en J. Brusse's Uitgevers Maatschappij, te
Rotterdam, 1925.
v. H.
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De vertakte Boom, door Padraic O'Conaire. Uit het Iersch-Gallisch
vertaald door A. G. van Hamel. Uitgegeven te Lochem in het jaar 1925
bij de Zonnewijzer.
Dit is een bundel vertellingen van een zeer biezondere soort. Als men dit boekje heeft gelezen, zal men de schrijver en zijn zwarte ezeltje niet gauw vergeten. Niet dat deze y erhalen op
zichzelf boeiend zijn. Slechts een enkele nadert tot een komplete vertelling in de gewone zin.
Maar toch is hier alles bijeen wat boeken kan : levendige, realistiese uitbeelding, diepte van gevoel, „met een levendig gevoel voor schoonheid in dier en ding" en daarbij een zeldzame zin
voor humor. Ik denk b.v. aan die oude vrouw, die niet gezien wil worden op het ezelskarretje
en daarom zich verbergt achter haar paraplu, die in de buurt nog veel beter bekend is dan zij
zelf. En dan tenslotte pakken deze verhalen door de figuur van de schrijver zelf, die zonder
dat hij veel over zichzelf vertelt, toch telkens op de voorgrond staat, de zwerver, de opgejaagde,
die deelt in de tragiese geschiedenis van zijn land. In „De Galgboom" komt dat misschien het
v.H.
beste uit. Maar, gelukkig, de Galgboom ligt nu op de grond !

Om het recht, om het geluk, door Johanna Breevoort, 's Gravenhage.
D. A. Daamen's Uitgevers Mij. 1926.
Johanna Breevoort schrijft boeken, dat is niet erg. Johanna Breevoort laat die geschreven boeken drukken en verschijnen onder de menschen, dat is wel erg. 't Is niet strafbaar in ons land
en daarom kan men ook heel moeilijk 't kwaad tegengaan. Als nu door deze recensie Johanna Breevoort zich zelf eens beloofde geen boek meer te zullen uitgeven, dan kan zij toch nog doorgaan
met schrijven, want ik neem aan, dat daarin toch een zekere voldoening schuilt.
Ik ga niet over al de boeken van Johanna Breevoort iets zeggen omdat men dan zou vermoeden
dat 't literair werk was ; ik heb dit bepaalde boek ter beoordeeling ontvangen en zal dus alleen
van „Om 't recht, om 't geluk" iets weergeven, maar of 't Johanna Breevoort geluk geeft ? Ik
hoop 't van harte.
„Om 't recht, om 't geluk" is een historische roman, en speelt in de dagen van de doleantie, dus
een boek over Kerkelijke toestanden, geestelijke verhoudingen en begrippen, waarvan velen nog
veel weten en we dus niet ver in de geschiedenis terug behoeven te gaan. Bij een kerkelijke kwestie komen huiselijke oneenigheden, zelfs tusschen man en vrouw. Dat is alles zeer waar en ook
voor Johanna Breevoort. Daarom is er dan ook oneenigheid tusschen Paulus van Berkenstam en
Clementine zijn „piep-jong" vrouwtje. Er zijn nog andere redenen voor de oneenigheid, want
't piep-jonge vrouwtje vliegt 't nest uit en gaat samen-wonen met een kunstschilder in Laren,
en nog later komt ze met hangende pootjes terug en is die oneenigheid weg, maar is Clementine
tevens „Kerkelijk" een met haren Paulus geworden. Deze gegevens zijn voldoende om verdere
opmerkingen duidelijk te maken. Nu is 't een heel eigenairdig iets met dit boek. Daar heeft Johanna Breevoort wel geen schuld aan maar 't zal toch wel met dit boek verband houden ; dat
we ook nu in Kerkelijke roeringen leven en daardoor niet denken aan een vroegeren Kerkstrijd.
't Is meer de schuld van den tegenwoordigen tijd. De schrijfster heeft dit alleen maar sterk bevorderd ook al doordat zij blijkbaar tijdens de „inspiratie" in dien tegenwoordigen tijd leefde. Ik zal dit
wel duidelijk maken. 't Is dan in de jaren 1886 tot 1890. De jongelui gaan 't huis inrichten. Mahonie-houten meubels met rood trijp is ouderwetsch. 't Behang is met ordinaire blommen en strepen, want Paulus hield niet van dat flauwe matte nieuwerwetsche, als b.v. beige. Als ze getrouwd
zijn, gaan ze een buitenlandsche huwelijksreis maken (omdat 't een christelijk boek moest worden
bezien ze alleen protestantsche kerken). Clementine is „oneerbaar" gekleed ; korte mouwen en
lage hals hals en ponnyhaar. De electrische schel klinkt (natuurlijk als je er op drukt) en 't electrische licht wordt opgedraaid. Dat zijn de middelen begrijpt u, om de sfeer van 1880 te scheppen.
Ik wil op meer moois de aandacht vestigen. 't Is geschreven om onze Christelijke boekenkeuze
te vergrooten. Ik zeg U dat 't een on-christelijk werk is met profane uitdrukkingen.
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Paulus is vroom, en om dat nu eens duidelijk te doen uitkomen, wordt ons nadrukkelijk verzekerd, dat hij studeert in Standaard en Heraut „op den leeftijd waarin andere jongens hun
vlegeljaren uitvierden en met meisjes liepen" blz. 27, maar van „passie" gloeit bij 't lezen van
De Hoop.
Hij wil ook zijn beginsel in 't huwelijksleven vastleggen en daarover is Clementine wat teleurgesteld, geen wonder, want „Paulus (had) haar zonder een woord Fransch er bij te kennen gegeven
dat God de eerste in zijn leven was en zij nummer twee" bladz. 9. Bij Clementine kon je geen
dieper leven vergen en na een gloeiende preek van een domine die, gloeiende oogen, in een grijzen
leeuwenkop had" had Paulus haar aldus gedreigd : „Reken maar dat ik van plan ben je te offeren." En dit offerers zou doodelijke ernst worden." blz. 21.
En toch, „de wereld belichaamd in Clementine, zijn vrouw die hij (eens) trouwde zonder de
goedkeuring Gods, geleid door een tekst als een lot gegrepen uit een loterijton" blz. 146.
Clementine had een trotsche ziel en begreep niet waarom je genade en schuldvergeving noodig
had. „Zij behoefde van niemand vergeving, van God noch mensch, want zij volbracht haar
plicht als een goede huisvrouw en deed verder geen kip kwaad" blz. 23.
Als Clementine na haar uitstapje in armoe is geraakt, dan acht den schrijfster de tijd gekomen
om meer duidelijk aan te toonen dat haar snert-verhaal wel eenige overeenkomst heeft met een
der heerlijkste gelijkenissen uit den Bijbel en slaat over in een profanie die geweldig hindert.
Clementine is lusteloos en wil terugkeeren deemoedig tot haar man en besluit : „Ik zal opstaan
en tot mijn Paulus gaan "
Ik zal nu maar aannemen dat ik voldoende bewezen heb dat er niets christelijks in dit boek is.
Nu nog een andere kwaliteit. Men beweert wel eens dat Johanna Breevoort realistische werken
schrijft. 't Is natuurlijk duidelijk wat men bedoelt, maar met realisme heeft 't totaal niets te
maken. Waar is 't dat zij van die pikante zinnetjes gebruikt ook in dit boek — en onderwerpen
kiest die op zulk een karakter wijzen. 1k denk aan Karakterzonde en Levensleed ; Stomme zonden ; Jacob Cats en de vrouw, en misschien nog wel meer wat mij niet bekend is.
In dit boek komen ze dus ook voor en ik zal niet te veel daarvan kiezen maar toch een enkel
zinnetje, dat tevens een pracht-voorbeeld kan genoemd worden in zijn soort, om een periode
te schetsen.
„In den afgeloopen winter buitengewoon fel en koud en lang zoodat 1890 in de annalen der
weerkundigen als een bijzonderheid werd geboekt, had hij (Paulus) het aan den lijve gevoeld
dat hij Clementine verloor", pag. 123.
Nu kan ik verder nog tal van stootende, hortende en slechte zinnen overschrijven of taalfouten
toonen, b.v. pag. 17, 23, 26, 28, 39 enz enz, ik heb elke bladzijde bijna aangestreept. Ik zou
U evenlang kunnen vervelen over dit boek als ik er mij bij verveeld heb.
Als deze recensie dus oorzaak is dat Johanna Breevoort verder alleen maar boeken schrijft, dan
vind ik den tijd van lezing nog rijk beloond. In onze Christelijke Bibliotheken mag dit boek niet
v.D.
voorkomen.

Litteraire Profielen. door Joris Eeckhout
Eenigen tijd geleden (naar aanleiding van Karel van den Oevers bundel „Geestelijke Peilingen")
heb ik gewezen op de groote beteekenis, die het steeds vermeerderende fonds van literaire essays
en critieken heeft voor den beoefenaar der letterkunde. Deze studien in hun onderscheiden
karakter zijn zeer gewenscht materiaal, onmisbaar zelfs voor ieder, die van het vele nieuwe en
nieuwste op de hoogte wil zijn en met de noodige onderscheiding deze hulpmiddelen gebruiken
kan. Daarom — ik merkte het ook Coen op — ligt het m.i. op den weg van een literair tijdschrift
de aandacht er op te vestigen, als dit materiaal met een nieuwe bijdrage wordt vermeerderd.
Als ik dus ook nu weer over zulk een bundel schrijven ga, bedoel ik niet critiek te gaan leveren
op critiek en beschouwing te stellen tegenover beschouwing, maar wil ik alleen een overzicht
geven van wat dit boek bevat. Het kan onzen lezers niet ontgaan zijn, dat de Redactie van
„Opwaartsche Wegen" in den laatsten tijd tracht ook bij de studie der letterkunde de behulp-
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zame hand te bieden door bibliographische gegevens te verschaffen — en in die lijn ligt ook een
artikels-gewijze behandelen van critieken-verzamelingen. Elke lezer kan dan in verband met zijn
eigen studie daarvan nota nemen.
De bundel, waarop ik uit dien hoofde thans wijzen wil is : „Litteraire Profielen" van Joris
Eckhout.1)
Joris Eeckhout is, als van den Oever, een Vlaming (de Vlaamsche essayisten zijn tegenwoordig
zeer productief). Hij gaf eenige literaire werken („Onze Priester-dichters", „Proza van Vlaamsche
Priesters," „Mannen van beteekenis") en publiceerde in verschillende tijdschriften studien en
critieken. Van deze studien is de bundel „Litteraire Profielen" een samenlezing, bevattende niet
minder dan 20 uitvoerige artikelen over Noord- en Zuid Nederlandsche schrijvers en dichters.
Het karakter van deze artikelen, en dus van het geheele boek, is allereerst beschouwend. De
auteur heeft veel gelezen, is vooral goed bekend met de internationale literatuur over kunst
en kunstwaarde en hij beziet zijn stof steeds tegen dezen wetenschappelijken achtergrond. Hij
is, dank zij deze belezenheid, ook telkens tot een vergelijkend ontleden in staat, tot een naast
elkaar zien en stellen van wat krachtens zijn soort op den lijn staat, maar door nationaliteits- en persoonlijkheidsverschil bij de auteurs, onderscheiden is in openbaring. Alsvanzelf brengt dit alles een
verbreeding mee van de basis der behandeling, een minder persoonlijk en meer objectief overwegen, en de studien zelf krijgen daardoor een specifiek beschouwend karakter. Typeering op grond
van waardeering, dat is de hoofdzaak van dezen bundel.
Een voorbeeld daarvan geeft al dadelijk het eerste stuk, over Carel Scharten. Naar aanleiding
van diens bekende boek „De roeping der kunst," of liever, aan de hand van wat dat geschrift
aan inzichten openbaart, schetst Eeckhout Schartens ontwikkeling. Opmerkelijk is daarbij de
breede opzet. Eeckhout begint met een bespreking en bestrijding van de theorie ,,de kunst om de
kunst" en van het nauw daarrnee samenhangende individualisme. En van deze algemeenheid
komt hij dan geleidelijk tot zijn bijzonder onderwerp : de ontwikkeling van Scharten, die,
kweekeling van de Nieuwe Gidsers, door het individualisme uit hun kring is weggejaagd. Want
hij groeide meer en meer naar de gedachte van een kunst, welke het yolk „tot in de diepste
vezels van zijn menschelijkheid aangreep" ; hij zocht naar „het leven van het schoone woord."
En dat streven bracht hem geleidelijk verder, om ten slotte te komen tot de „waardebepaling
van het schoone woord voor het leven".
In de weergave van deze groote lijn nu ziet men, hoe Eeckhout werkt : immers beschouwend
en ontledend en dan, op grond van de verkregen resultaten, typeerend.
Zoo behandelt hij ook den romanschrijver Nico von Suchtelen, in wien hij mist den blik op het
zieleleven van andere individuen, die kenmerk is voor den echten romanschrijver. En tot die
conclusie komt hij door een uitvoerige bespreking van Joost Vermeer, den hoofdpersoon uit
van Suchtelen's „De Stille Lach."
Querido's „Koningen" is voor hem aanleiding tot een karakteriseering van den historischen roman als
hybridisch en deze inleiding dient, om te beter de waarde van dit boek te doen uitkomen, als een
unicum in deze moeilijke materie en een meesterwerk „dat vreemde litteraturen ons mogen benijden "
In een ander artikel handelt hij over August Vermeylen als criticus, zooals hij uitkomt in z'n
boekje „van Gezelle tot Timmermans." In breede argumenteering van wat het wezen is der
literaire critiek toont hij dan aan, hoe Vermeylen is de echte criticus, wien het te doen is „om
dieper inzicht te verkregen en ruimer uitzicht te schenken op het litterair schoone." Weer gaat hij
daarbij ontledend te werk, am te komen tot deze motiveering van zijn waardeeringsoordeel, dat
het boekje beteekent een teruggaan van de breedere baan der kunstcritiek tot de zuiver literaire critiek.
Op deze wijze bespreekt hij van Eeden in z'n zoeken en vinden van de waarheid, Verwey in
z'n Hegeliaansch-philosofisch denken, Pol de Mont in z'n onbegrepen dichterschap, enz. Steeds
staat daarbij de beschouwing op den voorgrond en komt het gewenschte beeld eerst langzaam,
maar dan ook scherp geteekend te voorschijn.
1)

Exelsior, Gent.
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Naast deze eigenschap noemde ik die der vergelijking. Deze spreekt b.v. duidelijk uit een mooi
artikel over Feber„,een kunstenaar met fijne, gevoelige zinnen wel, maar tevens met klaren geest."
In 't bijzonder handelt hij over Febers „In de Schaduw der Waringins" en dan stelt hij dit boek
naast het werk van buitenlanders, die schreven over de Oostersche landen en de Oostersche psyche,
Loti, Rudyard Kipling e.d. Door die vergelijking kan hij de waarde doen zien van Febers „vermogen om van de loutere sensatie tot het idee over te gaan."
In een ander opstel behandelt hij de poezie van Rene de Clercq en toont dan door vergelijking
met de gedichten van Jos. Muls aan, dat bij de Clercq „onder 't kunstig spel van rijmen en
rhytmen heel dikwijls werkelijke armoede aan waar en diep gevoel schuil gaat." Op dezelfde
wijze bespreekt hij het naar zijn oordeel trage en matte in de stijl van Frans Erens, door die
te stellen naast „den gulden gloed van Alberdinck Thijms doorzonden stijl." En, om nog een
derde voorbeeld te noemen, hij teekent de waarde van het weinig bekende en toch zoo mooie
boek van Dr. Albert van Driessche, arts in een oorlogshospitaal, door een vergelijkende beschouwing met het zeer bekende werk van den Franschen oorlogs-chirurg Georges Duhamel.
Juist door dit stelselmatige van z'n vergelijkend-bespreken en ontleden is er iets zeer orienteerends in de studien van Joris Eeckhout, en krijgt de lectuur van deze essays een vormende
waarde. Men leert breeder zien en objectief beoordeelen. In dat opzicht zijn ook zeer lezenswaard de artikelen over Poelhekke en Jules Persijn als taal- en literatuurbeoefenaars en over Cyriel
Verschaeve ; vooral dit laatste stuk is een instructieve beschouwig over kunstwaarde in 't algemeen.
Alles, wat ik tot nu toe opsomde, betreft de hoofdlijnen van den bundel. Maar uiteraard ligt
de kracht der verschillende stukken voor een groot deel ook in de details, in de afzonderlijke
beschouwingen, verwijzingen, vergelijkingen, typeeringen Onze ruimte laat niet toe, daarvan
voorbeelden te geven ; want dat zou citeeren vorderen van soms lange pericopen. Beter kan ik daarom onze lezers tot de eigen lectuur van den bundel opwekken. Dan ziet men ook alles
in zijn verband. Men vindt in dezen bundel artikelen over : Carel Scharten ; Nico van
Suchtelen ; Israel Querido ; Rene de Clercq ; Jozef Muls, Frederik van Eeden ; Stijn
Streuvels ; Albert Verwey ; L. J. M. Feber ; Frans Erens ; Caesar Gezelle ; August Vermeylen;
Albert van Driessche ; Willem Nieuwenhuis ; Pol de Mont ; Cyriel Verschaeve ; Felix Timmermans ; M. A. P. C. Poelhekke ; Jules Persijn ; Fernand Toussaint van Boelaere. Ik schrijf deze
titels over, om te doen zien, wat dit boek biedt.
Volge de mededeeling, dat in den loop van dit jaar een tweede soortgelijke bundel zal
verschijnen.

Ontvangen :
K. ten Bruggencate. Engelsch woordenboek.
Eerste deel : Engelsch-Nederlandsch.
10de omgewerkte en vermeerderde uitgave door A. Broers.
M. Rudiger. Waldtraut. Herausgegeben von W. Uittenbogaard.
Oud-Israels land en leven door A. van Deursen, Dr. D. J. van Katwijk
en G. Meima.
M. J. Koenen's Verklarend Handwoordenboek der Nederlandsche taal.
Fondscatalogus. Vijftiende, vermeerderde druk uitgegeven door
Dr. J. Endepols.
Alle bij J. B. Wolters' U. M. Groningen, Den Haag 1926.
Zilveren Bruiloft. Voor de jeugd. Uitgave van J. N. Voorhoeve, Den Haag.

'T IS NIET TE ZEGGEN
DOOR

WILLEM DE MERODE.

't Is niet te zeggen, Heer, hoe zoet
Gij voor de ziele zijt.
Ze is als een roos die bloeien moet
In haar eenvoudigheid.
Het is een zwellen zwaar en lang,
Een heil dat zalig maakt en bang,
Gedragen onbezweken.
Maar met een heimelijke vrees,
Dat het geluk, zoo 't hooger rees,
Moet breken.
Dan berst de spanning ; 't uur is vol.
En uit de wondre breuk
Beurt zich de roos, een kleurge bol
Van balsemende reek.
0, niemand zegt in woorden uit,
Heer, wat Gij voor de ziel beduidt.
't Is winnen in bezwijken,
Zinken van heil in dieper heil.
En stil en schoon staat ze onderwijl
Voor U te prijken !

VENI CREATOR
DOOR

WILLEM DE MERODE.

Verlosser ! kom ! de wereld wacht !
Die struikelen en dolen,
Heel dit wanhopige geslacht
Heeft zich aan U bevolen.
Blinden gaan tastend naar U uit.
En luistren scherp op elk geluid.
De doove speurt alom
Of hij U ziet genaken !
Heer, doe de heemlen flakkeren en kraken
Kom
Uw boden rennen reeds voorbij
De stormwind dorscht de landen ;
De bergen rooken ; 't springgetij
Verdrinkt de lage stranden.
De wereld waggelt ; burcht en dom
Zinkt weg of kantelt dronken om.
Wat straks nog pronkte en glom,
Is als een damp verdwenen.
Hoor, hoe wij uit den chaos tot U weenen.
Kom !

VENI CREATOR

Kom Sterke, die het al verwint,
Herschep de slechte wereld.
Ze is als een nieuwgeboren kind
Rondom met bloed bepereld.
Met zuiver zout, met louter vuur
Doordring de onheilige natuur.
Wat Naar besmette en momm',
Doe 't weg ; uit refine doeken
Haar eerste glimlach zal Uw oogen zoeken.
Kom !
Kom, Trooster, die de harten stilt ;
En kalm doet ademhalen
Den angstige, die straks, als wild
Ten dood vervolgd, moest dwalen.
Kom ! uit 't verwoestende gedruisch,
Red ons tot Uw doorzongen huis.
Opeens ligt alles stom.
Dan schreeuwt het ongeduld van Uw beminden :
Erbarmer ! Verlosser !lã at U van ons vinden !
Kom !
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JAARSMA'S ROMAN VAN THISS')
V. DE GROOTE TWIJFEL
DOOR

W. KRAMER.

't Was een groot ondernemen twaalf deelen over de zielsontwikkeling van
Thiss, den wonderen Frieschen boer. 't Proces blijkt te breed uitgesponnen, daardoor
te ijl, te langdradig. Heel sterk spreekt dit bezwaar in het vijfde deel van den cycles.
Het ziele-gezeur van Thiss begint ons te vervelen.
Als voor het derde deel „De Branding", is ook hier de titel een te breede gevel
voor het weinig indrukwekkende dat ons er achter opengaat. „De groote Twijfel",
dat doet denken aan 't bange levensdonker, doorflitst van vluchtig licht dat inzicht
geeft in nieuwe gangen, die echter telkens weer in 't duister verloopen : de worsteling
om een levensbesef, dat rust brengt in een zoekende ziel. Is die strijd hier
geteekend ?
„Twijfel, sinds hij zijn geloof verloor, overwoekerde zijn wezen, dat nochtans
niet kon leven buiten orde en onwrikbare zekerheid. — Elk bestaan, zoo 't maar
niet als het zijne was, scheen soms zoo simpel en aantrekkelijk, hij alleen zat vol
twijfels, en altijd boordevol van overleggingen. — Want elke gedachte, zoo was hij
nu geworden, elk inzicht moest hij ook weer betwijfelen, en 't eigen leven, telkens
opnieuw, lag er ledig en ontluisterd door. Vol van moeiten en onuitgesprokenheden,
uit zijn eenzaamheid die hem benauwde." Peinzen en droomen is de gansche levenswerkzaamheid van dezen Thiss. Maar al dit peinzen en droomen cirkelt slechts
om weer een nieuwe verliefdheid. Heel het boek (190 blz.) door worden wij bezig
gehouden met Thiss' vruchteloos minnen van Cisca, het nichtje van den filosoofpantoffelheld meester Keuvelaar, vruchteloos, want zij heeft al haar zinnen gezet
op een Duitscher, die haar ongelukkig zal maken. Dit vrij simpel, alledaagsch ge1) Amsterdam. P. N. van Kampen & Zoom
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geven wordt omsponnen met de teere lyriek van den hooggestemden Thiss. Maar
zijn verliefdheden zijn nu al te menigvuldig en volgen elkaar te snel op, dan dat
zijn Eiden nog indruk op ons zou maken. Ilc begrijp niet hoe Jaarsma, die pas
weer een frisch, pittig boek als „Het gelukkige jaar" gaf, zulk een levensphase zoo
belangrijk kan achten.
Als Thiss de zeer koele Cisca enkele dagen niet te zien krijgt „Toen richtte zich
zijn hart — gekropen had het al die dagen, als een smeekeling zich voortgesleept
en als een bedelaar gestaan aan de poort toen richtte zijn hart zich op en aanvaardde, want het moest, zijn eenzaamheid. — Gansche dagen, als levend in droom,
verbracht hij bij tante thuis, eerst opstandig ongeduldig, dan geresigneerd en lusteloos, vol van zachten weemoed en een drang om stil te schreien. Hij deed niet,
hij werd gedaan. Hij trad weer in die wondere spheer van harts plotselinge verstillingen,
waar de ziel nog nauwelijks ademt, en weet en niet-weet dat zij wacht." tie, dat
wordt bakvischjeslectuur. Wij zachten met Thiss „was Titia maar blijven leven" —,
dan hadden zich misschien eigenschappen in hem ontwikkeld, die dit leven meer
belangwekkend hadden gemaakt, was hij misschien eerder tot mannelijkheid gerijpt. Nu deelen wij zijn grooten twijfel, „of wel dit leven levenswaard is." Het is
te leeg om ons te boeien.
Thiss werkt niet, hij zwerft van verliefdheid tot verliefdheid „door de grijze
alleeen van teleurstelling en ontgoocheling" „Er was niets om zich aan op te houden;
werk noch vriendschap om van vervuld te zijn en vertroost van leven ; er was daadloos zwerven alleen, een steriel droomen en bepeinzen, en een onvertrouwd neerzitten (met dit zielsledig !) in de nabijheid van 't geliefde water — hij was als dat
water zelf, dat daar lag en droomde, een ganschen zomer, spiegel van den hoogen
lichthemel, zelf niets, want ijl en ledig." Dat is de Thiss van vrijwel het geheele
boek, en van „het heftig uitslaan van zijn driftigen levenswil" merken wij jammerlijk
weinig. Maar hij leest veel, dat zal misschien de „Wending" (VII) brengen, hem voeren
over de „Middaghoogte" naar „De groote stilte" (XII).
Tusschen het lyrisch getob van Thiss hooren wij van Cisca's vreugden en smarten
met haar Duitscher, beluisteren wij Keuvelaars vaardigheid in het profaneeren van
schriftuurlijke plaatsen, wat immers altijd amusant is, en de ruzie's met zijn gevreesde echtgenoote, „dat vette kussentjesmensch met haar migraine en „godzalige" luiheid, — met haar mooie godsdienstige praatjes en vrome verzuchtingen naar het hemelsch Kanaan." Aan dit „onnoozel vertoon" is Thiss gelukkig
ontwassen, wij hopen hem verder te volgen op zijn moeizaam, zeer moeizaam
„stijgenden levensbaan,"
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VI.
Waar een paar banken gereserveerd waren voor verre familie en vriendinnen,
zaten Ab en Herma. Diep zwijgen vie! plotseling over 't gebabbel en gelach, want
van buiten kwam 't getik van paardenhoeven op 't plaveisel en het dichtslaan van
rijtuigdeuren. De organist had het ook gehoord ; hij viel in met een Idetterende
fantasie, waarnaar niemand luisterde, omdat elks oog en aandacht zich richtte naar
de deur van de kerkekamer, waar vandaan de stoet komen moest.
Tante de Raadt met de oude heer Halbema
Herma ving een vriendelijk oogknijpen van haar op en groette terug ; de oude
tante Halbema, die Obe z'n leven lang verzorgd had, kwam met oom De Raadt ;
daarna de broers en zusters van beide kanten.
De deur ging dicht en 't orgel zweeg een oogenblik. Op een kier ging weer de
deur ; het zwarte calotje van den koster knikte naar 't orgel en het vaak-mishandelde,
banaal-geworden Bruidskoor uit Lohengrin gaf opnieuw aan stemmingsmenschen
een vol gevoel in de keel.
Een spotlachje gleed om Herma's mond. ,Als ze de Lohengrin begrepen zouden
ze niet zoo dwaas zijn om dat ding to spelen", dacht ze ; „kwaad voorteeken 1"
Maar intusschen was door een onzichtbare hand de deur geheel opengeworpen
en met kleine pasjes kwamen de jonggetrouwden binnen. Herma's oogen konden
hen niet loslaten,
”Wat is ze mooi", flitste het door haar heen, „'k heb het nooit geweten, dat ze
zee) knap is."
Syl zocht...... Herma...... en voluit ontmoette haar beider blik elkander.
Weer trof het Herma hoe Anders de uitdrukking van Syl's gezicht was dan in
't leven van elken dag. Geroerd door haar schoonheid zwierven Herma's gedachten
in verteedering om 't jongere nichtje, tegen wie ze zoo vaak met kleine botsinkjes
gestooten waren. Syl muntte uit in niets : verstandelijke aanleg — middelmatig,
gevoelsleven — weinig ontwikkeld ; Herma had wel eens medelijden met Obe en
hem heimelijk beklaagd. Nu zag ze Syl onder andere belichting.
„De sluier werkt mee en de japon doet het goed," dacht ze, langzamerhand weer critisch
wordend. „En als de menschenaandachtig in de kerk zitten, zijn ze altijd wat geflatteerd."
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Met een schrik kwam ze tot zichzelf ; 't was haar ontgaan hoe na 't Bruidspaar
laatst van alien, de dragers der kerkelijke ambten waren binnengekomen ; ze zag
dominee Mareel op 't platform zitten en werktuigelijk zongen haar eigen lippen
mee : „De lofzang klimt ...." Hoe belachlijk, terwijl haar hart zoo ver was !
” Vergeefs arbeiden de bouwlieden daaraan !". Waar had ze die woorden
onlangs gehoord ? Ah, Syl had er over gesproken, op 'n middag toen ze bij haar
was. Kleine Syl, nu had ze dan d'r trouwtekst ! Voor Obe lag er toch geluk
in, zoo'n beeld-mooi vrouwtje te hebben, zacht en mooi...."
„leder kan ook niet alles hebben", dacht ze trotsch, „schoonheid en hersens en
.ontwikkeling." Wat leunde ze nu lief bij Obe, haar smalle handje in zijn breede.
„Sylvestra Aurora de Raadt, bekent gij bier ...."
” Sylvestra Aurora ! Wat 'n misdaad om een kind met zulke hoogdravende namen
't leven in te sturen !"
„ ....hem trouw en geloof houdende in alle dingen,".... daar kwam je Middelnederlandsche woordenboek bij te pas ; en toch was 't goed gezien, de combinatie
van die twee: trouw zijn.
dat was moeilijk voor 'n man, vertrouwen voor 'n vrouw.
,,Vertrouwen, jezelf toe-willen-vertrouwen, klein willen zijn, dat is 't zwaarste
voor ôns !" peinsde ze.
,,Ja I"
In klare ernst had Syl 't gezegd.
Nu knielden ze ; de sluier trok, pats, daar raakte een bouquetje los.
Bij 't gebed boog ze 't hoofd en vroeg mee om 't levensgeluk van deze menschen.
Nu kwam 't groote tranen-vegen : „Dat 's...."
Herma lachte wrang met zenuw-vertrokken lippen maar ze stond toch mee op,
om 't bruidspaar toe te zongen. — De zegenbede.... een oogenblik nog en
dominee Mareel schudde Syl en Obe de hand en herhaalde nog iets van wat hi;
hun seders een uur had toegewenscht en voorgehouden.
Herma wachtte tot het gedrang voorbij was, onder de laatsten schoof ze langs
de familierij naar Syl.
„Mevrouw Halbema !" lachte ze, met nadruk op elke lettergreep, „mijn beste
wenschen voor je toekomstig geluk !"
VII.
Albert en Herma waren onder de gasten die het trouw-diner bij de De Raadt's
aan huffs meemaakten. Telkens gingen Herma's oogen dien middag naar de bruid
en wilden onderzoeken wat toch de trouwdag aan naar had getransformeerd. Bij
de vreemde dag-verdeeling gingen de uren onregelmatig voorbij, maar onverwacht
nog kwam 't oogenblik van afscheid.
„Help je me even ?" vroeg Syl aan Herma bij 't langs gaan.
Verwonderd om die keus, waarbij de zusters gepasseerd werden, stond ze op en
volgde langzaam naar boven, naar Syl's eigen kamertje.
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„Denk je, dat ik de handigste kamenier ben ?" wou ze plagen, maar haar stem
verzachtte toen ze uit de breede wolk tulle op den rand van het bed een hulpeloos
gezichtje zag kijken.
„Tegen jou kan ik 't zeggen, Herma, waarom ik zoo bang ben, want jij begrijpt
dat ik nooit voor Obe kan wezen wat jij voor Albert bent !" Zenuwachtig begon
ze de bloempjes los te maken, waarmee de sluier in haar kapsel was gehecht. Herma
savoureerde de hulde, maar tegelijk deemoedigde haar 't meelij en terwijl ze Syl
te hulp kwam bij haar toilet zei ze troostend :
' ,leder heeft z'n eigen geluk : het mijne zou jou niet bevredigen en omgekeerd
eveneens. Daarom is het dom om jaloers te zijn op het bezit van een ander, want
dezelfde persoon die mij bijvoorbeeld gelukkig maakt, zou jou niet kunnen geven
wat je noodig hebt. Als je elkaar maar volkomen vertrouwt en heel eerlijk met
dan heb je een stevige basis."
elkander omgaat
Bezonnen klonken haar ervaren woorden, maar zij zelf voelde de armoede er van
en zocht naar iets.... iets dat in de kerk gezegd was of gezegd had kunnen zijn.
Toen schoot haar die voorjaarsmiddag te binnen, en ze zei :
„Weet je dien middag nog, dat je bij mij was en je trouwtekst vond ? Laat door
de ramen van de pastorie jullie geluk maar naar buiten stralen, dan ben je een
zegen voor 't heele dorp!"
Syl keek wat opgemonterd, gelukkig ; ze glimlachte weer. „Vertrouwen, ja, dat
hebben we in elkaar." — „En er is nog een heilig vertrouwen ook !" Schuchter
voegde ze 't er bij en knikte dankbaar tegen Herma.
De sluier en trouwjapon hadden uitgediend en lagen neergegooid op 't bed.
,Nu
kan ik 't verder zelf wel ! Bedankt voor je hulp 1" zei Syl en haar oogen
'
smeekten om een oogenblik nog alleen te zijn. Herma begreep.
„Je moogt me wegsturen, hoor !" zei ze en kuste bij 't heengaan Syl op beide
wangen.
Laat in den avond liep ze aan Albert's arm in de beloftenvolle schemering van
den nazomerdag. Zwijgend gingen ze allebei.
„Je denkt aan 't bruidspaar !" plaagde Herma.
„Jij ook !" gaf Ab terug.
Ze stemde toe. „Wat dat worden moet met die twee ?" kwam ze bezorgd.
„Syl en Obe ? 0, dat wordt wel goed, die vinden 't samen wel !" zei hij verzeke rd.
,,Optimist ! Je hebt nog al vertrouwen in ze !" verweet ze luchtig. „Waarom ?"
„Ja, waarom ?" Hij aarzelde, plotseling ernstig.
,,Ze doen meer met hun geloof dan wij !" voegde hij kort er aan toe.
Herma kon niet mee-komen in zijn woorden.... geloofszaken benaderden zij
elk van zoo'n verschillende kant daar was Ab dan ook gevoelsmensch voor en
zij wat nuchterder van aanleg....
Om wanklank te vermijden zweeg ze.
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VIII.
In rustige zekerheid ging Herma door de kamer ; ze verschikte een vacs, veegde
wat stof van een schilderijlijst en bukte om een pluisje op te rapen. Ze controleerde
haar theetafel en nam critisch den totaal-indruk van 't vertrek op, zooals een vrouw
doet, die bezoek wacht.
Met een kort belle-drukje liet ze het dienstmeisje binnenkomen.
„Als mevrouw De Raadt komt, kun je haar hier laten, Rika ! En verder niet storen."
,,Zul je waarschuwen als 't kind huilt ?" voegde ze er nog bij met nadruk.
't Meisje verdween. Herma ging naar haar bureau en nam een boek ; af en toe
scherp luisterend hief ze met lichte bezorgdheid het hoofd.
De bel ratelde ; ze hoorde Rika opendoen en ging naar de kamerdeur.
„Tante Gree ! Eindelijk bent u dan toch gekomen !"
„Ja, 't heeft lang geduurd, he ? Maar laat ik je eerst nog eens persoonlijk feliciteeren met je kleine meisje. 'k Hoop dat God haar leven tot een zegen stellen
mag voor jullie allebei !"
Herma gaf zich in de omhelzing der oudere moeder. „Tante Gree was wet meer
zoo ernstig" dacht ze vluchtig, maar toch brak een warme glans in haar oogen
door de geslotenheid van haar wezen heen. Noodigend schudde ze de kussens in
't gemakkelijke vensterhoekje en schoof mevrouw De Raadt een trapier onder de voeten.
,,U gebruikt suiker en melk, nietwaar ?" vroeg ze bij de theetafel. Opkijkend moest
ze blozen om 't goedig-lachende gezicht tegenover haar, dat haar onzeker maakte.
”Wat zie je er goed uit, kind !"
„Gast u me Oak al plagen ?" weerde Herma af.
„Ik plaag niet 'k Bedoel, dat je veranderd bent, in je voordeel veranderd 't is
jammer dat onze vrouwen van de studieclub je zee) niet eens zien . . maar daar
zal dezen winter wel niet veel kans op wezen !"
„Dacht u dan, dat ik niet meer op vergaderingen zou komen ?" vroeg Herma
verwonderd. „Ik ben vast van plan, me te blijven geven aan allerlei werk; 'k heb
Oa nog een spreekbeurt aangenomen !"
„En je kindje dan ?" 't Klonk verwijtend.
„Juist tegenover mijn kind ben ik verplicht in 't volle leven te staan, tante !
Als Donata groot is, zal ze 'n moeder hebben die haar begriipt ; Donata zal niet
bij vreemden behoeven aan te kloppen met de problemen die haar bezig houden."
Herma raakte in vuur.
„Wij willen ons meisje opvoeden tot een krachtig mensch, een vrouw die haar
tijd verstaat en juist d arom mag ik mijn levenstaak niet tot de huiskamer beperken."
In de blik van mevrouw De Raadt was lets dat Herma remde.
„Een kindje legt heel veel beslag op den vrijen tijd van de moeder, Herma ! Ze
hebben ons zoo noodig, die kleintjes !" Er was deernis in haar stem.
Herma vond het moeilijk praten met oudere menschen en gaf een wending aan 't gesprek.
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„Heb u binnenkort nog bericht gehad uit Nijcampe ?" informeerde ze.
Ben er geweest, verleden Zondag Syl en ik verlangden allebei zoo Je moet
denken, daags na de intree ben 'k weggegaan . . . . da's nu al bijna drie maanden.
Och, ze zitten er zoo aardig en zijn zoo gelukkig samen !"
In lief herdenken veegde tante Gree langs haar oogen.
Een mina chtend trekje vloog langs Herma's mondhoeken omlaag, maar 't ontging
mevrouw De Raadt, die 't gesprek weer op 't oorspronkelijke onderwerp bracht.
„Maar kom, vertel me nog eens wat over je dochtertje hoe gaat het met 'r,
Herma Nog niet heelemaal naar wensch, he ?"
Ben lichte verlegenheid trok over haar en terwiji ze haar tante voorging naar
boven gaf ze ten antwoord :
„In gewicht neemt ze voldoende toe, maar toch blijft de dokter komen. 't Is
een kindje dat een zorgvuldige opvoeding vragen zal, zegt hij."
Zich over naar gedachten heenwerkend ging ze vaster voort :
,,Eigenlijk overbodig om dat tegen ons te zeggen. 't Is juist zoo heerlijk dat ik
heelemaal met haar meeleven kan en later leiding geven bij d'r studie. Dat zal ze
v o Or hebben op een vroegere generatie, dat ze niet zoo alleen in 't leven hoeft
rond te zoeken als wij, ouderen, gedaan hebben. Maar — hier hebt u Donata Deenk.
Met behoedzaam gebaar sloeg Herma 'twieggordijn terug en drukte het dekentje neer.
„Ze slaapt Nogal beweeglijk is ze, vind u niet ? Zeker aanleg voor debar! Kijk,
ze wordt wakker,—nou is 't mis !"
De rijkdom van haar bezit heimelijk verbergend onder scherts van gewilde woorden,
keek Herma schuins naar mevrouw De Raadt, die zich opmerkzaam voorover gebogen
had en 't kindje nauwlettend waarnam. De lach zakte weg langs Herma's mond,
want haar tante keek haar bezorgd aan en vroeg :
” Schuift ze altijd zoo met 'r hoofdje ? En wat kreunt ze, arme kleine pop !"
Mevrouw De Raadt had een van de handjes om haar vinger gelegd, maar geen
knuisje kneep die vast en slap viel het kleine armpje weer neer.
,,Ziet u iets bizonders aan haar ? Zijn alle babies niet zoo ?" vroeg Herma angstig.
De oudere moeder was nu degene die naar woorden zocht, maar ze niet behoefd
te uiten. Langzaam, met afgewend gezicht liet Herma 't gordijn weer zakken en
ging met haar bezoekster terug naar de zitkamer, waar de conversatietoon althans
gemakkelijker grijpbaar was, al liet ze zich niet dadelijk vatten.
„Dacht u, dat ik me ongerust behoefde te maken ?" vroeg Herma, in vage
hoop haar tante de kalmeerende woorden v Or-zeggend.
Het woord, waarom ze dwong, kwam niet, maar een blik van mee-lijden.
„Ongerust ? Wat zal ik je zeggen ?" 'n Korte pauze.
” Wanneer wij ons zelf met onze kinderen in Gods hand weten, is de ergste
onrust weggenomen uit ons leven. Hij waakt over ons !" zei mevrouw De Raadt
overtuigd.
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Herma trok onwillig met het hoof d, teleurgesteld. Ze verlangde naar alleen-zijn,
maar hield zich groot en verborg haar angst onder zelfspot.
„U kunt merken dat het een eerste kindje is, nietwaar ?" Haar geforceerde lach
deed tante Gree pijn ; die voelde haar taak hier niet afgedaan, maar kon geen woord
kwijt.
„Heusch, ik moet nu gaan," zei ze en bleef talmen. Maar Herma noodigde niet
tot blijven ; ze stond op en liet haar bezoekster uit. Bij het dichtslaan van de deur
was 't Herma, alsof er a Mc in haar hart jets toeviel.
DC.
Direct uit de gang liep Herma weer naar boven en trok de wieg voor 't raam
om 't laatste winterlicht op to vangen.
„Donnie, Donata 1" vleide ze, klokkend met de tong. Ze hield een groote zwarte
kluwen in de wiege-kap en bewoog die langzaam, maar de oogjes volgden 't niet.
Herma zag om zich heen.... ze wou een sterke proef nemen. Op haar toilettafel
lagen een friseerijzer en een spiritus doos ! Ze sloot de gordijnen en goot met een
wilden ruk een deel van 't vocht op 't marmeren blad uit. Toen zocht ze Lucifers,
draaide 't electrische licht uit en vond tastend haar weg terug. 'n Knapie, 'n klein
lichtje .... en plots een groote vlam, die al de spiritus verslond. Spiedend in fellen
angst boog Herma zich over 't kind, maar geen trilling gleed over 't gezichtje.
De laaie vlam zakte ineen ; even schuifelde ze nog, rechts en links zoekend naar
de laatste droppels levensvocht.... toen was ze gestorven. Een weee geur bleef
hangen.
Verwrongen bleef Herma zitten, hunkerend naar Albert's terugkeer, die misschien
verlichting zou geven. Maar tegelijk vloog 't rood van schaamte haar naar 't gezicht:
schande haalde ze over zichzelf, wanneer ze hem de minderwaardigheid aanwees
van haar kind.
Herma Deenk-Westloo.... de naam klonk goed in de kringen der vrouwenbeweging ; ze hoorde nu al 't gefluister op vergaderingen : „Onbegrijpelijk, he ?
Zij, zoo flink en begaafd.... en dan z d O'n kind !" Ze dacht nog aan haar bravour
van den eigen middag : Studeeren, krachtig mensch.. Och, wat illusie-rag had
ze zichzelf gesponnen als ideaal-opvoedster van een ideaal-kind. 't Aureool van
moederschap was gedoofd, haar trots verschrompeld. Wat bleef ?
Ze hoorde Ab de sleutel in 't slot steken en ging naar beneden, kwam hem tegen in
de hall, waar 't getemperde licht haar emotie's verborg. Ze pantserde zich.
„Bonjour, prettig bezoek gehad ? Of is ze 'r nog ?" vroeg Albert bij 't in-huiskomen.
,,Nee, ze is weggegaan."
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„Heb je niet gevraagd of ze bleef tot ik thuis kwam ?"
„Och nee, 'k was wat moe."
,,Dat zie ik ! Je hebt te druk gepraat, je hoofd staat zoo strak !"
Hij greep de trapleuning om naar boven te gaan, maar zij Meld hem terug.
„Toe, laat 'r nou slapen, ze is juist rustig ! Hier is thee !"
Ze dwong hem te volgen en praatte druk over allerlei onbenulligheden om hem
vast te houden in de kamer. Maar toen 't meisje kwam om tafel te dekken in de
achtersuite, zag ze hem weer opstaan.
„H6, laten we nou eerst eten, Rika gaat uit van avond !" zei ze scherp. „Wil
vleesch snijden ?"
Druk-doenig verschikte ze allerlei en hij volgde naar de eetkamer, licht ontstemd,
geintimideerd door haar nervositeit, die hij onder de maaltijd telkens weer bemerkte.
,,Ze is nog zwak," dacht hij ;
zenuwen zijn haar de baas !"
Een vleugje meelij dreef de wolk weg ; een vluchtig woord viel tusschen hen bij
't aanreiken van de schalen.. verder zocht elk naar innerlijke rust en evenwicht.
Terwijl ze hielp afruimen stak hij een sigaret aan en liep de hall in.
„Niet rooken bij 't kind ! Blijf nou nog even hier ! Bah, die lucht van dat
brandende papier !"
De wenkbrauwen saamgetrokken, draaide hij zich om.
„Daar ligt m'n sigaret al! Wat heb je toch ? Je bent prikkelbaar!" En zachter
gestemd omdat hij haar beschaamd zag staan, ging hij voort :
„Kom, dan gaan we samen bij d'r op avondbezoek. Je moet haar zeker helpen ook ?"
Hij wou z'n arm om haar staan, maar ze liep hem vooruit de trap op en liet
hem toen voorgaan in de kamer. Tegen een deurpost geleund zag ze toe, dat hij
't gordijn wegtrok en innig keek naar 't kind, dat onrustig sliep.
Verwonderd, waarom ze op een of stand bleef, keek hij haar bezorgd-vragend aan,
maar ontstelde van de heftigheid, waarmee ze op hem toekwam en z'n arm kneep.
Een harde, bijna wreede trek kwam om haar mond, nu ze zich tot spreken dwong.
An, zie je niets ?"
,,Zi e je niets ?
,,Waar ? Is ze ziek ?"
as 't maar ziek ! Doet een ander kind zoo ? Kijk eens !"
Zachtjes dwong hij haar tot zitten.
„Herma, vrouwke, je bent buiten je zelf, je weet niet wat 'n vreeselijke dingen
je zegt. Door je opwinding heb je Dota aan 't huilen gemaakt ! Word eerst eens
kalm en help je kindje dan !"
Z'n effen woorden schenen te helpen ; nieuwsgierig-angstig keek Herma hem
aan, onzeker of hij wel doorzag, wat haar dien middag zoo vreeslijk was geopenbaard.
Ze veegde met haar zakdoek langs mond en voorhoofd, haalde de vingers door
't haar en ging toen alles klaar leggen voor 't kind. Zonder spreken nam ze 't uit
de wieg en kleedde 't voor den nacht, zonder vriendelijk knikje of zoet gebabbel.
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Stil keek Albert toe, in groote bezorgdheid over beiden. Herma begon haar japon
uit te trekken en toen ze zat reikte hij haar, als elken avond, het kind.
Ze huiverde, toen hun drieer adem een oogenblik saamvloeide ; nam 't hoofdje
in de holte van haar elleboogen, drukte 't mondje tegen zich aan, moeilijk, met weerzin. 't Kind dronk met gulzige slokken, zich telkens verslikkend. Herma kromp saam.
,,Ik k an 't niet doen, Ab ! neem 't weg ! Moet ik zoo'n wezentje voeden en
grootbrengen ? Waarvoor ?"
Verontwaardigd stond hij streng tegenover haar.
„Herma je bezondigt je Geef 't kind wat het noodig heeft en laat het slapen
gaan. Op 't oogenblik kunnen we t Och niet praten !"
Zijn wil die zelden sprak boog haar verzet. Gedwee nam ze 't kind weer bij zich,
maar keek er over heen, met doffe oogen, terwijl af en toe een rifling langs haar
schouders liep. Herma had meer tijd noodig dan gewoonlijk eer ze in de zitkamer
terug was ; met een boek ging ze in een fauteuil zitten om kracht te vinden voor
't gesprek dat ze wel een tijdlang ontwijken maar niet verhinderen kon. Een poos
diet Albert haar met rust, tot hij over z'n krant heen zag, dat het boek in haar
schoot rustte en haar oogen in de verte staarden. Zachtjes gleed z'n blad omiaag ;
hij liep op haar toe en ging op de armleuning van den stoel zitten.
„Je moogt zoo niet wezen, Herma !" begon hij zacht en meevoelend.
„Och, jii 1" weerde ze af, „jij wilt het nog niet doorzien, geloof ik Oppervlakkig
als altijd !"
„Vertel eens wat er gebeurd is !" ontweek hij haar grievende woorden.
„Wat helpt het ?"
"t Zal je verruimen, als je de dingen ordelijk naast elkaar zet en beziet in hun
verband !"
„Nou dan, tante De Raadt was in een ernstige stemming ; ze vond me veranderd ;
natuurlijk was ik nieuwsgierig wat ze van 't kind zeggen zou, maar ze vroeg of
't altijd zoo onrustig was en kreunde. Ik zag, dat ze iets niet goed vond.... en
in eens zag ik 't zelf toen ook ! — Later heb ik nog allerlei proeven genomen....
maar ze reageert nergens op !"
„En is tante Gree toen weggegaan zonder meer ?"
Herma schudde ontkennend.
„Ze zei.... als je gelooft dat God over ons waakt. ... ben je niet gauw ongerust."
„En dat gelooven we toch, he kind ?" vroeg Albert diep-ernstig.
„Och, zeker, maar ik begrijp 't niet ik heb nooit bij God gedwongen om een
kind ! Waarom moet ik, die toch 'n betere moeder zou zijn dan zoo velen, nu juist
dat hebben ?"
„'n Kind dat erg hulpbehoevend is heeft juist de beste moeder noodig ! Maar
kom, je stelt het jezelf te erg voor. Herveld heeft me al eerder aangeraden, eens
haar 'n specialist te gaan."
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Herma trok ongeloovig de schouders op. De zucht tot redeneeren kwam weer
boven en koud-verstandelijk drong ze alle gevoels-aandoeningen op zij.
zal m'n plicht doen, m'n plicht tot het uiterste, maar ik schaam me,
,,o,
dat zoo'n schepseltje m'n kind is."
„Van ons is t, Herma !"
,Ja, van ons !" ging ze sarcastisch voort. „Symbool van onze eenheid hebben
we 't genoemd in de eerste levensdagen Poovere menschenzielen zijn we, als dat
wezentje de uitbeelding van onze verhouding is !"
„Denk eens in een andere richting, Herma !" poogde hij te sussen, „aan die
mooie, classieke zinnen uit het doopsformulier bijvoorbeeld, waarop we zoo kort
geleden nog „ja" gezegd hebben !"
Ze kwam naar voren in haar stoel.
„Gedoopt Ja, 't is nog gedoopt ook ! Wat 'n paskwil, 't sacra .. . ."
„Stil ! Geen woord meer ! Je zoudt er straks berouw over hebben !" onderbrak
hij streng. En winnend ging hij voort
,,Zeg eens eerlijk, je praat al maar in 't onzijdige, over wezentje, het, d at
Hoe beschouw je haar op dit oogenblik, als een kind, een echt mensch. . of
niet ?"
De scherp-gestelde vraag bracht haar in 't nauw.
„'n Kind ? Ja, maar w at ,roor 'n kind !"
„Als je onze Donata nog als 'n mensch kunt zien, heb je de troostwoorden voor
't grijpen. 't Is onze fout, dat we zoo eenzijdig geluisterd hebben, die Zondagavond. We hebben beleden dat ons kind aan allerhande ellendigheid was onderworpen en Loch in Christus geheiligd ; we hebben gebeden, dat ze haar kruis
vroolijk zou mogen dragen en dit leven, dat een gestadige dood is, getroost verlaten.. Dat alles hebben we gehoord en beaamd, zonder te weten hoe gauw
het realiteit zou zijn . nu moeten we dat alles „tot onzen troost" gaan beleven 1"
„Och, dat gevoels-Christendom van jou !" verweet ze hem scherp.
Er kwam geen antwoord ; hij ging de kamer uit. Herma wist, dat ze tusschen
hen iets stuk geslagen had.
X.
Van de specialisten, wier advies de Deenks gingen vragen, weifelden sommigen
en gaven nog hoop. Maar hun, die 't somberst gezien hadden, werd door de toekomst
recht gedaan.
zal voor een
„U houdt de verpleging niet vol, mevrouw !" zei Herveld ;
nacht-zuster zorgen !"
„Ik zal die nacht-zuster zijn !" was Herma's besliste antwoord.
„Neem dan in elk geval beschaafde hulp in huis, zoodat je met iemand kunt
verbeurten," wees Albert een middenweg. Maar zij bleef onverzettelijk.
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„Last mij maar, jii zult geen stoornis ondervinden in je nachtrust !" zei ze minder
vriendelijk dan noodig was en ging sinds de logeerkamer met het kind deelen.
Strak en trouw deed ze haar plicht ; verhard door de zekerheid dat ze haar kind
voedde voor 't graf.
Wanneer ze op stille ochtenden buiten reed met het kind en geluiden uit den wagen
een voorbijganger deden opkijken, dan drong haar vaste blik en bewuste houding
de onbescheidenheid terug. En als een kennis haar staande hield dan was daar
66k die ijzerglans in haar oogen die 't meewarige woord deed verkillen. Kon 't kind
in een rustig uur haar missen dan greep ze 'n roman en zocht afleiding in sensatie.
Ze had vroeger een Christelijke levenshouding aangenomen, al had haar geest
zich — met een scholastische inslag altijd meer voor de leer dan voor 't leven
der kerk geinteresseerd. Nu ze bij Albert een verdieping van 't geloofsleven waarnam, trok zij zich al meer terug uit de sfeer der eeuwige dingen, waarin zij zich
toch vroeger beiden hadden thuis gevoeld, zij 't op verschillende manier. —
Wanneer Albert thuis kwam deed ze hem nauwgezet verslag als 'n verpleegster
over haar patient. Praten met hem over andere dingen kon ze niet : het kind was
eindelooze, monotone onderwerp van hun gesprek. Uren zaten ze samen bij de
wieg, zwijgend.
Dan waren Herma's gedachten in alsem gedrenkt en hoonde ze bij zich zelf :
,,Lief zitten we hier, vader en moeder bij 't zieke kind ; maar nooit is er zoo'n
kloof tusschen ons geweest als nu !"
Elk naderde tot het kind van een anderen kant en elkander bereiken konden ze niet.
zijn gedachten v61 van 't lijdens-leventje ontweek Albert Herma's hardheid inplaats
van de oorzaak te peilen en zijn berusten-door-geloof leek haar ijl optimisme toe.
Nog was 't alsof elk handje van het brooze kind een van z'n ouders vasthield
maar als dat leven doofde
wat dan ?
In een stil oogenblik van met-zichzelf-alleen-zijn moest Herma soms de hand
langs 't voorhoofd strijken om te bezinnen hoe 't vroeger was geweest eens,
toen ze hoog roemde over de hechte bouw van hun geluk.
XI.
Samen hadden ze bij 't sterven gestaan.
„Dat lijden is voorbij" had Herma zwaar hijgend gezegd na 't laatste zuchtje en
over de kleine doode was al haar teerheid uitgegolfd die ze aan de levende onthouden had.
Schichtig had ze Albert aangekeken : z'n ver-schouwende oogen volgden het
vluchtende zieltje in z'n hemelvaart.
Plots had felle jalousie haar doorstriemd.... tegelijk toen ze voelde dat niet zij
maar hij het recht had de oogjes te beluiken in 't verkillende gezichtje.
„Als ik wist, dat God het mij d a arom aangedaan beef t, om dien eersten morgen,
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o, dan zou ik . . . . " snerpte ze, gekromd in een stoel. Hij keerde terug als van
verre kusten over Wier vol-schoonheid z'n gezicht vertelde. Zelfs de huivering om
haar woorden nam niet alles daarvan weg.
,,Kom" zei hii, ,,nu moeten we dit aan anderen overlaten".
Ze volgde naar beneden, maar toen de zin van zijn woorden tot haar doordrong,
werd ze strak in haar verzet.
zal zelf doen, wat er nog te doen is !"
„Herma, jij, de eigen moeder P Dat kun je niet !"
,,Ze is al zoo lang geleden voor me gestorven ! Gun me dit eerie !"
Week werd ze nu ze aan dien wintermiddag dacht, toen 't geheim haar was onthuld.
" hamerde
„Als ik wist, dat het alles me overkomt om dien 6enen morgen
het in haar hoofd„;als ik denken moest, dat het om m'n eersten tegenzin was . . .."
Haar gedachten voltooiden de zinnen niet, maar haar hart was vijandig.
Dien avond talmde Herma lang met naar boven gaan.
„Ga jij maar ! 1k schrijf deze adressen nog even of !" zei ze.
,,Neen, 'k zal je helpen 1" Hij deed het tot ze klaar was.
Samen stonden ze boven in de hall. Hij deed de deur van de groote slaapkamer
open en wou haar ve Or laten gaan.
Maar ze week terug.
Een oogenblik was 't of ze saambreken zou ; toen spanden zich in hoogste
opstandigheid haar zenuwen en striemden hem
„Ik verlang geen dergelijk specimen meer !" Ze ging de logeerkamer binnen.
De handen van het kindje omklemden hen niet meer.
'n Veertien dagen later solliciteerde Herma bij den Voogdijraad en werd benoemd.
Albert nam 'n dubbele betrekking aan.
Ze dronken koffie in de stad, in dezelfde lunchroom en aten 's avonds thuis wat
het dienstmeisje gekookt had.
Een pensionleven begon.
Aan tafel praatten ze over hun werk of over politiek, zonder intimiteit, voorzichtig
om elkaar niet te kwetsen.
's Avonds had elk z'n vergaderingen en bezigheid, meest buitenshuis en wie
moe thuis kwam zocht z'n slaapkamer. Soms roerden ze 't verleden aan, zoekend
naar een oplossing, maar 't eindeloos redeneeren bracht geen harmonie. Scenes
hadden ze niet, daarvoor waren beiden te beschaafd.
Er w As nets tusschen hen, goed noch kwaad. Elk's zieleleven was voor de ander
een verborgenheid.
,,Voorbeeldig d'r kindje verpleegd !" „Bizondere vrouw 1" ving Herma soms
op over zich zelf. Dan lachte ze sarcastisch om de ellendige comedie van haar Leven.
(Slot volgt).

DIRK COSTER „VERZAMELDE PROZA"
DOOR

K. H. MISKOTTE.
Dirk Coster is begonnen zijn kritische opstellen te verzamelen. leder die
medelijdend aan de moderne verwarring en mede verantwoordelijk zich wetend
voor wat in het heden bezig is te worden, naar Costers stem gaarne luisterde, grijpt
met bevrediging en verlangen naar dezen eersten bundel.Coster is een groot criticus,
een mensch, die boven analytiek en typeering uit, telkens iets van een „Wesensschau" bedrijft, iemand van wiens waardeeringen, de uitbundige, van wiens verwerpingen, zoo buitensporig ze vaak zijn, diepe suggesties uitgaan, meer een
leider, die te midden van het armelijk teveel aan mogelijkheden in het warenhuis des
geestes een heele generatie het hart neigt en mede beslist welke keuze de jongeren in dit
tijdsgewicht innerlijk en als vanzelf zullen doen. Het is een vreemd geval met
dezen schrijver hij is wat antiek-betoogend en tegelijk modern-nerveus tot het
uiterste, hij is feitelijk geen „literair" criticus en toch biedt hij zich terecht aan als
in zijn critisch werk bij uitnemendheid kunstenaar-van-het-woord (waarom zou
hij zijn bundel anders „Proza" noemen ?) bij hem geen stijl-analyse maar levenscritiek en eerst in het ontvouwen van die levenscritiek ziet ge hem als het ware
bezig zich uit te huwelijken aan de stijl van den ander, van den besproken schrijver,
zoodat een wonderbare tweeeenheid ontstaat.
Elie „de Stem" las — en deden wij het niet om Coster ? zal blij zijn nu veel
van het daar gevondene gebundeld te mogen hebben. gal men aan hem, die met
deze beweging niet meeleefde, aanraden dit boek te koopen ? Natuurlijk zal men
dat niet kunnen laten, al is het gevaar niet denkbeeldig, dat een aanvankelijke
verwarring bij den lezer intreden zal, tenminste als hij eenigszins snel aanvoelt
en opneemt. Maar welke verwarring kan dit prachtig en oprecht, bijna reformatorischindringend werk dan aanstichten ? Aarzelend en onder voorbehoud (vreezend
met een simplistisch lijntje onrecht te doen aan deze figuur) ben 'k geneigd te
zeggen : het is de tegenstrijdigheid tusschen een onverholen dorst naar het primitieve en een dapper intreden voor het ethische als levenswaarde.
Voortdurend schuiven het prijzen van de chaos en het vereeren van zedelijke
hoogheid door elkaar. Dat het ethos nooit natuur-geboren is — deze waarheid kan
hier verdekt worden, de diepe nood van het menschenhart, die zoo ergens, juist,
hier inzet, kan verborgen blijven, omdat en voorzoover de levenscritiek toch altijd
in den v Orm van literaire critiek tot ons komt. Het aziatische en het humanistische,
hoe strijdig ook, en vooral waar ze naar Costers uitbundigen aard tot superlatiefvormen worden opgedreven, schijnen in de schoonheid, zooals Coster, die kent,

290

DIRK COSTER „VERZAMELDE PROZA"

vindt, aanwijst en vereert, tot 6enheid opgeheven. Eigenmachtig het voorstellend
alsof, zonder breuk „zielskracht gezuiverde levenskracht" ware, het tragische levensgevoel, dat altijd steunt op het zien van een wet, volgens welke de drager van waarden,
ondergaat aan zijn qualiteiten, ontkrachtend, bezig ons te behoeden voor een
heilzame wanhoop, zoo doet zich deze synthese aan ons voor.
Maar genoeg Dit alles, of liever dit edne, — al mag er op gewezen worden —
kan ons niet verhinderen in te zien, dat in dit proza ongeveer alles te vinden is
wat werkelijk richting geeft aan de literatuur van onzen tijd. Ja, aan de literatuur,
en niet alleen aan de lectuur. Dit is nu precies het groote, de fascinatie, die maakt
niet alleen dat nederlandsche lezers in het heden dit gaan lezen en d at niet meer
willen, maar ook dat nederlandsche schrijvers zoo gaan schrijven en het anders
niet meer willen. Hoe dan ? Dit aan te wijzen zou het bestek van dit artikel verre
overschrijden. Bovendien is het principieel, toekomstrichtend inzicht pas tot voile
klaarheid gekomen in de magistrale inleiding tot „Nieuwe Geluiden" ; al wat daar
te lezen is over het uitsterven van het romantisch verlangen en wat daarmee verband
houdt : het gevaar van een onstuimig, wreed Leven-om-te-Leven, is hier bedoeld.
Begint men nu te lezen, dan is het wellicht 't beste te beginnen met het laatste
stuk : „Werk en Wezen der critiek" (een polemiek met Willem Kloos 1912), daarna
te lezen : „Misbruik van mystiek", (dan, voortgaande, zoo mogelijk hier in te
voegen de lectuur van de apart uitgegeven, in dezen bundel niet opgenomen essay
„Dostojewsky") om dan te lezen „Bij de Oprichting van de Stem." Wanneer deze
lijn gevolgd wordt, (ik spreek tot hen, die met „de Stem" niet meegeleefd hebben)
kan men, om zoo te zeggen, van alle kanten tegelijk in deze bundel beginnen,
al ligt het voor de hand zich eerst te wenden tot wat Coster over zijn overdierbaren genius, de beschermengel en het vast geleide voor al zijn pogen, over
Dostojewsky zegt. Met name de polemiek met Dr. Bierens de Haan geeft een klare
kijk op Costers D. interpretatie.
Waarom wij meest vanal dit boek telkens weer zullen in de hand nemen ? Om het onvergelijkelijk vermogen tot synthetisch typeeren van levende menschen in hun
verborgen totaliteit — de voorbeelden stralen op elke bladzijde u tegen — waarin
Coster de praktijk beoefent van die eerie groote vereering, welke hem beweegt
voor de zielskracht. Hier komen ons de Marginalia te binnen, en wel als kantteekening op zijn eigen levenswerk : „de ziel zelf is geluk" en „de zielskracht, die
in de menschheid woont, weerschittert uit haarzelve aan den horizon des levens in
visioenen van volmaakte vreugde." In de geestelijke werkzaamheid van dit critisch
typeeren is tastbaar aanwezig de vreugde om de ziel, het voelen, het vinden, het
schouwen van de ziel als onbetwijfelbare waarheid, waarde en werkelijkheid. Na
van Deyssel de tweede groote nederlandsche criticus, naast Scharten, Lapidoth en
van Campen, de diepere, vollere, de syntheticus, een centraal hart, een geboren
leider.

HET STERKE ZOMERWEER
DOOR

J. H. DE GROOT.

Nu was het sterke zomerweer
de baas van zomerdagen,
Nu kon de lucht de weelde van
een felle zon verdragen.
Geen kille wind als nauw de zon
den dag had ingekeken.
Geen wolkenpak dat d'eersten glans
versmoorde in z'n deken.
Geen storm, geen hagel, na een dag
van tintellichten zonnelach,
Geen warmte, die bij regenslag
Voor dagen was geweken.
Nu is de zomer nip gegroeid,
En laat z'n buit verdeelen.
Nu is het zonlicht mild en goed
en kan een stootje velen.
De wind krijgt nu geen goede kans
Het stofgoud op to jagen.
En wolken kunnen heusch niet meer
zoo'n sterken glans verdragen.
Al dreigt een dwaze donderkop
de zon met paarsgezwollen krop.
Dan schaterlacht ze om die opgezwollen wolkenkragen.

292

HET STERKE ZOMERWEER

Ach, dat ik als het sterke weer
van heete zomerdagen
De weelde van een groot geluk
Een groote zon kon dragen.
Maar als een dag de zomerzon
M'n ziel heeft uitgekeken
Dan komt al gauw een wolkenpak
En spant er voor z'n deken.
Dan staat direct de stormwind klaar
En jaagt en vaagt met breed gebaar
De mooiste glansen uit elkaar.
Hij laat mij troostloos staren naar
't Geluk dat is bezweken,

WEZEN DER CHRISTELIJKE
LITERAIRE KRITIEK
DOOR

E. G. VAN TEYLINGEN.

Alvorens het bovenstaande in meer beperkten en directen zin te behandelen,
moet ik eenige opmerkingen maken om de beteekenis en de strekking van dit
onderwerp te motiveeren.
De vraag moet gesteld worden en onder de oogen gezien, of het christelijke
publiek zich wel bewust is van taak en omvang der kritiek, die zich richt op een der
belangrijkste levensuitingen, sterker nog, of zij, die voorlichten, wel weten dat
hun voorlichting naar twee zijden schade doet, naar de zijde van literatuur en
publiek, wanneer ze niet gegrond is in een gepaard gaan met breede kennis, fijnaansprekende intuitie en diep geloovigen zin. Zonder twijfel moet het antwoord
hierop ontkennend luiden en het zou niet moeilijk vallen die ontkenning met gegronde bewijzen te staven, wanneer iemand, die op dit gebied niet thuis is, dat
noodzakelijk zou achten. Het is niet zoo moeilijk in deze materie een diagnose
te stellen. Blijft er in 't algemeen onder de breedere lagen van het christelijke
publiek een neiging naar het in zijn oogen soliede verleden en een schroom voor
het „moderne" heden, de groote en kleine christelijke pers, die op andere terreinen
baanbrekend werkte, heeft op dit gebied maar al te dikwijls zich eraf gemaakt
met een kritiek, die als oppervlakkig, zonder diepgaande kennis en doordringende
intultie gekarakterizeerd moet worden. En omdat dit al sinds tientallen jaren de
groote fout is geweest, blijven we in een cirkelgang rondgaan en leidt elke christelijke literaire beweging een kwijnend bestaan, waar de groote meerderheid daarbij
geen aansluiting vindt, er zelfs wantrouwend tegenover staat. En het is vanzelf
al uitgesloten dat onder deze ongunstige omstandigheden ooit een christelijke
literatuur tot bloei zal komen, tenzij ze uit eigen jeugdige kracht deze boeien te
verbreken weet Ze is tegenwoordig als een schoone slaapster en de kritiek heeft
haar niet lief genoeg om haar wakker te kussen ; ze begrijpt haar niet en schuwt
haar oogopslag.
Het is duidelijk dat elke aktie, die bedoelt dien bloei te bevorderen, zich aller-
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eerst rekenschap zal moeten geven van wezen en waarde der literaire kritiek.
Want die, op de juiste plaats op juiste wijze geponeerd, is in staat de publieke opinie
in de goede richting te leiden en den jongen opgang der christelijke literatuur
het noodige zelfvertrouwen te schenken.
De kritiek is een schiftend, keurend en oordeelend doordringen van het subjekt
tot het wezen van het objekt. Ze is dus een van-zelf-sprekende funktie van den
menschelijken geest. In de logika is denken bijna identiek met oordeelen : iedere
menschelijke gedachte, die zich in bewustheid op een objekt richt, houdt een oordeel
in. In dien zin is kritiek geen denkaktie, die een dogmatischen grondslag onderstelt, maar in konkret staat ze niet buiten de dogmatische belijning van het
individueele subjekt. Waar het hier erom gaat het wezen der kritiek naar zijn praktische waarde te bezien, heeft het geen zin om bij een abstrakte theorie stil te
blijven staan.
Wordt dus eenerzijds de kritiek bepaald en gekleurd door de denkende en doorvoelende persoonlijkheid, anderzijds vindt ze haar begrenzing in den aard van
haar objekt. De wereld in haar gevarieerde verschijningsvormen dringt zich aan
het menschelijk denken en schouwen als objekt op. Het was Gods wil, dat Adam
namen zou geven aan al het bestaande, m.a.w. dat Adam zou trachten al het geschapene
kritisch te verstaan. In den naam vond het objekt dan de adaequate uitdrukking
van zijn wezen. Blijkbaar was en is dus de kritiek in principe afhankelijk van den
aard en het gehalte van haar objekt. De natuurwetenschappelijke kritiek b.v. verschilt essentieel van de juridische, omdat beider objekt gebonden is aan eigen wetten
en beheerscht wordt door eigen relaties. Wanneer in het vervolg sprake is van literaire
kritiek, wil ik daarbij dan ook vasthouden, dat de literatuur, als een geheel eigenaardige levensuiting, aan haar kritiek ook geheel eigen eischen stelt, die niet zonder
schade (hoeveel al 0 verwaarloosd kunnen worden.
In de derde plaats is de kritiek ook bepaald door den weg, dien zij te gaan heeft
van subjekt tot objekt, den zwaren weg van het begrijpen en naam-geven. Kritiek
is de noodzakelijke uiting van den geestelijk-levenden mensch. Daarom kan het
niet onverschillig zijn op welke wijze de waardeering van het gegevene gevonden
wil worden.
Wanneer we ons begeven op 't gebied der christelijke literaire kritiek, dan zullen
we, om het wezen daarvan te kunnen benaderen, ons eerst rekenschap moeten
geven van de vereischten, waaraan het subjekt moet voldoen. Het is geen onbillijke
eisch, wanneer we van den kritikus een breede en diepgaande kennis verwachten.
Wel is kennis een rekbaar begrip, maar in het kritische vergelijkingsproces moet
ze toch als een konstante opgenomen worden. Om tot juiste en billijke waardeering
te komen is kennis noodig van de literatuurhistorie en de stroomingen, die haar
tot een levend tijdsbeeld maken, van de figuren, die haar beheerschen, en van
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de gedachten, die vormend op haar ingewerkt hebben. Kennis is noodig van eigen
tijd, die eigen vragen stelt en eigen ideeen opstuwt, en in engeren zin van de
plaats en de relaties, die het objekt heeft binnen de tijdelijke grenzen. In een
woord, kennis is noodzakelijk van de literatuur als de sublimatie van het levensgevoel en levensinzicht der tijden, in haar organischen samenhang van eeuw tot
eeuw, in haar waarde voor het heden. Daarbij moet dan vooral nog komen kennis
van den technischen kant der literatuur en, zooals we later zullen zien, van kritische
werkwijze.
Toch is kennis voor den kritikus niet hoofdzaak. We raken bier aan kentheoretische
vragen, waarop we in dit bestek niet dieper kunnen ingaan. Maar dit mag worden
vastgesteld, dat men Kant's zienswijze, nadat hij 't probleem zuiver gesteld had
op z'n minst eenzijdig acht en taast het intellektueele ook aan het intuitie verkennen
plaats wil ruimen. En bij de literaire kritiek zal de doorvoelenden begrijpende
intuitie altijd hoofdzaak blijven, omdat kunst, d.i. schoonheid, niet intellektueel
verstaan wordt, maar zich richt tot het meest wezenlijke in den mensch, zijn ziel, die
op de geheimste aanraking reageert. Een kritikus, die zijn ziel niet open kan zetten,
om alleen te luisteren, is voor zuivere kritiek verloren. Het intellekt heeft een task,
maar de intuitie is als de antenne-draad, die opvangt en doorgeeft, gevoelig voor
de lichtste beroering. De kritikus moet opvangen en luisteren voor vele menschen,
of hij het geheim der schoonheid hooren zal. En zoo legt de kritiek daarvan
getuigenis af, of de kritikus met z'n gansche ziel aandachtig geluisterd heeft en
dus het diepste wezen van het objekt verstorld.
Men gevoelt dat dit alles niet buiten de persoonlijkheid van den kritikus omgaat.
Want al verstaat hij de kunst van luisteren en al weet zijn intellekt te ordenen,
hij verwerkt toch het gehoorde naar eigen trant. Elk oordeelend mensch staat
onder de kritiek van zijn eigen idealen, in den diepsten grond van zijn geloof. Het
80er individualisme, dat ook nu nog steeds het meerendeel der letterlievenden
in z'n leuzen bevangen schijnt te houden, heeft getracht dit te ontkennen, maar
vond z'n natuurlijke reaktie o.a. in de school van Verwey. Hoe het zij, de praktijk
geeft voldoenden grond voor deze stelling. Er is geen ontkomen aan den drang
van eigen levensinzicht. De mensch wordt niet geleefd naar de grillen van het
verschijnende en eventueele, maar naar dat, wat voor hem de zin van zijn leven
is. Zoo staat de Christen als kritikus onder de kritiek van God. Zijn a priori is dat
de schoonheid een gave is van God, die aan de ziel der menschheid telkens weer
ontbloeit en in voortgang rijpt en vrucht draagt. Zijn werk is het keuren voor God,
zijn norm de waarde voor Gods Rijk. Daarom zal zijn kritiek het kenmerk dragen
van eerlijk zoeken en keuren van schoonheid, om die uit te dragen in breeder
kring. Zijn kritiek is een getuigenis over eeuwige waarden.
Wordt dus het wezen der kritiek grootendeels bepaald door het subjekt, ook
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in het objekt vindt ze haar begrenzing. Is het objekt de literatuur, dan zijn
daarmee voor de kritiek bepaalde eischen gegeven. In de literatuur staan we voor
de schoone ontvouwing van de gedachten en profetieen der menschheid. Ze spreekt
van de worstelingen der volken, de branding der geesten, ze getuigt van den mensch
in zijn grootste oogenblikken en zijn teerste verhoudingen, in haar klinkt de tang
der natuur en fluistert de religieuze mensch z'n diepste peinzingen. Alle zielsgestalten
vinden in haar hun uitdrukking, in vrijheid of gebondenheid. Men achte deze beschouwing niet te idealistisch, want wanneer de literatuur niet, al is het in nog zoo
geringe maat, getuigt van ontroering over God en mensch, in schoonheid en
menschelijkheid, dan is ze geen literatuur.
Zoo kan zich de literaire kritiek, ook de christelijke, bewegen in de historische
en de aesthetische lijn. Waar de materie van het object uit de historie is gegrepen
of gegroeid, daar heeft de kritiek tot taak aan de historie te toetsen. Wanneer een
kunstwerk weergave wil zijn van wat in 't verleden gedacht is en geschied, dan
dringt de kritiek ook daarin binnen en keurt idee en uitbeelding naar innerliike en
uiterlijke historische waarde.
Maar alomvattend is de taak der aesthetische kritiek. Die komt niet zoo zeer
met een vorm der schoonheid, maar tracht eenvoudig en eerlijk schoonheid te
vinden. Het is een werk dat den geheelen mensch vereischt in gekoncentreerde aandacht en gespannen bezinning. Wie veel kritieken leest, weet met hoeveel oppervlakkigheid men zich dikwijls „er of maakt", met hoeveel onbezonnenheid en
onwaarachtigheid men dikwijls:spreekt. Het is zoo moeilijk te luisteren naar een spraak
die niet de eigene is. Er moet veel vooropgezets wegvallen voor men naar de echte
aesthetische kritiek toe is. Maar dan ziet men de juiste verhoudingen en kan men
oordeelend indringen tot de gedachten der tijden. Dan speurt men zoowel hoogten
en diepten van menschelijkheid als sonore klankrijkdom, dan ziet men het leven
in de worstelingen van een menschenziel en de zaligheid van een hart, dat tot
God is gegaan. Dat alles is schoonheid, waar geen onderscheiding tusschen inhoud
en vorm mogelijk is, maar waar de vorm de natuurlijke volgroeiing is van den inhoud.
En toch, wanneer de christelijke kritiek haar taak weet, dan is ze hiermee niet
klaar. Want dan blijft daar nog het oordeel van God, dat altijd weer het konflict
met zich brengt. Het Christendom brengt in zijn absoluutheid ook de literatuur
onder de ethische kritiek en die is wezenlijk de allermoeilijkste, al blijkt ze voor
sommigen juist zeer gemakkelijk. De literatuur spreekt altijd zeer positief in
ethischen zin. Als een dichter denkt over het leven dan oordeelt hij dat leven
naar eigen visie. Zelfs de meest verstokte realist blijft in zijn kunst niet uitsluitend
reproduktief, maar uit zijn levensbeschouwing in de keus van zijn stof. Een kunstenaar
ontkomt niet aan zich zelf. De 80ers hebben altijd het tegendeel beweerd, zonder
ook maar ooit in hun werk de juistheid van hun stelling te bewijzen. Het waren
vooral Verwey en van Scheltema die zich tegen hen keerden en het recht ver-
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dedigden van een kunst, die door een levensbeschouwing gedragen wordt. En in
den laatsten tijd brengen Coster en de zijnen een nieuwe kritiek, de schoonheid
in het hevige leven zelf ontdekkend, maar ze vervallen ook weer in een subj ectivisme, dat de zedelijke waarde tot korrelaat maakt van de schoone verschijning,
zonder den objektieven zedelijken eisch aan te durven. Inderdaad is dit een groote
vooruitgang, maar ik wil toch vasthouden, dat het leven niet eigen wetten stelt
en dat alleen daar ware zedelijkheid en ware menschelijkheid is, waar het leven zich
konformeert aan de eischen van God over dat leven. En de kloof die tusschen
deze onverbiddelijke eischen en het belijden der menschheid in schoonheid geslagen staat, wordt alleen overbrugd door geestelijke, d.i. geloovige, verdieping.
Om dit alles zal de ethische kritiek steeds verschillen in levensovertuiging bloot
leggen, zonder die tegengestelde overtuiging als een beletsel tot schoonheid te brandmerken. Maar het merk der gezuiverde schoonheid zal zij geven aan die kunst, die
van de aarde tot God gekeerd is, die gelouterd is in het verstaan van haar roeping:
alleen een belijdenis te willen zijn van wat uit God is en de aarde beroert.
Ten slotte is de christelijke literaire kritiek ook bepaald door haar methode. Ik
kan mij bepalen tot eenige algemeene opmerkingen, omdat een meer diepgaande
behandeling van vragen, die bij deze materie zich voordoen, buiten bestek mijn valt .
Coster heeft in zijn „Marginalia" gezegd : „In de jeugd wordt de schoonheid,
dat is het schoone zien der dingen, aan den mensch gegeven, in later jaren wil
zij nog slechts veroverd zijn." Met voorbehoud van wat ik reeds gezegd heb van
Coster's beschouwing over de verhouding van schoonheid en goedheid, blijft toch
deze diepe gedachte, dat schoonheid veroverd moet worden. Dit wijst m.i. de juiste
methode aan voor literaire kritiek. Immers, kritiek is uitgaan op een veroveringstocht om waardevolle dingen te vinden. Wanneer de kritikus zijn objekt tot zich
heeft laten spreken, dan gaat hij schiften, keurt zin na zin, gedachte na gedachte,
zondert de details of van het geheel en dringt zoo tot de kern door. Dit is een
moeizame bezigheid, die een geheelen mensch vereischt, maar hem toch misschien
veroveringen schenken kan, zooals van Deyssel die in z'n jeugd gekend heeft. Eerst
wanneer de kritikus tot die kern is genaderd, tot het wezenlijke van wat de auteur
te geven had, en alles in eigen verband heeft gezien en gepeild, eerst dan begins
zijn oordeel zich te vormen en levert hij de echte, d.i. immanente kritiek. Dat is de
ware christelijke kritiek, die met voorzichtigen schroom elke Goddeiijke gave benadert.
Zoowel van christelijke als van „moderne" zijde worden deze eischen maar al te veel
voorbijgezien. De christelijke pers geeft staaltjes van literaire kritiek, die bewijzen
dat de schrijver de eerste stap tot verovering nog niet gedaan heeft. En de moderne
pers levert dikwijls kritieken, die in dit opzicht voor de christelijke niet onderdoen,
ze zijn alleen meer arrogant.
Men zal
dat elke kritiek, zoo opgevat, zelf weer een kunstwerk wordt,
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want ze vertolkt een ontroering, ook verstandelijk, door leed of vreugde aan haar
voorwerp beleefd. Wel blijft ze altijd eenigermate subjectief (zie hiervoor), gelukkig !
dat is het recht van de persoonlijkheid.
Zoo zijn daar, om eenigen te noemen, Querido, met zwier van woorden en druk
gebaar, in kleur van beelden verhalend van zijn bevindingen, hartstochtelijk doorleefd ; Scharten, voortgaand van detail tot detail, ieder woord wegend, keurend,
iedere gedachte toetsend met precieuze voorzichtigheid ; van de Woesteyne, diep
geestelijk peilend, van schier volmaakte belezenheid en toch altijd teruggaand op
den kunstenaar zelf, steeds bezonken van oordeel ; Coster, als een vertwijfelde wegbeukend alien waan alsof kunst bestaanbaar was zonder de stowing der menschelijkheid, fijnzinnig denker over het leven, edel van allure, maar onmatig soms in zijn
waardeering en verheffing van Dostojewski.
En zoo zijn daar ook, de enkelen van christelijke zijde, die dikwijls op verholen,
weinig-gezochte plaatsen, trachten den juisten weg te vinden om het hooge doel
te bereiken.

Samenvattend vind ik dus als het wezen van de christelijke literaire kritiek dit,
dat ze is de zeer persoonlijke geestesaktie van den Christen, die zich, binnen haar
natuurlijke grenzen, richt op de literatuur, om daaruit te veroveren en vast te leggen
die eeuwige waarden van schoonheid en menschelijkheid, die door God, als de Bron
van alle schoonheid en de Fontein van alle goed, daarin gelegd zi)n.

HENRIETTE ROLAND HOLST
EN „HET OFFER"')
DOOR

W. TEN KATE JzN.

Er kornt een periode in het leven van elk denkend mensch, als de eerste jeugd
voorbij is, dat hij persoonlijk voor het Leven komt te staan.
Geen aannemen-op-gezag bevredigt meer : eigen zien en eigen denken, drijven
tot zelfstandig oordeelen en toy persoonlijk besluiten. Bij sommigen kost dat
de worsteling van jaren, bij anderen duurt het de flits van een ondeelbaar oogenblik. Wat zij leerden van anderen, donkert weg als de flauwe lampschijn bij het
binnenstortend licht der Ochtendzon, nu zij zien plotseling en overweldigend —
het Leven ; daar staand hoog-torenend geweldig huiveringwekkend — heerlijk
mysterieus van donkere pracht.... of ook wel angstwekkend in dreigende
realiteit : zoovele visies, wisselend naar geaardheid en milieu.
Dan is er bij velen een blij verwachten : idealen bouwen zich van zedelijkheid
en recht — van bot materialisme ook te vaak helaas. Voor de besten met hun
hooge opvattingen droomt een aarde open, door zuivere deugd en zuivere zede
gebouwd tot een tempel van blanke, stralende heerlijkheid : hun schijnt de natuur
volmaakt : de zoel-groeiende lente, de fleur- en geur-gedrenkte zomer, de aarde
in haar herfstdroom en de blankgetooide winter zijn in hun ziel een ongerepte
zuiverheid. De menschen lijken hun de dragers van stil-glanzend zieleschoon en
de enkele verclOOlden met hun hard-wreede oogen schijnen hun gevallenen, wien
zij straks in hun wijde mededoogen toe zullen roepen het schallende verlossingswoord.
Zij zijn de jonge, onervaren droomers, die slechts zien het schoone leven, dat
hen roept I —
Edoch ! — zij hadden niet bemerkt in den zengenden zomer het sappige gras
verdord tot grauw-droog hooi, de gouden bloeme-harten verflenst, het frissche
boomenloof bestoven en vervuild, straks weggewerveld op de woedende herfststormen. Als de bloei der aarde doodging in de ijzige kilte van den winter, dan
1) Uitgave : W. L. en J. Brusse's Uitgeversmij.
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had de idealistische droomer zijn oog en hart gesloten en zich teruggehaald in zachtstreelende herinnering, de blije beelden van verganen zomertijd en hoorde hij nog
't zachte praten der abeele-blaren rond het avondlijke zomerhuis.
En van de menschen zagen ze niet het sluw-belagen van elkaar, 't vertrappen
van den een den ander in wilden brood- en goud-strijd — totdat het hen greep,
dat alles : der wereld zwart, der wereld nacht, hen — persoonlijk — met onverhoedschen grijpstoot in de borst en zij wankelend en hijgend steun zochten. Het
was er : ze hadden het niet willen zien, hun lichtende blik was eroverheen gegleden ; en toen het al hooger rees, als een donker monster, dat hen loerende belaagde, hadden zij gelachen met gewild-luiden lach — Maar nit : het was er
Met ontzetting zagen ze rond : ze waren er overal : de vijandig-loerende haatoogen
en het wreede, donkere overal ! De snijdend-kille aardewind woei hen aan,
omwervelde hun hoofd, en M het vergaande, het rottende, het vuile-vunze, omgrijnsde hen ....
Nachtzwart sloeg over hen heen, als golven
golven, die hen verspoelden in
het eindelooze, in het niet.
Dan — na d'eerste doffe duizeling gaat de ziel haar zware worsteling aan :
dan spannen zich alle innerlijke krachten : het gaat om 't zijn of niet zijn ; het
gaat om 't behoud van 't ideaal.... of 't weggeslingerd worden in dof-cynisch
ontkennen van alle hooger waarde: het is de oude strijd van alle mensch-geslachten,
als het individu zich niet gewennen kan aan de gebrokenheid der zichtbare wereld,
dock zich opgestuwd voelt tot de zaligheid van het absoluut-volmaakte.
Wanneer dan de blik gevangen blijft door het zwarte, de verdervende macht,
en niet wint het hooger zicht op den lichtenden achtergrond, dan gaat het leven
ander in 't versterven van alle idealistisch streven en 't hart vult zich met verdovend
pessimisme : dan sterft de lach en wordt de grijns geboren : voor milde humor
komt de bittere spot. —
Doch niet dikwijls geeft het ideaal zich zoo gewonnen : zoovele zoekers gaan
door 't leven : gevoelend de duistere macht als een geweldigen druk, niet kunnend
toegeven nochtans, omdat ze, diep in zich, weten dat andere, dat getuigt van het
hoogere, betere. Zij zoeken een bevredigend zicht op het zijnde, opdat de chaos
zich voor hun oogen ordene tot een kosmos, opdat zij lijn gaan ontwaren in de
verwarring van het heden.
En nu is daar Henriette Roland--Hoist en vanaf haar eerste werk is er in haar
gedichten een openbaring van het conflict tusschen het bestreefde ideale en het
geconstateerde gebrokene. Waar zij zoo bij uitstek lyrisch is, komt deze wrijving,
die haar diepste wezen in roering brengt, steeds weer tot uiting. Zij legt zich
maar niet neer bij een objectief constateeren, dat die tweeheid er nu eenmaal is:
zij kan dit niet. Immers : zij is een dier zoekers, die niet rusten kunnen, aleer
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zij de harmonie van uiterlijk en innerlijk veroverd hebben. De sociale misstanden,
waaraan zij allereerst de schuld geeft van die breuk in het heden, gaat zij theoretisch
en practisch te lijf : zij wordt socialiste, communiste : ze droomt van een blijde
toekomststaat in een zalig „eens", dat soms zoo dichtbij lijkt, soms zoo ver wijkt
naar wazige kim. zij wacht het van een wekken van al 't schoone en goede in
den mensch, van een verwinnen — door de persoonlijke kracht van het individu,
gesteund door zijn genooten — van het donkere, verdervende, verstorende op
deze aarde. Zoo ziet zij dan den kosmos, die correspondeert met haar innerlijk
ideaalbeeld, in een wellicht zeer nabije, misschien zeer verre, toekomst, waarheen
reeds de lichtende lijnen strekken door het donkere heden. Zoo bestaat haar verzoenend zicht hierin, dat het zwarte „nu" haar slechts een doorgangsstadium is,
waaruit reeds de grijpende armen omhoogslaan naar het licht, dat komt.
In „Het Offer" manifesteert zich weerom een phase van die worsteling mar
het licht. Het is een evene neergang, een deceptie, haar door den loop der gebeurtenissen gebracht. Weer een trachten naar harmoniseering, een invoegen van
een eerst-strijdig element in het bouwsel van haar schoonen levensdroom. Wat
toch is het geval ? Daar leeft in haar, als een der bestanddeelen van haar
idealen toekomststaat, de absolute ongeschonden Idee der onbeperkte menschenliefde, en diens volgens de eisch tot mijding van alle geweld tegen den evennaaste,
van alles wat den broeder kan deren. In die wijdstrekkende menschenliefde omvaamt zij ook den „vijand". En wat nu, als straks die „vijand",
dat is : de verdoolde, onwetende, door slechte meesters gedrevene wanneer die komt, om de
jonge sovjet-republiek te gronde te slaan, wat dan is de plicht der gelukkige bewoners van den nieuwen staat ?.... Stil : Victor, de blijde, moedige pionier van
het nieuwe heil zal het U toonen. Met zijn jonge, bezielde bruid waagt hij zich
tot in het leger van den vijand en zij beiden weten met hun bezielend woord de
harten der vijandige belagers te ontvonken voor hun geluk, zoodat uit den mond
van duizenden het „broeder"-woord hun tegenklinkt en de belofte hun bezworen
wordt van niet met hen te zullen strijden. — Zoo keeren dan de twee met vroolijken
moed weerom, wachtend in vertrouwen den komenden strijd, die geen strijd zal
zijn. Zingend trekken straks Victor en de zijnen ongewapend den vijand — neen :
den broeder tegen. Zingend doen de bruiden hun geleide, keerend in hoopvolle
wacht.... tot de tijding komt, dat zij allen liggen verslagen, als halmen ten tijde
van den oogst....
Ziehier het probleem !.... En de oplossing ?.
De dichteres ziet het zoo : bij 't eerste vernemen der vreeselijke tijding wil
alles te wapen ; op de inspraak der natuurlijke dierlijke drift gillen alien om wraak
Vergeten is voor een oogenblik het nieuwe ideaal. — Dan komt weer Oestoichyw op,
dat is hij, die de oplossing der dichteres verkondigt. Hij is de politicus, die zijn
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menschen kent ; die allereerst met meegaande, zacht-leidende praat de gemoederen
berustigt, allengs dan de nieuwe ideeen uit, van te moeten gaan het geleidelijke
pad : niet ineens met een slag zal 't doel zijn bereikt ; nog zullen zij te kampen
hebben met wederwil en onbegrip.... en zoo zullen zij ook niet opeens de oude,
verachte, geschuwde middelen kunnen missen tegen de haat en wraakzucht der
zich-werende „meesters." Nog zullen ze bijwijlen moeten heffen het wreede, wondende zwaard en treffen — zij het met bloedend hart — den onwilligen tegenstander.
Het zal niet plotseling gaan den weg den berg omhoog : hen zal wellicht voeren
de wendende, kronkelende baan — toch steeds Opwaarts tot het licht.
We vinden hier dus een tijdelijke concessie aan de gebrokenheid. Niet plotseling
kan volgens het inzicht der schrijfster — de absolute eisch der Idee nog gehandhaafd worden en we voelen, dat het haar strijd moet hebben gekost dit tee
te geven. Nog zal het gaan onder het plengen van veel bloed en tranen wellicht,
soms veroorzaakt ook door „broeder"-hand, doch een anderen uitweg ziet zij niet.
Het is de verbeelding van een brok zieleleven der dichteres, die ons hier geboden wordt : ziele-„/even" dat wil zeggen, dat het doortrild is van emotie. Er
is een heftig-strevende gang in dit werk ; de monotone deining van het rythme
geeft er iets dwepends aan, joist door de egale eentonigheid ; regel bindt zich enjambeerend aan regel in stadigen voortgang : het is de stem van een, in extase
starend, naar het licht, de armen als grijpend gestrekt.
Men noemt het een ideeen-drama. Vanuit ander oogpunt past eveneens de term:
lyrisch-drama. Alzoo in elk geval is het een „drama", tenminste wat den vorm betreft. Ook naar den inhoud ?.... Men pleegt aan „het" drama den eisch te stellen
van een zekere objectiviteit. Verschillende personen verbeelden er tegenovergestelde
partijen. Ben allicht zal de vOOrliefde van den schrijver bezitten. Toch moet deze
z(56 objectief zijn, dat hij ze alle tot haar recht doet komen, van ze alle een stuk
levende werkelijkheid maakt ; en dit is alleen mogelijk als hij zich voor een oogenblik met elk in 't bijzonder vereenzelvigen kan.
Hoe is di g nu in „Het offer" ? — De hoofdpersonen : Victor en Oestoichyw,
vertegenwoordigen beide persoonlijke ontwikkelingsphasen der schrijfster : Victor,
dat is de drager van haar vroegere hopend geloof aan een direct-het-winnende
schoone Idee — i.c. die der absolute menschenliefde ; Oestoichyw, dat is haar
nieuwe weten, dat het zóó niet plotseling zal gaan. In beide spreekt zij dus het
zuiver-eigene uit. Als polaire kracht tegenover die der zichzelf-vergetende liefde
tot den naaste, treedt een oogenblik de brute, natuurlijke drift op, als tijdens de
vreeselijke versiagenheid om Victors val de gillende kreet om wraak omhoogschreeuwt,
en ook dit is een stem, opstijgt uit het zelf. In zooverre dus konden haar
personen levende wezens geworden zijn. Dat wij ze niet als zoodanig aanvoelen heeft
andere oorzaken.
Een tweede eisch, die doorgaans aan het drama gesteld wordt, is die van de
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noodige actie. En ja, wanneer we hierop den nadruk zouden willen leggen, dan
zouden we moeten spreken van een hopeloos falen, want waar is de handeling?
Het stuk is een compositie van stem en tegenstem, van koor en wederkoor ; gebeuren doet er bijna niets, hoogstens hooren we de verhalen van wat gebeurd is
ergens ver.
Moeten we dus spreken van een mislukking ? — Haar sprekers staan slechts in
zooverre levend voor ons, dat wij hun uiting doortrild voelen van een diepe innerlijke
bewogenheid, maar hun persoonlijkheid blijft overigens geheel in het duister, wij
zien slechts Une zijde van hen, nergens bemerken we hun kosmisch bestaan :
het zijn tenslotte niets dan voor de gelegenheid vaag-belichaamde ideeen. Het is
wel nooit de bedoeling der dichteres geweest om er een drama in den bovenbedoelden
zin van te maken. Zij zocht een wijze van uiting, die haar het best voegde voor
de verbeelding van haar thema. En waar nu een drama bij uitstek geschikt is voor
de weergave van den strijd tusschen twee polaire krachten, greep zij dus dezen
vorm. Doch
vrijmachtig kunstenares als zij is, om ook naar den vorm een
werk te scheppen naar eigen wil en keuze nam zij alleen die elementen van
het drama, die haar dienstig waren. En dan allereerst de indeeling in bedrijven,
ze koos personen, die haar sprekers zouden zijn, latend hun wezen verder geheel
in het duister, wijl haar eenig doel was : zdf-uiting ; ze gebruikte den dialoogvorm
om door redeneering de tegengestelde machten te kunnen doen geraken tot een
vergelijk en — als zuiverste aanpassing aan haar wezen greep zij met vreugde
de koren om haar lyrischen aard tot meest volkomen uiting te kunnen brengen.
Z66 ontstond tenslotte ons drama : een tusschending, waarmee categoriseerende
dogmatici geen raad weten, maar dat t Och tenslotte werd, in vele opzichten, tot
een bewonderenswaard kunstwerk.
Dat het ook zwakheden heeft — ik zal de laatste zijn om het te ontkennen. Niet
steeds is de evenmaat betracht. Het draagt in alle opzichten het kenmerk van een
gevoelswerk te zijn. Ware monumentaliteit eischt beheerschtheid, een wegend
afpassen van bestanddeelen. En dit laatste is hier over 't geheel zoek. Sommige
monologen zijn abnormaal lang ; niet steeds staat tegenover een stem een gelijkwaardige tegenstem. Men heeft dit euvel als een inhaerent element van haar vrouwzijn betiteld, dat haar tevens soms de maat van het gevoel doet doorslaan tot den
grens — soms zelfs tot over den grens — der sentimentaliteit. Haar beelden hebben
vaak iets gewrongens, krijgen anderzijds zoo nu en dan jets cliché-achtigs, vooral
als men haar vorige werken mee in de vergelijking betrekt.
Doch — wanneer men leest, wordt men zoo opgenomen in dien wonderen
fascineerenden stroom van haar eentonig-deinend rythme, die geheel haar werk
beheerscht, dat men de zwakheden niet bemerkend, zich mee voelt gesleept onder
de bekoring van haar dwepende, extatische stem, zoodat de fouten alleen bij
latere, rustige beschouwing zich opdoen.
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Luisteren we tenslotte naar eenige fragmenten, die ons jets van de schoonheid van
„Het Offer" kunnen openbaren ; dat het ons opwekke tot zelfstandige lezing van
het geheel.
In de groote hal van het gebouw van een arbeidersraad in Sovjet-Rusland is een
groote schare van arbeiders en arbeidsters tezamen. ze zangen hun vreugde uit om het
bereiken van het voorloopige doel : het stichten der sovjet-republiek in 't eigen land.
De koren wisselen elkaar af, antwoordend, aanvullend; uitend de blijdschap van
den enkeling zondert een stem zich af, stijgend in bewogen rythme.
Doch naast die vreugde is er een ander element in hun zangen : het verlangen
ontwaakt om het voor-zich-zelf-behaald geluk nu ook uit te gaan dragen verder
de wereld in, om den zwoegenden broeder, die nog pijnt onder het oude, zwaar
wegende juk, eveneens te reiken de helpende hand, om hem om hoog te rukken
uit het slijk, en samen te staan als vrijen met lichtenden blik.
Hoor, hoe die stem het zegt :
. . „zoolang wij eenzaam zijn is onze vrijheid
een nest gelijk dat hoog in boomtop zwiept"....
. . . „zoolang de vrijheid eenzaam is op aarde
speelt met haar de macht aller vreemde heeren
als met een nestje overmachtige wind" . . .
De kreet klinkt :
•
„Komt laat ons gaan geliefden, talmen wij niet ;
met al wat wij wonnen, willen wij broeders verrijken,
hun schenken wat onze schare heerlijk bezit"....
Het zijn stemmen vol enthousiasme, vol blijden moed, als wilden zoo met open
armen, ze den broeder tegentreden in de zekere overtuiging, dat op 't eerste woord
deze zou grijpen de hem toegestoken handen. Maar Oestoichyw spreekt : de wereldwijze, gereserveerde, wiens stem en blik jets cynisch hebben gekregen onder de
vele ervaringen van het dikwijls-wreede leven, toch diep-in niet minder vervuld
van het schoone ideaal, waarnaar zij alien streven.
zijn koele stem dempt hun al-te-vurige geestdrift :
•

„O makkers, die strijdend vrijheid verwierft,
hoe slecht begrijpt ge nog der vrijheid wezen,
haar wanend een geschenk, dat men kan dragen
tot andren, ontvangen uit andrer hand !"... .

•

„Wij hebben niets te geve', o mijn genooten,
hebben enkel te wekken weerklank
van den wil die ons zelf doortrilt"..
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„wij moeten dit volbrengen, make' in hen
vrijheidswil van een vonk een vlam, of wij
gaan onder, eenzaam gaan wij onder"....

Dit zal de blijde boodschap
Hoe zullen ze nu den weerklank wekken gaan ? !
.zijn, die de doffe oogen op zal doen slaan in vreugdevolle verwachting :
•
„ „In Rusland is de arbeid vrij geworden
en vrede biedt hij alien volken aan." "....
„Aan alien" is 't gericht en alien hooren 't,
en alien zien den dag dat zij het hooren
glimlachend opstaan, als een jong gelaat
van hoop en teedere beloften glanzend
na d'eindelooze reeks loodkleur'ge dagen
die kwamen aangekropen, alien eender,
alle overtogen van het waas-des-doods"....
Hoort ge wel hoe zijn stem, die zoo koel, zoo verstandelijk, redeneerend-zakelijk
kan zijn, doortrild wordt van diepe ontroering als hij spreekt van het komende hell!
Spontaan, meegesleept weer in naieve opwinding, vast het koor van arbeiders
in, doorhollend in lyrische opgetogenheid :
„wij roepen, en het groote moorden houdt op
. •
zooals ophoudt een erge sneeuwjacht
de menschen herademen, zij komen uit hun huizen,
zij loopen hun huizen uit met blijde oogen
to genieten de stilgeworden lucht !...."
Zien we niet, in onze gedachten, een Oestoichyw staan, met een glimlach op 't
gezicht, even lichtelijk den schouder opschokkend, omdat ze hem toch nooit zullen
begrijpen, omdat zij het altijd maar wilien grijpen, z645, vlakbij — en hij, de zoo
dikwijis ontgoochelde, weet het, dat het zal gaan fangs het kronkelend pad in
moeizame stijging van wellicht jaren — jaren.
Neen, zij, zij zullen het nooit vatten, tot ook voor hen de ontgoochding komt
Zij zingen maar, alsof de glanzende dag reeds openbioeide aan de kim. —
Een stem zegt :
„O wisten wij of onze broederlijke tijding
•
de makkers ginds bereikte en of zij vond
open hun hart o konden wij verblijding
zien ontluike' op hun wangen en om hun mond !"..
en een vrouwestem :
„O wisten w' of achter het trieste gore
•
niemandsland in de donkre loopgraven,
. •

„
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die waren levend-dood worden herboren
en aan elkaars gelaten zich laven !"..
Dan komt Victor : die zelf den bitteren nood der loopgraven heeft doorleefd,
die diep de moedelooze oogen der strijdenden heeft binnengestaard, die weet wat
in die oorden, waar alle schijn en leugen verbleeken voor 't vale aanzicht van den
dood, wordt doorleden : hij verhaalt hoe het in de holle oogen is gaan glanzen van
een hoopvol licht, toen de tijding tot hen kwam :
... „de arbeid is in Rusland vrij geworden
en vrede biedt hij alien volken aan !"....
■■•••■•

•.

■• ■• ■

Wij zagen elkaar aan en spraken niet,
Maar 't was of de gezichten anders werden ;
Jonger en voller als bij tooverslag
en op elk bloeide open een schoone bloem
die daar in jaren niet gebloeid had. Zacht
gloorde een zilveren glans door de misten ;
de lucht werd stil en rein....
Van weerszij gaan de strijders tot elkaar : vijanden niet kameraden !
• • • • Het lang gekluisterd meegevoel verscheurde
met 66nen ruk zijn toomen, vloog vooruit
en gouden kreet vulde met klank de lucht
„kameraad"
.•
De jubelende koren breken uit in blijde zangen, als hij zwijgt.
En dan : hoe anders weer Oestoichyws stem, als hij kalm en beheerscht gaat
ontvouwen wat de raad besloot, als hij aantoont hoe der oude meesters macht is
gebaseerd op leugen en geweld, als hij daartegen het eigen ideaal doet glanzen
in fonkelende schoonheid. Hij vertelt, hoe besloten is, dat zij zullen trachten met
bondgenoot en vijand te beraden over den vrede, desnoods alleen met hulp van
Midden-Europa samen pogen dezen te verkrijgen. Daarnaast echter zullen mannen
als Victor gaan onder de strijdenden, om zó — van boven en beneden of te sturen
naar het doel.
Victor en Ljoeba, zijn bruid, bieden zich vrijwillig aan voor dit laatste gevaarlijke
werk. Hun ouders, hun thuis, het veilig-warme, zullen ze laten om te gaan daar,
waar wellicht de dood hun wacht.
Hoor, hoe Vera, de moeder van den moedigen pionier, den eenig-haar-gebleven
zoon heenzendt ten baat van alien, al bloedt heur hart ; hoor haar wrakke, oude
stem vertellen het verhaal van haar smarten, maar ook van haar blijde hoop :
Victor, mijn zoon,
jou alleen heb ik van mijn kinderen over :
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de oorlog heeft ze allen doodgemaakt.
Mijn zonen vielen ; op de groote vlucht
erbarmlijk ging mijn dochtertje te gronde.
En ik bleef kinderloos, berooid-alleen.
Maar ongedeerd kwam jii gistren terug
Mijn oude armen omvatten je sterke
Jongwarme lijf ; mijn oude handen streelden
een dag en een nacht je goede gezicht.
In mijn oude hart groende de lente,
Warmte bevloog mijn kil-geworden bloed.
En nu moet ik je opnieuw laten gaan,
Zelf stuur ik je uit tot nieuwe gevaren,
Zelf zeg ik : ga....
En luister dan ook even, hoe Victor's bruid, Ljoeba, zich uit :
.... Victor, mijn vriend,
ik zag den dood nog nooit in 't aangezicht ;
ik weet niet of mijn hart voor hem zal beven ;
maar gisteren pas kreeg ik jou terug
en nu je weer verliezen, kan ik niet :
samen met jou, dat weet ik, wil ik leven,
en als het moet samen sterven met jou.
Waarop straks het koor invalt met breede rythmen, waarin we de wemeling veler
stemmen meenen te vernemen :
In vertrouwen, in vertrouwen zullen wij wachten
en gedenken in blijden moed ;
zullen uitzenden tot U goede, sterke gedachten
doorgloord van stralenden gloed.
In het tweede bedrijf komt dan de ontgoocheling : eerst die van de blijde hoop
op Oestoichyws slagen bij de hooge heeren der Europeesche politiek : het plan
van boven of liep uit op een hopeloos falen. En Victor.... ? Hij schijnt het doel
te hebben bereikt : bij handslag beloofde de broeder van de overzijde, de krijger
van het centrale leger, om den strijd tegen de jonge communisten-maatschappij te
weigeren : van beneden-af alzoo succes. In blijdschap is het tweetal : Victor en
Ljoeba, teruggekeerd, de stemmen van vreugde doorklankt.
De bruid verhaalt van hun tocht :
Wij zaten rond het flikkervuur : 'k zag op
tot hem die het broederwoord had gesproken ;
zijn ingevallen kaken trilden :
hij zei : „'t is waar, wij hebben veel gezondigd
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aan u makkers, en aan de Fransche' en Belgen
door onze lijdlijke gehoorzaamheid,
maar zoo lage schurken zijn wij niet
dat w' op meesters bevel ons zouden storten
op u, die voor het socialisme strijdt
en bloedt en sterft. Wij zullen liever sterven
dan dat te doen."....
Het is slechts een fragment uit hun reisverslag en n Og zijn ze druk aan 't verhalen, als — o bittere ontnuchtering I een bode aan komt rennen met de tijding :
Makkers, verraad.... zij komen, de vijand komt....
Victor en Ljoeba, ze willen, ze kfinnen 't niet gelooven, en tenslotte is het de
dichteres-zelf, die het niet aannemen kon. Die twee houden vol, dat
zij komen als broeders, zij zwoeren ons niet te verderven....
Victor met de zijnen trekken hen straks ongewapend tegemoet. We hebben hier
m.i. het mooiste en eigenlijk ook het hoogte-punt van het werk : hier komt de
wending. Tot nog toe zijn het Victor en Ljoeba die de opvatting van Mevr. Roland—
Hoist versymboliseeren, en bij den ondergang van haar held geeft ook de
dichteres haar ideaal op van den rechten weg-omhoog, van het zoo — met een slag
veroveren van den nieuwen ideaal-toestand en worden Pawlow en Oestoichyw
de vertolkers van haar ideeen. De eerste heeft het reeds verkondigd, dat men het
oude middel van wapengeweld te keeren met wapengeweld niet opeens bijzij kon
schuiven, maar nog wint het Victor's stem en de prachtige tang van Ljoeba zingt
hem en de zijnen het afscheid toe :
Nu is de tijd : nu knielen de zachte bruiden ;
voor den geliefde knielt elk harer neer
en neemt zijn hande' en ziet hem diep in d'oogen.
Naar buiten vloeit als staamlende geluiden
Wat welt zoo schoon in de innerlijke sfeer ;
de harten beven, met den gloed overtogen
van een nieuw willen, sterk en teer.

State omsuist de zeegnende handen der vrouwen
de harten schieten aaneen tot een stralend hart
suizelend brandt de vlam van groot-vertrouwen :
„Wij gaan de nieuwe wereld baren en bouwen ;
Wij brengen menschheid de gave, die menschheid mart."
1• ■•••••••

Lees het in zijn geheel, dat lied der zelfverloochenende menschenliefde, en ga
dan door met het derde bedrijf. Dan zult ge, als de dichteres, de bitterheid ervaren
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van de botsing tusschen de absolute, v el-schoone Idee, en de harde, wreede
realiteit :
Juichend zingt het koor der doodgewij den :
Wij bouwen op de kracht van het getuigen ;
hier wappert uit een nieuwe wereldviag ;
de makkers zal verwinnen lied en lach :
wij zullen samen in de vrijheid juichen.
En nog het derde bedrijf vangt aan in hoopvol wachten, tot een arbeider aan
komt snellen ;
Verloren....
de geweldige weerslag, die al hun hopen vernielt.
Van Victor zelf luidt zijn verhaal :
Hij prevelde : „zegen
Ontbloeit".... ik boog over, om meer te verstaan ;
ik zag zijn lippen nog even bewegen,
een glans kwam naar zijn oogen gestegen....
In dien glans is hij heengegaan.
Het is de wilde stem van het bloed, de stem van het ten-doode-gejaagde dier,
dat plots terugsteigert en woest de klauwen uitslaat tegen den belager, wanneer
Ljoeba zich opwerpt als de spreekster voor alien :
Makkers, een wapen.... ziet : mijn handen beven niet ;
ik ben kalm van een ijzige kalmte ;
mijn hart voelt strak en donker als een bevroren stroom,
Ik zal niet siddre, als ik hoor den zang der granaten,
ik zal niet schreeuwe' als ik mijn staal
stoot in het lijf van eenen mensch....
Vergeten is voor een wijl het glanzend ideaal der broederschap, slechts de haat
beheerscht hen alien. Oestoichyw alleen, de uiterlijk zoo koele, wereldwijze, glimlacht meelijdend en schokt weerom den schouder ; het is een zware taak om
de wild-opsteigerende driften te beteugelen, maar het is er een, die hij toch met
succes volvoert. Zacht-leidend, mee-pratend eerst, weet hij zijn menschen weerom
te brengen, waar hij wil, weet hij de donkere stem van het bloed weer te dempen
en hen op te doen staren naar het gouden ideaal, dat hij voor hun oogen schitteren
doet, al doet hij het stralen in een wazige verte. Want nu — het is weder de
dichteres, die zelf uit hem spreekt gaat hij hun duidelijk maken, dat wei het
ideaal is, het absoluut-geweldlooze, maar dat voorshands het geweld ook aan hun
zijde nog niet te missen is. Doch niet met haat en wraakzucht in het hart zullen
ze mogen strijden, het hanteeren van het zwaard zal gaan met eigen bloedend
hart.
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Wij moeten 't vredes-smachten diep in ons
terugdringen, het groote doel ter wille,
een langen tijd, een langen, langen tijd.
Wij moeten strijden, bloeden voor de vriiheid....
Door worsteling en strijd weet Oestoichyw ze tenslotte zijn weg to doen aanvaarden, zoodat die oudere vrouw het zingen gaat :
Wij aanvaarden den weg in zigzaglijnen,
Wij betreden de slingerende baan :
in kommer en nood zullen wij gaan
en al die anderen ook, in nood, in groote pijnen.
Nog eenmaal klaagt Ljoeba :
.... Het had kunnen zijn een korte verscheuring,
een ratelslag waar de aatde van trilt,
en dan de klaarte en de zachte kleuring
van morgenlicht, en de groote hartenbeuring....
Waarop Pawlow's verbeten korte antwoord :
Maar gij versaagden hebt het niet gewild.
Het einde is tenslotte het vertrouwend verwachten van het oogenblik, dat de
broeder komen zal.
Vertrouwend dat gij ten leste zult komen,
Geestdrift U omhangend, een fonkelkleed
slaafsheid verteerd in Uw bloed en zijn stroomen
glanzende, tot de daad gereed.
Zoo vertrouwend blijven wij zwijgend wachten
aan de grenzen van deze duisternis,
standhoudend tegen vijands overmachten
tot het uur van uw herrijzenis....

BOEKBESPREKING.

DE SAGA VAN GISLI DEN VOGELVRIJVERKLAARDE
Een IJslandsch Verhaal, vertaald en ingeleid door
Jan de Vries. Uitgegeven te Lochem in het jaar
1925 bij de Zonnewijzer.
De IJslandse saga's vormen een op zichzelfstaand zeer merkwaardig literatuurgenre. Het zijn
historiese verhalen zonder grote historiese gebeurtenissen als Joel ; ze geven de geschiedenis van
naar IJsland uitgeweken Noorse geslachten. Meestal wordt de levensgeschiedenis van een persoon
uitvoerig verteld, waaraan dan in korte trekken voorafgaat de geschiedenis van zijn voorgeslacht,
of van de familie, waartoe de held in intieme betrekking komt.
Deze verhalen zijn ongeveer 200 jaar na de laatste sagagebeurtenissen opgeschreven. Daartussen
valt een tijdperk van mondelinge overlevering. De opstellers van de saga's hebben over het
algemeen de kunst verstaan van de overgeleverde gebeurtenissen een boeiend verhaal te maken
waarin alles gegroepeerd is om een centrale gebeurtenis. Ze munten uit door een sobere, maar
zeer direkte stijl, een buitengewoon goede psychologiese doordringing in de karaktertekening
en een levendige, zeer suggestieve dialoog.
In vele opzichten is er grote overeenkomst met onze moderne romankunst maar er is een
geweldig, zeer opvallend verschil met zo'n moderne roman. Onze romanschrijvers van tegenwoordig tonen dat ze de karakters van hun figuren verstaan door zeer uitvoerig hun gedachten
weer te geven. Geen enkel detail slaan ze over. Het is voor een lezer onmogelik zich in het
karakter der personen te vergissen. Alle daden worden door redenering uitvoerig gemotiveerd.
Alle reakties op de omstandigheden leven we mee. Van Francesco Campana is na het boek der
Schartens eigenlik niets meer te vertellen. Alles wat bij mensenmogelikheid over Francesco op
te merken valt, is door de schrijvers gezegd. Zij voorkomen voor ons de moeilikheid van het
denken. Bij alle waardering, die ik voor de boeken der Schartens heb, komt de ergernis, dat
zij hun publiek toch eigenlik voor zeer imbeciel aanzien. Zij schijnen echter in hun blik op het
publiek gelijk te hebben, geen werk is meer populair dan he c hunne.
De schrijvers der IJslandse saga's werken precies anderscm. Zij zeggen niet meer dan het
hoog nodige ; zij zeggen geen woord te veel. Op een belangrijk moment in hun leven spreken
hun personen enkele weinige woorden, maar dat weinige is voldoende om, als met bliksemlicht,
hun hele figuur scherp te zien. In een enkel woord openbaren zij plotseling, wat het is, dat
hen drijft. Met nimmer falende zekerheid legt de schrijver in de dialoog die verrassende karakteropenbaring, waardoor zelfs onbelangrijke bijfiguren door zich heel even bloot te geven, tot levende
mensen worden.
Dat even opflitsende woord, waarmee de schrijver zijn karakters tot openbaring brengt, vraagt
van de lezers meer aandacht dan voor een roman van heden nodig is. Daar komt nog bij, dat
het verhaal in zijn soberheid betrekkelik snel s oortgaat. Er is daardoor een zekere gekomprimeerdheid ; in onze romans gebeurt zo weinig, hier volgt de ene gebeurtenis de andere, ook
dat is te zwaar voor wie enkel leest om tijd te doden. En dan is er ten slotte nog de eigen-
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aardigheid van vele sagafiguren, dat ze dikwijks in bedekte termen spreken. Soms is dat enkel
scherts ; meestal is voorzichtigheid de oorzaak, of is er dreiging in verborgen.
De grote afstand van tijd, die ons het verstaan bemoeilikt, komt daar dan nog bij, om een
modern lezer enigszins af te schrikken, zodat niet als bij het werk der Schartens in korten tijd
tienduizend en meer exemplaren van een vertaling van een deter saga's zal worden verkocht.
En toch is de Gislasaga zo'n prachtig verhaal van heroiese tragiek, dat hei, voor ons lezend
publiek een schande zal wezen, als deze vertaling, die in vele opzichten zo goed geslaagd is,
spoedig een vergeten boekje wordt.
Laat ik een en ander van de inhoud vertellen, om de lust tot het verhaal zelf te wekken.
Voorop ga een gedeelte uit de inleiding, die Dr. Jan de Vries voor zijn vertaling schreef :
„De beteekenis die de familie in het leven van den oudgermaanschen tijd innam, is geheel
anders dan dat nu het geval is ; het menschelijk bestaan was onverbreekbaar met het geslacht
verbonden ; men was in de eerste plaats familie, pas in de tweede of derde plaats zichzelf. Daarom
hebben conflicten tusschen de plichten tegenover het geslacht en de belangen van het individu
zoo een overheerschende beteekenis ; voor den modernen lezer, die gewend is aan den eisch
van elk mensch om zich onbelemmerd uit te leven, heeft die onderschikking aan het familiebelang iets kunstmatigs, in welks noodwendigheid men niet zoo dadelijk gelooven kan. Heeft
men dit eenmaal aanvaard, dan beseft men ook dat het conflict er niet minder tragisch om is,
het lijden van den enkelen mensch niet minder smartelijk." (pag. X, XI).
Uit de korte voorgeschiedenis, die vertelt waarom Gisli uit Noorwegen naar IJsland wijkt,
blijkt reeds wat een dappere vechtersbaas Gisli is en hoeveel flinker hij zich gedraagt dan zijn
oudere broer Torkel.
In IJsland trouwen Gisli en Torkel dan ; hun zuster Tordis trouwt met Torgrim Op de
volksvergadering vallen Torgrim, Gisli, Torkel en Gisli's zwager Westein op door hun flink gedrag
en hun prachtige kleren, zo dat er met jaloersheid over wordt gesproken, waarop Gestr, de zoon
van Oddleif, die een voorspellende geest heeft, zegt dat over drie jaar de eensgezindheid van
die vier mannen verbroken zal zijn. Als deze vier dat Koren, willen ze zich hiertegen wapenen
door een verbond van bloedbroederschap te sluiten. Op het laatste ogenblik weigert Torgrim
echter de gelofte af te leggen tegenover Westein, waardoor van de hele plechtige handeling' verder
niets komt. Er wordt nie:: gezegd, waarom Torgrim geen verplichtingen tegenover Westein op
zich wil nemen. Finnur jOnsson heeft indertijd in zijn uitgave van deze saga een gissing gewaagd,
die grote waarschijnlikheid heeft. Uit het verdere verloop van het verhaal blijkt namelik, dat
er tussen Westein en de vrouw van Torkel een ongeoorloofde verhouding bestond. Torkel verneemt dit pas later, maar had er toen misschien reeds een vermoeden van, zodat hij geen lust
had zo'n nauwe verbintenis als de bloedbroederschap was, aan te gaan met de man die hem te
schande maakte. En — en dit ligt zo geheel in de lijn van Torkel's halfslachtig karakter — nu
met Torgrim dit verbond doen mislukken. Torkel wil zelf buiten schot blijven, hij kan tegenover
zijn broer Gisli niet verklaren, dat hij met diens zwager niets te maken wil hebben, zonder
deze weigering te verklaren. Daarom haalt hij Torgrim over, de zaak in de war te sturen.
Hoe het zij, Torkel hoort enige tijd later uit een gesprek tussen zijn vrouw Asgerd en Aud,
de vrouw van Gisli, dat Asgerd nog steeds in ongeoorloofde betrekking tot Westein staat. Asgerd
weet zich met haar man te verzoenen, maar Torkel heeft tot Westein's dood besloten. Niet,
dat hij daarover een woord spreekt ; maar toch bereidt het verhaal ons daarop voor. Torkel
wil niet langer bij Gisli en Aud inwonen en uit een gesprek tussen Gisli en Aud blijkt, dat Gisli
het ergste vreest. Westein bevindt zich namelik in de tijd, dat zijn geheime liefdesverhouding
bekend wordt, in Noorwegen.
Als Gisli nu het herfstfeest aanricht, zegt Aud : „Om de waarheid te zeggen, mis ik hier
een man, dien ik hier gaarne gezien had."
„Wie is dat dan ?" vroeg Gisli.
„Dat is rnijn broer Westein ; ik zou hem graag aan onze vroolijkheid zien deelnemen."
Gisli zeide daarop „ik denk hierover heel anders ; want ik zou er heel wat voor over hebben,
als hij hier nu niet kwam."
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Daarna wordt verteld hoe Torgrim en Torkel met een tovenaar uit de stukken van een zwaard
dat reeds eerder in de saga voorkomt en magiese kracht bezit, een speer smeedt.
Als het verhaal zover is gevorderd, stapt Westein aan land. Gisli stuurt nog boden, om
Westein tegen te houden, maar ze komen te laat, het noodlot moet zijn loop hebben. Nog enige
malen wordt Westein gewaarschuwd, tevergeefs. Hij zendt geschenken naar Torkel ; ze worden
geweigerd. Op een vreselike stormnacht wordt Westein op zijn bed gedood. Gisli die de speer
uit de wond trekt, moet de dode wreken. Het is duidelik, dat Torgrim voor Torkel de doodslag
heeft begaan en Gisli, hoewel hij het niet ronduit zegt, laat Torkel voelen, dat hij begrijpt, wie
de schuldige is. De gesprekken die Gisli en zijn broer Torkel nu voeren, zijn zeer karakteristiek
om de verhouding van de beide broers te leren kennen en de voorzichtige wijze, waarop zij hun
woorden kiezen.
Kort daarop wordt Torgrim door Gisli gedood. Het verhaal van deze doodslag behoort met
de ontsnapping van het Hergilseiland en de grote strijd aan 't eind van de saga tot het allerbeste wat de saga aan vertelkunst biedt. Bork, de broer van Torgrim, treedt nu als wreker op
en trouwt met Tordis, de vrouw van Torgrim en zuster van Gisli.
Als Gisli nu kort daarna in een gedicht, dat door Tordis wordt aangehoord, zich als de
wreker van Westein openbaart, wint de liefde voor haar eerste man Torgrim het '.an haar
familiegevoel voor Gisli, haar broer.
Op het volgend ding wordt Gisli, niet gesteund door zijn broer en slecht verdedigd door de
zonen van Bjartmar, vogelvrij verklaard.
Nu volgt een tijd van 14 jaar waarin Gisli als een opgejaagd stuk wild vlucht van de ene plaats
naar de andere, zich steeds even bewonderenswaardig gedraagt. Bork koopt voor 300 zilverstukken de hulp van een zekere Eyjolf en deze zendt weer op Gisli Helgi de Speurder of om
een geschikte gelegenheid te vinden om Gisli te overvallen en te doden. Gisli kan bij zijn vrienden
en verwanten geen hulp vinden ; een tooverspreuk verhindert dat. Vooral Torkel, Gisli's broer,
maakt een allerongelukkigste indruk. Hij wil met beide partijen goede vrienden blijven. Hij
waarschuwt Gisli wel eens, hij schenkt hem ook wel eens eten of kleren, maar onthoudt zich
lets te doen, waardoor hij zichzelf in gevaar zou kunnen brengen. Hij blijft goede vrienden met
de man, die Gisli doden wil. Toch komt de voorspelling van Gisli uit, dat Torkel nog voor
Gisli gedood wordt.
Wat ten slotte de vijanden over Gisli doet triomferen, is de liefde voor zijn vrouw Aud. Niet
dat zij een Delila's rol speelt,
dat ondervond Eyjolf toen zij hem met de buidel zilvergeld
de news te bloeden sloeg maar Gisli's genegenheid tot Aud maakt, dat de vijand hem telkens
weer op het spoor komt. Ten slotte neemt hij ze met zich naar zijn schuilplaats. Het spoor van
haar mantel op de berijpte grond verraadt aan de vijanden zijn laatste toevluchtsoord. En dan
sterft hij in een vreselike strijd zijn heldendood.
Bij een kort verslag van de inhoud valt misschien alleen op dat de ene geweldpleging volgt
op de ander een rijst de vraag, wat voor moois er kan zijn in een verslag van dergelike barbaarsheid.
Twee dingen zijn het, die dit ruw tafereel belangwekkend maken : de karakteradel van Gisli
en zijn vrouw en het buitengewone kunstenaarschap van de verteller.
Als Gisli doodt, verricht hij slechts wat hi) zijn plicht weet. Als hij Westein niet had gewroken,
zou hij een onteerd man zijn geweest. Vredelievend van aard, dwingt zijn familie-eer hem op de
ene zwager de moord op de andere te wreken. Ver uitstekend in lichaamskracht en slim overleg
boven zijn vijanden is hij toch nooit uitdagend. Hij kent geen overmoed; kalm, zonder aarzeling
verdedigt hij zich, overtuigd van zijn goed recht, maar hij zoekt het gevaar niet. Hoe Gisli en
Aud elkander liefhebben, blijkt wel, als Gisli met groot gevaar van zijn leven. telkens bij haar
terugkomt en zij het wonen in de eenzaamheid en de ontbering verre verkiesc boven een rijk
huwelik te midden van vrienden en verwanten en uit de woorden van Aud tegen Eyjolf : „Over
een ding zullen wij het wel nooit eens worden : dat jij mij een huwelik zou kunnen voorstellen,
dat even gelukkig was als dit met Gisli," of uit het vertrouwen van Gisli in zijn vrouw, als
hij tegen Gudrid zegt : „nooit zal mij de dood bereid worden, doordat Aud plannen smeedt tot
mijn verderf."
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Hoe echt het familiegevoel bij Gisli is, blijkt wel, als hij zonder een ogenblik na te denken
bij het vernemen van de dood van zijn broer Torkel, het zwaard grijpt om hem te wreken,
hoewel Torkel hem steeds in de steek heeft gelaten en zich verre van broederlik tegenover hem heeft
gedragen. Torkel is laf en traag, maar dezelfde krachtige opwellingen als bij Gisli treffen we
aan in Tordis. Ze verraadt Gisli uit liefde voor de verslagen Torgrim, maar als die daad gewroken
is, komt met felheid haar getroffen familiegevoel naar voren en slaat ze met eigen hand op
Eyjolf toe, en verklaart zich gescheiden van Bork en zegt, dat zij nooit meer met hem het bed
zal delen.Veertien jaar lang heeft haar beledigde liefde voor Torgrim de dood van Gisli gewenst ; als
haar wens is vervuld en de man, die Gisli gedood heeft haar gast is, kan ze niet vriendelik zijn
„Is den moordenaar van Gisli niet voldoende welkomst bereid, als hij zijn deel aan de pap
krijgt ?" En als ze bij hem het zwaard van Gisli herkent, grijpt ze en slaat toe.
De verteltoon is waardig, kalm, ernstig, maar ook heeft de verteller veel zin voor humor.
De droevige figuur van Bork, en vooral van Eyjolf, wekt natuurlik meermalen onze spot. Hoe
verkneukelen we ons en lachen we om Helgi de speurder, als hij meent dat hij in gevaar ver keert om door Gisli gestenigd te worden. De grimmige pret, die de verteller heeft, als de
vijanden van Gisli weer eens voor de zoveelste maal onverrichter take huiswaarts moeten keren,
blijkt telkens uit een enkel zinnetje, een woordje ; het is er zoveel te kosteliker door, naarmate
het meer bedekt gebeurt.
De stijl is sober, de verteller houdt zich zorgvuldig op de achtergrond, het is een rustig, objektief verhaal, waarin de feiten voor zichzelf moeten spreken. Alles is weggelaten, wat jacht
op effekt kan heten. De zinnen zijn kort, het verband nevenschikkend, grote perioden komen niet
voor. Wie van oratorie, van een bloemrijke stijl, van woordkunst houdt, moet niet tot de IJslandse saga gaan.
Maar deze soberheid is geen armoede, het verhaal verkrijgt daardoor de direktheid en de
klassieke zuiverheid die zijn schoonste deugden zijn.
Als kompositie is de saga van Gisli een van de allerbeste. goals ik al opmerkte ; er is niets
overbodigs in. Alles dringt naar het tragiese slot.
De skaldenverzen, die in het verhaal opgenomen zijn, konden wat het verband der feiten
betreft, zoals meestal in de saga, gemist worden. Toch zijn we blij met deze resten van oude
dichtkunst en de sagaverteller had ze nodig. Het aanhalen van Gisli's verzen gaf authenticiteit
aan zijn verhaal, het verhoogde de geloofwaardigheid van het verhaalde.
De vertaling van Dr. Jan de Vries is goed. Aileen over kleinigheden zou men van mening
kunnen verschillen. Het lijkt me dat Dr. de Vries wat makkelik het woord moord gebruikt
waar doodslag beter op zijn plaats was, hetgeen voor 'n Uslander niet hetzelfde was en dus
ook voor ons niet wezen mag.
De vertaling van de gedichten is niet gelukkig. Al is het waar, dat een skaldenvers niet met
al zijn eigenaardigheden te vertalen is, dat wil niet zeggen, dat het niet is te benaderen. Sommige
Eddavertalingen staan veel dichter bij het oorspronkelike dan wat Dr. Jan de Vries van Gisli's
pazie gemaakt heeft.
Het is overigens een vertaling, waar we ons van harte in verl-eugev. Er is nog weinig uit de
v. H.
sagaliteratuur vertaald. We wensen Dr. Jan de Vries en zijn uitgever veel lezers.

De Idealist door A. H. van der Feen. Amsterdam, Van Holkema &
Warendorf's Uitgeversmaatschappij. 1926. 157 pag.
Het is misschien 't beste dit boekje maar als een stukje treinlectuur te beschouwen en er dus
niet ernstig op in te gaan. We zouden anders moeten gaan betoogen, waarom ons het „Idealisme"
van den heer Marcus, in dit verhaal de drager van dusdanige levensbeschouwing, wat zonderling
lijkt. Marcus is huisvriend bij Keegstra. Keegstra is tweemaal zoo oud als zijn knappe echtgenoote,
die hem achterbaks bedriegt. Deze Nelia doet twee pogingen tot moord op haar echtgenoot. Marcus
wordt door den bedreigde in vertrouwen genomen en hij dient, als Keegstra kort daarna met
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een schotwond in 't hoofd in bed wordt gevonden, een aanklacht in tegen het vroolijke weeuwtje.
Van dichtbij maakt hij de rechtspraak mee, die een gruwel van lichtzinnigheid en onrechtvaardigheid blijkt te zijn. Marcus windt zich vreeselijk op en schiet, uit idealisms, Nelia in de
rechtzaal neer, op het oogenblik dat ze triumfantelijk haar vrijspraak heeft aangehoord. Zoo
geschiedt dan toch Recht. Deze studie in dof-zwart is luguber van toon en is een kleindochter
van wijlen het Fransche realisme. Daarbij echter innig sentimenteel. De stijl is dikwijls knap. Ik
V. D. L.
lees den heer v. d. Feen liever onder zijn pseudoniem !
De Roode Hoogmis door Valentine Williams, Geautoriseerde vertaling
van E. D. van M. Baarn. Hollandia Drukkerij, 1926. 286 pag.

Zonder bepaald litteraire bedoelingen vertelt Valentine Williams boeiend van de avonturen,
die Hector Fotheringay, kapitein van de Guards, in het Parijs der Fransche revolutie heeft. Hector
is een losbol en een nietsnutter, die zijn jong leven verboemelt in de Londensche garnizoensdienst, terwijl de kameraden in Vlaanderen strijden. Na een scene, die hij, dronken, in een spedhol, met den Engelschen Prins heeft, wordt hij als spion naar Parijs gezonden. De papieren van
den man, voor wien hij doorgaat, brengen hem in onmiddellijk contact met de leiders der revolutie en tegen wil en dank wordt hij geheimschrijver van een hunner. Hij verkeert voortdurend
in het uiterste gevaar, dat nog verscherpt wordt, doordat hij zich verantwoordelijk gaat voelen
voor een adellijk jong meisje, dat onbeschermd in de Parijsche verschrikkingen terecht is gekomen.
Door zijn zelfbeheersching en koelbloedigheid weet hij lang de ontdekking te ontgaan, doch
tenslotte raken beiden in-de klauwen van het Tribunaal. De val van Robespierre komt juist op tijd
om Hector van de guillotine te redden. Naar hij gelooft, is de kleine Loison, met wie hij zich
verloofd heeft, als een der laatste offers gevallen. Gebroken keert hij naar Engeland terug, waar
men hem viert als held en patriot. Dan echter komt plotseling ook Loison voor den dag, die
door tusschenkomst van een vriendin is gered en alles neemt een blij einde.
Het verhaal, dat als achtergrond een kleurige schildering geeft van het Parijsche leven onder
Robespierre, ontkomt niet aan de gewone avontuurlijke onwaarschijnlijkheden, die men echter
met genoegen slikt.
Aan karakterteekening geeft het werk niet meer dan het alleronmisbaarste. De stijl echter is
frisch en levendig. In het bijzonder wijs ik nog even op de uitmuntende vertaling. Uit alles
blijkt, dat deze geen „aangenomen werk", maar een zaak van persoonlijke toewijding is.
Opmerkelijk is het ruime gebruik van moderne spreektaalelementen, die echter met alle distinctie zijn aangewend en aan de vertaling een cachet van oorspronkelijkheid en moderniteit verleenen. De waarde van deze Nederlandsche uitgave berust m.i. voor een groot deel op den
V• D. L.
goeden smaak en de oorspronkelijkheid, waarmee het werkje vertaald is.
De Leugen der Liefde. Tragedie in vijf bedrijven, door Ernst Vermeer.
J. M. Meulenhoff, Amsterdam.

Frans en Oda zijn man en vrouw, maar de harmonie is niet bepaald groot. Hun zielen zijn
niet „gloeiend aaneengesmeed' en daarom vond Ernst Vermeer gelegenheid een tragedie in
vijf bedrijven te schrijven. Scheiding is bijna alledaagsch, en heelernaal niet tragisch, vergift komt
beter uit. Dan kan ook een recht-zitting volgen, liefst met een vrouwelijke advocaat . . . . en
,,zwaar verworven" vrijheid. In 't vijfde bedrijf is Oda, eveneens zoover, dat het restant-vergift,
v. D.
't einde aan deze zeer onnoodige tragedie maakt.
Heel het bosch speelt mee, door William J. Long, vertaling van Cilia
Stoffel. W. L. en J. Brusse's Uitgevers Mij. Rotterdam 1926.

Het dertiende deel van deze serie, die nog door meerdere deelen vergroot zal worden. Dertien
boeken over enkele dieren, die in de wildernis thuis zijn. Wonderlijk dat er geen deel, geen
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hoofdstuk, geen enkel klein gevalletje is, of 't boeit, 't maakt je warm. Enkel interessante dingen,
die almaar de aandacht opwekken en vasthouden. Ik heb bij meerdere van deze deelen mijn
verbazing uitgesproken over de nauwkeurige kennis die Long, na uiterst geduldige waarneming
met een ruim hart, van al dit levende heeft opgedaan. En dan de werkelijk ongewone wijze
waarop hij dit weergeeft, zoodat men al zijn zwerftochten en avonturen en onderzoekingen mee
maakt. 't zijn de boeken die heel noodig gelezen moeten worden. De illustraties zijn uitnemend.
v. D.

Doodendans door Hans Holbein de Jonge. Een zinnebeeld in veertig bladen
met bijschriften van Theun de Vries, Amsterdam P. N. van Kampen & noon.
De gedachte om een der doodendansen van Holbein of te drukken is een uitnemende gedachte geweest en dit kleine boekje heeft dan ook een zeer groote waarde voor „prent" liefhebbers. De plaatjes hadden wel iets grooter gekund. maar de duidelijke druk geeft toch elke
tijn zuiver genoeg om een volledig begrip van deze buitengewone verzameling teekeningen te
krijgen. 't Doet alleen een kleinbeetje eigenaardig aan een veertig afbeeldingen van de dood
te vinden als deeltje van een serie-boekjes die als „zilveren verpoozingen" een keur van kunst en
letteren bieden.
Toch is dit boekje voor velen een blijvend bezit ondanks de bijschriften van Theun de Vries.
1k zal een der bijschriften overschrijven, dan kunt gijzelf oordeelen. Naast de pracht-teekening
van „Dood en Domheer" dit bijschrift :

Schoone stool van smetloos linnen,
zware pels van wereldschheid
en een povere ziel daarbinnen :
De Domheer en zijn grootmachtigheid.
Schoone stool van smetloos linnen,
katafalk van kostlijkheid,
en een vergetel ding daarbinnen :
De Domheer en zijn verganklijkheid.
v. D.

Yuki San. Modern meisjesleven in Japan, door Ellen Forest. 2e druk
Rotterdan 1926. W. L. &. J. Brusse's Uitgevermaatschappij.
Een herinnering aan een verblijf van de schrijfster in Japan. En waar deze herinnering van
ongemeene beteekenis is, wil ik van de voorrede iets overnemen.
„Yuki San bedoelt niet te zijn een zuiver literair werk. Dit was niet mogelijk, omdat ik me
„een doel stelde. Het doel, eens een stukje echt Japan te geven. „Yuki San" is geen uitzonde,,ring. „Yuki San" is het prototype van het moderne Japansche meisje, dat geslingerd wordt
„tusschen de Onna dai gaku „De groote leering der vrouw" en haar Westersche educatie op
„de groote missiescholen, wier ziel rust in den veiligen schoot van Oud Japan en wier oogen
„het nieuwe leven zien."
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Ichiro — de broer van Yuki San — is eveneens het type van den modernen Japanner,
die zich heel zelden openbaart en in Europa nooit laat merken, hoe Japan hem wondt en hoe
fel de strijd is tusschen den hang naar het nieuwe en zijn atavisme. Neen „Yuki San," is niet
enkel literair werk, Japan is geteekend. De documentatie is van het dochtertje van de auteur dat
op een Japansche school is geweest, en daar de ontzaglijke moeilijkheden trachtte te overwinnen.
Wanneer men zoo met al deze opmerkingen vooraf, het boek begint te lezen dan komt al
heel spoedig de verzuchting, dat alle z.g.n. literaire werken waren als dit werk.
Want 't zijn geen opsommingen van gebeurtenissen, geen nauwkeurige beschrijvingen van
toestanden, geen doceeren over Japan en de Japanners.
't Is een fel strijden en worstelen van menschen tegen toestanden, een zwa ar en zuchtend
bukken onder eeuwenoude gewoonten, en dat in streng gekeurde taal en in een statige, kleurige
weelde van het mystieke Japan.
Wat Borel deed om ons China te leeren kennen, begrijpen en bewonderen, datzelfde bedoelt
Ellen Forest met „Yuki San". En dit boek dwingt bewondering af. Na dagen lezing is mijn
herinnering aan dit boek als het mystieke licht uit een papieren lantaren, die als een stille wachter
v. D.
zijn talmend licht over Japan laat schijnen.

De groote betoovering, naar het Zweedsch van Selma Lagerlof, vertaald door Margaretha Meyboom, Amsterdam. H. J. W. Becht.
Onder de auteurs, die aan de Skandinavische literatuur van dezen tijd een internationale
bekendheid geven, neemt Selma Lagerlof, ofschoon reeds een van de ouderen, nog altijd een
eerste plaats in. Zij is het geweest, die heeft weten te scheppen die wazig-geheimzinnige en toch
zacht bekorende sfeer, welke in de nieuwere Skandinavische romans zoozeer wordt gewaardeerd.
Van haar is het beroemd geworden Wermeland-landschap in de literatuur, dat met z'n wondere
disharmonieen en ook weer gansch eenige combinaties de omgeving is voor Gosta-Berling-naturen
en Sintram-menschen. Haar rijk talent is het, dat van de vele overleveringen en vaag-verre folkloreelementen levende werkelijkheden heeft gemaakt, verpersoonlijkt in Ebba Dohna of Anna SO arnhi5k,
Niels Holgerson of Liljencrona.
Het is dan ook een eigenschap, die haast onafscheidelijk verbonden is aan Selma Lagerlof's
romans, dat het verleden altijd weer inwerkt op het heden, dat wat zich heeft afgespeeld binnen
de muren der oude kasteelen of in de stille bosschen der wijde landgoederen, telkens weer gestalte krijgt voor hen, die vroegere geslachten zijn opgevolgd. Uit de lange schaduwen van het
vroeg-donkere land doemen voortdurend nevelige verschijningen op, die met geheimzinnigabsolute macht het leven der menschen beheerschen en stuwen. Het oude huis van Ekeby
is alleen daardoor zoo sprookjesachtig interessant en Sintram's hoeve daardoor zoo mysterieus
Deze macht van het levende verleden nu is weer de hoofdzaak in Lagerlof's nieuwen roman :
De Groote Betoovering. Hier is het oude huis van Hedeby en de plaats, waar die macht zich
manifesteert in de telkens zich vertoonende spookverschijning van den ouden generaal LOwenskj Old.
Bij zijn leven had hij als belooning voor verdiensten een zwaren gouden zegelring van den
koning ten geschenke on tvangen en, op zijn uitdrukkelijk verlangen, was die ring aan zijn
vinger gebleven, toen hij begraven werd. Maar eenigen tijd na de begraving was de ring gestolen
en van dat oogenblik af had de generaal geen rust meer in zijn graf ; altijd verscheen hij, om
zijn eigendom terug te vorderen. De ring ging intusschen van hand tot hand, overal waar hij was
ongeluk en ramp veroorzakend. Ten slotte komt hij, ingenaaid in een muts, in het huis van
Hedeby terecht, zonder dat de bewoners het weten en nu dwaalt daar altijd de schim van den
generaal door het huis, iedereen verschrikkend. Niemand weet, wat de spookverschijning wil
of zoekt, totdat eindelijk, als de zoon des huizes ernstig ziek wordt, de eenige, die uit haar
eigen verleden de geschiedenis van den ring kent, de oude Marit, de oplossing brengt : ze
neemt de muts en stopt die, bij het graf van den generaal, in den grond. Met onzichtbare kracht
wordt de muts dan naar beneden getrokken en op hetzelfde oogenblik is de zieke genezen.
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Een spookhistorie dus, maar zeker niet van het gewone, vrijwel zinledige type. Integendeel,
overal blijkt, dat het de bedoeling is, den achtergrond van menschen-lijden en menschen-zorg
te teekenen en de zwarte contouren van de ring-historie zijn daartoe bij uitstek geschikt.
Voortreffelijk vertaald, en met de bekende levendigheid van Lagerlofs verhaalvorm geschreven,
is deze roman onder de nieuwere Skandinavische boeken de vermelding waard.
C. T.

De Symboliek der Kunst, door Just Havelaar. Derde herziene druk.
De Erven F. Bohn. Haarlem 1925.
Dit boek, versierd met fraaie reproducties, zich bewegend op het terrein van de beeldende
kunst, is een pleidooi voor de symbolische kunstvorm ; algemeen : de sfeer van de symboliek,
„waar het leven niet wordt beredeneerd, maar geloofd." De symbolische kunst is de vooral
religieuze. Havelaars voorkeur voor symboliek gaat terug op zijn opkomen voor de rechten van
het gevoel t.o.v. het verstand. De schrijver laat zich in zijn boek dan ook 't meest leiden door
het gevoel. 't Is emotioneel, meer kunstwerk dan wetenschappelijk. 't Geeft vooral een subjectieve kijk. Het historisch overzicht van de ontwikkeling van de beeldende kunsten, dat slechts
enkele eeuwen in zijn gezichtsveld betrekt, lijkt ons dan ook onvoldoende om een algemeene
overzichtelijke blik te geven. En is b.v, de beschouwing van de allegoric als iets minderwaardigs
t.o.v. het symbool (blz. 117) wel geheel billijk ?
Van belang zou het o.i. ook zijn geweest, wanneer bij de bespreking van de klassieke kunst ter
sprake zou zijn gebracht de overgang van het tactische naar het optische zien (Pit. Denken en
Beelden).
Een van de belangrijkste vraagstukken, die in het boek zijn verwerkt, is dat van de verhouding van religie, filosofie en kunst. Men kan bier of synthetisch te werk gaande, de aandacht vestigen op 't bindende tusschen de drie terreinen Of anal ytisch 't licht werpen op 't eigene
en afzonderlijke van elk terrein. In beide gevallen blijft de vraag, Welk van de terreinen als 't
belangrijkste wordt beschouwd. Havelaar wil, synthetisch, in 't verband gezien, de rangschikking
filosofie, religie, kunst (blz. 137). 0.i. moet in deze reeks de religie de vooraanstaande plaats
innemen. Het Christelijk geloof ziet de verhouding zoo. Daarom kunnen kultuur (kunst) filosofische
beschouwingen misschien eenige vermoedens wekken over de wijze, waarop 't godsdienstig leven
zich vooral zal uiten, over een verschuiving van het accent, maar aan de inhoud zelf blijven ze
vreemd. Wanneer Havelaar aan 't slot van zijn boek ook religieus richtinggevend tracht te zijn
(religieus humanisme) worden daarbij alle objectieve religieuze waarden losgelaten en als gevolg
moet Havelaar 't religieuze leven dan toch beperken tot de sfeer van het subjectieve gevoelsleven.
Van waar bij 'n dergelijke begrenzing van terrein en beteekenis van de religie, de stof voor een
nieuwe religieuze kunst ?
H. J. H.

Mijn Amerikaansche reis door Jo van Ammers-Kuller. Den Haag. 1926.
H. P. Leopolds Uitg. Maatschappij. 150. pag.
Men kent uit Naar overige werken de vaak onbarmhartig kritische kijk, die deze schrijfster
op het leven heeft. Geen wonder dus, dat ze op de Amerikaansche samenleving die een minimalen
inhoud verbergt onder een maximalen schijn, nog al het een en ander aan te merken heeft. Maar,
men kan als Bast niet onbeleefd zijn, dus blijft de toon van het boekje steeds vriendelijk. Ingenomen is de schrijfster alleen met sommige dingen in verband met het Amerikaansche tooneel.
Al het andere vindt ze geweldig interessant, maar dan ook niet meer. Wat ze in Amerika
vooral mist, is stijl en traditie.
De stijl van het boekje is, zooals te verwachten valt, prettig. Goede journalistiek.

V. D.

L.
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NOVEMBER
DOOR

J. H. DE GROOT.

Er viel in 't land een oorlogsman.
Een vaan stak op z'n hoed.
En aan z'n flanken snelde voort
Een wilde ruiterstoet.
De Westewind was commandant
Van 'n ruige regenwolk.
En Noorderwindman voerde aan,
Het felle hagelvolk.
Ze kwamen uit het West-Noord-West,
Uit Isenland vandaan
De Koning van het regennest,
Vuurde z'n troepen aan.
Er Monk een wild trompetsignaal
De zon ging op de vlucht
November zelf was generaal
En koning van de lucht.
Een kort commando : „Allen klaar !"
„Elk weet z'n plicht, valt aan !"
Daar stoof de wilde oorlogsschaar
Op 't wijde Herfstland aan.
Het werd een korte heete slag
De zomer nam de vlucht
November kroonde zich dien dag
Tot Keizer van de lucht.

IN MEMORIAM KAREL VAN DEN OEVER.

Eenmaal slechts heb ik hem ontmoet, den Antwerpschen dichter maar die
enkele kennismaking is voldoende geweest om het beeld van dezen openhartigen
en sympathieken man tot een onvervreemdbare herinnering te maken.
Niet uit eigen verkiezing woonde hij toen in Nederland. Belgie lag bijkans geheel
in puin en
eigen, oude stad Antwerpen heerschte de Duitsche dwingeland.
Als bailing bewoonde hij in Baarn een wonderlijk houten optrekje en hij leefde
er als een kluizenaar, oneigen en eenzaam. Hij zat daar en wachtte, wachtte met
al het heimwee van een, die niet vergeten kan, wat hij achterliet, met al de onrust
van wie de dagen en weken telt tot het oogenblik der bevrijding. Want hij voelde
rich daar als gevangen, ver van zijn Vlaanderen, waarvan hij een hartstochtelijk
verdediger was in den strijd der nationale tegenstellingen, — \Ter van zijn yolk
en iederen dag gepijnigd door het hopeloos besef van zijn onmacht om te helpen,
te troosten, op te heffen hen, die ginds aan het IJserfront leden en stierven. Zijn
vrienden, zijn neefs, zijn broers zijn Vlaamsche broeders alle. Hier zat hij
machteloos en werkeloos en moest 't stil aanzien, hoe de Franskiljonsche officieren
de „Vlaamsche Kerels" stelselmatig dirigeerden naar de voorste loopgraven, naar
de posten vanwaar men niet terugkeerde .... Het kneep hem de ziel af.
En zoo was er in dit land voor den balling raad noch rust en alle hartelijke
vriendschap, die hij hier vond en genoot, kon hem met zijn lot niet verzoenen.
Zoo werden oorlog, ballingschap en eenzaamheid de crisis van zijn leven. In deze
periode werd er lets in zijn innerlijk verschoven. De wereld van zijn aesthetische
droomen was omgekanteld, verdrongen door de dreigende ernst van dit schrikkelijkeindige, het menschenleven. De verbijstering van die massapsychose, de wereld
oorlog, had hem aangegrepen en voor hem, die slechts toeschouwer was en moest
blijven, concentreerde zich de storm van twijfelingen aan den zin van dit alles
in een enkele, wanhopige vraag Hoe kon dit komen !
Zoo werd deze strenge Katholiek uit de sfeer van zijn veelzijdige artistieke belangstelling weggeslingerd en vond hij zich van aangezicht tot aangezicht geplaatst
tegenover het ee'ne vreeselijke probleem de dood. Onweerstaanbaar werd hij
in zijn eigen innerlijk teruggedrongen, mensch en dichter stonden niet meer
ze waren tot een versmolten en van nu af werd zijn
aarzelend naast elkaar
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dichten een doorloopend biechten, het bekennen van zijn zielsangst om eigen en
der wereld geestelijke dood. Vergankelijkheid, zonde, de toorn Gods, de dood
dien de mensch immer in zich omdraagt, dat werden zijn dagelijksche overpeinzingen, de motieven van zijn lyriek.
Hij werd erdoor teruggeworpen tot den levensstijl van het middeleeuwsch
ascetisme, kon niet meer, als voorheen, behagen vinden in een dartel spel van
vormen en rhytmen. Fel en rauw werd de klank van zijn vers. Het toonde een
vlucht uit het aesthetische — een angst voor alles wat zweemt naar pose of lichtzinnigheid.
Alles wat hij nog zocht, was een meedoogelooze zelfkennis. Zijn kunst moest
Katholiek zijn in den meest rigoreuzen zin dier religie, moest zijn een voortdurende
acte van berouw en zelfvernedering. Zoo is zijn werk sindsdien geworden de belijdenis
van een boeteling, die zichzelf en de wereld aanklaagt voor God.
Het religieuse element was in zijn ziel onweerstaanbaar doorgebroken. Bij hem
openbaarde zich dat in den vorm van de heftigste tegenstelling, van den strijd
tusschen de machten van vleesch en Geest. En deze dualistische levenshouding
bracht haar eigen vorm mee. Er is moeilijk krasser tegenstelling denkbaar als tusschen
zijn „Maen-Rij men" en zijn „Open Luik". Van Renaissance tot expressionisme
loopt deze wonderlijke weg, die een weg is van buiten naar binnen.
Men heeft van den Oever verval van zijn dichterschap verweten, men noemde
deze ontwikkeling van zijn kunst een aftakeling, — omdat men de ontzaglijke noodzakelijkheid niet kon doorvoelen, die den Christen dwong zijn schoonheidsideaal
te offeren om zijn ziel te behouden. Maar hij heeft niet anders gekund, voor hem
was dit de weg, dat de aesthetische mensch in hem minder moest worden, opdat
Christus in hem zou kunnen wassen. We kunnen het lijden niet peilen, dat hem
deze zelfvernietiging gebracht heeft. En hij zelf kon de momenten van hoogen
vrede temidden van den strijd, als in „Het inwendige leven van Paul" slechts
bij benadering weergeven. Maar we eerbiedigen ook onbegrepen dezen levensstrijd
van een geloovige, die naar we vertrouwen, door den Geest overwon.
Zijn laatste levensjaren scheen van den Oever te leven op de grens van leven
en dood. Nu heeft hij, plotseling, die grens overschreden en is van ons gegaan.
Zijn levensdoel was dat van Parzival, die uitging om God te zoeken. Hij heeft
dat doel bereikt. Zijn leven lag gebroken in een schrijnend dualisme — want hij
bezat niet de onschatbare gave van Gezelle, die in het leven de harmonie vond
en te bewaren wist. Maar God heeft hem uitgeheven boven deze gebrokenheid
v. D. L.
en aan zijn ziel gegeven de rust, die overblijft voor het yolk van God.

DE HECHTE BOUW
DOOR

GERA KRAAN-VAN DEN BURG.

XII.
Bij 't komen van de lente voelde Herma, dat ze te veel van zich zeif gevergd had.
Na bureautijd fietste ze geregeld 'n half uurtje om.
Vernieuwing trok over de aarde
maar over haar leven niet.
Eens kwam ze op 'n buitenweg Ab tegen. Hij hield haar terug.
„Ga je o ok naar 't kerkhof !" stortte z'n ziel zich in blije verwondering naar buiten.
Ze schudde neen en sloeg de oogen neer.
„'k Ga met je mee naar huffs, Ab !" zei ze deemoedig. 't Was nog vroeg en ze
voelden zich onwennig, zoo op den middag samen thuis.
Tegen etenstijd hielp ze tafeldekken, zeif bevreemd dat de verleerde bezigheid
haar voldoening gaf.
„Waar moet je van avond heen ?" vroeg ze Albert.
„'k Blijf thuis de leeraarsvergadering gaat niet door. En wat heb jij ?"
„Iemand wil me spreken over de studie van haar dochter !" bekende ze beschaamd.
Na 't vroeg-afgeloopen onderhoud bleef Herma nog peinzend achter haar bureau
zitten.
groen al — stonden tegen de grijze lucht
De spichtige boomen in de verte
als varen-takken op een albumblad.
't Was alsof iets uit het verleden terugkeerde, iets van vroeger, toen ze nog
vrouw was. Met het moederschap was de ellende begonnen. Nu was ze geen van
beide meer. Kalm gleed de avond voort.
„'k Ben moe en huiverig !" zei Albert al vroeg.
„De lente pakt je aan."
Herma ging opruimen en achter Albert aan liep ze naar boven.
„Goeie nacht !" Een oogenblik zegde haar houding al haar verlangen uit.
Negeerde hij de geste of ontging ze hem ? Hij rilde. „Wel te rusten ! He, 'k heb
zeker kou gevat !"
Twee deuren sloegen dicht.
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Den volgenden morgen was Herma 't eerst beneden. Ze zag dat het tafelgoed
vuil was en de broodschaal in lang niet afgewasschen. De jamlepel kleefde ! Er
moest 'n andere meid komen !
„Als je haast hebt om weg te komen, ben je zoo kritisch niet !" lachte ze zichzelf
uit.
„Meneer belt ! zeker om scheerwater !" waarschuwde ze 't meisje.
„Meneer vraagt, of u boven komt !" bracht het kind haar boodschap over.
Met verborgen verwondering voldeed Herma aan 't verzoek,
Weifelend deed ze de slaapkamerdeur open, vreemd aangedaan bij 't betreden
van 't vertrek,
Albert lag in bed.
„'k Blijf liggen vandaag I Wil je den directeur telefoneeren ?"
„Ben je ziek ?" informeerde ze. ,,Je kussen is vochtig."
„ja, 'k heb koorts gehad van nacht. En wat pijn in m'n rug !"
„Wil je 'n dokter hebben ?" vroeg ze. „Zal ik ook thuis blijven ?"
„jij ? Welnee, waarvoor ? 'k Ga weer slapen zet hier maar 'n glas water en een
beker warme melk !"
Nog even keek Herma besluiteloos rond en ging toen halen wat hij vroeg. Ze
weifelde, of ze thuis blijven zou, want iets in z'n stem had haar geroerd, iets van
een kind dat zich verongelijkt voelt en niet klagen durft. Ze moest zich haasten
om nog op tijd te zijn. „Nou, 't ga je goed !" zei ze onbeholpen en liet haar hand
een oogenblik op de dekens rusten.
Achter haar lessenaar bekroop haar de onrust. zou ze opbellen ? 't Was te dwaas.
In 't middaguur greep ze haar fiets en reed naar park Waelwyck. Bij huffs gekomen belde ze zachtjes 't signaaltje van vroeger . . . . och, wat was dat lang geleden
Haar binnenkomen deed Albert doezelig op zien.
„Ben je daar ? 'k Heb zeker geslapen. Is 't al avond ?"
Ze zag zijn gloeiend gezicht en nam haar besluit.
„'t Is een uur, maar ik blijf vanmiddag bij je thuis. En de dokter moet komen!"
„Och nee !" weerde hij of en ze vermoedde waarom.
,,Herveld !" Tegelijk met z'n naam flitste z'n telefoonnummer door haar heen en
meteen stond ze weer midden in 't kwellend verleden. Haar gedachten waren rondom
Albert geweest, heel den morgen, waarom kon ze nu niet z ês 0 opnieuw beginnen
met hem ? Maar 't verleden met zijn donkeren, raadselachtigen inhoud schoof zich
tusschen haar en die voornemens.
Z 0 o ging 't niet, zoo niet !
Herveld kwam en onderzocht. 't Werd longontsteking.
„Er moet hulp komen, anders hebt u een dubbele post !" zei hij.
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„Och wat !" antwoordde zij, „'k neem een stuk van m'n zomervacantie !"
„Uitstekend I De verpleging is u toevertrouwd !" prees hij.
Als geslagen huiverde zij terug.
Nu, nu ze in zorg was om Albert en de herinnering aan hun oude liefde haar
allerlei bedenksels ingaf om hem aangenaam te zijn, nu zag ze pas hoe ze tegenover
het kind was tekort geschoten. Ze had het stipt verzorgd, plichtmatig, naar de
lichamelijke behoefte alleen. Zelfhandhaving had haar gedreven, geen liefde. Wanneer
Herma in de ziekekamer zat en de angst om Albert haar even losliet, dan was 't
alsof een kinderhandje zachtjes begon te kloppen tegen de deur van haar hart. Het
klopte en vroeg om een plaats d a ar ; nu, haar lichamelijke existentie geen verhindering meer was en de smart d a Grover langzaam vervluchtigde in den tijd. Herma
wist : „Als ik mijn hart open zet voor het kind, dan komt ook de wroeging mee "
Maar ze kon zich niet langer verharden, nu de dood opnieuw waarde rond haar
voor goed. Haar gedrag onherstelbaar. Maar Ab had
huis. Het kind was weg
ze nog. Aan hem kon ze nog veel goed maken. Hem liefkoozen durfde ze niet en
maar de angst om zijn leven en haar zorg uitte zich in elke daad.
kon ze ook niet.
Er kwam een avond, dat de koorts hoog was. Albert ijlde.
Met zacht mondgetokkel sprak hij soms klein-kinderwoordjes ; dan weer klonk
streng en verwijtend zijn stem. Later maande hij zachtjes tot overgave en onderdat ging tegen haar !
worpenheid....
Ze liet zich naast het bed zakken, haar hoofd bij 't zijne op het vochtige kussen.
„Ab, zeg 't maar, zeg 't me maar, hoe verkeerd ik heb gedaan !" Ze kuste zijn
voorhoofd en veegde haar tranen weer voorzichtig weg.
In 't stille huis, alleen met den zieke, kwamen angstige gedachten haar verschrikken van wroeging en zelfverwijt. „Straf heb ik verdiend om mijn verwaarloozing van man en kind. Als Ab sterft, is mijn laatste kans voorbij."
oogen, halfgeopend als
Kreunend keerde de zieke zich om en Herma zag
in afscheid voor goed.
Haar hoogheid werd neergesmeten door de macht van den dood. Ze zag haar
opstandigheid als een demonisch wapen, waarmee ze een aanval op God had gedaan.
In ziele-angst kromp ze saam voor zijn majesteit en bad, terwijl de tijd vergleed,
in herhaling haar zelfde gebed :
„Laat mij boeten, Heere, maar geef me nog een kans. Laat hem leven!"
In langzame terging glipten de martelende uren, terwijl Herma gebogen zat onder
zelfverwijt. En uit de duisternis van haar ziel rees telkens weer de sombere litanies
„O God, geef me nog een kans !"
In den morgen, toen de koorts afliep, zei Albert in een helder oogenblik dankbare
woorden. 0, de pijn die ze deden, bij de pijn die daar nog na-brandde van den nacht !
Na enkele dagen bleek de long-aandoening gelocaliseerd te zijn.
Herma kreeg nog een kans.
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XIV.
De weken van langzaam herstel die volgden, folterden Herma met chronisch.
ziele-lijden en brachten haar aan de grens van vertwijfeling. Rondom Albert was
een sfeer van apatie, waarin haar natuurlijke geslotenheid niet wist door te dringen.
Ze had haar kans, maar kon die niet gebruiken en met vage verwondering vroeg
ze zich of hoe 't mogelijk is dat zelfs de schaduw van den dood niet donker genoeg
is om het verleden te bedekken. Er was te veel gebeurd ! Ze waren te erg van
elkaar vervreemd ; er moest een steenhoop van misverstand en wantrouwen warden
weggeruimd.... en hun beiden ontbrak de kracht voor dit moeilijke werk.
Alle hardheid was tusschen hen verdwenen, maar hun zachtheid had lets weeks,
als de stemming rondom 66n die van 't leven scheiden gaat.
Een toekomst was er voor hen niet. Sams zag ze Albert bidden. „Laten we't samen doen 1" schreeuwde dan haar hart, maar de schuchterheid van haar be-rouw waagde niet door te dringen in zijn ego-centrisch bestaan.
Ze had hem zoo graag Anders gehad : of zwakker, echt-ziek ; of — ja, dat
sterker, ha Ar leidend tot God. Maar met pas-geleerde nederigheid overlegde ze
„Hoe durf ik van iemand eischen, dat hij zonder gebreken zal zijn, ik die hem.
door mijn karakter z66 heb gegriefd."
Herveld zag, dat hun beider toestand in een gevaarlijk stadium gekomen was.
moet er elk afzonderlijk eens een pons uit", adviseerde hij ; „de fut is weg
bij jullie, dat moet weer anders worden ! Wacht niet, tot het te laat is !"
,,Mijn kans, mijn laatste kans 1" peinsde Herma en zocht haar kennissenkring
langs, naar iemand met wie ze praten kon.
toch niet om dit te begrijpen
Tante Gree ? Och neen, goed en lief, Syl ook
Obe Halbema ? 'n Theoloog ! met wie zou je beter over zulke dingen praten ?
Plots kreeg 't bekoring voor haar, om in Nijcampe logies te vragen.
Dienzelfden avond nog praatte ze er met Ab over. Hij was niet enthousiast.
,,Zou 't Syl gelegen komen ? Haar baby is nog zoo klein !"
Herma begreep de werkelijke reden van zijn protest.
„De baby van een ander brengt mij niet uit m'n evenwicht !" pleitte ze
ga jij dan naar je ouders 'n paar weken !"
Kort daarna was De Paddestoel tijdelijk gesloten. De bewoners waren de ruinen
van hun hechte geluksbouw ontvlucht.
XV.
Veertien malen had het locaaltreintje gestopt en uit haar spoorboekje wist Herma
dat het doe! van haar reis naderde. In de verse zag ze een torentje in 't groen„
wat nieuwbouw dichterbii een stationnetje. Ze zocht haar bagage bijeen en.
stapte uit in het dikke grint dat het perron van station Nijcampe vormde.
kwam op haar toe.
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„Herma !" 't Klonk warm en vertrouwlijk na de lange spoorreis.
„Heb je Greetje niet bij je ?" informeerde Herma.
„Nee !" Er was verlegenheid in Syl's stem en Herma begreep die.
„Je behoeft mij niet te ontzien op dat punt !" zei ze, maar zonder 't hoogafwijzende, dat vroeger haar woorden vergezelde.
„Vrouw Heutink zit op u te wachten !" berichtte het dienstmeisje aan Syl bij
haar thuiskomst.
In de kamer ging Herma bij de wieg zitten en keek opmerkzaam naar het
spelende kindje, terwiji Syl praatte met de boerin en eieren van haar in ontvangst
nam.
„Hef de mevrouw ook wichter ?" informeerde vrouw Heutink bij Syl.
Syl schudde neen. Angstig wachtte Herma op verdere explicatie, maar die bleef
uit en ze was er dankbaar voor.
„Och, da's jammer !" kwam de vrouw meewarig en stond op om te vertrekken.
Ze liep naar de wieg en keek er nog eens in.
,,Ze is fien, arg fien, krek mevrouw !"
Toen richtte ze zich tot Herma, greep haar hand en hield die even vast. Slim
gingen haar oogen speurend langs Herma's forsche gestalte.
„Oe bint nog jonk !" schertste ze bemoedigend en keerde zich lachend naar Syl,
die mee ging naar de voordeur.
„Het verleden achtervolgt me ; bij m'n eerste binnenkomen hier zit het me al
op de hielen," dacht Herma.
„Oe bint nog jonk !" prevelde ze de vrouw na in bitter sarcasme
o, daaraan
dachten de menschen het eerst . . . . gelukkig, dat d a ar geen kans op was !
Albert.... hoe zou hij daar tegenover staan ? Ze bloosde, omdat hun ziele-leven
zoo ver uiteengeweken was.
Syl kwam weer binnen en Obe met haar. 't Gesprek ging over de reis en het
dorp.
”Wat zeg je wel van Nijcampe ?" vroeg hij en ze hoorde de liefde voor z'n gemeente in z'n stem.
„'k Heb nog niet anders gezien dan 't station en de pastorie plus een stukje
landweg !"
„Als je er lust in hebt, kun je van middag een heel stuk van de omgeving zien
'k moet door 't land naar een boer vlak bij de grens en een fietspad hier van daan
is er niet. 't Is een aardige tocht met stevige schoenen aan !"
Herma wou wel mee.
Aan tafel zag ze de kamer eens rond en keek door de ramen naar buiten. Daar
was overeenstemming tusschen de dorpsrust ginds en de kalmte hier, waar ieder
tijd had en nooit te laat was. „Ze hebben zich beiden in hun voordeel ontwikkeld 1"
meende Herma, toen ze Syl en Obe een tijdlang waargenomen had. En plotseling
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moest ze aan Albert's woorden denken, die ze niet begrepen had, den avond van
Syl's trouwdag :
,,Ze doen meer met hun geloof dan wij !" Die vooruitgang, die groei van persoonlijkheid .. was hun geloof daar 66k bij betrokken ?
Samen hadden ze 't huis verlaten en gingen hek na hek door over 'n lage dijk
tusschen vochtige weiden.
Links in de verte was de kronkelige rivier waarvan een afgesneden bocht als een
stille venne lag langs de weidezoom. Rechts, op hooger land was een donkey waas
van verre dennenbosschen — de Graafschap.
” Wat moeten we praten ?" peinsde Herma. Ze had verlangd naar dezen tocht ;
haar hart was overvol.... maar ze wist niet, hoe te beginnen.
Maar Obe begon.
Hij vertelde van z'n werk, van zegen en teleurstelling. „Die boerderij d a ar is
't huis van een verloren zoon die nog niet is weer gekeerd. „Als ik maar wist
domeneer, of d'n jonk nog left" zegt de vrouw telkens als ik kom !"
” Als ik maar wist.... " herhaalde Herma en ineens zag ze 't klaar : „ci at is
de noodkreet van de menschheid. Als ik maar wist, waarom dat kleine levensdrama zich in ons huis heeft afgespeeld ! Ik weet maar een antwoord, maar het
martelt me : God straft me omdat ik er eerst niet enthousiast over was, omdat ik
't kind innerlijk eigenlijk niet wou, niet begeerde. Die straf heeft me gebroken !"
Opmerkzaam keek Obe haar aan.
„Wat voor reden heb je, om hier te denken aan een persoonlijke straf ?" vroeg
hij opbeurend. „Het lij den, vooral 't lij den van een kind.... dat blijft een raadsel,
daarmee kun je je alleen verzoenen wanneer je gelooft dat ook die ellende door
Christus gedragen is, zoodat het voor ons eigenlijk geen straf is, maar een Hem
willen nadragen wat Hij al voldaan heeft. Denk toch niet zoo wreed van God :
dacht je dat Hij die zelf Vader is ooit een kind zou laten geboren worden met het
doel er iemand mee te straffen ? Niet tot een vloek, maar tot een zegen is Donata
op de wereld geweest !"
„Hou op !" riep ze brusk. „je weet van niets : al m'n verwachtingen had ik
op haar gebouwd.... da's nog 't minste. Maar 't kind heeft ons van elkaar vervreemd, ik ben er verhard door geworden.... waar is die zegen dan ?"
Onderzoekend keek Obe Herma aan, een diepe glans in zijn vasten blik.
„Stel voor 'n oogenblik, dat haar leven hier waardeloos was geweest
dan
eens aan, dat geeft troost."
is toch de hemel een ziel rijker geworden ! Denk d
Herma schudde mismoedig 't hoofd.
„Als je daar troost aan wilt hebben, moet je zelf vl alc staan tegenover God. En
ik ben zoo schrikkelijk tekort geschoten.... in alles ook tegenover 't kind."
Heftig schoot ze in eens uit :
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„Weet je wat wroeging is ?"
Z'n hand hield haar tegen.
weet 66k wat genade is !" zei hij diep, met nadruk op ieder woord, „en dan
heeft de wroeging z'n helsche greep op je verloren. De wroeging sart, dat lets onherstelbaar is, maar genade heelt Mies 1"

Herma schokte in haar slaap.
„Ik kom, kindje !" riep haar hart en ze zat overeind, met prikkelende oogen die
telkens nog dichtvielen.
Maar direct liet ze zich weer terugglijden in de kussens ; ze rilde nog ; ze had
zoo zeker gemeend, het korte gilletje van 't kind te hooren maar 't was de
wroeging die het haar had toegesist.
„Ik kom, kindje !" herhaalde ze met bewustheid haar eigen gedachte van zoo
pas. Hoe vaak had ze 't niet gezegd, vroeger, nacht op nacht als ze huiverend
uit bed schoot.
Ze herleefde 't alles weer en liet haar hoofd zakken in de buiging van haar
arm, waar het donkere bolletje zoo vaak geschuifeld had. „Lieveling !" dacht ze
met een glimp van weemoed, „kleine liefde."
Toen schrok ze op om haar aanmatiging ; ze had geen recht, het kind dien naam
te geven ; daarvoor was haar schuld te groot.
Een andere nacht doemde voor Herma op de nacht van worsteling om Albert's
Voor 't kind had ze dat
behoud. Gebeden had ze toen, gesmeekt voor hem....
nooit. Die schuld was de zwaarste. Maar 't kind was weg . . . . dat kon haar geen
vergiffenis schenken.
maar niet tegenover 't kind alleen : schuld bij God . .
Schuld had ze
dat was nog erger. Schuld bij God. . . . ze liet alle stemmen zwijgen en dacht na over
dat eerie. dat vreeslijke maar waarin toch redding school. Schuld bij God
was niet onherstelbaar . . . . een woordlooze stameling vluchtte uit haar ziel omhoog :
„O God, vergeef Gij dan." Stil drupten tranen op haar kussen ; ze voelde zich
zoo naamloos moe, te moe voor een gebed.
Ze zag een gestalte zegenend rondgaan over de aarde ; wiens oorsprong
omhoog lag en die toch zijn broeders in Mies gelijk was geworden. Donata —
en Hij : haar naam en de Zijne waren s amen genoemd in 't oogenblik van haar
doop. „Donata zijn kleine zuster", overleide ze en de gedachte overweldigde
haar. Z 6 6 had Christus haar kind gezien ; Hij wist wat het geleden had, 66k door
haar. Dat weten verschrikte nu niet meer, maar gaf troost. „Fieer, laat mij 661c
schuilen bij U, uitrusten bij Uw hart", smeekte ze.
daar is vergeving, altijd bij
Uit de nevelen doemde een melodie op : „
geweest."
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XVI.
Herma's dagen gingen voorbij in blanke effenheid. Sinds ze dien nacht begonnen
was, in het licht te gaan staan, had glans van omhoog geleidelijk haar leven overtogen. De vrede dien ze langzaam-aan vond, ging haar eigen begrip te
boven.
,,'t Is vandaag al veertien dagen, dat je hier bent, Albert zal je missen 1" flapte
Syl op 'n ochtend er schertsend uit.
Herma schrok ; een rimpel plooide zich tusschen haar oogen. Syl begreep, dat
ze lets doms had gezegd, maar Obe's omzichtig woord wist de ontstemming weg
te vijlen. Toch bleef de angel nog haken in Herma's ziel.
Albert was er nog.... hij hoorde bij 't normale leven.. hij had recht op
haar. Na 't ontbijt ging ze naar 't kreupelboschje, waar het in de smalle laantjes
zulk rustig denken was. Sinds de Verzoening was geboren had ze geleefd in 't geluk
van haar nieuw-gevonden vrede. Boven het tijdelijke uitgedragen had ze zich.
menigmaal gevoeld.... nu had Syl haar onder 't oog gebracht wat ze zelf paaiend
had verschoven ze moest het leven weer in. Na de oase van Nijcampe volgde
nog een moeilijke tocht.... terug naar de verlaten ruine.
Ze had niets van Albert gehoord sinds hun scheiding, maar wist hem in zijn
ouderlijk huis. Ze moest schuld bekennen tegen hem, zich vernederen, zij, die
altijd gedomineerd had. Heel haar bestaan kwam in verzet. Maar ze wist wat
moest en bad om kracht.
Zou ze hem gaan opzoeken ? Wat z at er eigenlijk tusschen hem en haar ? Ze.
moest hem maar eens schrij ven vandaag.
Haar hoofd werd zoo moe, als ze aan 't verleden dacht.... het hing in een
nevel van misverstand en ze had geen kracht meer.
Herma was aan de grens van het boschje gekomen ; v 66r haar groeiden nog
enkele struiken, d an glooide 't land naar den ruigen oever van de rivier met z'n
deinend rietgras. Over 't bouwland aan gindsche zij straaide de zomerzon en maakte
de molenwieken duizelig van tinteling. Alles was leven, activiteit.... alleen het
storende menschenbeweeg ontbrak. Ze strekte zich innerlijk uit naar het leven dat
ze v66r zich aanschouwde, maar hooger sloeg ze de oogen, naar de wolke-looze
hemel en in aanbidding naderde zij tot God.
Albert speelde haar nog door de gedachten. Albert.... ze schrok even, maar
dadelijk voelde zij 't als een troost, dat hij dit toch 66k kende — dat hij toch ook
wist, wat bidden was. Z66 viel de gedachte aan 't weerzien haar lichter : hij en
zij, s amen zich klein en schuldig wetend voor God.... zou langs dien weg
misschien de hereeniging kunnen komen ?
Op weg naar huis overdacht ze haar brief en vond een formuleering ; in haar
kamer schreef ze direct een carte, zonder omhaal van woorden :
„Nu ik rust gevonden heb voor m'n gedachten, durf ik het leven weer aan.
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Voor mij is er geen reden, onzen Paddestoel te vermijden. Mijn eerste plan was,
je dit persoonlijk te komen zeggen, maar in den familiekring gaat dat niet. Geef me
een plaats op, waar ik je rustig spreken kan. Herma."
Ze herlas de kaart.... met tegenzin en verwonderde zich er over dat ze ondanks
alles toch dezelfde gebleven was. Ze wou schrijven over haar schuldbesef....
Gelaten sloot ze eindelijk 't couvert als hij haar kende, zou hij in den eersten zin
toch wel iets nieuws beluisteren !
XVII.
Twee dagen later liep Herma 's avonds het smalle landweggetje af, dat de
postbode altijd fietste, wanneer hij den grauwen brievenzak van den trein haalde en
naar 't hulpkantoor bracht. Ze was nog vroeg : over den spoordijk rolde 't locaaltje
pas weg.... het duurde nog meer dan een uur eer de bestelling bezorgd werd ;
maar ze liep nog enkele minuten door : daar w as de bode althans met zijn buit....
voor haar ?
zou er wat zijn — en w at zou 't zijn ?
De brievenbesteller groette haar als een bekende ; ze liet hem even passeeren
en keerde toen terug in de richting van de pastorie. Brandend goud was de Westerhemel ; ze kneep de oogen er voor. „Het Oosten is donker en grijs nu, en toch komt
d a ar vandaan straks weer de nieuwe dag," peinsde ze.
Herma wendde zich om, naar de windstreek waaraan ze dacht. Een man was
vlak achter haat-- ze wist wie 't was en alles aan haar was een smeeken. Geen
geluid kwam over haar lippen, maar ze voelde haar hand gegrepen.
,,Kom mee ! zei hij, „bij de menschen vandaan."
Onzeker frutselde ze met haar hand langs z'n jasmouw — en hij greep haar arm
en haalde die door den zijnen.
Gelijkmatig gingen hun schreden en berouwvol legde Herma telkens een brok
gedachten voor hem neer.
„Het kind had er geen schuld aan.... de bouw van ons geluk was niet hecht
genoeg om groote smart te verduren. We waren te zeker van elkaar geworden en
die verzekerdheid had ons zelfgenoegzaam gemaakt. Dat zelfvertrouwen is wet
voor goed weg.... ik zal nooit weer de oude van vroeger zijn 1"
Albert bleef staan en keek Herma onderzoekend aan. Hij wou yr agen.... maar
durfde niet. Hij wou zoo graag haar woorden een heel diepe beteekenis toekennen,
maar vreesde zelfmisleiding.
„Herma," begon hij eindelijk bedachtzaam, „ik wil je niet plagen met het verleden, maar een ding moet ik je zeggen : je hebt mijn geloof eenmaal gehoond als
„dat gevoels-christendom van jou 1" Oordeel je er nog zoo over ?"
Herma had beschaamd het hoofd gebogen . „Alweer een zonde, die ik nog niet
voor God beleden heb !" fluisterde ze. En hem aanziende vervolgde ze krachtiger
met triumf in haar stem : zie geen eind aan m'n schuld en t Och ben ik nooit
zoo gelukkig geweest 1"
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Hij wilde z'n arm om haar heen slaan, in volledig begrijpen nu, maar iets in
haar houding verbood hem.
„Laten we daar gaan zitten !" wees ze op een gekapten boom aan een slootkant.
Hij volgde haar wensch.
„Herma !" Z'n handen zochten de hare en zij liet ze nemen. Maar tegelijk stond
ze weer tegenover hem, zelfs in haar schuldbewustzijn de fiere vrouw, die hem
een scheiding gemakkelijk wou maken. „Soms denk ik dat ik je te diep heb gegriefd dan dat er nog een toekomst voor ons samen zou zijn !"
Hij stond nu ook, naast haar.
„Kind, stapel toch niet alle schuld op je zelf Ik heb veel te veel gezwegen
'k Was bang voor je heftigheid en liet je maar rondtobben in je ellende. We
moeten samen ons buigen voor God en vragen om verzoening !" Ze gaf zich in
z'n omarming nu en in beiden jubelde het hooglied van hun liefde.
„Ons huffs was op zand gebouwd.... maar het nieuwe kriigt een beter fundament ;
ze 3 dat de stormen van 't leven het niet weer uit elkaar kunnen slaan !" verzekerde
hij haar. „Ons leven en geluk is veilig bij Christus geborgen ; als Hij bij ons woont,
durven we we! opnieuw te beginnen, he ?"
Ze hoefde geen woorden te zeggen : hij voelde 't wel, hij wist het wel en zij
beiden wisten het wel dat de toekomst heerlijkheden in zich borg die aan 't verleden
vreemd waren geweest.
't Was volkomen duister toen ze in de pastorie kwamen. Bij 't heldere electrische
licht in de vestibule kwam speelsche blijheid om hervonden bezit alle andere aandoeningen wegstoeien.
„Onze tweede trouwdag !" fluisterde hij bij een zoen.
Ze zagen elkander een oogenblik diep aan
toen gaven ze zich aan de familie
begroeting in de huiskamer.

ONZE HOUDING TEGENOVER KUNST EN
SCHOONHEID)
DOOR

W. A. P. SHIT.

In tweeerlei opzicht heeft het zijn nut, wanneer we ons de vragen, die met onze
houding tegenover kunst samenhangen, duidelijker voor oogen trachten te stellen.
Om te beginnen zullen we zelf daardoor tot een dieper begrijpen komen. Maar
ook tegenover de buitenwereld heeft het zijn groote beteekenis. Immers, we hebben
vanzelf onze wenschen voor de literatuur, we zien uit naar een nieuwe „Christelijke"
kunst. In onze groep leven idealen, die we gaarne iets dichter tot verwerkelijking
=den brengen. Wij voelen ze als gelijkwaardig aan die van andere groepen — en
daarom is het goed, wanneer ons geluid naast het hunne klinkt. Zoo alleen kunnen
we het misverstand voorkomen met de daaruit zoo licht voortvloeiende geringschatting — die vaak afkeurt zonder van naderbij te kennen.
In „Erts", den bekenden letterkundigen almanak voor 1926, heeft Henrik
Scholte geschreven over de verhouding, waarin de Jongeren tot de Schoonheid staan.
Maar voelen wij ons niet mede „Jongeren" en die toch niet langs dezelfde wegen
gaan ? De bezinning over onze houding tegenover de Schoonheid kan een antwoord
worden op Scholte's brillante manifest, dat tevens bijna een uitdaging is.
De hovenier had den bloemhof bezaaid en zorgzaam den warmen grond toegedekt over de kleine korrels. Wat daaronder gebeurde, geschiedde in 't verborgene.
Maar het zaad schoot op en in den zomer bloeiden de bloemen. Hun schoonheid
stond er als een wonder.
Maar in duffe schoollokalen, terwijl buiten de zon scheen en een verdwaalde
wesp aan de bestofte ruiten bonsde, hadden wij geleerd, hoe dit wonder eigenlijk
1) Deze lezing, gehouden op de Zomerconferentie van het Verbond van Chr. Letterk.
Kringen van 13-16 Augustus, is hier en daar gewijzigd.
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geen wonder was — en wij hadden het volkomen ontwijd door de prostitutie van
een boon in onze sponsedoos.
Toch was dit begrijpen maar schijn. Want het wonder laat zich nu eenmaal
niet analyseeren. En de verklaring, die het eerst voor ons scheen weg te nemen,
bracht ons slechts voor een dieper en veel ontzaglijker wonder. We begrijpen, dat
de boon uitzet en berst in het broeiende nat van de spons, maar — straks bloeit
de plant en wordt de nieuwe vrucht. Het is er, en wij weten niet hoe.
Met opzet heb ik dit even naar voren gebracht. Want misschien zou men kunnen
meenen, dat ik nu het begrip „Schoonheid" ging ontleden. Schoonheid echter is
een wonder. We vergeten het zoo licht, omdat we onze gedachten geen tijd gunnen
zich op het wezen der dingen te bezinnen. Soms begrijpen we het even, onverwachts. We zien iedereri dag de zon schijnen of den regen vallen — en we zijn
tevreden met wat we daarover uit boeken hebben geleerd. Tot we opeens een
enkel oogenblik dieper zien en begrijpen, dat we van het wezen daarvan nog niets
vermoeden — we verwonderen ons — we zien het wonder.
Vanzelf is er telkens getracht de Schoonheid in begrippen uit te drukken. Men
zocht naar de definitie, die alles in zich samenvatten zou. Maar men is er nooit in
geslaagd. De Schoonheid liet zich niet wetenschappelijk vangen. Ineens, onverwachts, zien we haar voor ons — onweerstaanbaar
maar we grijpen haar niet.
We leggen een bloem onder de mikroskoop en we zien o verbiisterende dingen,
die ons met ontzag vervullen voor de wijsheid van Hem, die dit geschapen heeft —
maar de Schoonheid niet. Zij is er nu niet meer, zooals ze was over de bloem, toen
we haar ineens zagen staan. Het is met haar als in Maeterlincks vers :
Il etait partout, mes soeurs
n' existe pas....
Maar we kunnen haar wel dichter naderen door haar terrein te beperken en
met zekerheid te zeggen : dit behoort daartoe niet.
Toen God „den hemel en de aarde gemaakt had, de zee en alles wat daarin
is", zag Hij dat wat Hij geschapen had, zeer goed was. Dit „goed" heeft voor

mij een heel speciale beteekenis. 1k weet niet, of Hebralci mijn opvatting juist zullen
oordeelen, maar dat komt er hier ook minder op aan. Voor mij beteekent dit „goed" :
goed in de oogen van God, Goddelijk-goed. Daardoor wordt het tot : volmaakt.
God zag wat Hij gemaakt had en het was alles glanzend en heerlijk en heilig en
schoon en verheven. Het wordt alles begrepen in dat gene woord : goed.
De gewone beteekenis onder ons van „goed" is heel anders. Het woord is dan
veel minder oppermachtig koning. Ik laat nu alle verzwakte en overdrachtelijke
beteekenissen rusten en bepaal me tot de hoogste, die het voor ons heeft ethischrein, zedelijk-onberispelijk. Goed houdt nu niet meer noodwendig schoon in, zooals
het dat in 't scheppingsverhaal voor mij ontegenzeggelijk doet.
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Naar mijn overtuiging dus staan schoon en goed volkomen onafhankelijk naast
elkaar. Ze behooren tot twee verschillende terreinen, die van het aesthetische en
die van het ethische.
Hiermee zijn we echter nog allerminst uit de moeilijkheden. Want die onafhankeiijkheid kan maar al te licht leiden tot een conflict. Dit is in het volmaakte, het
Goddelijk-goede, natuurlijk niet meer zoo. Daar worden beide, het aesthetische
zoowel als het ethische, opgenomen in een hoogere eenheid, die God is. In Hem
vallen het hoogste Schoon en het hoogste Goed tezamen.
Maar dit is nog allerminst in onze zondige wereld zoo. Goed en schoon kunnen
er samen gaan — we danken er God voor, want vele uren van ons Leven zijn
daardoor gelukkig geworden. De verbinding van ethisch-goed en aesthetisch-minderwaardig is ons uit tendensliteratuur bekend genoeg, al moeten we niet vergeten
dat een tendentieus teveel tot leugen wordt en daarmee ook het ethische in verdrukking brengt. Maar er is ook het daemonische schoon, de schoonheid van het
slechte. Gewoonlijk aarzelen we dit toe te geven.
Een geweldige brand, we zagen hem alien wel eens. — We voelden onze harten
kloppen van angst ! Maar tegelijk was het prachtig ! Het vuur was losgebroken en
ging als een overwinnaar over alles been. Daar zat kracht in en majesteit ! We
huiverden ervoor — en tegelijk keken we ernaar in ademlooze bewondering !
Ook op literair gebied kennen we wel alien een werk, dat ethisch tot in het hart
toe ziek, en toch tegelijkertijd prachtig is. Liever noem ik geen voorbeeld — uit
onze herinnering vinden we beter ieder voor zich het onze terug. Een boek, dat
ons aangrijpt — ons vasthoudt waar we nauwelijks meer van kunnen loskomen.
Het maakt ons bang en toch lezen we verder. Het werkt als een felle bliksemstraal
in het donkerste van den nacht. Even is alles hel — we zien de dingen, die we
zoo heel goed kennen, maar nu anders, onwezenlijk-fel, angstaanjagend. Dingen,
waarvan we zeker zijn, dat ze er wezen moeten, zien we ineens niet meer — en
andere, waar we nooit op gelet hebben, teekenen zich scherp af. Dadelijk is het
weer donker, maar we vergeten het nooit meer. Het spoor van den bliksem blijft.
Daartegenover gaat de zuivere „Schundliteratur" heel anders aan ons voorbij. Al
het goede in ons komt dan dadelijk in opstand.
Nog altijd heb ik „Schoonheid" vaag en onomschreven gelaten. We hebben
alleen gezien, dat Schoonheid onafhankelijk is van het ethische, ja zelfs daemonisch
op kan laaien in een ethisch-verkeerd werk.
Moeten we ons daarover verwonderen ? Ik meen von niet en ga nu gebruik
maken van een beeld, dat ik ontleen aan Dr. Kuypers beroemde oratie „Het
Calvinisme en de Kunst." Daarin betoogt hij, dat Kunst en Schoonheid behooren
tot de idee „Heerlijkheid", en deze Goddelijke volkomenheid drukt Paulus uit
met eetorns. „Deze eetorns nu straalt God uit, zoowel in de geestelijke als in
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de stoffelijke sfeer van Zijn schepping." Door dien afglans van God worden de
dingen schoon. Het is als het licht van de zon. En de zon schijnt over goeden en
kwaden, over geluk en ongeluk, schoon en leelijk. Alle dingen vangen haar licht
op, maar in alle dingen wordt het tot iets anders. Soms verdwijnt het geheel, soms
wordt het als zacht licht teruggegeven, zooals de maan dat doet, soms is de
terugstraling even oogverblindend als de zon zelf. Zoo stel ik mij ook de Schoonheid
voor, die afstraalt van God. Zij ligt over alle dingen — zij is dezelfde, ook waar wij
spreken van daemonisch schoon. Het daemonische ligt in 't verkeerde, waarvoor
wij instinctief bevreesd zijn, maar waarheen even instinctief het verkeerde in ons
trekt. Daarom boeit het daemonisch schoon zoo mateloos. Het brengt ons heele
wezen in beroering. We beven en we blijven kijken — we kunnen het niet meer
verdragen, maar hebben de kracht niet ons af te wenden.
Vanzelf komen we hiermee terug tot den mensch. Daar is het niet mogelijk goed
en schoon scherp van elkaar te onderscheiden. Want de mensch is een eenheid
en in hem leven zoowel het aesthetische als het ethische. Dat maakt de kwestie
juist zoo ingewikkeld, omdat we nu in hem met beide factoren rekening moeten
houden. In zijn uiting vinden we beide — en onder zijn uiting valt zijn kunst.
1k geloof, dat volgens de gangbare opvatting het oordeel „kunst" of „geen-kunst"
alleen maar doelt op het aesthetische. Het ethische wordt er geheel buiten gesloten..
Een uitdrukking als „perverse kunst" zou anders onmogelijk zijn. Misschien kunnen
we daarom „kunst" omschrijven door „uiting-in-schoonheid", al blijft door de
ondefinieerbaarheid van dit laatste alles nog heel onbepaald.
Nu wordt er vaak beweerd (en vooral onder kunstenaars .is deze stelling gangbaar),
dat kunst altijd verheft. De aesthetische waarde veredelt — de ethiek wordt daarbij
een factor van geringe beteekenis. Wie goed nadenkt en zijn eigen ervaringen eerlijk
onder de oogen wit zien, zal terstond erkennen, dat dit niet zonder meer waar kan
zijn. Zoo even hadden we het over een ethisch-verdorven kunstwerk. Ondanks de
aesthetische pracht komen we er niet zonder kleerscheuren af, leder van ons zal
er waarschijnlijk anders op reageeren. Maar zeker zijn we geschokt, uit ons evenwicht geraakt — al moge ook aan den anderen kant de schoonheid ons diep hebben
gegrepen. We hebben 66k het andere geproefd. Het ethische is allerminst een.
indifferente factor, zoodra we den invloed van kunst nagaan en willen spreken van
verheffen of zelfs van : niet neerhalen.
Legt dit echter wel gewicht in de schaal ? Weer zijn het in de eerste plaats de
kunstenaars, die daarop ontkennend antwoord geven. Zij houden zich enkel aan de
gronddefinitie : Kunst = uiting-in-schoonheid. Of deze schoonheid Goddelijk
dan wel daemonisch is, invloed ten goede of ten kwade uitoefent, komt er verder
weinig op aan. Voorzoover Scholte in „Erts" de idealen der Jongeren van de „Vrije
Bladen" juist weergeeft, zijn dezen vrijwel deze meening toegedaan. Oogenschijnlijk
is er weinig veranderd sedert Perk zijn schoonheidsverheerlijking dichtte
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Schoonheid — Gij wier naam geheiligd zij
Uw Wil geschiede
koom Uw heerschappij —
Naast U aanbidde d'aard geen and'ren God !
Oogenschijnlijk, zei ik — want in werkelijkheid is er wel degelijk verschil. De
Tachtigers zochten de Schoonheid in den „zinlijken rijkdom der aandoeningen, die
zij met het majestueuse gebaar van den heerscher kunnen bespelen als een orgel."
(Scholte). De Jongeren erkennen : „Het vermogen tot Schoonheid en de bron
van Kunst ligt uitsluitend in den dichter zelf." — Waar het hier evenwel om gaat,
is dat ook zij de Schoonheid als koningin erkennen, zonder eenige beperking. zij
zijn haar dienaars. Der Kunst een doel stellen zou volgens hen hetzelfde wezen als
haar dienstbaar maken aan haar mindere. Schoonheid mag nooit middel zijn !
Ook wij geven dit tenvolle toe. Wij erkennen de heerlijkheid der Schoonheid en
werpen het oude verwijt ver van ons, als zou voor ons Schoonheid een „middel"
zijn om onze koude dogma's met een fleurig en misleidend kleed te omhangen.
Maar wij nemen niet zonder meer de wegdoezeling der Amsterdamsche Jongeren
over. Kunst = uiting-in-schoonheid wordt voor hen bijna ongemerkt : kunst
schoonheid. Dit is een eenzijdigheid, want kunst is ook uiting en wet de uiting van
den mensch.
Schiller, die het aesthetische probleem misschien dieper dan eenig ander heeft
doorworsteld, stelt als hoogste voor de kunst : het weergeven van den geheelen
mensch. En de kunstenaar komt weer voort uit zijn kring, zijn yolk. Zooals de
bloemengeur hangt boven een twin, zoo is de kunst de essence van de maatschappij, haar geur. (Vinet). Het goede en het kwade, den strijd, de nederlaag, de
overwinning, alles vinden we daarin terug. Kunst is van dit alles, dat in den mensch
leeft, de uiting, maar het is de uiting daarvan in-schoonheid.
In de kunst zijn dus, doordat zij uiting is, behalve het aesthetische, allerlei andere
factoren besloten. Met „ethisch" omvangen we een aanzienlijk gedeelte daarvan.
We mogen dien kant niet verwaarloozen.
Maar evenmin hem overschatten ! Hier kom ik aan een gevaar, dat in 't bijzonder
ons boven het hoofd hangt. We noemen ons Christenen en het Christendom stelt
streng zijn ethische eischen. Ons leven en onze strijd zijn veelal op het ethische
gericht. Dit verloochenen we ook niet, wanneer we ons bezig gaan houden met
kunst. Wij neigen er zoo licht toe over om het ethische verre den boventoon te laten
voeren.
Dat is ook mijn groote bezwaar tegen Dr. Tazelaars boek „Moderne Romankunst".1)
Het is een flink en doorwrocht stuk werk, met vele juiste karakteristieken en opmerkingen. Maar de aesthetische waarde wordt er naar den achtergrond teruggedrongen. Typisch is een passage als de volgende 2) :
1) Uitgeversmaatschappij „Holland" Amsterdam.
2) Moderne Romankunst, pag. 9.
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„Al is de omkleeding van zulk een gedachte nog zoo artistiek, ze is en blijft verwerpelijk, omdat de mogelijkheid van keuze tusschen het ethisch-religieuse en het
artistieke voor den Christen niet bestaat. 't Eerste beslist, zonder eenigen invloed
van het tweede."
In de eerste plaats vind ik de onderscheiding van „gedachte" en „omkleeding"
niet gelukkig. Deze worden in een kunstwerk niet afzonderlijk geboren. Een prachtig,
maar diep-decadent boek is allerminst een met zorg verdoezelde zondige gedachte.
De gedachte uit zich in een bepaalden vorm — van uiterlijke omkleeding is bij een
reeel kunstwerk geen sprake. Geen verkleede bedelares komt ons tegemoet, maar
een levende, lokkende gestalte : een gedachte, geuit in Schoonheid.
Dit zou een ondergeschikte kwestie van naam en aanduiding kunnen lijken.
geloof echter, dat het meer is en dat Dr. Tazelaars critische methode daarop voor
een groot deel gegrond is.
Wat hij doet, komt namelijk in 't kort hierop neer, dat hij begint met in een
kunstwerk te analyseeren. Hij maakt onderscheid tusschen inhoud en vorm, ethiek
en aesthetiek. En uitsluitend naar de waarde van het eerste wordt het werk geoordeeld. Daarvan hangt de beantwoording of van de vraag : mag dit werk toegelaten
of moet het verboden worden ? Wanneer dit is uitgemaakt, kan veilig eenige ruimte
aan de aesthetiek worden overgelaten. Het pleit is dan toch al beslist. „t Eerste
beslist, zonder eenigen invloed van het tweede."
Dit is in wezen dus een sterk-geprononceerd ethicisme,en de parallel met het
aestheticisme van de Amsterdamsche Jongeren treft ons dadelijk. Zooals voor hen
„Kunst is uiting-in-Schoonheid" ongemerkt wordt tot: „Kunst is schoonheid"
legt Dr. Tazelaar zoozeer den nadruk op „Kunst is uiting", dat het „in-schoonheid"
bijna niet meer gehoord wordt.
Deze methode doet zonder eenigen twijfel veel goed. Ze is gericht op den praktischen kant van het leven en wil waken tegen verkeerde invloeden, die macht zouden
kunnen krijgen over het toch al zoo geschokte Christelijk gemoed. Dat is nuttig
en vaak noodig werk en even ondankbaar als het werk van de douane : gesmokkeld
wordt er toch.
Maar zoodra gaat het niet om kunst, of deze houding wordt noodlottig. „Kunst"
— we zeiden het reeds—is nu eenmaal een aesthetisch oordeel, de nadruk valt op
het „in-schoonheid." Daarom is de eenzijdigheid der Amsterdamsche Jongeren
uit zuiver kunst-(d.i. uit aesthetisch) oogpunt eigenlijk geen eenzijdigheid. De
methode-Tazelaar echter des te meer. Want zij stelt aan de kunst niet in de
allereerste plaats aesthetische eischen. Een kunstenaar, die zich uitsluitend naar
deze critiek richt, zal zijn kunst ten onder zien gaan.
De methode-Tazelaar levert critiek alleen als censureerende voorlichting voor de
groote massa — voor den auteur is ze van zeer geringe waarde. En ook onder die
groote massa steunt ze voornamelijk slechts hen, die ter ontspanriing lezen. Wie
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meer zoekt, vooral wie schoonheid zoekt, vraagt van critiek iets heel anders. Dit
zijn er misschien nog slechts weinigen, maar ons pogen is immers de groote massa
van het Christelijk publiek op te voeden tot devote schoonheidsgenieting als gave
van God.
En wie als zoeker naar Schoonheid zich wijdt aan literatuur, voelt zich door Dr.
Tazelaars ethicisme bijna gekrenkt. De terugzetting van wat voor hem het wezenlijke
is in een kunstwerk, treft hem haast persoonlijk.
Hij nadert veeleer tot het kunstwerk als tot een ondeelbaar levend geheel. Het is
er, zooals het daar ligt, en het kan niet anders zijn ! Het geeft de visie, den droom,
van den kunstenaar, die hij in schoonheid heeft geuit. Maar die schoonheid is meer
dan een kleurig en passend kleed — het is de vorm en gestalte dier visie zelf en
daarvan niet los te maken.
En zoo leest de zoeker naar Schoonheid — of als God nog heviger dit verlangen
in hem gelegd heeft : de gedrevene door Schoonheid — dit werk. En het wonder
gebeurt. Er is contact, nauwe aanraking, tusschen hem die heeft leeren zien en hem
die eerst zag. Hun beider ziel gaat open. En hun beider schoonheidsliefde wordt
tot een in het nederig aanvaarden van het wonder, dat zij vonden.
Maar — daar is iets ingekomen in de ziel van den lezer. Hij heeft zich opengesteld
en daar is iets in zijn hart binnengegaan. Na de eerste extase van het schoonheidsgenieten merkt hij, dat hij ontvangen heeft. Hij is niet meer geheel dezelfde. En
deze ontdekking brengt hem vanzelf tot de bezinning.
Was het dan niet alleen schoonheid, wat hij gedronken heeft ? Was er vergif in
den overzoeten wijn ? Heeft hij met voile teugen geademd in de sfeer van het
daemonische schoon ? Als een afgrond zal hij plotseling de gevaren zien. Maar
wie het gevaar kent, heeft het reeds ten halve overwonnen. En het is immers hetzelfde gevaar, dat in iedere aanraking met het leven schuilt ? Zoo hij in den strijd
overwint, zal hij sterker zijn dan eerst. Anders wordt het kunstwerk de aanleiding
tot zijn nederlaag, zooals iets anders dat ook had kunnen worden, want de oorzaak
daarvan schuilt in hemzelf ! In dit verband herinner ik terloops even aan Dr.
Wielenga's opmerking, dat er misschien wel menschen zijn, die om zinnelijke prikkeling den Bijbel lezen. 1)
Toch mogen we het gevaar, dat ook in de aanleiding schuilt, geenszins verwaarloozen. Waar het dan ook gaat om kinderen en opgroeiende jonge menschen, zie
ik geen anderen uitweg dan Dr. Tazelaars censuur.
Voor ons echter, die zijn gegroeid tot een persoonlijkheid, is ze een onmogelijkheid,
waartegen ons heele wezen zich verzet. zij tast onze vrijheid aan.
We gaan immers rustig wandelen in een bosch, en we vinden het er heerlijk.
Boomen en bloemen, paddestoelen en mossen hebben onze aandacht. En we zijn
1) Moderne Letterkunde en Christelijke opvoeding, pag. 19.
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niet bang — hoewel in alles ons een gevaar kan bedreigen. We vertrouwen.
Het lijkt mij de eenige oplossing voor wie ernstig tijd wil wijden aan kunst,
speciaal aan literatuur. We vertrouwen op onze persoonlijkheid. Want achter die
persoonlijkheid staat God, met Wien we in gemeenschap blijven door het gebed.
In die zekerheid zullen we onzen weg gaan. We zullen niet bij voorkeur de giftige
paddestoelen en de bedwelmend-geurende bloemen zoeken. Maar we zullen er
ook niet bij geloovig-bang van zijn. We zullen moeten erkennen, hoe Gods Schoonheid
allerwegen is, ook waar we die het minst zouden verwachten. We zullen huiveren,
omdat ons verstand dit niet verstaat. En bidden, dat Gods Koninkrijk kome, zoodat
alle Schoonheid worde opgenomen in Hem, die tevens is het hoogste Goed.
1k zeg niet, dat we tot dit hooge zonder meer in staat zullen zijn. Maar God roept
ons daartoe. Hij stelt ons met onzen aanleg in 't midden dezer wereld, waaruit de
kunst met goed en kwaad geboren words. Wij hebben daarin onze taak, onze
schijnbaar onbegonnen taak. Wij moeten doordringen van onzen geest, het zuurdeesem zijn in het meel dezer wereld. Daarvoor is onze geheele persoonlijkheid
noodig. En wij kunnen daartoe nooit groeien, als we steeds blijven loopen aan den
leiband van anderen.
Het Protestantisme is het geloof der vrijheid. En alleen in de sfeer der vrijheid
kan zich een persoonlijkheid ontwikkelen. Alle opvoeding, dus ook de literaire
voorlichting, heeft als doel zichzelven ten slotte overbodig te maken. leder moet
zijn eigen grenzen vinden. Met instemming haal ik enkele regels aan van Chantepie
de la Saussaye 1) : „Wie de kunst beoefent of van haar geniet; doet het „a ses
risques et perils". Zedelijke, Christelijke ernst moet hem leeren wat hem dienstig
zij, wat hij dragen kan. Hij wage zich niet roekeloos aan wat hem ten val kan worden.
Hij beperke evenmin zijn behoeften, zijn bemoeiingen, zijn invloed door zich traag
en vreesachtig op te sluiten in elver kring dan waartoe God hem door zijn aanleg
roept 2)."

Samenvattend stel ik tegenover Dr. Tazelaars methode de mijne, die haar beginpunt vindt in het kunstwerk, niet in den lezer. We wijden allereerst onze aandacht
aan datgene, waar het om gaat, de aesthetische waarde. Bestaat die niet, dan is
het werk als kunstwerk reeds veroordeeld, ondanks alle eventueele mooie ethische
gedachten. We kunnen deze als zoodanig wel even naar voren schuiven, maar het
mag ons nooit tot een verzacht oordeel verleiden. Onze literaire kritiek blijve
literair. Daarom kan ze nooit den inhoud losmaken van den vorm, waarin
deze gestalte verkregen heeft. En hebben we te doen met een reeel kunstwerk,
dat een bedenkelijke moraal predikt, dan zullen we, na het aesthetisch alle recht
te hebben doen wedervaren, in de tweede plaats cliiraan onze aandacht kunnen
1) Het Christelijke Leven II, pag 348.
2) Ik cursiveer. W. A. P. S.
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wij den, Maar dan is onze literaire taak reeds beeindigd en we waarschuwen als
mede-mensch voor een gevaar. In de meeste gevallen zal dit niet noodig zijn,
omdat de literair-aesthetische bespreking reeds aanwijzingen genoeg bevat. Onze
methode staat dus lijnrecht tegenover die van Dr. Tazelaar. We willen voorlichten
en bijstaan in het zoeken naar het Schoone, niet naar gevaren. Deze zullen we wel
aanduiden, waar dat onvermijdelijk is, maar dit zal voor ons nooit het voornaamste zijn.
In recensies van Christelijke tijdschriften treft me dikwijls de uitdrukking
,,Wij kunnen dit boek niet aanvaarden," — „de gedachte is voor een Christen
niet aannemelijk." Ik ben uitermate huiverig voor dergelijke zinnetjes. Want ze
bedoelen een afwijzing, omdat de in-schoonheid-geuite visie van den kunstenaar
niet de onze, niet Christelijk is. Ik geloof, dat we daarmee onrecht doen. We
aanvaarden een boek als kunstwerk, maar nemen daarmee nog niet de visie van den
kunstenaar voor ons persoonlijk leven over. Juist doordat we een persoonlijkheid
zijn is ons geloof veel meer dan een kasplantje, dat bij ieder windstootje den dood
nabij is.
Wie naar gevaren speurt, zal zichzelf in voortdurend toenemenden angst verliezen
en nooit tot de vrijheid komen. De kring zal altijd nauwer getrokken moeten worden.
Maar wie naar het Schoone zoekt, dat van God is, die komt tot vrijheid, omdat
voor hem alleen dit eerie waarachtig bestaat. zijn verlangen draagt hem over de
gevaren heen.
Ge vindt het experiment misschien gevaarlijk ? Dat is het ook, en ik ben daarvan ten diepste overtuigd. Ik heb lang genoeg bij de gevaren der literatuur stil
gestaan, om u daarvan verzekerd te kunnen heben. Maar — voor het geheele leven
van iederen Christen geldt immers dezelfde eisch, dien we hier stellen : heb den
moed tot de keuze, en de kracht om wat gij als kwaad herkent te bestrijden. En als
gij toch overwonnen wordt, bid dan ! Want de eigenlijke oorzaak van uw val is
toch uw eigen boos hart.
Het is een zware taak, zooals iedere eisch van het Christendom zwaar is. Omdat
het onszelf voor de keus stelt.
„Ik ben met ulieden," spreekt de Heel. We zijn niet alleen !
Ik kom nu tot het tweede gedeelte van mijn onderwerp. Tot hier hebben we
slechts gesproken over onze houding in 't algemeen — het wordt tijd, dat we onze
aandacht gaan wij den aan het meer positieve.
Terloops heb ik het al even gezegd we hebben onze wenschen voor de
literatuur, we zien uit naar een bloeiende Christelijke kunst.
W at verstaan we echter onder „Christelijke" kunst ? We kunnen alleen dan meehelpen den bloei ervan te bevorderen, als we ons duidelijk bewust zijn, wat we
ermee bedoelen !
Wanneer ik de uitdrukking „Christelijke kunst" gebruik, zet ik „Christelijk"
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graag tusschen aanhalingsteekens. Daarmee bedoel ik dan mogelijke misverstanden
te voorkomen. Want we zijn onwillekeurig geneigd een woord op te vatten in
de beteekenis, die we er gewoonlijk zelf aan geven. En „Christelijk" kan in de
uitdrukking „Christelijke kunst" heel veel verschillends beteekenen.
We kunnen er mee bedoelen : een kunst, die onmiddellijk voortkomt uit leerstellig Protestantsch-Christelijk geloof. In den regel valt dan de nadruk meer op
„Christelijk" dan op „kunst."
We kunnen ook denken aan een kunst, die uitsluitend Christelijke, d.w.z.
Bijbelsche, Kerkhistorische, dogmatische gegevens behandelt. Zij raakt vaak aan
de voorgaande.
We kunnen ook de grens nog scherper trekken en alleen die kunst met den
naam „Christelijk" willen bestempelen, die geheel voldoet aan onze eigen belijdenis.
Ik meen, dat we met dit alles en het Christendom en de kunst onrecht aandoen.
Ik heb diepen eerbied voor het dogma en de belijdenis. Maar zij omvatten niet
den geheelen mensch. Een Christen is meer dan belijder alleen. Of misschien
toch niet. Maar dan moeten we „belijden" nemen in zijn allerruimsten zin en
zeggen : Een Christen belijdt zijn geloof door zijn leven. Zijn leven is uiting van
Christendom. Dit is de hooge eisch, die hem gesteld is en waarnaar hij zonder
ophouden moet streven — in voortdurenden strijd.
En nu is deze Christen ook nog kunstenaar, d.w.z. dat hij zich niet alleen uiten
kan, maar dat hij zich uiten kan in schoonheid. Zijn strijdend leven wordt dan in
zijn kunst vertolkt, Onder Christelijke kunst mogen we m.i. alleen verstaan : kunst
van Christenen.

Dan valt ineens de nadruk 66k weer op : kunst. Het „Christelijke" is geen daarvan
te scheiden factor ; kunst van Christenen kan niet anders zijn dan ze is, omdat de
kunstenaar niet anders kan dan zichzelf uiten, zooals hij is.
Van hieruit nemen we vanzelf stelling tegen de tot cliché geworden grief, waarmee
Christelijke auteurs worden gesmaad, dat hun kunst is om den wille eener idee,
waaraan zij de Schoonheid dienstbaar maken. Ik ontken niet, dat daartoe wel
pogingen zijn gedaan, maar deze hebben met kunst verder niets uit te staan.
Een mensch echter is kunstenaar of hij is het niet. Maar is hij het, dan is dit
een gave van God, waaraan hij zelf niets veranderen kan — evenals hij geboren
wordt in een landhuis of in een krot. God beschikt het over ons. De uitdrukking:
kunstenaar „bij de gratie Gods" wordt er bij nadenken een van diepen ootmoed,
al is ze waarschijnlijk ontleend aan het gevoel van trots, waardoor de kunstenaar
zich dadelijk stelt naast de koningen, die zich van niemand afhankelijk weten. God
alleen is hun leenheer.
Maar voelt ge dan, hoe nu de kunst als kunst niet Anders wordt, niet te scheiden
is in Christelijke en niet-Christelijke ? De kunstenaar doet niets anders dan zichzelf
uiten in Schoonheid. En die Schoonheid heeft God in hem gelegd, zooals de bloem
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verborgen is in het zaad. Uit het eene zaad groeit een zonnebloem, uit het andere
een nederig akkerviooltje.
Toch is er groot verschil tusschen den een en den ander. Dat ligt echter niet
in hun kunstenaarschap, maar in hun mensch-zijn. Dit verschil bemerken we
ook in hun kunst, omdat kunst nu eenmaal is uiting-van-mensch-zijn-in-schoonheld. Maar het staat los van de schoonheidswaarde van hun werk. Het kunstenaarsvermogen is door God met voile handen over de wereld gezaaid. Het is ook daar
weelderig opgeschoten, waar we het zaaien niet-begrijpend moeten erkennen.
Kuyper rekent het kunstenaarsvermogen onder de Gemeene Gratie.
Stellen we ons nu even een kunstenaar, een dichter, voor, die ook Christen
is in de voile werkelijkheid van het woord. Dan zal zijn vers toch allerrninst worden
een dogmatiek op rijm. Ik citeer in dit verband een treffende gedachte van Vinet:
„De Schoonheid van het Christelijk dogma is geheel innerlijk, volkomen ethisch;
zij is niet vertaalbaar ; zij is een tekst, dien men alleen in het oorspronkelijk kan
lezen ; de eenige mythologie, waarvoor onze religie vatbaar is, is 't mysticisme."1)
Ik ben geneigd deze uitspraak ten voile te aanvaarden. Een Christen-kunstenaar
zal alleen in zoover uiting-in-schoonheid kunnen geven aan het Christendom, als
hij zelf Christen is. Zijn strijd, zijn ontroering, zijn willen-en-niet-kunnen-aanvaarden, het zal alles den weerklank vinden in zijn werk. Het spreekt geheel vanzelf, dat ook wanneer hij in een rustig uur een zachte, teere natuurstemming weergeeft„ we dit vers niet ineens onder een andere rubriek zullen mogen thuisbrengen,
omdat het niet direkt doelt op religieuse gedachten.
Mogelijk het grootste verschil tusschen een Christelijk en niet-Christelijk auteur
zal naar mijn meening wezen het verantwoordelijkheidsgevoel. Het volgt na 't
voorafgaande vanzelf.
Kunstenaars, die de Schoonheid als het eenige waardevolle beschouwen en
haar de macht toekennen om zonder eenige beperking te verheffen — zullen hun werk
alleen toetsen naar zijn Schoonheidswaarde. Hebben ze daarin vertrouwen, dan
zullen ze tegen de uitgave geen bezwaren meer hebben.
Maar een Christen-auteur kan naar mijn vaste overtuiging deze houding onmogelijk
aannemen. Voor hem is kunst veel te veel in-schoonheid-geuite menschelij kheid.
Het mensch-zijn van den lezer vindt zichzelven terug in zijn werk. En hij weet,
dat dit menschelijke te vreezen is, want „van nature boos." Hij zal niet publiceeren, wat voor hem duidelijk is uiting-van-zonde-overwinning, hoe schoon deze
ook moge zijn. Naar mijn meening zijn deze uitingen onvermijdelijk. Ook een Christen
blijft een mensch, die telkens weer de nederlaag lijdt in zijn strijd tegen het eigen
kwaad. Maar ook in zijn nederlaag blijft hij kunstenaar — en de uiting van zijn triomfeerende zonde : kunst.
I)

Etudes sur la litterature francaise au XIXiêtne siècle I, pag. 292.
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Men lette op het verschil in houding van den Christen-auteur en den Christencriticus. De eerste draagt de verantwoordelijkheid voor wat hij openlijk van zich
uitgeeft, van den laatste wordt alleen het eerlijk literair oordeel gevraagd.
Vele dingen kon ik maar terloops even aanroeren. Het onderwerp is zoo geweldig en
zoovele moeilijke vragen zijn er in verborgen, dat ik niet meer kan doen dan met enkele
lijnen aangeven,wat ik na moeilijk overwegen voor mijzelven gewonnen meen te hebben.
Tot slot wil ik echter nog op een ernstig gevaar wijzen. Zoo even spraken we
over den Christen-dichter. We zien alien met verlangen naar hem uit, vooral
naar den grooten, waarom we God bidden, die als een sterke profeet in ons midden
zal staan en wiens woord vol zal zijn van de heerlijkheid des Heeren.
Maar — is onze houding tegenover de „Christelijke" kunst daartoe wel bevorderlijk ? Met opzet gebruik ik het woord hier weer in zijn wat vage beteekenis,
die het onder ons meestal heeft.
Kunst is een persoonlijke uiting. Juist daarin ligt haar waarde. ze geeft niet den
grootsten gemeenen deeler van de gedachten uit een bepaalde groep — het geeft
die gedachten, zooals ze leven in den kunstenaar zelf.
Praktisch getuigt onze houding echter vaak van een andere opvatting, ook
tegenover kunst van Christenen. Gewoonlijk gaat het niet eens om principieele
dingen. Het wordt een kwestie van meer of minder — van dogma en leerstelligheid.
We voelen ons hier echter op vertrouwd gebied. En dan moet ook alles precies
zoo zijn, als we het zelf vinden en zelf gewoon zijn — of we verwerpen het als
ketterij — „voor ons is dit niet aannemelijk
profanie."
Met opzet noem ik dit alles met harde woorden. Want naar mijn vaste overtuiging doen we daardoor afbreuk aan den eersten schuchteren opbloei van kunst
door Christenen. Sympathie is daarvoor een onmisbare steun. En het gaat er
toch om, dat ook in de literatuur de leer van Christus zijn heerlijkheid toone —
niet daarom, dat onze persoonlijke opvattingen er vertegenwoordigd worden.
Zeker, ons positief werk zal altijd zijn in de richting van ons eigen diep-geworteld
geloof, maar daarom zullen we nog niet alles wat eenigszins vreemd aandoet, in
eerste aandrift als onkruid uit den grond rukken.
Duidelijker dan ik het zeggen kan, zult ge uit een voorbeeld mijn bedoeling
begrijpen. Dat het persoonlijke er geheel van losgemaakt dient te worden, behoef
ik wel nauwelijks nog te zeggen.
In het Aprilnummer van „Opwaartsche Wegen" komen van mij twee GoedeVrijdagverzen voor, waarvan het eerste luidt :
Zooals in het bezaaide land
Zooals een vleermuis, aan het hout
Een doode kraai, die op den wind
Gespijkerd van een boerendeur,
zich wiegt aan een verrafeld band,
In 't sterven langzaam-aan vergrauwt
In goorheid zijn vergaan begint —
En, dood, een vod wordt zonder kleur
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Zoo is aan U de dood verricht
En reeds Uw lijf verstard tot vaal —
Maar Uw gelaat draagt nog het licht
Als in een transparanten graal

In 't donker laayend bloeit de brand,
Die door de broze wanden slaat —
Want lichtende houdt God daar stand,
Die eeuwig is en nooit vergaat

Het zijn vooral de eerste twee strofen, die onrust en verontwaardiging hebben
gewekt. Niet omdat ze onwaar waren of bewust-oneerbiedig. Maar het beeld was
te fel, te realistisch. Men stootte er rich aan — het deed pijn. Het was te ongewoon — het brak onze gewone associatie, waarbij Christus aan 't kruis is geidealiseerd tot lets liefelijks en zelfs vaak tot iets zoetelijks.
We zijn gevangen in een kring van bepaalde voorstellingen, die weer in een
bepaalde reeks van bepaalde woorden hun uitdrukking vinden. We hebben het
altijd op deze bepaalde manier gehoord — we kunnen er nauwelijks meer op
een andere wijze aan denken. We vergeten, dat dit alles maar omkleeding is van
ons geloof en we meenen, dat het tot 't meest wezenlijke daarvan behoort.
wordt het geen profanie,
Een vastgespijkerde vleermuis en een rottende kraai
wanneer we daarmee Christus vergelijken durven ?
Neen ! Want er is geen enkel beeld, dat het haalt bij de grondelooze ellende
van Golgotha's werkelijkheid ! Christus in de diepste vernedering — het Heiligste
weggeworpen bij het walgelijkste. Het is ook niets anders dan wat de Bijbel ons
vertelt. Maar we zijn aan de woorden daarvan gewend geraakt ze zijn in ons
gehoor afgesleten, zoodat ze slechts zelden doortrillen tot den grond van ons hart.
Christus een lam, dat geslacht een schaap, dat geschoren wordt ! We moeten
even probeeren het te zien niet als een beeld alleen, maar als een beeld, dat
aan de werkelijkheid is ontleend ! Bovenop het schaap zit een ruwe kerel, die met
haastige, groote streken de yacht losknipt. Om het bloed bekommert hij zich
zijn
weinig — uit een pot met vet veegt de kwast even over de wond heen
heele lompe zwaarte drukt op het dier. Dit is heusch geen eerbiedig salonbeeld I
Golgotha is de dood, maar de dood, waarmee het leven zijn overwinning begint!
De dood heerscht oppermachtig over het lichaam van Christus, maar God houdt
stand in het licht van zijn oogen.
We laten het vers nu verder terzijde. — Wat ik van u vragen wilde, is enkel dit
weest ruim, vooral tegenover Christelijke kunst, en weest niet te spoedig gereed met
uw oordeel, wanneer ge een andere uitdrukking vindt dan die welke ge gewoon
zijt en die ge daarom onwillekeurig identificeert met uw geloof.
Anders vrees ik, dat Christelijke kunst in den zin, waarin ik ze u heb trachten
te schetsen en zooals ik ze alleen mogelijk acht, een teleurstelling voor u zal zijn.
Ze kan noch het dogma, noch het Bijbeiwoord herhalen, uitbreiden, toelichten, overdenken zooals dat in de zeventiende eeuw herhaaldelijk door onze religieuse dichters
is getracht. Het resultaat was uit aesthetisch oogpunt dan ook niet overmatig bevredi-
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gend. Telkens gaat de kunstenaar teloor in den moralist. Voor onzen tijd is deze soort
van Christelijke „kunst" ten eenenmale onmogelijk geworden. We zijn met
stichtelijke rijmpjes tot walgens toe overvoerd. We geven dadelijk toe, dat Vinet
gelijk had : het dogma, het bijbelwoord is hevig-schoon, zooals het daar staat :
men kan er niets of of toe doen.
De Christen-auteur kan enkel deze wereld, het Christendom met zijn rijkdom
van teksten en dogmen op zich in laten werken. Hij zal strijden, hopen en twijfelen,
dwalen en bidden, vallen en opstaan, zooals ieder mensch dit ke p t. En de uiting
daarvan zal hij ons geven in zijn kunst. Maar wellicht zal de vorm zijner gedachten ons verrassen, omdat deze ver afstaat van onze oud-gewende, traditioneele
voorstellingen. Het zal niet zijn de vorm, maar het wezen van 't Christendom ;
niet een doode letter, maar een levend zijn — in een woord : niet „Christelijkheid",
maar Christendom !
Eerlijkheid en vrijheid, ziedaar de twee begrippen, die ik naar voren heb trachten
te schuiven. Ze vorderen een derde, dat een Christen nooit in zijn leven missen kan:
vertrouwen.
We hebben deze drie ook en vooral noodig tegenover Christelijke kunst. Hoe
we ook uitzien naar een rijken bloei van literatuur uit onze kringen, nog altijd is
het Manco-vraagstuk aan de orde.
Wij kunnen niet meer doen dan naar onze beste krachten meewerken. Boven
noemde ik al de sfeer van sympathie — ik voeg hier nu aan toe den invloed, die
van onze groep uit kan gaan. Maar beide stellen zij hun eischen : eerlijkheid,
ruimheid, kennis. Op deze wijze kan literatuur beoefenen tot meewerken worden
in positieven zin.
Verder moeten we wachten — het allermoeilijkste, dat voor den mensch be
staat. zijn eerbied gaat daarom vanzelf uit naar den boer, die zaait en dan ge
duldig wachten kan, tot de tijd om te oogsten daar is.
Daartoe hebben we al ons vertrouwen noodig. Ons vertrouwen in wat Lodensteyn
dicht
Ach ! hoe werd het saat met klagen
Heen-gedragen !
Ach ! hoe weent men om de scha
Van het kostlijck graan in d'aarde,
Eer de waarde
Koren-scheut den grond ontga.

Maar voor seker volgt het galmen
Op de halmen :
En die sayde treurig stom,
Komt in 't oogsten (verr' van klagen)
Schoven dragen,
Komt al juygend wederom !

BOEKBESPREKING.
Experimenten door Geerten Gossaert. 5e druk, C. A. J. van Dishoeck,
Bussum.
Gossaert was al een afzonderlike figuur onder zijn dichtgenoten. Hij werd 't nog meer in
de moderne poezie. Toch bleef hij gewaardeerd, hetgeen pleit voor zijn dichterschap. Om de
drie jaar is er een herdruk nodig van zijn bundel. Deze, van 1926, is de vijfde. Het blijft
jammer, dat „Experimenten" nog steeds de enige uitgave is. Er is wel eens over gedacht om deze
bundel uit te breiden met nog andere verzen. 't Lijkt me beter van niet. Deze bundel is nu
eenmaal klassiek, zoals hij is.
Daarnaast zou ik echter graag willen een andere uitgave, twee deeltjes, een met de overgeblevene gedichten, een waarin 't proza van Gossaert wordt herdrukt. zijn artikel over Bilderdijk
vond reeds een plaats in Christelijk-letterkundige Studien II. Maar daarnaast zijn er nog zijn
mooie verhandelingen over Buitenlandsche Letterkunde, zijn diepgaande studie over Swinburne,
zijn artikelen over Groen. En zijn andere gedichten : een ervan „Viaticum", werd herdrukt in
„Erts", en vervolgens door Nijhoff „nieuw" genoemd. Het was echter al van 1909, en werd,.
voordat „Erts" verschenen was, reeds in zijn geheel door mij in mijn Gossaert-Studieen geciteerd
Mij dunkt, zo'n uitgave moet slagen. Als Gossaert het zeif niet doet, waarom laat van Dishoeck
't dan niet een ander doen ? Bijv. zijn vriend Van Eyck, van wie trouwens een uitgebreide
J. H.
studie over Gossaert eerlang het licht zal zien.

De Plattelandsdominee door Erwin Gros. Uit het Duitsch door
P. G. van Slogteren. Baarn. Hollandia-Drukkerij. 1926.
De Hollandia-drukkerij zal nog wel nooit een boek in zijn serie Vertaalde romans gehad
hebben, dat door zoveel diverse kerkelike blaadjes geprezen is. Zelfs hooggeleerden waren daar
niet vreemd aan. Prof. van Veldhuizen schreef erover : „Een boek van den beroemden dorpsprediker, dat in romanvorm zijn idealen des te mooier belichaamt. We volgen in spanning den
strijd van den jongen ongehuwden Ds. Hildwein te Frondoi f, die tot de zeer intellectueelen
behoort, dweept met kunst en muziek en eerst langzamerhand oog en hart krijgt voor de
Hessische boerenziel. Het ontroerende slot toont hem als overwonnen overwinnaar op den
lijdensweg. Een heerlijk boek voor de „jongeren," die predikant worden of niet durven worden."
Laat ik nu direct maar zeggen, dat dit boek inderdaad 'n goede kern heeft. 'n Plattelandsdominee, die z'n meisje verliest aan t.b.c., en die daardoor in opstand komt tegen God —
't is een gegeven, dat, in min of meer gewijzigde vorm, ieder Christen doormaken moet, wat
dus licht weerklank vindt. En 't twede motief 'n Dorpspredikant, die onder veel verrassingen
en teleurstellingen door, contact krijgt met de bevolking, is door deze „kenner" goed doorvoeld. Er ligt 'n hoop pastorale ervaring in dit boek opgetast.
Maar daarnaast heeft dit boek toch ook veel bezwaren. Vooral in de geest, de manier van
beschrijving. Die is sentimenteel, ouderwets-romanties. Mag ik even 'n voorbeeld geven ?
Dominee komt op bezoek bij de schoondochter van de koster. „Toen hij de kamer binnentrad,
was de vrouw juist bezig haar jongste kind te voeden. De dominee wachtte met zijn boetpredi-
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catie totdat de vrouw haar heilige moedertaak had vervuld. Toen knoopte hij behendig hier
zijne vermaning aan vast . . . . "
In datzelfde licht moet men ook 't magere slot zien. Dominee komt in zijn strijd tegen God
tot andere gedachten door 'n romanties verzinseltje van zijn gestorven geliefde.
Dit alles maakt, dat dit boek de „jongeren" (wanneer zijn die „jongeren" nu eindelik eens
volwassen ?) maar zeer matigjes zal bekoren. Die vinden 't goedkoop.
Maar, dat is alles slechts de vorm, zal nu professor van Veldhuizen misschien inbrengen,
en u hebt zelf de motieven algemeen-menselik genoemd !
Ja, maar is het u dan nooit opgevallen, professor, van wat voor 'n belang juist die vorm
voor de „jongeren" is ?
Niet, dat er wat anders gezegd wordt, maar dat het anders gezegd wordt, daar komt het
voor hen vooral op aan.
Door die vorm heen grijpen, dat doet men pas, als men voiwassen is, als men dominee is.
b.v., of professor. En zelfs dan doet men het soms nog niet eens, getuige het „ontroerende slot."
J H.

Succes door J. Reyneke van Stuwe. Een roman uit de Groot-Industrie.
Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur, Amsterdam, 1926. 334 pg.
Dit nieuwe werk van Jeanne Reyneke, de onuitputtelijke, stelt een soort industrieele roman voor.
Wat hier in Nederland groot-industrie is, is in Duitschland een klein fabriekje. Het ging
daarom niet op, te probeeren een groot-industrieroman te schrijven naar Duitsch voorbeeld.
Hier ontbreekt de groote afmeting, de massaliteit en de achtergrond. We voelen in dit boek geen
moment de suggestieve macht die het giganteske bedrijf in de Duitsche industrieroman tot
een hoogst belangrijk literair gegeven verheft. 'Bovendien brengt de tendenzieuse weergave van de
arbeidsconflicten mee, dat we het fijne van deze conflicten niet te weten komen. We begrijpen daarom niet, waarom de beide stakingen (de een in 1900, de ander in 1925) zoo gauw en gemakkelijk
ten gunste van de patroons worden beslist. Tendenzieus is dit boek, omdat de sympathie volstrekt
aan werkgeverszijde is en de schrijfster toont, dat ze noch patroons, noch arbeiders werkelijk begrijpt.
Daartoe is ervaring noodig en komt men niet klaar met een interviewtje en het lezen van een paar
artikeltjes en buitenlandsche industrieromans. Ervaring is het tevens en kennis van zaken, die
vereischt wordt, om een werkelijk aanschouwelijk sociaal conflict te beschrijven. Jeanne Reyneke
mist die en ter compensatie vergast ze ons op ellenlange dialogen, waarin zwaar wordt getheoretiseerd. Hoe onecht dit alles is blijkt b.v. uit het feit, dat Joost, de patroon uit het tweede
deel, wiens emotioneele spreektrant anders altijd culmineert in schreeuwen, donderen en vloeken
als een bootwerker, bij zulke gelegenheden a l'improviste lange betoogen houdt in den keurigen
stij1 van een privaatdocent. Er wordt dan ook in dit boek onnoodig veel gepraat, bij gebrek aan
beter.
Parallel met de sociale geschiedenis van hun bedrijf loopt de familie-geschiedenis der Rhedums,
fietsenfabrikanten. Een merkwaardig stel zeer oninteressante menschen, die ook door de uiterlijke
handeling niet eens belangwekkend kunnen worden. De sympathiekste en meest levensware
figuur is nog Karel sr. oprichter der fabriek, self-made, energiek, maar gemoedelijk, rechtvaardig en humaan. Een heerschersnatuur, maar met de gezonde instincten van een volksman,
wiens rechtsgevoel twee zijden heeft. zijn zoons zijn antipoden. Philip is een abstracte droomer,
onpractisch en met artistieke neigingen. Hij is laks en kan tegen het Leven niet op. Joost, zijn
broer, is daarentegen sanguinisch, driftig, heerschzuchtig, op en top man van de daad. Hij
kenmerkt zich door zijn berekenenden aard en zijn verachting voor den arbeider. Dan nog Louise,
eerst het ideaal van Philip, maar later de vrouw van Joost. ze is een absoluut kleurlooze
figuur, die pas vlak voor haar dood even belangwekkend schijnt te zullen worden.
Behalve Karel sr. zijn de mannenfiguren alle misteekend, de vrouwen volstrekt oninteressant,
behalve misschien Joek, Joosts dochter, die als type van het moderne meisje vermoedelijk juist „De
Opstandigen" van Jo van Ammers-Kuller had gelezen en daarom zulke opstandige, eigen-
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gereide allures heeft. Philip wordt geteekend als een door en door fijngevoelig, idealistisch en nobel
mensch. Nadat Louise hem laat glippen voor Joost, is zijn leven geknakt, en hij blijft ongetrouwd.
Op Joosts 25-jarig huwelijksfeest blijkt hem plots, uit een blik van Louise, dat die nooit gelukkig is geweest. Dat bijt hem. Hij ontsteekt in gramschap en besluit zich te wreken. Legt op
Louises boudoirtafel een teekening, gemaakt op den dag, dat Louise hem verloochende. Op
die teekening draagt een van de meisjes Louises trekken. Louise vindt, ziet en begrijpt . . . . Ah !
hij had dus aan haar gedacht. Zijn zwijgen was dus Been onverschilligheid ! Maar dan had zij,
Louise, haar en zijn levensgeluk vernietigd. Dat is te veel ! ze kan niet meer leven en zet zich
in beweging in de richting van de ter plaatse aanwezige tuinvijver Gelukkig valt ze voordat
ze dien bereikt heeft, flauw . . . .
Met Philips nobele en teedere aard is deze „wraak" in falikante tegenspraak. Dat doer ten
eerste geen man, hoogstens een jaloersche vrouw, maar zeker geen man als Philip en dan
nota bene . . . . 25 jaar na dato ! Joost is, wat de Amerikaan noemt een he-man. Een stevige egoist en
harde driftkop. Alles zal voor zijn wil buigen. Zijn driftbuien en vloekparoxysmen zijn met een
zekere voorliefde telkens weer beschreven. Het is de instinctieve driftmensch, die een bepaald
genre vrouwen erg imponeert en waarvoor ze dus een zekere voorliefde toonen ! Hij is de man,
die blijkens het verhaal, de „man" voor een vrouw kan zijn, terwijl Philip de man is, dien zij
als haar „hartevriend" zou begeeren. Louise geeft, terwijl ze jong is, de voorkeur aan den
„man" — maar na haar 25-jarige bruiloft prefereert ze maar weer den „hartevriend". Die is wel
zoo vriendelijk, om zich voor dat doel 25 jaar te conserveeren. De noodzakelijkheid van dit
inzicht is evenmin duidelijk als de psychologische motiveering van de hevige katastrophe, die eerst
tusschen Philip en Louise, dan tusschen die beiden en Joost plaatsvindt. De schrijfster vergeet
telkens weer ons de dingen aannemelijk te maken. Overigens is de leege tijdruimte tusschen de beide
deelen (deel 1 speelt in 1900, deel 2 in 1925) de goochelzak, waarin alles verdwijnt, waarmee
de schrijfster verlegen zit en waaruit ze later weer alles haalt wat ze even noodig heeft.
De compositie is ook overigens zeer slecht. De gebeurtenissen hangen als droog zand aan
elkaar. Personen verschijnen en verdwijnen op een wenk van den auteur. Sommigen komen even
op de proppen ter nadere typeering van een op zichzelf al ondergeschikt persoontje. Andere personages zijn in de handeling volstrekte nulliteiten, zooals b.v. de dochter van Karel sr.
Eduarda en haar man, dr. Bruninga. De eerstgenoemde vertoont zich alleen maar als er veel
personen noodig zijn en de conversatie moet worden gaande gehouden, terwijl de laatstgenoemde als arts alleen even verschijnt als er een dokter noodig is. De vader heeft het meest
gepresteerd, maar sterft intijds, om ruim baan te maken voor Joost, die zijn heele leven fang
hard schreeuwt en vloekt, om op zijn beurt weer te succombeeren, als het tijd wordt, dat zijn zoon,
Karel jr. ten tooneele verschijnt. Philip dwaalt als een schim door het boek, zonder ooit iets
positiefs te doen of te beteekenen. Zijn eenige bijdrage is de „wraakneming", waardoor hij
een katastrophe verwekt, die de ontknooping naderbrengt. Beide stakingen lijken precies op
elkaar. Er worden van weerszijden nijdige redevoeringen gehouden, de staking begint, maar al
gauw leggen de arbeiders om onbegrijpelijke redenen het hoofd in den schoot en dan, terwijl
in het eerste deel juist Karel sr. ligt te sterven, komt Joost binnenstormen : „Ik heb gewonnen,
Papa,. . . . de arbeid is hervat !" . In het tweede deel wordt weer gestaakt, met hetzelfde resultaat
en hier is het nu op zijn beurt Joost, die op zijn sterfbed ligt, terwijl zijn zoon Karel de
kamer invliegt „We hebben gewonnen, we hebben gewonnen . . . . !"
De stijl valt niet te 'oven. De dialoog is mat en onbeduidend, bladzijden worden gevuld met
de quasi-realistische weergave van de dood-onbenullige dingsigheidjes in een gegoede bourgeoisfamilie. De gebruikelijke familieruzie is niet vergeten.
Dikwijls vat de schrijfster zelf vlam aan haar onderwerp, en dan krijgen we emotioneele
momenten als b.v. dit : (Philip verneemt, dat Louise zelfmoordplannen had en begrijpt tot zijn
ontzetting waarom !). „Een hevige hoofdpijn zetelde in zijn achterhoofd. Het was hem soms
of zware slagen zijn schedel deden kraken — en of hij het uitschreeuwen moest van pijn."
Nochtans weet hij zich te beheerschen, maar dat schijnt juist de woede der onzichtbare aanvallers te prikkelen. Er komt, op de volgende bladzijde, assistentie, want : „Het was Philip, of
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een ijzeren hand hem tegen het voorhoofd beukte." De gevolgen van deze geweldenarij laten
zich niet wachten. Op de volgende pagina lezen we : „Hij kon niet meer denken. De ijzeren
hand had zijn gedachten lamgeslagen."

De Nederlandsche woordenschat is voorts verrijkt met een keurcollectie germanismen, anglicismen enz. als : „gesmijdig", „meeningsonderscheid", „gepuzzled" en nog vele anderen.
De oude Rhedum sterft reeds aan het eind van het 1e deel. Dan gaan mama en de tantetjes
naar de stad wonen. Aan het eind van deel twee sterft eerst Louise, dan Joost, oom Philip gaat
naar Indie en alleen Karel jr. blijft over. Hij heeft nog geen trouwplannen. Zoo moet dan de
schrijfster bij gebrek aan menschenmateriaal en conflicten (de arbeiders zijn juist weer knock
out geslagen) het verhaal stopzetten.
Jammer, we hadden graag nog beleefd, dat Karel ruzie gekregen had met z'n arbeiders in
1950 b.v. dat ze waren gaan staken, dat dan Karel jr. stierf en dat zijn zoon — Joost II natuurlijk —
triomfantelijk de kamer was binnengestormd „Vader !
V. D. L.
enz.
Gekiekt, door S. Stemerding. N.V. Korteweg & Stemerding, Rotterdam.
Gekiekt zijn allerlei onderwijzers, die de schrijver blijkbaar in zijn leven ontmoet en meegemaakt heeft. Dat wil zeggen, allerlei typen onderwijzers, want uitdrukkelijk onderstreept de
auteur nog eens, dat er niemand speciaal mee wordt bedoeld. Inderdaad, de lens van den heer
Stemerding is een goede en scherpe lens. Geweldig geestig worden de hebbelijkheden en onhebbelijkheden van den onderwijzer gehekeld. Nooit hatelijk ! Altijd vol humor, gevoelig, maar
niettemin raak. Schrijver bestemde dit boekje voor pasbeginnende onderwijzers, om hun te
laten zien, hoe 't niet moet. Maar ik zou het zelfs als lectuur kunnen aanbevelen. Menig nietonderwijzer kan er zich ook mee vermaken en ver-maken. Onder meer zijn hier gekiekt : De
Proeflesser (geestige typeering van een pasgeslaagden onderwijzer Gregorius Grapjas, De
Vormenlooze Vormer, Meester Methodicaster, Kouwe Keyhart, De Verstrooide, Meester Keutelaar. Dit boekje heeft misschien geen literaire pretenties, maar stylistische en psychologische
waarde heeft het ongetwijfeld. Het mag gerust literatuur heeten en dan behoort het niet eens
tot de slechte.
V. D. L.
Late lente, door A. K. Straatsma, D. A. Daamen's Uitgevers Maatschappij,
's-Gravenhage.

Zie ik het goed, dan is de inhoud van dezen verdienstelijk gestyleerden christelijken roman de
uitbeelding van den strijd, dien de tot God gekeerde ziel te voeren heeft om te komen tot de
aanschouwing van het licht. En dan komt daarbij als beschamende gedachte vooral op den voorgrond, dat het juist de christenen zijn, zij, die voor zulk een zoekende wegwijzers moesten
wezen, die door hun woord of gedrag den strijd verzwaren.
Het gegeven is dus zeer gecompliceerd. De ontwikkeling van welgefundeerde zekerheid uit
sterk divergeerende invloeden is niet gemakkelijk te ontvouwen, zoomin als een belemmerd
groei-proces duidelijk valt weer te geven. Er is hier bij den gebrekkigen jongen, die hoofdfiguur
is, tweeerlei moeilijkheid : tegenwerkende invloed van binnen uit, uit twijfel en teleurstelling
geboren, en belemmering van buiten af, door de liefdeloosheid en schijn-vroomheid van
„belijders" veroorzaakt. Als in de natuur, wordt de kiem in haar groei tegengehouden door eigen
krachtgebrek en gemis aan zon. Maar in 't eind komt toch de „late lente", als de jongen, volwassen geworden, in de koesterende warmte van echte vroomheid tot de erkenning komt, dat
God hem nooit heeft losgelaten en hij, door oprechte liefde geleid, den vrede vindt, die den strijd
bekroont.
Over 't algemeen lijkt mij deze roman geslaagd. Wel heeft de compositie m.i. zwakke steeen en
is ook hier en daar de tweeerlei moeilijkheid te scherp gemarqueerd, maar de ontwikkeil-ig van
het verhaal is toch die van regelmatige groei en het beeld, dat gegeven wordt, is psychologisch
zuiver belijnd.
C. T.

IN DONKER DOOLBOSCH
DOOR

FIÈLE NE SWARTH.

In donker Doolbosch, waar ik dwalend schreed,
Gelijk een fakkel, blank van liefdegloed.
Verscheen Hij mij 't Viel weenend Hem to voet
En borg, verblind, mijn aanschijn in zijn kleed.
Hij sprak : „Een dropper van mijn heilig bloed
Plengde ik voor
teen ik den kruisdood leed.
Ik kwam tot u wiji gij den weg niet weet.
1k draag u zelf den Hemel tegemoet."
Hij boog tot mij en in zijn armen nam
Hij zacht mij op gelijk 't verloren lam.
Mijn brandende oogen vlijde ik aan zijn borst.
— „Arm doodmoe kind, dat was voor Vader bang,
Doch niet voor mij en toch niet roepen dorst !"
- „Ik bleef U zoeken, heel mijn leven lang".

VREDE
DOOR

HELENE SWARTH.

Geef mij vrede, woud waarin ik schuil
Al mijn liedjes geef ik u in ruil.
— Hoe ! mij de aalmoes van uw lied beloven !
Duizend vogels juichen, mij te loven.
— Heide in bloei, ik streel uw ruige yacht.
Wijl geen heil ik meer van menschen wacht,
Bid ik u om rust na smarteleven.
Al mijn liedjes wil 'k in ruil u geven.
- Duizend bijen zoemen zoet een koor.
Schapeklokje zingt me een slaaplied voor.
- Diepe zee, heeft geen mijn lied van noode,
Op uw golven wieg mij als een doode
- 'k Wil geen hart, waar smart nog fel in brandt !
't Hart vol liedjes werp ik weg op strand.
— Waar, verstooten, zal 'k nu vrede zoeken ?
Weiflend blaad ik in het Boek der boeken.
Uit zijn bladen waait mij koel en zoet
Vrede's adem lavend tegemoet.
God, mijn ziel, uit Paradijs verdreven,
Zocht U zingend, heel mijn aardeleven.
Teedre Heiland, 'k val u vroom te voet.
Geef mij in welk lied ik zingen moet.

JEZUS EN MARIA
DOOR

HELENE SWARTH.

Zij grijpt hem vast met bange moederhanden,
Haar Zoon, Die heft, met vogelvroolijk juichen,
Het kruis, waaraan hij stervend zal getuigen,
Zijn koningsscepter over alle landen.
Lag hij haar lief de zcet nog in to zuigen
Zij voelt verscheurd de sterkgewaande banden,
Of h Aar zijn oogen uit zijn leven banden —
Over zijn hoofd doet smart haar aanschijn buigen.
De droeve Moeder voelt haar machtlooze armen,
Hoe warm zij 't prangen, 't Kind alree ontglijden —
Niet flak, de wereld werd haar Zoon gegeven,
Dat wie hem volgt niet sterven zal dock leven.
De Vader roept, de Zoon meet Hem beliiden.
En 't offer brengt ze in vroom en stil erbarmen.

KERSTDROOM
DOOR

WILLEM EVERS.

Een rozigen Zondagavond in November zaten Herman en Gre bij Paul op zijn
kamer. Rood bloedde het najaar uit. Oostelijk, boven de haven dreef een verre wolk-.
bank in koraalglans, langzaam zakkend naar de stadstorens.
„Wat doen we met het Kerstfeest ?" vroeg Gre.
„Nog geen plannen", zei Paul de schilder, „'t is nog zoo ver weg."
Herman rustte in gemijmer. De expressief geteekende koppen, die van het zwarte
behang als uit andere wereld den dalenden dag instaarden verdroomden hun eigen
even. Tegenover hem in het lage stoeltje, haar licht gezicht madonna-mooi
uitstralend van het donkere met de muurkleur vervagende kapsel, praatte zijn
meisje met Paul, maar de zin van hun spreken ontging hem door zijn afgezworven
gedachten, die avondheerlijkheid zochten.
„Hoe denk jij over een voettocht langs de Veluwe ?"
Vlakbij plotseling Paul's stem.
„Op de Kerstdagen ? Hangt van het weer af. Jij kunt tegen wind en storm, maar
ik, bleek theoloogje ...."
„Heeft hij nu iets van den muffen student, met zijn gezonden kop?" ging Gre
snel op zijn scherts in.
„Kind, ik doe het voor jou. Begrijp dan . . .."
als ik weg kan komen."
„Maar jongen, dan ga ik immers mee
„De Brie koningen !" In zijn steeds gereede fantasie zag de schilder hen al gaan.
„We noodigen toch zeker ook anderen uit ? Ja, jongens, een clubje, dat is leuk !"
Gres oogen schitterden. „En wanneer het vriest, per schaats !"
Als altijd inspireerde Pauls voorstelling Herman. Overeind rukkend uit zijn borne
droomhouding, met vlugge, van spanning levende woorden : „We gaan zingen,
de huizen langs, kerstliederen. De Christusgeboorte rondroepen, den menschen
Wij denken wel, dat Nederwat troost brengen, de groote troost van dit feest....
land Jezus kent, en wij doen wel, alsof elk weet, wat Kerstfeest beteekent... .
Jullie zoudt gesligen staan, wanneer je wist, hoe leeg het is in de meeste menschen-
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zielen... Jongens, het is zoo schoon, om dien avond er dan met een club op uit
te trekken en te gaan zingen met elkaar ....D at doen we !.
"
„Ja, dat wordt lets uit een anderen tijd, lets Middeleeuwsch," Paul zag er het
primitief-pittoreske van en het avontuurlijke. „Herman, 1k ben je man. W at een
mooi idee Zullen we een karakteristieke kleeding ontwerpen? Ik zal wel eens
zoeken en wat teekenen. Want als je een blijde boodschap brengt, moet je er feestelijk
uitzien." . .
„Dan vragen we ook Thomas, om te spelen. Kunnen we een koffer-orgeltie
meenemen.En Johan speelt viool," overwoog Gre.
„Er is zooveel prachtigs om te zingen ; behalve de gewone, ken ik wat Duitsche
en oud-Fransche Kerstliederen en een paar Vlaamsche en Middel-Nederlandsche.
Daar kunnen de jongens nog de andere stemmen bij leeren. We hebben tijd genoeg
om voor te bereiden en te repeteeren."
„En als we ergens binnen geroepen worden kan ik wat voordragen, reien van
Vondel uit de Gijsbrecht, hoofdstukken uit Jesaja, of de Kerstgeschiedenis uit
Lukas," spon Herman aan eigen fantasie voort. Hij zag het al gebeuren. 0, de
menschen mOesten luisteren, ze zouden vragen om !neer van dien geboren Koning
der wereld te hooren zingen en spreken.
Pauls werk-atelier week verder weg in het rossige duister ; de schilderstukken
doofden hun leven in de roerlooze rust van het nachtbestaan, als doken ze heen
in geheimen. Op den ezel verzachtte de avond de ruwe wonde van een stadssteeg
met vlekkerige muren, weenend van armelijkheid, tot zacht-bloedenden weemoed.
,,Maar dan gaan we de achterbuurten in, daar gaapt de grootste leegte." Bewogen
klonk de jongensstem door het late uur. Paul en Gre zagen ook naar de schilderijin-w ording.
„Nee, nee", verzette Paul zich, „niet de armen ; die zoeken Jezus vanzelf.
Naar de rijken moeten we, die Hem niet noodig hebben. Moet ik dat jou zeggen ?
Leeren de profs in Amsterdam je dat niet ?"
„Zelf predik je Anders," duidde Herman naar de ellende-steeg.
„Die is nog niet daar komt de troost nog over. Ik ben nog aan het zoeken,
hoe die schreeuw van smart erin te behouden en er toch de troost in te doen doorzingen."
Zijn oogen staarden toegewijd in de verte van zijn werk,
„Jezus is niet alleen troost maar ook smart ; ik begrijp je, Paul.... Goed, we
beginnen met de villa's."
Gre overzag de haven ; diep onder het raam. Slap hingen de wimpels op de masttoppen, in plooien drapeerden de gezakte zeilen bruin-donker langs de sprieten ;
gerijd in rust, als aaneen geschoven lagen de booten, hun spiegelbeeld zacht-deinend
verwaasde. In het water verstierven de laatste dagglansen, een enkel lantarenlicht
aan den linkerwalkant priemde in de diepte van den snellen avond. Aan de lucht,
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als op torenpunten gesteunde balk dreigde in paarsig-donkergrijs tegen lichtertintigen hemel de wolkbank boven de stad.

Kerstavond gedrieen togen zij op weg. Herman, het meisje en Paul. De medegenooden hadden gespot : dan konden ze beter zich voegen bij het Leger des Hells,
of meezingen in het Vischnet ; ze dachten er niet aan, mee te doen. Thomas had
al beloofd de Kerstdagen in Brussel door te brengen, kon hier niet meer van loskomen. Gre had zoo vast op hem en zijn auto, voor het orgelvervoer, gerekend.
Pauls verachtend verwijt aan de anderen van geen gevoel voor poezie, evenmin als
Hermans vurig pleit om de moede menschheid Jezus te gaan prediken, vermocht
de anderen te bekeeren.
Naar de duinstreken had Herman gewild, in Noord-Holland. Daar trok volgens
hem Nederlands moderne heidendom zich samen Nu kon dat niet, zonder Thomas
en zijn wagen. Daarom gingen ze naar den Oostkant der stad, waar de villaparkaanleg vele rijken heen had doen vluchten.
Kil en zonder vreugde van openbloeienden sterrenhemel droefde een lage lucht
in immensen weedom over de stomme huizendaken. Menschen-ellende zocht verge ten in lokkende danszalen, dromde bioscopen in onder uitbundig booglampenlicht,
kroop samen in roezige restaurants, vroeg troost in kerken. De drie liepen ontzet
door de drukte: Wat zij hadden te brengen miste tool van uiterlijken sier, die
hongerige oogen blindt in rijk verdwazen. Wie zou luisteren naar hun machtelooze
woord, dat de geboorte van het Goddelijke Woord verkonden zou in tot zijn geestelijke heerlijkheid niet rakende beperkte pogingen ? Deden ze niet beter, als de kerkmenschen hier in de volte, de bedelende menschheid voorbij te gaan, en zelf voor
cigen ziel te zoeken leniging van nood, in vreugden van Gods eeuwige genade ?
Hermans eerste optimisme kwijnde angstig-snel heen ; waar waagde hij Gre aan ?
Slechts de altijd leutige schilder verneuriede tusschen zijn opgestoken kraag, in
een zangerige kerstmelodie zijn blijdschap-van-verwachting.
Als voelbaar werd de verschrikking van alle eeuwen, die rondwaarde door dezen
kerstnacht, toen ze verder uit de binnenstad de buitenwijken naderden. De grootste
hrik is die van Satan, die nu toch Christus overwinnen ziet. Met de booze geesten
zonder rust zwerft hij rond, overal, ook in de zielen der menschen om ze toe te
gieren, dat dit alles bedrog is en onmogelijkheid Een woordeloos gebed om hulp
o atsteeg Hermans gedachten. Eigen twijfel twistte tegen zijn geloof in den geboren
Heiland.
De huizenrijen weken wat uiteen, verbrokkelden tot afzonderlijke villa's, tuinomgeven, veilig van straat afgescheiden.
Niet meer de troostzoekende samendringing van de oudere stadshuizen, maar
de zekere zelfstandigheid der nieuwe woningen, als symbolen van het moderne ver -
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scheurde bewustzijn. Sommige rietdaken verlandelijkten hier de groote-stadsidee.
Achter die gordijn-bedekte vensters zaten nu de menschen, wien hun boodschap,
gold. Het werd Herman plotseling te angstig, te vreemd-onmogelijk, hoe die zelfverzekerde menschen van hen jets aan zouden kunnen nemen. Doch Paul duwde
hem al een hekje door, een knerpend grindpad op. Aan de achterzijde van het huis
scheen licht uit een kelderraampje. Verder drong heel de gevelmuur weg in den
donker. Zou hier wel iemand thuis zijn ?
Paul slingerde reeds zijn luit van den schouder, zette kalm tokkelend in :
„0, du frOhliche
.1)
Gre tong. Herman, wat schor eerst en onwennig, nam de baspartij. In aandachtigtoegewijd spel zijn kop met breeden hoed over de luit gebogen, leek de schilder
een troubadour van oude tijden. Gre stond slank in den langen donkergroenen
mantel, een Jong meisje, haar blank gelaat jets geheven, in overgave aan het lied.
De schal van hun stemmen sloeg de verschrikking weg in vreugde-overwinning.
Luider en dringender juichte het tweede couplet.
Een driftig snel openslaan van het bij-de-grondsche raampje, een nijdige vloek,
die lets schoons verscheurde : „Ik geef niet aan straatzangers."
Als een hielden ze plotseling stil, na het
„Freue dich, o Christenheit" 2),
en wendden zich om, weg. De schilder boog met reverentie, den humor in zijn stillichtende oogen. Gre vluchtte als een schuwe vogel. Herman zag even scherp dien
man in stofjas, op den achtergrond een werkplaats met schaafbank en gereedschap.
In de voortang klemden twee stukken hout, als heffende armen . . .. Dan schoof
het raampje weer dicht. Alle andere kamers van het huis waren dood. Klopgeluid
van hout op hout klonk na.
Het hekje klepte al achter hen in het slot, toen de student tot het idee kwam:
die aftocht was te snel. Zoo'n eenzame, heel zoo'n feest-avond alleen aan het ploeteren,
vast niet voor zijn brood, maar om zijn ellende weg te werken, misschien ongelukkig in
zijn huwelijksleven, had immers juist den troost van de Christusgeboorte hevig noodig ?
„Een goed begin is 't halve werk", riep de schilder lachend. Gre zweeg,
gaf Herman een arm, als om hem zoo te troosten over wat zij een diepe teleurstelling
voor hem wist. Het tweede tuindeurtje draaide open. Achteraan op het tuinpad
fangs den zijmuur lag veel licht, dat zich verloor in rhododendronblaren.
Tullen gordijnen lieten inkijk open naar de tuinkamer. Bij een biljart speelden
twee jongemannen, op het groene laken stieten de gladde ballen snel tegen elkaar.
Twee witgeschorte meisjes zaten elk aan een kant te lezen.
Herman werd geroerd door de reinheid dier twee blanke figuurtjes, en in een
impuls wilde hij zacht weer verdwijnen, dit maar overslaan. Zoo duidelijk herinnerde
1) 0, gij blijde . . . .
2) Verheug u, o Christenheid.
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het hem aan zijn eerste ontmoeting met Gre. Zij zat toen 66k zóó, de zwarte tres
over de ongerepte witheid van het schort, was toen 66k zoo onbezorgd en onbezoedeld Jong.... Maar daar greep Paul reeds in de snaren. En Gres stem, vaster
zong :
„Nous sommes trois souverains princes
De Orient,
Qui voyageons de nos provinces
En Occident,
Pour honorer le Roi des rois
Dans sa naissance,
Et recevoir les douces lois
Que donne son enfance." 1)
De biljartkeuen rustten, de meisjes zagen op. Het zangerige Fransch bekoorde,
't leek als liefkoosde Gre de woorden, ze stond in devote overgegevenheid. Bij het
tweede couplet openden de luisteraars de tuindeuren, een wensch scheen te leven
of dit schoon oogenblik duren mocht. Doch nadat Gre den laatsten smeekenden regel
gebeden had:
„Benissez les trois mages" 2)
hadden de jongelui een gebaar, iets te willen geven. Paul hield hen een busje voor.
Wat zilvergeld gleed door de gleuf rammelend op den bodem.
Verwonderd had Herman het aangezien. Weer terug op den weg verdedigde
Paul zijn ongehoorzaamheid aan den vooraf bepaalden stelregel : niets aannemen.
„De menschen willen graag geven. Jij verongelijkt ze, als ze het niet mogen doen."
„Ja, maar wij komen om ze wat te brengen, en dan moeten wij het geld weigeren,
anders heeft onze boodschap geen kracht."
„Ik kan wel zien, dat jij heel je leven schooljongen bent geweest, idealist 1 Gun
den menschen dat kleine voorrecht van te mogen geven. Ze luisteren er niet minder
om, en voelen zich bevredigd, in 't besef, weer g6ecl te hebben gedaan."
„Dat julst : ze moeten zich niet prettig voelen, maar beroerd. Dat drat tot het
Wee den gerusten !"
aannemen van Jezus
„Gelijk heb je. Volgens jou echter zijn ze al ongelukkig en leeg, wij brengen wat
poezie en troost, zij geven wat in de bus. Dat geld gebruiken wij voor de artnen.

Wij zijn drie koninklijke prinsen
Van 't Oosterland
Die reizen uit onze provincies
Naar 't avondland,
Om te vereeren den Koning der koningen
In zijn geboorte,
En t' ontvangen de milde wetten,
Die zijn jonkheid geeft.
2) Zegen de drie wijzen.
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Wat is er tegen ? Ontactisch zou het zijn ze alleen wat aan te bieden en ze heel den
avond gewetenswroeging te laten hebben, omdat ze niets hebben kunnen geven.
Nu houden ze hun tijd vrij, om over het gehoorde te mediteeren. lk ben blij een
busje te hebben meegesjouwd."
,,Zeg diar nu eens wat tegen", lachte Gre,
De volgende villa wachtte. Een handelsman zat er in een ruime parterre-kamer
aan zijn balans te werken, zijn geest verzonken in het aardsche koop-gedoe. Driftig
stond hij op. Met dien nieuwen burgemeester kreeg elk maar vergunning voor
straatmuziek. Hm, nette lui toch, aardig meisje. Ah, zeker arme Duitsche studenten.
Deden die niet zooiets met Weihnachten ? .... Luther ? .... Het raam ging
Guur weertje. Vlug tastte hij naar zijn portemonnaie.
omhoog..
„Wij komen niet om uw gave. Wij willen u brengen den troost van Christust
geboorte."
Weifelend poosde hij voor de vensteropening. Tech geen Duitschers. Wat wou
die knaap ? Jezus ....?
Daar zongen ze weer.Die luitbegeleiding werkelijk heel aardig,met die jonge stemmen,
„Nu sijt wellecome, Jesu lieve Heer.
Gij komt van al soo hooge, van al soo veer 2).... "
Maar hij moest voortmaken met het werk dat wachtte, klaar diende te wezen met
nieuwjaar. Stond-ie hier als een gek in zijn bloote hoofd voor 't open raam ! Hij
hoefde toch niet te luisteren, naar wat men hem preeken wilde. Zou-ie ze den
tuin uit zetten ? Wat gaf het ? Laat ze zingen. Wien hindert het ? Maar hij luisterde
niet, schoof het raam dicht, trok de gordijnen ervoor : Mammon heeft geen tijd
voor Kerstfeest.
De verdere coupletten bleven ongezongen. Paul sprong als eerste het hekje door,
en liep naar den overkant, waar een breed-gebouwd hoog huis als bij voorbaat
zulksoortig bezoek weerde.
„Komt uwes binnen. 't Zal mefrau goed doen. U mot wete, ze is ziekelijk, och
al oud, he, en reumatiekerig met dat gure weer."
Pas half hadden ze een nieuw lied gezongen. Onharmonisch eindigde het midden-in.
Ze volgden de oude meid door de koude van een marmeren gang met rooden looper,
naar een ruime kamer waar op een rustbed de vrouw lag, met mistroostig gelaat.
Kwaad-onderzoekend keek haar nijdig gezicht de indringers aan.
Paul zwaaide met gracieuze buiging zijn flambard, zette zich op een leuningloos
stoeltje, en deed zijn luit Optonen, als inleiding voor Gres lied :
„Es ist ein Reis entsprungen" 3)
Even vulde haar sopraan de leege kamer,
Kersttnis.
2) ver.
3) Er is een rijsje uitgeschoten.
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„Mie, haal jij die lui bier binnen ?"
„Mevrouw, wij komen u van Jezus zingen en u zijn vrede toebidden. Mag ik u
het Kerstverhaal voorlezen ?"
Een hooghartig, verveeld spotlachje, toch met jets van weemoed, heel ver.
„Nalef, vreeselijk naief", mompelde ze.
„Kinderen, ik beklaag jullie. Zoo'n mooie legende als waarheid op te vatten.
't Spijt me dat jullie niet wijzer bent, en geen symboliek begrijpt !"
„Maar mevrouw ! De kerk van alle eeuwen vond de Jezus-geboorte het centrum
van alles, den vrede met God."
„Daar zijn we nil immers allang overheen . . . . Mietje, laat de menschen even uit."
De student na zijn buiging, spiedde, hoe haar vermagerde hand naar een fleschje
greep, terwijl haar statig gezicht pijnlijk vertrok, en reeds voor te proeven scheen
genot van vergetelheid. En zijn gang het huis uit werd gebed voor die verloren
verslaafde.
In gezakte stemming stapten ze verder. Gre drong zich tegen Herman aan, als
intuitief nog beschutting zoekend tegen de koude van dat mensch.
Alle kamers beneden verlicht, lokte hen een ander huis, deel van een dubbele
villa onder hooge rietkap. Tusschen de gordijnenspleet vingen zij een glimp van
een kerstboom. Druk gepraat en gelach roezemoesde hen feestelijk tegen, toen ze
dichter onder de ramen kwamen.
Paul kende zijn menschen al. Hier zette hij in : „Stille Nacht . . . ."
Gres sopraan juichte boven Hermans tenor ; de bas van den schilder droeg. Het
rumoer binnen verstilde, hoofden drongen voor de vensters. Na het laatste couplet
riep een wit-gemutst netjes zwart-en-wit dienstmeisje hen binnen. Vreemd tusschen
de vele menschen stonden ze in het overvloedige licht van de warme kamers-intimitelt, zoo uit de gore donkerte buiten. Of ze me6r wilden zingen, 't klonk zoo idyllisch.
Herman verzocht, eerst lets te mogen voordragen. Hij ving aan met Vondels vers
wat zon is komen dalen
In den maagdelijken schoot
Ziet, hoe schijnt ze met haar stralen
Alle glansen dof en dood.
Ontroering voer weer door hem, toen hij hoorde zijn eigen stem in de luiserende
stilte van de luxueuze kamer. De blijdschap van Bethlehem blonk in zijn
t
gevoeligen toon. Nu even voelde hij diep het heerlijke van hun werk. Om applaus
te voorkomen, betokkelde dadelijk na den laatsten regel de schilder zijn luit, wenkte
Gre :
„Les choeurs angeiques ont chante : Noel.
Melons nos cantiques aux accents du ciel.
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Noel ! Noel ! Chantons tous Noel !
Noel ! Noel ! Chantons tous Noel !" 1)
En bemoedigd door de beleefd toeluisterende menschen en bewonderend-kijkende
kinderen, dit oogenblik wenschende to doen duren, ging Herman opnieuw Vondel
laten spreken :
Wij, edelingen, blij van geest
Ter kerke gaan op 't hooge feest
Den eerstgeboren Heiland groeten,
En knielen voor de kleene voeten
Van 't Kind, waarvoor Herodes vreest . . . .
Genegen aandacht bleef. Toen kletterde handgeklap de groep langs.
„Lief ! Wat is die Vondel toch mooi !" Een grootmoederlijke damesstem zoetjes
beschermend dit zei.
„Naief, die Fransche liederen, toch," kweelde een verwijfde jonge man.
Begrepen dan de menschen die duidelijke boodschap nog niet ? Een ding wilde
hij nog wagen. De Bijbel zelf.
....„En er waren herders in diezelve landstreek, rich houdende in het veld,
en hielden de nachtwacht over hunne kudden. ..."
Een beenige, vlossig-behaarde heerenhand legde zich dringend op Hermans
Bijbeltje : „Meneer, toe, doet u mij een pleizier en geeft u liever nog een vers,
want van dien Bijbel moet ik niets hebben.. . ."
„Maar meneer, alle Kerstpoezie bezingt alleen, wat hierin staat...."
Gre drong hem zachtjes, wijder teleurstelling voorziende : „Kom mee, we moeten
verder." Paul liet de bus rondgaan.
„Armen" stond er door hem in sierlijke letters op geschilderd. Lazen die menschen niet hun eigen naam ? ....
Ze schrikten van het ruige mannengezicht, dat bij het naaststaande huffs om een
deur kwam grijnzen . . 'Cain !.. Hij schold Verschrikking dreigde rond zijn kop.
„Is 't ie daar weer, mijn vaders zoon ? Abel-Jezus ? Weg, weg, wee, ik ben verGien vrede, nergens vrede op aarde voor mij, zijn moordenaar !.
doemd
Judas' oogen, waanzinnig in ellende van verlorenheid brandden in dat Kains hoofd.
Als een doodslag dreunde de deur dicht. De student stond stom. Bloed bonkte
bonzend in zijn slapen. Het : wee, gierde hem nog in de ooren. Stil nam Paul hem
en Gre bij den arm. Pijnlijk knerste het kiezel. Kon dit Kerstfeest wezen ? Waren
er ontroostbaren ?
Op den hoek in guren wind kleumden ze samen. „We gaan door !" zei zachthuiverde van de grauw-leege luguberte.
zeker Paul. Herman zag naar den hemel .
1). De engelenkoren hebben gezongen : Kerstfeest.
Paren wij onze gezangen aan die hentelsche geluiden.
Kerstfeest I bezingen wij alien 't Kerstfeest
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ZOO zwaar wogen de zonden. Licht, o licht ! En vergeving, God, vergeving ! Had
wel een van 's werelds denkers ooit de duisternis gepeild van aardes smartennacht,
die drukte in eeuwigen doem op een verloren land ? Had wel een van 's menschen
hoogste profeten, de kunstenaars, gegrepen in vizioenaire verrukking de onaardsche
vreugde van de indaling des Licht-Zoons in de onduldbaar pijnlijke diepte van
gansch het wee eener schepping ? Wie vatte de wonderen rond zijn Leven ? 0, was
het groote Wonder, Jezus Zelf niet te ontzaglijk voor aan alle kanten zich tegen hun
beperktheid stootende menschen ? . . . .
ze kwamen voor een laag vierkant huis, platgedakt, als zonder eenige opstrevingsgedachte naar hanger dan het barre zienlijke.
Op het naambord las de student den naam van een bekend Kamerlid, leider eener
Christelijke politieke partij. Die had het niet noodig. Maar Paul zette door. Links
boven vensterde licht naar buiten. De koraalzang :
Daar is uit 's werelds duistre wolken
Een licht der lichten opgegaan,
door luit-accoorden gedragen. leidde heerlijkheid in.
Een raamdeurtje boog open, een grijs hoofd neeg omlaag.
„Dank voor uw zang", zei een stem, gewend aan veel spreken in vergaderingen.
Het venster sloot.
„Zonderling !" verwonderde zich Paul.
Als gewoonte-gewend gingen ze den volgenden tuin in. Daar trotschte het huis
van een der voornaamste bankdirecteuren in de stad. Door de kristallen deurruitjes
straalde rood licht uit de hal naar buiten. Voor de breede arduinsteenen treden van
den opgang naar de deur stonden ze. De schilder slingerde zich op den bal van het
linkerzijzuiltje, stemde de luit :
„Hoe zal ik U ontvangen."
Open de deur, en als schilderij van warm koloriet menschenbeweeg in de hal,
onder rood albasten belichting. Rossig vuurkleurig gloeide een electrische haard
onder de roodsteenen schoor. Gre verlangde even sterk, daar haar voeten te warmen.
Eiken banken met kleurige kussens langs de hout-betimmerde wanden, een oogenblik verwonderde luisteraars in die koesterende intimiteit. Iets feestelijks scheen
er te zweven. Z66, bekende zich de schilder had hij het overal verwacht.
In de stilte drupten de luittonen helder als glasklank
On entend partout carillon
Sur les moots de Jud6e
Annoncant du Roi de Sion
En terre l'arrivee
1)
1) Men verneemt overal klokkenklank
Op de bergen van Judea
Inluidende van Zions Koning
De komst op aarde
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,,Zeer apart", hoorde Herman een geaffecteerde stem. Verstonden die menschen
niet den zwaren ernst van het :
Sans Lui le monde aurait peri. ?
Immers neen. Dan zouden ze niet applaudisseeren.
Paul bereidde een derde stuk voor, want er werd merkbaar op gewacht.
„Drie koningen, groot van macht
Reizende bij dag en nacht
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Om te zoeken den Heer overal.
Zij bogen, wilden heengaan, werden binnen genood. Zoete odeur-geuren zwoelden
hun tegen. Een oude heer met deftige kraakstem vroeg, wie ze waren.
„Studenten", antwoordde Paul, bang dat de student dadelijk den boel zou bederven. In zijn wat kalige schilders-overjas stond hij brutaal tusschen de rijk-gekleede menschen, wist dit een geschikt oogenblik voor de bus.
„Poetisch, dat Kerstfeest, he", zei een dwepende dame, met moederlijke teeder held Gre beziend.
„Maar bovenal troostrijk", waagde Herman, „de Redder der menschen geboren !"
Beleefd-luisterende gezichten, zonder begrijpen.
„Denkt Oom om den trein ? De auto staat er al een poosje."
Het drietal toog verder. Toen het in den aangrenzenden ruin te zingen stond
Bach's
Jesulein silsz, o Jesulein mild
Dein's Vaters Will'n past Du erfallt 2)
hoorde de student scherp-duidelijk de motor van den auto met „oom" aanslaan,
de klap van portieren, het wegrijden van den wagen onder het ronkend overgooien
op de versnellingen. Dan, toen de auto de wijde stilte was uitgereden, zong Herman
weer in volkomen aandacht mede, onderwiji genietend van Gres sopraanjubel.
Tech mooi, hun avond
Dit werd het eerste huis, dat gesloten bleef, al piekten door luikreten lichtpijlen.
0, hier woonde die vreemde professor, merkte Paul, die dat onzinnige boek had
geschreven over den physischen ondergrond van alle religieuze uitingen des menschelijken geestes . . .. Die man zat natuurlijk nu in eigen leege gedachten te zoeken mar
wat hij zelf op de vlucht had gejaagd. Terwijl ze even bijeengegroept het geheimzinnige huis als met hun blikken doorzochten, ervoer Herman de groote moeilijkheid, het schier onmogelijke, om door te dringen tot het innerlijkste zieleheiligdom
des menschen, waar. God geprezen... . of gevloekt wordt. Hier gaf niets toegang
En het hart van dien man zou toch misschien meer dan dat eens anderen roepen om
1) Zonder Hem zou de wereld zijn vergaan.
2) 0, zoete Jezus, o milde Jezus
Uws Vaders wil hebt Gij vervuld.
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vervulling van door geen wetenschap te loochenen en te stillen verlangens. Kon
66k daar Gods noon eens geboren warden ! Onder het weggaan bad hij. De gebedsweg was bier de eenige.
Een eind wandelden ze verder, om weer wat warmte in hun koude voeten te voelen.
Van ver of beide een tram ; zoemend gierde deze uit hun geluidskring.
In langen witten jas werkte in zijn ruime lichte atelier, een schilder voor zijn
ezel. Voor de achterdeuren zagen ze een wijle zwijgend toe. Het middenluik van
een triptiek 1) onder de scherpe lamp eischte 's kunstenaars devote aandacht. Breed
schaduwden zijn gebaren door de in milder licht vervloeiende werkplaats. Achter
de smartelijke verschrikking van een moderne stad stond hoog het Kruis opgericht
in symbolischen lijnenworstel. Hieraan wrocht de schilder in liefderijke kunstenaarstoegewijdheid. Het linkerluik gaf het rotshol van Bethlehem, het rechter de hemelvaart ; in raam gespannen rustten deze twee doeken tegen den ezel op den grand.
De achtergrond van elk leefde door vragend-verwachtende, droef-lijdende, weemoedig-uitstarende gelaten. Hier werd geen boodschap verlangd. Dit was zelf
evangelie. Toch tokkelde Paul zijn luit. Gre begreep het inleidend accoord :
„Voici donc l'heure, oit le Sauveur du monde.
Nous apparut sous les traits d'un enfant. 2)
De man had zich omgewend: een ruige Vincent van Goghkop, minder pijnlijktragisch, want met iets als troost overblonken. zijn palet en kwasten links, rechts
een enkel fijn penseel in de werkelooze handen, het hij het wonder van die zingende
meisjessopraan aan zich voltrekken, als een man, die inspiratie komen voelt.
„Nous 1' adorons. Bienheureux qui l'adore
Qui de 1' enfance y trouva son bonheur
Et qui vieillard a genoux prie encore
Devant la crèche, ou naquit le Seigneur 3)
„Kinderkens", zegde hij — ze stonden in de schilderij-behangen werkkamer
bOven alles uit Tees het Kruis op het middenluik — „dank voor jullie boodschap."
zijn groote handen legde hij op Gres schouders, ze voelde trilling, en zag iets vochtigs
in zijn verre oogen.
Paul had verwonderd' aandacht voor het Kruis, en Herman knielde bij de Kribbe.
„Mooi, wat jullie doen. Jezus heeft onze wereld noodig, want ze sterft hopeloos."
Met Gre stond hij nu ook naast de anderen.
1) Drieluik, schilderstuk in drie deelen, waarvan gemeenlijk het middelste zoo groot is als
de beide andere samen.
2) Daar is dan 't uur, waarin der Wereld Redder
Ons onder kindsgestalte verscheen.
3) Wij aanbidden. Welgelukkig, die Hem eert,
Die van kind-af daar zijn vreugde vond
En als grijsaard op de knieen nog aanbidt
Voor de kribbe, waar de Heer geboren werd.
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„De schreeuw van het moderne leven overstemt de Engelenzang bij de Christusgeboorte. 't Is ons allemaal te ver af, het lijkt legendarisch, en joist de waarheid
hebben wij noodig : Jezus, 66k in dezen tijd, als in alle eeuwen Ik zou wel meewillen met jullie om d at schoone werk te doen."
Een vertrouwd gevoel, of Vader sprak in die wel ruwe, maar ontroerde stem,
gaf sterking aan Hermans wankele ziel, waarin een duiveltje hoonend hun arbeid
bespotte.
„U doet hetzelfde in kunst", bewonderde hij.
„'t Wordt OM he ? En jullie komst geeft mij weer nieuwe ideeen."
De klank van zijn woorden zonk weg in de wachtende werkstilte.
„Kom", wenkte Paul.
„Ga met God. Veel zegen." —
Tot op den weg zwegen ze. Dan dankbaar besloot de student : „De eerste !"
„En die had het niet noodig", verwoordde Gre hun drieer gedachte.
Op een der hoeken van een viersprong, tot plein uitgedijd plaste een restaurant
overvloedig rood licht naar buiten. Die plek leek een bloedende wond in de donkere
huizenrij. Het licht lokte. Bij een rijtje auto's wandelde een waker. Menschen, hun
leege huis ontvlucht, niet hun ijdele ziel, als saamgekropen vogels in angst voor een
storm, zaten er. In zucht tOch poezie te hebben, stelden ze zich armelijk tevreden
met rood licht en groen dennenloof, kleurige papieren kerstklokken en bloedroode
hulst. 't Is immers Kerstavond, en dan zoekt de ziel lets mysterieus, want dit, is
de tijd van het wonder.
De schilder ging de anderen voor, de draaideur langs. Luid gepraat, kellnergeroep
gelach, en snaterend stemmengezwatel door blauwige tabaksrook en drankgeuren
geruchtte hen tegen. Moedig begonnen ze, de herrie in, als het ongeweten verlangen
van al die menschen verklankend, driestemmig :
Liebster Herr Jesu, wo bleibst Du so Lange.')
De roezige drukte woei in flarden uiteen. Enkele verder zittenden kwamen nader.
Rammelenden kellners werd bazig een driftig : sst toegesist. Hun zang was gebed
om Jezus' komst in deze café-wereld van uiterlijk feestende menschen. Beducht
voor stemming-bederf door applaus bleef Paul doorspelen na het laatste couplet.
De jazz-band 2) op een verhooginkje onder de palmen luisterde verrast naar dien
zuiveren luitklank, die achtergrond weefde voor het Middeleeuwsche :
„Ons ghenaket die avondstaer
Die ons verlichtet alsoo claer
Wel was haar doe, wel was haar doe 3)
1)Liefste Heer Jezus, waar toeft Gij zoo lang.
2) Koffiehuis-orkestje.
3)Zij deed gOed.
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Susa manna, Susa noe
jezus minne sprak Maria toe".

't Oud-Hollandsch wonderlijk bekoorde. 't Werd een primitief schilderij met
nalef-geteekende figuren.
In de luisterende rust hoorde Herman dan zijn eigen bewogen stem : „O, alle
gij dorstigen komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet...."
De machtige cadans van Jesaja's profetie-zware woorden rhythmeerde over de hoofden.
Zag hij daar geen onwil tot verder hooren ? Wachtte daar niet rumoer ? De gerant
in jacquet spiedde rond, of niemand zich ergerde.
„Zoekt den Heer terwijl Hij to vindeh is ; roept Hem aan, terwiji Hij nabij is."
Paul bezwoer de dreiging, luittokkelde :
Stine Nacht, heilige Nacht.
Gres licht vibreerende tang boeide het gehoor weer. Onder zijn meezingen dacht
Herman bitter : de poezie van een Kerstnacht willen de menschen hooren, maar
dat God Zelf tot hen spreekt in Zijns Zoons geboorte
Applaus ratelde nu. De student drong naar buiten. Op het plein legde Gre Naar
arm door den zijnen, deelend in zijn teleurstelling. Beiden tegelijk misten dan Paul,
wachtten. .. Het vergenoegd gezicht van den schilder „Onze armen hebben
het goed !"
„Bleef je daarom weg ?"
„De menschen wilden geven, met alle geweld. Het sloeg in. 't Strijkje heeft geen
succes meer vanavond."
Toen ze den der zijstraten insloegen, wapperden flarden van viool- en pianomuziek
hen na....
Een intermezzo was het dien lui geweest. Welia. Ze gingen door, tot de
huizen weer uiteenvielen. Een fabriek-achtige romp als een verstarde werkklacht
klom donker naar de lage lucht. Langs een zijmuur verweefde bleek licht zich fantastisch in het kale takgewirwar ernaast. Gre hield de luit, de student klom op Pauls
schouders. Een man, neus mond en oogen door een masker beschermd, werkte in
een laboratorium, bij een blauwe vlam, die lijkkleur over zijn gelaat speelde. 't Gaf
Herman plotseling een sensatie van een stikgasfabrikant.
Terwijl ze zongen, keekeen hoofd het venster uit
als een grijnzende doodskop.
„Kom mee", Gre schrikte hevig.
„We blijven", bemoedigde Herman.
Dan een stem, een lach, als een has6n, of die sater zich voorstelde, hoe zijn werk
vijanden verwoesten zou . . . . Wie was zijn vijand ? Waarom zoekt hij zich een vijand ?
„Voor elk, die in het duister dwaalt,
Verstrekk' dees zon een helder licht
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Dat hem in 't schatiw des doods bestraalt,
Op 't vredepad zijn voeten richt ...."
Wat bezongen ze hier, bij een wrderver, den Behouder ? Paul trok Herman mee
die niet wijken wou.
„Zie je wat het hier is ?"
H erman vermndde duistere dingen. Vergiftigde die man zichzelf niet, in oneindige
vrees voor dien vrede ? Demonstreerde hij daardoor niet tragisch-zeker, dat hij
voor zichzelf de grootste vijand was ?....
„Als iemand op Kerstavond zulke dingen moet uitvinden is er wel veel haast bij",
zei Gre. Zij zetten een heel eind door, als zat oorlogsdreiging hen na, tot de weiden
kwamen. Een rij barakken van het hulpziekenhuis verborg ellende. louden ze ?
Ja zeker, hier vooral.
„De herdertjes lagen bij nachte
Zij lagen bij nacht in het veld."
De rust van den grijzen Kerstnacht werd hier voelbaar. Een geel gordijn schoof
weg voor een zaal met een rij kinderbedjes waarin bleeke hoofdjes rekten. Bij het
raam enkele verpleegsters. De drie traden lets nader onder de lantaarn op het klinkerpaadje. Hier zongen ze meer dan ergens anders. Kinderen zijn geduldiger. Het
,dichtst bij lag een uitgemagerd kinderprofieltje in bleek-starre aandacht, met schitteroogjes. Hier pas werden ze bewust, jets to geven. Want geven kan alleen ge:schieden waar een ander begiftigd wil worden. Na een handgroet trokken ze zich
eindelijk terug in de donkerte, teer-bleeke kinderhandjes wuifden wit terug.
Door een gordijngleuf jets verder, keek Gre behoedzaam naar binnen, zag een
Witte vrouw, wenkte de jongens, dat ze hier 66k....
„De nacht was zwijgend, de nacht was donker
in 't veld van Bethlehem.
Geen stemme ruischte er, geen sterre blonk er
op 't veld van Bethlehem.
Doch eensklaps trilden vreugdepsalmen
en hemelsch zongen de Englenkoren :
Daar is een Kindeken, een Kindeken geboren."
De gordijnen weken. Binnen 1 Ag een kindeke, rozige-wit in melk-blanke reinheid. Een vermoeide vrouw wendde zich moeilijk om naar het venster. Doorleden
smart, zoo zwaar, dat Gre huiverde, maar overtroost door jets roerend-gelukkigs.
Als zag ze nit klaar het Bethlehem-mysterie, zoo luisterde ze, overlicht door
Efrata-glans. Een visioen van Jezusgeboorte trok voor Herman's bilk. En toen de
schilder na het laatste vers, uit zijn portefeuille een bankbiljet aanbood, de
verpleegster dit aannam door het even geopende raam Gre keek bezorgd :
zou het kleine kindje niet koud worden — was het Herman of zij de drie koningen,
kwamen hergetogen, en knielden in aanbidding,
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boden reukwerk en trezoren
Daar is een Kindeken, een Kindeken geboren."
De atmosfeer verdikte. Zuidoosten wind guurde killend langs het lage houten
gebouw,, aangevaren over de winterlanden.
„Heat triumfiret", juichte een koor in de achterzaal van Hermans gedachten..
In mijmering liep een man voor hen. Als ongewild, en toch getrokken volgden
ze, de richting van de stad, tot wa.ar hij voor een deur naar den sleutel tastte.
„Mogen wij wat Kerstliederen zingen ?"
Hij keerde zich, of een schok hem doorschoot. zijn oogen helderden, als zag hij
schoone verschieten in den alom-somberen nacht.
„Jaja", brabbelde hij viug. Ontroering joeg door zijn jachtende stem.
De Fransche kerstliederen pasten hier. Eerbiedig nam de man zijn hoed in dehanden. Een hooge poetenkuif bewoog door den wind.
„Chantons tous Noel !"
Hij knikte verblijd, als vond hij iets, waar hij jaren naar had gezocht. Dan vlfig
„Ellendig stom van me, jullie hier te laten staan. Kom binnen." Wijd wierp hij de
deur open, noodend.
„t Spijt ons wel, maar we moeten nog verder, en 't is al last."
„Van zOO'n boodschap mag ik u niet weerhouden..... Aileen : neem mijn d ank.
mee. Ik ben Dr. — hij noemde den naam van een bekend dichter — in dezen benauwend-kleinen en droef verbrokkelden tijd zocht ik al lang naar een verheven
onderwerp voor een nieuw groot poeem.... Als van God gevonden, heb-jullie mij,
dit gebracht : Chantons Noel 't Sloeg als een bliksem door mij heen, zoo pas....
Jezus' geboorte voor gansch den kosmos in alle menschenzielen van de oude en demoderne wereld.... God !" zijn laatste woord was geen vloek, maar een kreet
van iemand die iets groots heeft gevonden.
ze liepen weer voort, gewend nu aan hun werk voor dezen avond, die al naar
nacht neeg. Vermoeidheid kroop op in hun beenen. Voor een venster staarde een
kleine man de duisternis in. Langs de muren van de lichte kamer achter hem, veer
boeken.
Paul zette in, met forsche staccato's :
Eere zij God.
Driestemmig zong het, engelenzang. De predikont veerde op. In mismoedige.
houding had hij gestaan hij zou het nooit kunnen, den menschen cat groote, bet
eeuwige te geven. Nit schoten als wonderboomen de gedachten op : tot Gods eer ging
het, en toch tevens om 's menschen redding.... Nit zou hij verder werken. „Zoudt
u (166r willen gaan ? Ik moet mijn preek voor morgen afmaken." In kanselgaim
brak zijn stem door het nauwe raamspleetje. Op Pauls fugatische inleiding volgde
niet het gezang. Met een paar flinke tokkelingen eindigde hij, lachte in kalmen humor..
De kleine man zat weer voor zijn studietafel.
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fr,Dominees moeten we ook voorbijgaan",
Gre.
„Diir woont een generaal", wees Paul naar een groot, koud-deftig heerenhuis.
Het tuinpad leidde hen naar den achtergevel.
„jauchzet, frohlocket, auf preiset die Tage
Riihmet was heute der HOchste getan !"
Een hoofd verscheen tusschen de gordijnen, een nijdige krijgsmanskop. zijn
mond beval iets. Herman herinnerde het aan Herodes. Daarom, nadat het vers
uit was gejubeld — de generaal trok de pennen uit het venster en opende het —
kwam zijn heldere iongensstem
„0, Kerstnacht, schooner dan de clagen,
Hoe kan Herodes 't licht verdragen,
Dat in uw duisternisse blinkt
En wordt gevierd en aangebeden,
Zijn hoogmoed luistert naar geen reden,
Hoe schel die in zijn ooren klinkt....
Dan barstte Herodes uit : „Weg met je Kerstnacht en je vrede ! Honderd jaar
hebben we vrede. Laffe boel ! Moet ik dan niet werken. 'k Wil wat te doen hebben.
Oorlog ! Is 't leven al niet muf genoeg van lieve tevredenheid ? Vechten is mijn arbeid .
Ga door, of ik ransel je weg."
„Kindermoorder", pre elde Paul.
Als een korte klacht schreide het neergeworpen raam. Een stem gehoord. Gekiag
en geween
„Hii tracht d' onnoosle te vernielen
Door 't moorden van onnoosle zielen",
ging Herman voor hun drieen, onder het verder wandelen door,
„En wekt een stad- en landgeschrei
In Bethlehem en op den akker
En maakt den geest van Rachel wakker,
Die waren gaat langs beemd en wei" . . . .
Orgelmuziek van ver ; een kerk kon het niet zijn, godshuizen bood dit stadsdeel
niet. In een rond uitgebouwden erker schoof de grijze componist op de bank voor zijn
huisorgel met twee klavieren en pedaal. Zijn kop silhouetteerde scherp tegen het
eenige dichtgeschoven gordijn.
„Hier is onze zang onnoodig", oordeelde Paul. De andere twee luisterden.... de
uitstrevende fuga-herhalingen verstrakten eindelijk hun gejubel tot statig-gedragen
koraal :
Ich step' an deinen Krippen hier
o Jesulein, mein Leben
•

1) Juicht en bejubelt, op ! looft dezen dag
Roemt nu wat heden de Hoogste heeft gedaan.
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Ich komme, bring' und schenke Dir
Was DU mir hast gegeben !"
Onafgesproken zongen ze deze woorden.
„Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn,
Herz Seel' und Mut, nimm alles hin
Und last dir's wohl gefallen !"
1)
De grijze manenkop wendde zich om, knikte ten dank, al kon hij niemand zien.
Had zijn fantasie hem het voile genot geboden van Bach's Weihnachts-Oratorium,
met solisten, orkest en koor ?
Een agent wachtte hen op, bij het tuinhekje. Hij zou Been proces-verbaal maken,
mits ze niet meer zingen zouden. Hun taak hier was toch geeindigd ze togen
stadwaarts heen. Weemoedig zacht zong de luit in den langsvarenden wind als
een stervensklacht in den geboorte-nacht. Late voorbijgangers keken in vlugge
nieuwsgierigheid naar het vreemde drietal.
* *
*

De grauwe . winterstad look op in witte sneeuw, uit eeuwigheid rein aangeveerd
in stille Baling, als troost nit lichter land. Ruischloos regen de stille vlokken hemel
en aarde aaneen. Even soms rimpelde het schittergordijn door laatsten ademhijg
van moegevochten wind.
Uit het oosten kwamen de drie de binnenstad in. Op Paul's rug rustte de luit in
wit-bespikkeld foudraal.
Geen plaats Meek voor Jezus te wezen in de herberg. Werd het voor het moderne
bewustzijn to moeilijk, kinderlijk te gelooven, te onmogeliik : God in menschen
geboren, de 0 azindige in den eindige ? En toch kreeg immers juist hierdoor het
eindige eeuwigheidszin.
Hoe onbesmet- moci, die witte wereld, waarin de late geluiden van den feestdag
verstilden, en bun schrijning verloren.
„Nu gaan we naar den stal," zei Paul. In het wonder van den openbloeienden
Kerstnacht waren hun voeten willig voor den langen tocht naar de steeg.
Getroffen poosde Herman bij den ingang. Geen sneeuw daalde meer. Hij herkende dit .... die armelijk verzakte, thans donsgedekte koziinen, de wijkende ramen
met de tegen sneeuwblankheid vuile gordijnen of gore gonjezakkeri, de scheeve daklijsten, wit-gekuifd. Als verbonden was nu de wonde. ZOO zou Paul de troost
Ik sta aan Uwe kribbe hier
0, Jezus, al mijn leven.
Ik kom en breng en schenk U
Wat Gij mij hebt gegeven.
Neem 't aan, het is mijn geest, verstand,
Hart, ziel, gemoed, neem alles aan,
En laat U 't wel gevallen.
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kunuen geven. Ten feest met witte kroon gedekt glorieerde een lantaren met stadig
licht.
„Hier is plaats !"
,,Zou 't niet te last zijn ?" vroeg Gre, ziende slechts enkele flauw-verlichte
vensters. Doch Paul tokkelde reeds zijn luit.
„Daar is uit 's werelds duistre wolken,
Een licht der lichten opgegaan.
Komt....
Uit donkere deurlooze gangholten schoven gedaanten aan, voor ramen zagen
gezichten uit. Tusschen de muren echode hun zang naar de witgedekte daken.
Van alle kanten meer menschen toekwamen. Uit de straat zwaaide een dronkaard
de steeg binnen, werd door twee kerels beetgepakt en tot stilte vermaand. Lodderig
lonkte hij met waterige oogen in zijn rood-opgezette gezicht naar Gre. Nog vergrootte de groep. Twee klompenkindertjes wrongen tusschen de ouderen door.
In den dronken vent zagen ze hun vader, drongen warmtezoekend op hem toe.
zijn grove handen legde hij in dronkemansverteedering op hun smalle schoudertjes.
De zang won ernst. Gre zag ver de steeg in, over de hoofden heen. zij kon het
aangezicht dier graag-luisterende armoe-menschen niet verdragen. Herman voelde,
hoe zij zich beheerschen moest, haar stem trilde als door bedwongen snikken.
Aan het eind van het couplet begon hij dan ook te spreken :
„Wij komen jullie de blijde boodschap brengen, dat Jezus is geboren in Bethlehem om ons van de zonde te verlossen, en uit de ellende te redden. Hij komt
niet om u aardschen rijkdom te brengen, die u slechts verder van hem afvoert.
Hij komt met alle schatten van het Koninkrijk der Hemelen. Hij is de geboren
Koning der wereld, Wiens ster nog straalt boven de aarde. Hij is Gods noon
en mensch geworden, arm als wij, om ons met God te verzoenen. Daarom vieren
wij Kerstfeest. Daarom zingen de engelen Eere zij God. Zouden wij dan zwijgen ?
Ga tot Hem, bidt en Hij hoort en zal u zeker helpen
"
De luit jubelde Eere zij God.
Een snelle blik op Gre overtuigde Herman, dat ze weer zingen kon.
De vreugde van de Godsgeboorte kwam wonen in de steeg. De sneeuw feestte.
Z66 moest Paul zijn stuk afschilderen. Maar hij wist dat dit ongrijpbare niet
te vatten was in verf, slechts van zeer ver benaderd kon worden. Te heilig, voor
onreine menschenhanden. 't Bleef altiid pogen.
Het busje schudde hij leeg in het schort van een dikke vrouw : „Verdeel jii
dat maar, moeder, want ik weet niet, wie het meeste lets noodig heeft. Vroeger
kwamen de drie wijzen om Jezus hun schatten te brengen. In Jezus' plaats bleven
ons de armen over, nu zijn wij de drie wiizen
"
„Dank-ie wei meneer, dank-ie hoor !"
Een oud besje met tandeloos mondje, mummelde dunnetjes bij Gre. „Kan
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uwes niet singe van stille nach, heilege nach ?" Gres zuivere sopraan schalde door
de steeg-engte. Het moedertje luisterde verzadigd. Stijgend boven de armoede uit
tong haar lied van hell en vrede. Temidden van het eerbiedig-zwijgende groepie,
toch er aan ontheven leek ze een madonna . . . . „Amen, Gcide zij d' eer. . . ."
Toen ze scheidden klompten de luisteraars bijeen om de vrouw . het laatste,
wat ze hoorden was een vloek van den dronkaard en zijn verweerde stem : „Da's
mooi geweest." Was in dezen stal de plaats voor Jezus ?
Door den nacht in de mildere sfeer die regen verwachtte, trokken ze naar huis,
langs de wit-oplichtende uitgestorven straten. Om hen stond de witte stad zvvijgend
in bruidskleed. Was de Zoon Gods de bruidegom ? In hoeveel menschenzielen
zou het wonder van de Jezusgeboorte geschieden ? Kerstnacht wachtte
Als in visioen traden hun moede voeten naar Bethlehem, en hun oogen zochten
den geboren Koning, den Zaligmaker en Vernieuwer van de in rijkdom ondergaande, naar pas door armoesmart weer levenszeker opgeheven wereld.

DE HERDERS
DOOR

WILLEM DE MERODE.

Rondom hen werd de wereld wit.
God strooit zijn englen neer als rijm.
En aarzlend nam hun hart bezit
Van 't simpele geheim :
Der eeuwen zwellende ongeduld
Ging eindelijk to bloeien aan.
God heeft zijn heerlijkheid verhuld
En is als Kind ontstaan.
De heemlen deinden licht en laid,
En 't drong hun zinnen huivrend in :
God die zich in het vleesch besluit,
Neemt heden een begin.
De nacht stand donker om hen heen.
Toen zei er een, met schorre stem,
En alien rezen : „'k hoor geween !"
En ging naar Bethelem.
Zij vonden Jozef tranenblind,
Maria afgemat van smart.
Toen koosden zij en kusten 't Kind
Met handen ruw en lippen hard.

HUMANISME EN CHRISTENDOM.
GEDACHTEN OVER NIETZSCHE
DOOR
DR.

HENNIG BRINKMANN.

Friedrich Nietzsche, de dichter-ziener, meester der taal, wordt door heel de
wereld beschouwd als de verkondiger van den „wil tot macht" en van den „oppermensch", in wien deze wil zich belichaamt.
Wie zich toornend keert tegen Duitschlands machtspolitiek, toornt ook tegen
hem ; hem legt men ten laste het evangelie van een brutale, landenverslindende
wil tot verovering te hebben gepredikt. Duitschlands geest van voor 1914 geldt
als zijn geest. Ten onrechte, want ongetwijfeld zou Nietzsche als eerste tegen deze
identificatie met verontwaardiging hebben geprotesteerd. Edoch, toen men hem
op deze wijze begon te misbruiken, was Nietzsche reeds lang verstomd — had hij
nog geleefd, dan zou hij den geest van dien tijd nooit met gevoelens van sympathie
of bondgenootschap zijn tegemoetgetreden verre vandaar, een oorlog op leven
en dood zou hij ertegen begonnen zijn. Nogmaals, ten onrechte — want in zijn
strijdkreet had men slechts een enkelen toon beluisterd, een toon, waarop hij in zijn
toornende oppositie misschien wel een te sterken nadruk had gelegd. En slechts in een
zeer kleinen kring begreep men de stem des roependen die een nieuwe
geesteli j ke beschaving, die een levenden, alzijdigen mensch eischte.
En juist deze wil tot een nieuwen mensch maakte Nietzsche „unzeitgemass",
maakte hem tot een onverzoenlijken vijand van de „Granderzeit" 1), van de kultuur
in de jaren na de succesvolle oorlog van 1870-71.
1) De „Griinderzeit" is de meest beruchte periode in de geschiedenis van Duitschland gedurende de vorige eeuw. Na de vrede van Versailles kwam er een tijd van geweldigen financieelen
voorspoed (vijf miljard Fransche oorlogsschatting !) Allerlei obscure vennootschappen rezen als
paddestoelen uit den grond. (Grundung). Hun aandeelen stonden tegen schitterende koersen genoteerd en er was een vooze schijnwelvaart. Deze slapend verkregen welvaart ontzenuwde en
demoraliseerde breede kringen der maatschappij, evenals dat hiertelande het geval was met de
vele „O.W.-ers" gedurende den grooten oorlog. Een ontzettende „krach" maakte aan den roes
V. D. L.
van deze Griinderzeit een catastrofaal einde.
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Naar immer een nieuw levensbesef zich worstelend bevrijdt uit het chaotische,
waar 't uit de diepten van het onderbewuste opstijgt tot het licht daar zoekt het
luisterend naar verwante stemmen. Zoo gaat het ook ons.
VVat in 1914 nog stevig overeind stond, misschien alleen maar in schijn sterk en
machtig, is thans tot in zijn grondvesten geschokt en ornvergetuim.eld. Overal is
een stem, een levende drang ontwaakt die nieuwe vormen Deze nieuwe vormen
staan ons nog geenszins welomlijnd voor den geest. Integendeel, in onze verwachting
zien we ze nog slechts vaag en schimmig opdoemen. Daarom is het zoo zeer noodig,
dat we onzen blik scherpen, teneinde deze omtrekken klaarder te kunnen waarnemen.
Nietzsche nu is het, die ons helder kan leeren zien. Tot zijn gedachtenwereld willen
we dus een oogenblik inkeeren. De wereld, waarop Nietzsche in zijn polemische
geschriften een zoo woedenden aanval deed, leek hem bourgeois, veruiterlijkt,
vormloos.
Het vervulde hem met afschuw, dat deze wereld zonder vorm, zonder grootheid,
deze wereld van bekrompen middelmaat zich bij uitnemendheid geroepen waande,
uitlegger der Antieken te zijn.
Schrijnend diep voelde hij de tegenstelling tusschen den mensch van zijn tijd, dien
hij kleinzielig, leeg en pedant zag en den mensch der Oudheid.
Tegen deze tijdgenooten nam hij den strijd op. Hij bevocht ze in hun beroeinde
representanten als David R. Strauss, bestreed ze met de wapenen van hartstocht,
spot en ironie. zijn heftigste vete evenwel gold het „historisme"
zooals wij het
thans noemen deze overmaat van historische geleerdheid, gold tevens de wijze
waarop destijds de wetenschap der geschiedenis werd beschouwd en beoefend.
Daarin nu is hij de directe geestverwant van onzen tijd. Ook thans verheffen zich
stemmen, hoewel misschien minder luid dan enkele jaren geleden, die in de geschiedenis en de overwegend historisch gerichte ontwikkeling een bederf voor de
beschaving zien. Daarbij beroepen zij zich veelszins op Nietzsche, zonder daarbij
evenwel te beseffen, dat Nietzsche niet de geschiedenis als zoodanig, maar alleen
het teveel aan geschiedenis verwierp als schadelijk voor de kultuur. Integendeel
legde hij juist den nadruk op het noodzakelijke van een historische vorming. De
mensch heeft die noodig, wil hij zich tot groote daden verheffen, hij heeft ze noodig,
waar hij vol pieteit het oude wil beschermen, hij heeft ze noodig, wanneer hij zich
door kritiek op het verleden wil ontworstelen aan het lijden.
Daarmee zijn de drie standpunten gekarakteriseerd, die de mensch tegenover de
historie kan innemen. Elk van die drie heeft zijn licht- en sch.aduwzijden. Welk
standpunt de mensch voor zichzelf zal kiezen, dat hangt of van zijn geestesaanleg.
Veerkracht en moed schenkt de historie aan den worstelenden mensch, die zich voor
een beslissing van groote beteekenis ziet geplaatst. Hem sterkt het geloof in den
eeuwigen dour van al wat groot en monumentaal is. Hij aanschcuwt de hooge
toppen der historie, ziet dat vroeger het grootsche mogelijk geweest is en put daaruit
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het vertrouwen, dat ook hem een grootsche schepping gelukken zal.
Wie zich tot de geschiedenis aangetrokken gevoelt, omdat hij het verleden ziet
als voorbeeldig en navolgenswaardig, die zal eenzijdig het schoone erin zien en dat
door een onbewust optimistische uitlegging voor eigen ideaal pasklaar maken.
Het onvergankelijk grootsche in de geschiedenis boeit diengene, die in de toekomst
ziet en voor die toekomst werkt. Het antieke is het aantrekkelijkst voor hen, die
vol eerbied en pieteit naar het verleden terugzien. „Tervvij I hij met zorgzame hand
het vanouds bestaande in stand houdt, wil hij de omstandigheden, waaronder het
tot stand is gekomen, ook voor het nageslacht bewaren." (Nietzsche). Hij is de
wachter bij de traditie. Ook hij staat aan een groot gevaar bloot. Hij ziet in de
historie bovenal het eigen verleden en vernauwt daardoor zijn gezichtskring. Zijn
zwak voor het antieke verleidt hem gemakkelijk tot eerbied voor het verleden als
zoodanig. Aileen het oude, het voorbijgegane heeft voor hem waarde ; meer en
meer begeeft hem ieder besef van de waarde van het nieuw ontstaande, wordende —
de overschatting van het oude verlamt zijn vermogen om besluiten te nemen en te
handelen. Het oude is hem tenslotte zoo eerwaardig geworden, dat hij niet de
kracht vindt, het door iets nieuws te vervangen.
Zoodra nu de mensch zoo gaat lijden onder den neerdrukkenden last van het
verleden, wordt de kritische houding noodzakelijk. Hij plaatst zich nu als rechter
tegenover de geschiedenis om te oordeelen en te veroordeelen. Hij rukt haar den
schoonen sluier af, waarin haar een eerbiedige vereering had gehuld ; hij wentelt
den fnuikenden last van zich af en baant den weg voor nieuwe, scheppende daden. Ook
zijn streven brengt gevaar mee. Immers nadert hij het historisch gew )rdene niet
anders dan met een ontkenning, hij wordt misschien tegen wil en dank de geincarneerde geest der ontkenning, de „Geist, der stets verneint" ; die in zijn
kritiek grenzen kent noch eerbiedigt.
Hij ziet het goede wel, maar doet het niet.
Nietzsche nu wil de geschiedenis, omdat hij haar noodzakelijk acht ; maar nimmer
om haarszelfs wil, nooit als wetenschap.
Want juist de eisch, dat geschiedenis wetenschap moet zijn, scheen hem de
oorzaak van de geestelijke dwalingen van zijn tijd te wezen. Er bestonden geen
grenzen meer, door de historische beschouwing werd alles opgelost in wording, in.
ontwikkeling ; de gezichtseinders waren voor en achter tot in 't oneindige weggeschoven. Nergens een rustpunt voor den mensch. Van alle zijden drong de
wetenschap op hem aan en hij was niet bij machte daaraan weerstand te bieden.
Nietzsche verloochent de geschiedenis als wetenschap. Geschiedenis is er om het
leven en ze staat daarom in dienst van het leven. Het lijkt hem zeer eenvoudig,
zooals immers alle waarheid eenvoudig is : „dat de kennis van het verleden altijd
slechts ten behoeve van de toekomst en het heden begeerd wordt, maar geenszins om een verzwakking van het heden, noch ter ontworteling van de toekomst."
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De waarde der geschiedenis wordt daaraan gemeten, of ze het leven op een hooger
plan brengt of het schade berokkent. ze kent en heeft geen doel in zichzelf.
Daarmee nu is als vanzelfsprekend het leven als hoogste menschelijke waarde
gepostuleerd. Zijn eigen beschouwing acht Nietzsche hierin de natuurlijke beschouwing van ieder mensch. Een ander standpunt is voor hem volstrekt niet denkbaar. Zoo komt 't dan ook in zijn gedachten niet op, dat het leven bij andere
waarden ten achter gesteld of zelfs ten behoeve daarvan wel eens geheel genegeerd
zou kunnen worden. En toch moet ook deze mogelijkheid worden overwogen.
Zooals tegenover de historie was Nietzsche tegenover alle wetenschap onrechtvaardig, omdat hij op de een of andere wijze alles tot hartstochten en bedoelingen
herleidt. Hij wordt sterk beInvloed door het positivisme van Spencer en daarin is
hij zelf kind van een materialistischen tijd. De waarheid op zichzelf, als eeuwig
geldige, ideeele waarde beteekent voor hem niets.
Wat hij wil, is gerechtigheid, dat wil zeggen een waarachtig oordeel, waarachtig
handelen. Ook de waarheid wordt, evenals de geschiedenis, door hem op het leven
toegepast. Zoo kunnen we verstaan, dat hij geen begrip heeft van een wetenschap,
Wier eenig doe! is, de waarheid te realiseeren. Waarden als geldige normen bestaan
voor hem niet. Leven gaat hem zelfs boven waarheid. Het levens-standpunt, het
vitalisme is de karakteristieke grondslag van zijn denken. Als vitalist verloochent
hij de geschiedenis als wetenschap.
zijn levensbegrip is nog tamelijk ruw en grenst al te dicht aan de biolo' gische
sfeer, waaruit het afkomstig is ; het is nog te weinig vergeestelijkt, te materieel.
En dat is een gevaarlijlc zwak punt in het bouwwerk van zijn denken. Wel is het
levensbegrip den laatsten tijd verfijnder geworden, maar ook nu kan nog niet ieder
het waardeeren. Nietzsche als levensfilosoof heeft slechts aan een bepaalde denkrichting iets te zeggen. Bovenal is echter van groote waarde zijn kritiek op de beschaving.
Met scherp keurenden blik observeert hij zijn eigen tijd. Hij tracht uit te vorschen,
welke gevolgen de overmaat van historische eruditie te weeg heeft gebracht.
En overal waar hij wrakke plekken ontdekt, ontplooit hij, als kern van zijn kritiek,
zijn eigen menschheids- en beschavingsideaal. En juist dat is voor ons van bijzondere
waarde.
Nietzsche mist in zijn tijd de eenheid van vorm en inhoud, die bij alles wat werkelijk levend is, onafscheidelijk bij elkander behooren ; en die zich thans van elkaar
verwijderd hebben. Hij wijst vooral op een fout, die bij den Duitscher erfelijk is,
n.l, het gebrek aan vorm. Wat hij denkt en voelt, begraaft hij in zijn binnenste ;
in zijn handelingen en gedragingen komt het niet tot uiting. Daarom moet men
hem dus naar zijn gedachten, niet naar zijn daden beoordeelen. Zijn uiterlijke
gedragingen worden niet van binnen uit bepaald.
Bij hem staan innerlijk en uiterlijk in tegenstelling tot elkaar. De Duitscher is
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er trotsch op, dat hij zijn waren aard slechts innerlijk beleeft, zonder dien van buiten
tot uiting te laten komen, hij noemt dat „innerlijkheid". Maar ook deze innerlijke
wereld wordt waardeloos. In de plaats van oorspronkelijk denken en voelen treedt
een van buiten of instroomende kennis, vreemd bezit. En ook de vorm, de uiterlijke
gedraging is geleend. Zoo blijft er niets eigens meer over. Van binnen heerscht
er een chaos van geleende gevoelens en gedachten, uiterlijk worden vreemde gewoonten gedachteloos nagebootst. Het gevolg van zulk een ontwikkeling is een
verzwakking der persoonlijkheid. Het denken, de arbeid van den geest, blijft touter
theorie ; angstig wordt er voor opgepast, dat het als daad, als handeling tot werke
lijkheid zou doorbreken. Men werkt zich in rollen in, zonder het vermogen te bezitten, in deze rollen te leven. Ze worden dientengevolge een belachelijke maskerade.
Wie de geschiedenis wit raadplegen, moet een sterke persoonlijkheid zijn met een
oorspronkelijk gevoelsleven.
Want, wie uit de geschiedenis eerst wit leeren, hoe hij moet denken en voelen,
verliest er zichzelf in. Nietzsche poneert de prachtige stelling : „De geschiedenis
wordt alleen door sterke persoonlijkheden gedragen, de zwakke wischt zij geheel uit."
In de geheele ontwikkeling van dit probleem der geschiedenis blijken dus twee
gedachten krachtig werkzaam te zijn : de eisch eener sterke persoonlijkheid en het
verlangen naar een waarachtig geestelijke beschaving, waarin vorm en inhoud
harmonisch verbonden zijn.
Nietzsche verlangt deze geestelijke eenheid vooral voor Duitschland. Hij legt er
den nadruk op, dat „het de Duitsche eenheid in dien hoogsten zin is, die wij nastreven
en wet met meer vuur nastreven, dan de politieke hereeniging, namelijk : de eenheid
van geest en leven in Duitschland, na vernietiging van de tegenstelling tusschen
vorm en inhoud, van innerlijkheid en conventie."
Ook de kwestie der historische objectiviteit is voorwerp van een vurige discussie.
Nietsche loochent, dat de historische objectiviteit (Ranke) uit een grooter behoefte
aan rechtvaardigheid voortspruit. Hij vindt onder deze objectivisten de velen, die
voorgeven in dienst der waarheid te staan en die toch maar zelden de gerechtigheid
dienen. Voor hem is het zoeken naar waarheid tegelijkertijd rechtspreken, dus
handelen.
Daarom had de „zuivere wetenschap" voor hem niet de minste waarde. Verachtelijk noemde hij haar „de waarheid, waaruit niets te voorschijn komt." Leven
gaat hem, zooals we reeds gezien hebben, boven waarheid. De objectiviteit der
historici beschouwt hij als een zwakheid. zij missen de kracht om recht te spreken
en als zij nog eens oordeelen, dan vormen zij hun uitspraak naar „de meening van
Jan en alleman van het oogenblik."
Maar ook Nietzsche kent een zekere objectiviteit. Geheel en al in den zin van
Schopenhauer bedoelt hij daarmee „dat aesthetisch phenomeen, dat los-zijn van
't persoonlijk belang, waarmee een schilder zijn schilderij ziet en zichzelf vergeet."
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Nu beschouwt echter de geschiedschrijver het empirische wezen der Bingen nooit
in zulk een kunstenaarsvervoering. Het schijnt wel, alsof Nietzsche hier de gedachte
uitspreekt, dat eerst door de beschouwing van den objectieven historicus de gebeurtenissen beteekenis en samenhang verkrijgen. Bij velen echter beteekent de
„objectieve houding" tegenover de geschiedenis niets anders dan onverschilligheid.
Daartegenover stelt Nietzsche nu, krachtens zijn opvatting van het begrip „objectiviteit", den eisch : „Slechts vanuit de opperste kracht van het heden moogt ge
het verleden verklaren". Voor hem is immers de geschiedenis „Sinngebung",
artistieke uitleg, en deze zal beter gelukken, naar mate de wereld, door den uitlegger doorleefd, wijder en dieper is. Verderfelijk, meent Nietzsche voorts, is de
geschiedenis, omdat ze de illusie beneemt. Van alles rukt ze den sluier weg. Maar
wat leeft, heeft een atmosfeer om zich heen steeds noodig". Wordt die atmosfeer vernietigd, dan verdort spoedig alles. Waar deze ontbreekt, kunnen noch
yolk, noch menschheid tot rijpheid komen. Gezond leven wordt beheerscht door
scheppende instincten en deze instincten zijn nu ontkracht, „omdat men de historie
eert boven het leven." Met hartstocht trekt Nietzsche hierbij te velde tegen het
binnendringen van 't principe der arbeidsverdeeling in de wetenschap, tegen de
mechaniseering, die den mensch louter en alleen africht op de bedoelingen van den
tiici. Daaronder lijdt vooral de jonge man, die middenin het bedrijf wordt geplaatst
zonder dit te kunnen doorgronden. Met bitteren humor zegt Nietzsche van de geleerden „Kakelen kunnen ze meer dan ooit te voren, omdat ze vaker eieren leggen ;
maar die eieren zijn dan ook telkens kleiner (en de boeken steeds dikker) geworden."
In deze onttoovering, maar meer nog in de toenemende mechaniseering van heel de
wereld zag hij reeds bij het allereerste begin een ontzaglijk gevaar voor onze beschaving.
Niet minder verderfelijk is nog een ander gevolg van de overmaat aan geschiedenis.
De historische wetenschap beschouwt, door het verleden te overzien, het heden
als een resultaat, als het eindpunt van een ontwikkeling van duizenden jaren. Bij zulk
een gedachte nu wordt de mensch overvallen door het gevoel van epigoon, te laat
geborene te zijn ; het is immers te laat om nog te handelen, want de kultuur gaat
Naar ondergang tegemoet. Dit geloof, zooals Spengler dat momenteel aan de Westersche beschaving predikt, wordt door Nietzsche „aangeboren grijsharigheid"
genoemd.
Deze idee wordt echter buitengewoon gevaarlijk, waar ze optreedt in verband
met de uitstraling der Hegeliaansche gedachtenwereld. De gedachte, een nakomer
te zijn, is reeds opzichzelf neerdrukkend. Maar moordend wordt ze, wanneer speciaal
deze nakomer als diepste zin en vervulling van de geschiedenis wordt beschouwd.
De eigen tijd wordt daardoor gezien als het noodzakelijk product van een „wereldproces". En op deze wijze wordt dan ieder vrij en zelfstandig scheppend vermogen
uit de geschiedenis weggewischt. Tegen deze zoogenaamden gedetermineerdheid
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van de geschiedenis komt Nietzsche ten sterkste op. De strijders tegen de geschiedenis
zijn voor hem eigenlijk de historische figuren, zij, die geen geslachten ten grave
dragen, maar nieuwe geslachten fundeeren. Het gevoel, epigoon te zijn, kan worden
tot de futlooze overtuiging :
„Het moest zoo komen, tegen den loop der geschiedenis is niets te beginnen."
En dan wordt er kalmpjes aanbevolen zich daarin maar te schikken. De leus is dan
geworden : „voile overgave van de persoonlijkheid aan het wereldproces."
Reeds de idee alleen van een wereldproces, van een gebeuren dat gedetermineerct
verloopt, jaagt Nietzsche in het harnas. Vol minachting voor de massa, met een
vijandig afwijzen van Hegel, voor wien het heden en zijn eigen filosofie het hoogteen eindpunt van de ontwikkeling is, smeedt hij de trotsche stelling : „het doel der
menschheid kan niet liggen in haar uiteinde, maar alleen in haar hoogste exemplaren".
Nietzsches sympathie behoort aan de jeugd, die onder de uitwassen van het historisme
lijdt. Met enthousiasme en pathos Wendt hij zich tot haar. Hij protesteert tegen de
historistische opleiding van deze jeugd, die leidt tot het vormen van een geleerdenkaste
en niet tot vrije ontwikkeling. Men begint met de wetenschap inplaats van met het
leven, terwiji dit toch in de allereerste plaats voorwaarde is van kennis. De jeugd.
moet bevrijding brengen. Maar dan moet ze toch in de allereerste plaats bevriid
zijn van de historistiche opvoeding, van de historie als zoodanig. Ze moet al het voorbijgegane vergeten, moet meenen, dat er in 't geheel geen Duitsche kultuur bestaat.
In dit geloof moet het volgende geslacht worden opgevoed, dan zal het de kracht
hebben tot het scheppen van een nieuwe kultuur.
Ongetwijfeld, zegt Nietzsche, heeft de jeugd een tegenmiddel noodig tegen deze
„historische ziekte". En wel in de eerste plaats het „onhistorisch" vermogen, dat is
de kunst van vergeten ; maar tevens het „bovenhistorische" vermogen, het geloof
aan een macht, die „den blik van het wordende heenleidt naar datgene, waardoor
het menschelijk leven eeuwigheidswaarde bezit, naar kunst en religie." Een ding
lijdt geen twijfel — Nietzsche heeft in zijn tijd noodlottige breuken ontdekt. Hij
laat zich door de plotselinge, duizelingwekkende vlucht, die het economische leven
neemt, niet bedriegen ; het kan hem niet verborgen blijven, dat deze kultuur geen
ziel heeft, dat ze de eenheid van vorm en inhoud ontbeert. En met deze inzichten
stond hij zoo goed als alleen, als een profeet van de toekomst. Eerst thans begrijpen
we de beteekenis van zijn woorden, omdat we daarin een menschheids- en kultuurideaal beluisteren, dat geheel past bij ons levensgevoel van dezen tijd.
Voordat we echter dit ideaal kunnen waardeeren in zijn beteekenis voor ons zelf,
moeten we het als het ware van slakken zuiveren, zoodat slechts het edele metaal
overblijft. Nietzsche geeft de geschiedenis de schuld van de voosheid dier kultuur,
waartegen hij streed.
Inderdaad lag de schuld echter aan den geest des tijds. Het materialisme, de stofvergoding, heerschte oppermachtig en drukte ook op de historische wetenschap
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zijn stempel. Het lag geheel in de lijn van het materialisme, orn onvermoeid allerlei
wetenschappelijk materiaal op te hoopen, zonder naar de beteekenis daarvan te
vragen ; maar dat beteekent daarom nog niet, dat zulks noodzakelijk voortspruit uit
het wezen der geschiedenis. Evenzeer was de door Nietzsche gewraakte kultureele
voosheid een gevoig van het relativisme, iets waarvan ook Nietzsche zich zelfs nog
niet had weten los te maken. Dit relativisme was het, dat al het zijnde in „worden"
oploste en nergens meer een vast punt overliet.
Nietzsche nu meende, het vaste punt gevonden te hebben in het leven als zoodanig — maar daarin heeft hij zich zonder twijfel vergist. Dit leven is niet iets eeuwigdurends — het vervloeit geregeld en al wat we erin kunnen vastgrijpen, is het
levensrhytme. Het wezen ervan is voor ons ontoegankelijk. Daarom glipt het ons
telkens weer door de vingers en is het volstrekt onvatbaar voor iedere begripsvorming.
Dit schijnt Nietzsche dan ook zelf te hebben gevoeld. Immers, hij werd aangetrokken
door kunst en religie, de beide machten, die aan het leven eeuwigheidswaarde geven.
Daarbij zag hij niet in, dat tenslotte ook kunst en religie weer historische vormen
zijn ; het ontbrak hem aan een dieper begrip van het wezen der geschiedenis, zooals
Dilthey dat in zijn tijd begon uit te werken. Niettemin heeft Nietzsche ook bier
weer een voorgevoel gehad van den weg, dien we moeten bewandelen. Ontkenning
van de geschiedenis zal nooit tot een nieuwe beschaving leiden, ja, zulk een negatie
is zelfs in 't geheel niet mogelijk ; immers, niet de geschiedenis, maar materialisme
en relativisme waren het onkruid, het bederf der beschaving. Het eenige, wat we
moeten leeren, is de geschiedenis recht te bezien. Onze blik mag niet blijven hangen
aan de eeuwigdurende wisseling, maar moet opengaan voor het constante in alle
gebeuren ; we moeten leeren beseffen dat dezelfde waarden eeuwig terugkeeren,
alleen maar in een anderen vorm. Dan zal de geschiedenis ons kracht geven, wanneer
we geplaatst worden voor de taak, een nieuwe beschaving te scheppen.
Ik wil nu nog trachten, Nietzsches gedachtengang te beschouwen in zijn waarde
voor onze hedendaagsche geestelijke positie. Misschien was voor hem het leven
toch niet het laatste en hoogste bezit. Zijn geheele liefde behoort den mensch toe,
den mensch, dien hij uit een geestelijken nood bevrijden en tot een nieuw, geestelijk
bestaan leiden wil. Dat trekt hem zoo aan tot de jeugd, waarin de geheele toekomst
sluimert en dat maakt hem tot een hartstochtelijk opvoeder. De bestaande beschaving
bestrijdt hij alleen, omdat hij in het belang van de menschen een nieuwe beschaving
wil. Doch daartoe is geloof in de toekomst noodig, overwinning van het neerdrukkende
gevoel, een epigoon te zijn. Daartoe is noodig, dat men de neiging, zich lafhartig
bij den stand van zaken neer te leggen, omdat het toch zoo komen moest, overwint.
Nietzsche zou Spenglers leer van de „Untergang des Abendlandes" hebben gehaat
en bevochten, omdat ze den wil tot scheppen en arbeiden verlamt. Hij zou den strijd
hebben aangebonden tegen de beschouwing, dat de Westersche kultuur onvermijdelijk moet ontaarden in civilisatie en dat het noodzakelijk is, zich daarbij neer
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te leggen, omdat deze ontwikkeling toch een onontkoombaar noodlot is. Immers,
de geschiedenis is de geschiedenis van het menschelijk handelen, is dus het werk van
den mensch zelf — en deze heeft dus het noodlot in zijn hand, van hem hangt het
af, of hij zich wil oprichten, of wil ondergaan. En hij moet de opstanding willen,
want alleen die geeft hem kracht tot de daad. Daarom geldt voor ons, wat Nietzsche
wilde : naar buiten, weg uit de oude wereld, de frissche morgenlucht van een nieuw
leven in ! Weg uit de mechaniseering, die den mensch tot een aggregaat van geleende
elernenten verlaagt, die nooit anders dan brokstukjes van de geestelijke wereld
laat zien ! Al het waarlijk geestelijke is een eenheid. Wie zijn geestelijk beroep uitoefent als stukwerk, zich in een klein gebied opsluit en zich daar tot een meester
vormt, begrijpt den dieperen zin van het handelen niet. Immers ligt die juist in de
verhouding van het deel tot het geheel. Maar juist deze bedoeling van het handelen
moet de mensch weer leeren begrijpen.
Daartoe moet hij leeren zien, waar en hoe het deel, waaraan hij ijverig werkt,
in het geheel sluit.
Eerst het hervinden der verhouding tot het geheel van zijn geestAijk bestaan
hergeeft hem den zin van dat bestaan. Hij kan zijn eigen plaats in den kosmos bepalen
en daardoor zichzelf hervinden. Daarmee neemt een rustige zekerheid bij hem
intrek. Totdusver stonden mensch en wereld vijandig tegenover elkaar, zonder
elkaar ook maar in 't minst te begrijpen ; — dan echter zijn zij harmonisch met elkaar
verbonden. De mensch werkt midden in zijn beroep, d.w.z. in een onderdeel van
het uitgestrekte gebied des levens maar in dit beroep werkt hij voor het geheel.
Het menschelijk handelen dient te worden geleid door eeuwige normen. Het tijdperk van het relativisme, dat nets absoluuts erkende, is voorbij.
Het boventijdelijke, constante in kunst en religie moet weer tot een levende ervaring worden. De wijsbegeerte kent thans weer een absoluut zijn, erkent weer
inzichten van absolute geldigheid. Daarmee heeft de mensch weer een steunpunt
gekregen, het is hem niet langer te moede als een dronken man, voor wiens oogen
alles schijnt te draaien. In deze klare atmosfeer van vaste normen is weer ruimte
voor ontploofing van den geheelen mensch, voor zijn consolidatie tot een sterke, afgeronde persoonlijkheid.
Nu ontstaat echter persoonlijkheid niet door een verhooging van de ontvankelijkheld, door verfijning van beleven. Een verhoogde receptiviteit beteekent ongetwijfeld
een verrijking van den innerlijken mensch, maar vormt even zeker een gevaar. Naturen,
die voor alles ontvankelijk zijn worden week, vrouwelijk, onmachtig tot scheppen,
types van een zinkend ras. Tegenover dit vermogen tot opnemen moet staan, wat
Nietzsche noemt „plastische kracht", de gave en de wil om uit eigen innerlijk, uit
eigen rijkdom scheppend te produceeren.
De ziel mag niet louter een bekken zijn, waarin de stroom van ontleende wäarden
wordt opgevangen ; zij mag niet gelijk zijn aan den tooneelspeler, die in een universeel
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begrijpen zich kan inleven in vreemde menschen en dingen, neen, ze moet zijn
een vlam, die van binnen naar buiten uitslaat en het uitwendige tot een adeaquaten
vorm omsmeedt. En dan, wanner deze plastische kracht eerst in den mensch tot
leven gewekt is, dan verdwijnt de tegenstelling tusschen innerlijkheid, die geen
uiterlijken vorm kan vinden en uiterlijke conventie, die niet van binnen uit bepaald
is. Dan behoeft men niet langer vormen te leenen en na te apen, die niet uit eigen
aard zijn gegroeid en waarin men zich niet weet te bewegen.
Want dan is er immers inderdaad een vormscheppende kracht die aan datgene,
wat innerlijk doorleefd wordt, een tastbare gestalte kan geven. Er is een levendiger
besef van vormen noodig, vooral voor den Duitscher, in wien wel gemakkelijk wilde
gevoelsstormen opsteken, maar die in het scheppen van vormen minder gelukkig
is. Noodig is het ook, dat meer zorg wordt besteed aan de ontwikkeling van de
lichamelijke vormen en inderdaad wordt dan ook steeds meer aan dezen algemeenen
eisch tegemoetgekomen. Zonder een zekere mate van vormbesef zal de Duitscher
weer in zijn „innerlijkheid" terugzinken, weer vervallen in het conflict tusschen
inhoud en vorm. Slechts naar een zijde moet ik Nietzsches gedachte begrenzen.
Reeds in zijn eerste geschriften droomt hij van een „oppermensch". Met deze idee
schijnt hij een schier onbegrensd individualisme te propageeren. Hier echter gebiedt
het groote gebeuren van den laatsten oorlog een „halt !" Individualisme en liberalisme
zijn producten van een materialistischen, door de techniek overheerschten tijd. Zij
zijn overwonnen of behoorden althans voor alle tijden overwonnen te zijn. Geestelijke
waarden zijn voor alle menschen objectief. Wie ze erkent, erkent daarmee tevens
zijn verband met de gemeenschap, onverschillig, welke gemeenschap dat moge zijn.
Het geloof aan onvergankelijke waarden is het geloof aan krachten, die de menschen
onderling verbinden. Wie zulk een geloof bezit kan onmogelijk trachten, zijn eigen
1k uit te leven, zonder met den naaste rekening te houden ; zulks zou slechts mogelijk
zijn op kosten der gemeenschap en zou dus Leiden tot een conflict met de gemeenschap.
Wie dus aan eeuwige waarden gelooft, wil slechts anheid van al diegenen, die
innerlijk verwant zijn en dat wilde ook Nietzsche.
Willige aanvaarding van de gemeenschap beteekent immers tegelijk de wil tot
een nieuwe kultuur ; want kultuur is nooit het bezit van een enkeling geweest,
veeleer verbindt ze de menschen onderling tot den geestelijke wereld. Zoo verrijst
voor onzen blik de nieuwe menschheid, waarnaar wij verlangen, overal verwant met
het ideaal waarvoor Nietzsche streed. Beteekent dit Humanisme tegelijk een nieuw
heidendom, vijandschap tegen het Christendom ? Zouden we ons aan Nietzsche's
woorden houden, we zouden deze vraag bevestigend moeten beantwoorden.
Van jongs of heeft hij het Christendom gehaat. Immers, zoo meende hij in het
Christendom had het duffe intellect gezegevierd over het aristocratische genie.
Tegenover de onchristelijke figuren tegen het einde van de klassieke oudheid, die
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hij verafgoodt, lijkt hem het Christendom „slechts de ruwste vergroving, pasklaar
gemaakt voor de groote massa en de gewetenloozen." Het is vol verderfelijk
bijgeloof, uit het antieke heeft het alleen het grove en lage overgenomen en bewaard.
Hij vergelijkt het met een booze nachtvorst. Het lijdt geen twijfel, Humanisme en
Christendom waren voor Nietzsche gescheiden en vijandige werelden. Maar dan
ook alleen voor hem waren ze het, ze zijn het in wezen niet. Laten we ons herinneren,
dat het Christendom den mensch een nieuwe waardigheid verleende, dat in den
Christelijken denker Augustinus de mensch voor het eerst in zijn eigen binnenste
schouwde. God wil de heiliging en niet de vernedering van het leven en den mensch.
Zeker, de christelijke belijdenissen verschillen onderling. De Protestant wil de
scherpbelijnde persoonlijkheid, de Katholiek heeft meer zin voor den schoonen vorm.
Dit echter houd ik vast : de menschheid, die door de jeugd zal worden gebracht
tot een geweldig doorbreken naar een nieuwe kultuur, aanvaardt het Christendom
zonder eenigen twijfel. Niet tegen het Christendom gaat de strijd, waartoe we de
jeugd opwekken. Willen we de overwinning, dan zullen we de jeugd in humanistischen
zin moeten opvoeden. En de opvoeder is altijd de vader van een nieuwe kultuur,
bij hem berust de toekomst.

KEATS EN SHELLY IN NEDERLAND
DOOR

J. HAANTJES.

Dr. G. D Acker. Die invloed van Keats en Shelley
in Nederland gedurende die negentiende eeu. J. B.
Wolters, Groningen.
Onze Zuid-Afrikaanse medewerker 1), de heer G. Dekker, promoveerde enige
tijd geleden op een proefschrift over de invloed van Keats en Shelley in Nederland
in de negentiende eeuw. Het boek is geschreven in het Afrikaans, en reeds dat maakt
het tot een belangrike verschijning. Er waren natuurlik wel meer dissertaties in
't Afrikaans, maar zij liepen alle over onderwerpen, die met Zuid-Afrika verband
hielden. Hier hebben we een boek over een onderwerp, dat geheel buiten de
Zuid-Afrikaanse sfeer ligt, dat enkel Nederland en Engeland aanbelangt, en toch
in 't Afrikaans (als zelfstandige taal met gelijke rechten als het Nederlands) geschreven is. Met dit boek is de autonomie van het Zuid-Afrikaans voltooid.
Dit versa hijnsel bepzrkt zich niet tot de Nederlandse Universiteiten, maar is
van een algemene betekenis. Het moederland Engeland heeft juist in de laatste
jaren z'n stiefmoederlike houding vrijwel geheel laten varen. Ook daar vinden we
nu een groeiende belangstelling. Gedurende het afgelopen jaar hebben dan ook
de meeste E agelse Universiteiten het Afrikaans als zelfstandige taal erkend en in
hun programma opgenomen.
Dit Afrikaans maakt de lectuur van dit boek niet gemakkelik. Niet de eigenaardigheden van het Afrikaans zelf zijn daarvan de schuld. Met 'n beetje doorzettings
vermogen komt men daar gauw overheen. Veeleer is het de voortdurende afwisseling van Nederlands, Engels en Afrikaans (soms ook nog Duits of Frans) die
onze aandacht breekt. Maar een beetje moeite mogen wij, Nederlanders, ons voor
onze stamverwante taal toch wel getroosten. En Dekker's losse schrijftrant (met hier
en daar een nagaim van Prinsen's toaststijl) brengt er ons wel verder overheen.
De opzet van Dekker's boek is met z'n nationale taalstreven in strijd. De schrijver
kon twee dingen doen. Hij kon 't geheel beschouwen als onderdeel van een wereld1) Zie zijn artikel „lets oor Totius" in Opwaartsche Wegen II.
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litteratuur, waarin Keats en Shelley reuzen zijn en onze tachtigers ternauwernood.
genoemd warden.
Dan moest hij dus zijn uitgangspunt nemen in Keats en Shelley zelf, en hun
invloed nagaan op 'n willekeurig afgegrensd geheel der Nederlandse litteratuur
Maar hij kon zich ook beperken tot het Nederlandse onderdeel, en binnen dat
onderdeel de invloed van bedoelde Engelse schrijvers aantonen. In dat laatste
geval kwam zijn taak op beperkter plan to staan, maar zou, binnen die beperking,
aan belangrikheid gewonnen hebben.
Dekker heeft 't eerste gekozen, en dat is jammer. In de eerste plaats verviel nu.
't goed recht van 't Afrikaans 't Engels zou nu veel doelmatiger, dus beter geweest zijn. Maar dan : op het veld der Nederlandse litteratuur zou de schrijver
een zeer natuurlike begrenzing gevonden hebben in de tachtigers. De inleiding
daarop, de winnende invloed van Keats en Shelley voor 1880, waarover nu in
80 van de 220 blz. wordt uitgeweid, zou dan in enkele korte lijnen hebben kunnen
voorafgaan.
Bovendien zou dit de auteur een zeer wenselike uitbreiding aan de hand gedaan
hebben. Hij zou, behalve Keats en Shelley, ook de andere Engelse invloed uit de
tijd der romantiek hebben kunnen behandelen. Dekker noemt zelf b.v. Matthew
Arnold. Hij vaart uit tegen „die enigsins huisbakke en dikwels smakelose poesie
van Leigh Hunt", maar vergeet daarbij dat Kloos in z'n program diens uitdrukking
„Poetry is imaginative passion" voor devies koos. En had van Eeden niet vele
vrienden in Engeland ? 1) Zo is er meer.
Toch neemt dit alles de verdienste van dit boek niet weg. Over de Engelse
invloed, in 't biezonder op de tachtigers, wisten we weinig, minder dan over die
der Franse naturalisten. 't Bleef bij 'n enkele zin, 'n artiekel. „Verwey in sy „Inleiding tot de Nieuwe Nederlandsche Dichtkunst" en Is. P. de Vooys in sy
studie „Opstandigheid en Dichtkunst" is, sover mij bekend, die enigste wat 'n meer
gemotiveerde en tot die were van die saak ingaande verhandeling hieroor geskrywe het. Selfs Frans Coenen in sy „Studies over de Tachtiger Beweging" noem
die Engelse digters slegs in die voorbijgaan en verwijs vir 'n nadere uiteensetting
daarvan naar die oppervlakkige studie van Hugenholtz oor Gorter se : ,,Mei" —
en Hugenholtz behandel nie eens hierdie invloed nie ! Koster het vele verras met
sy boekie „Over Navolging en Overeenkomst" deur die gevalle van onmiskenbare
regstreekse literere invloed van Keats en Shelley wat by aangetoon het." Dat is al.
En daarin brengt dit boek nu verbetering. 't Neemt allereerst het veelvoorkomend
waandenkbeeld weg, dat onze tachtiger litteratuur, oudbakken als ze was, teruggreep op de Engelse litteratuur uit 't begin der negentiende eeuw. Niet op de levende
1) In mijn bezit is een exemplaar van de vertaling van „De kleine Johannes" met het
inschrift „To mrs. Hunt from little Johannes". Was van Eeden met de familie Hunt
persoonlik bevriend ?
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Shelley en Keats gingen de tachtigers terug, maar op de hernieuwde waararing
van deze dichters omtreeks 1880. In dit verband doet even vreemd aan de lof, die
Dekker de tachtigers in z'n slothoofdstuk nageeft : „dit getuig van 'n besef van eie
behoeftes dat hulle nie gegaan het naar die Franse „Parnassiens" van hulle dae
nie, nie naar die gevierde kuns van die toe in Nederland so populere Tennyson
nie, maar naar die grote Engelse romantisie van die begin van die eew." Immers,
niet op de Shelley en Keats van kort na 1800 grepen onze dichters terug, maar
(het klinkt ietwat zonderling) op de Shelley en Keats, die hun tijdgenoten waren.
Hun invloed wordt dan in verschillende hoofdstukken (over Kloos, Verwey,
van Eeden, Gorter) uitvoerig nagegaan. Maar niet daarin (hoe verdienstelik ook
op zichzelf) zou ik de grootste verdienste van dit boek willen zoeken. Die ligt
in z'n instigërend vermogen.
Dit is een boek, waarvan ieder hoofdstuk aan het denken brengt, vragen opwekt,
verzet of instemming wakker roept. Dat is het, wat de lectuur van een boek als
dit (dat verder meer feitenmateriaal dan conclusies bevat) zo vruchtbaar maakt.
Een van de vraagstukken, die dit boek naar voren brengt, hebben we al gehad
moet een onderwerp als dit kosmopolieties of nationaal behandeld warden'
Daarnaast nog een of twee andere. leer sterk dringt zich hier over de gehele linie
van deze studie de vraag naar voren : wat is invloed in litteratuur ? Dekker haalt
hier de uitdrukking van Frans Coenen aan : „Geestelijke invloeden zijn hoogstens
eerdere bewustwordingen, die vervolgens gelijkgezinden tot besef helpen van eigen
gevoel." En dat is ook wel zo, maar toch zulk een woord houdt ons gevangen
in de theorie, en deze studie brengt ons midden in de praktijk. Waarin bestaat die
invloed, waaruit valt ze to constateren ?
Dit laatste hangt of van de omstandigheden. In het onderhavige geval zoekt Dekker
het (behalve dan in de kritieken en de meer ethies aangelegde van Eeden) voornamelik
in de stemming van het gedicht zonder meer. Want in de meeste gevallen laat de
verwantschap zich wel navoelen, maar niet bereden6ren of bewijzen. Soms echter
wordt ze gedragen door gelijkheid van maat en rijm, of door dezelfde beeldspraak. In zijn hoofdstuk over Gorter behandelt Dekker beide, prosodie zowel als
beeldspraak. In de andere hoofdstukken blijft de prosodie achterwege, moeten we
ons tevredenstellen met een belofte voor later. Maar de beeldspraak wordt bij
iedere dichter uitvoerig behandeld.
Dit is in zekere zin jammer. Maat en rijm zijn tastbaarder grootheden dan beeldspraak. Beeldspraak is zulk een vlietend materiaal, dat het ons van onder onze hander
ontvluc ht.
Want wie zal zeggen, of een beeld werkelik overgenomen is of 'n zelfstandige
schepping ? Berust de overeenkomst in beeldspraak vaak niet op innerlike verwantschap, zonder dat ze directe overname is ?
Een zeer duidelik voorbeeld van dit laatste vinden we bij Kloos. Deze gebruikt,
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als de Engelse dichters, veel personificaties. „Ek glo dat ons ook hier 'n duidelike
blijk van invloed het," zegt Dekker. Maar hebben we hier niet veel meer te
doen met een beeldspraak, die gelnspireerd werd door de Verbeelding, het liefste
petekind van Keats en Shelley en van de tachtigers, die berust op innerlike verwantschap dus En is het met de zo herhaalde malen vermelde synaesthesieen niet
hetzelfde geval ? Hebben die hun gemeenschappelike grond niet eerder in de fijngevoeligheid der kunstenaars
Is de invloed van de Engelse dichters diepgaand geweest D at is een andere
vraag, die zich naar aanleiding van Dekker's boek aan ons opdringt. Ogenschijnlik niet. Ogenschijnlik blijft de invloed aan de buitenkant. „En dit was wat
die tagtigers bij die Engelse digters gesoek en gevind het : diepte van ontroering,
intensiteit van aandoening, veropenbaar deur 'n rijkdom van plastiese beelde."
En zelfs bij de meest bewuste navolging (als b.v. Verwey de grafspreuk van Shelley,
„Cor Cordium", tot titel van z'n gedicht kiest) blijft de idee verschillend.
Toch is dat maar schijn. Want bij de nog niet volgroeide tachtigers was we! degelik
de stemming het voornaamste. Dring bij een van Perk's sonnetten door tot de idee, het
is een zeepbel, die uiteen spat. De kritiek op Perk begreep dat niet ; die was gewoon, naar de inhoud te vragen ; ze vond z'n gedichten hol en onbegrijpelijk en
maakte spotverzen met dezelfde regels, maar in andere volgorde. Zo wordt het
mogelik dat Keats en Shelley, hoe verschillend van aard, in den adem werden genoemd
en verheerlikt, en beide door den dichter (Verwey), soms zelf in een vers („Mei")
werden nagevolgd.
Maar aan de andere kant mag men hun invloed toch weer niet te hoog aanslaan. Ogenschijnlik is dit wel het geval, verdwijnt vooral in het begin de eigen
richting bijkans onder Franse en Engelse navolging. Maar dit is slechts de oppervlakte. De scheur loopt dieper. Het is 't verschil tussen romantiek en realisme, twee
richtingen, die in onze litteratuur steeds naast elkaar gaan, en die nu elk aan een
andere kant steun en sterking vinden. Zo sterk was deze tweeheid, dat ze zich
samentrok op bepaalde figuren, dat haar delen om de voorrang twistten in een
schrijver als Couperus, en tot conflict werden in de figuur van van Deyssel.
Er loopt een diepe kloof tussen het „L'art est un coin de la nature vu a travers
d'un temperament", en het „Poetry is imaginative passion." En de brug tussen
deze twee, in ons land in den beweging samengevat, kan slechts gevonden worden
in een gemeenschappelike schoonheidsverering en schoonheidsopenbaring, in „A
thing of beauty is a joy for ever."
Deze schoonheidsopenbaring is tenslotte het wonder van tachtig geweest. We
leren, nu de tachtigerbeweging bij de litteratuurhistorie wordt ingelijfd, zo langzamerhand de voorgeschiedenis ervan kennen. De 'linen tekenen zich steeds
duideliker af. Maar het wonder blijft. Want in iedere litteraire beweging is juist
de schoonheidsopenbaring het element, dat zich aan alle onderzoek onttrekt.

COUPERUS' LAATSTE WERK.
Louis Couperus. PROZA. Drie bundels
Van Holkema en Warendorf, Amsterdam.
Voor mij ligt Couperus' laatste werk, de drie delen „Proza". Zowel door hun
titel als door hun voorname band (blauw met good) herinneren ze even aan de
tien delen „Proza" van Verwey. Wat de inhoud betreft, zijn ze elkaars antipoden.
In het afgaan zijner dagen, toen hij al in de Steeg woonde, verzamelde Couperus
in deze delen alles, wat hij aan kleinwerk in Groot Nederland, Haagsche Post,
Vaderland en Telegraaf publiceerde. De verzameling begint in 1923, 't laatste
stuk „Imperia", een fantasie van de strijd der helbewoners tegen de aartsengel
Michael, breekt plotseling af met de woorden : Dit fragment is nooit voleindigd.
Hier maakte de dood een einde aan deze vruchtbare schrijversloopbaan.
Het is zo wel een bonte verzameling geworden. Korte verhalen, reisherinneringen,
opmerkingen zonder waarde, intieme impressies, kunstbeschouwingen en historiese
studies (voorstudies voor z'n historiese romans) wisselen elkaar af.
Een nieuwe kijk op Couperus' persoonlikheid geven deze bundels niet. Couperus
is tot aan zijn dood toe dezelfde gebleven. Wel zijn we door deze boeken in staat,
zijn persoon rijker te illustreren. Couperus' persoonlikheid spreekt duidelik uit
ieder van zijn romans. Maar beter nog, directer, uit z'n artikels. Hij houdt ervan,
om over zichzelf te spreken, hij doet dit met een gemakkelike behaaglikheid,
die vaak voor een ogenblik boeien kan, maar op de duur grenzeloos verveelt. Had
hij daarom zulk een succes als Haagsche Post-medewerker ?
En zo streepte ik telkens 'n gezegde aan, 'n enkel zinnetje soms, dat het beeld,
,dat ik me van Couperus' persoonlikheid had gevormd, volkomener maakte, rijker.
Wat men dan vooral gaat begrijpen,dat is,dat er achter die behaaglikheid en gemakkelikheid van Couperus een moeizame studie steekt. De komma's en de komma-punten heeft
hij van z'n schriiverscarriêre nog 't meest leren beminnen, zegt hij ergens. En
elders weer spreekt hij van 't cizeleren van 'n epigram voor de Haagsche Post.
Verbeeld u, zo'n epigram, dat je vluchtig doorkijkt, dat niets anders lijkt, dan zo
maar 'n inval, 'n moeizaam en geduldig stuk werk, 'n cizeleerarbeid ! Maar dezelfde
tendens, die we hier in zijn schrijftrant vinden, is er ook in zijn manier van leven.
Couperus leeft uit 'n illuzie. „Illuzie is eigenlijk alles," en verderop nog eens : „Ik
wil in mijn illuzie gelukkig zijn."
Maar deze ontvluchting naar 'n romanties schijnleven gaat 'm niet igemakkelk
af. 't Blijft ook hier 'n moeizame studie. Couperus tracht 't leven door te wandelen
in 'n nonchalante achteloosheid, maar die nonchalance is volkomen bestudeerd.
't Wordt een bewust ontwijken van het werkelike leven, comedie spelen.
Couperus' romantiese neigingen vonden ten dele bevrediging in de romantiese
natuur van Gelderland. Mir, in de Steeg, waar hij zijn villa bewoonde, die hi)
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van de Haagsche-Postlezers had cadeau gekregen („stulp" noemde Couperus het,
al is het een aardig landhuisje), trachtte hij „in de laatste jaren wat gelukkig te zijn."
De inwoners van het dorp begonnen reeds legenden te weven om de beroemde
schrijver, de jeugdig en mondain geklede meneer, die in „'t huisje van Couperus"
woonde. Hij had 'n mooie hand, werkelik 'n pracht van een beest. Jammer, dat ie
z'n oren hangen liet, zonde dat ie zo verwend werd, iedere dag zelfs 'n geklopt
eitje kreeg !
Maar wat wisten deze mensen van Couperus' gedachtenleven af ? Dat hij nu,
juist Brinio zo mocht, omdat zijn hangende oren „zoo charmant zijn mooien aristocratischen kop encadreerden." Dat hij 't zo moeilik had, nu hij niet meer in Den.
Haag kon gaan winkelen, waar iedereen hem en z'n smaak kende, maar in 't onbekende Arnhem ! Zo had zelfs Couperus' illuzieleven zijn bepaalde lasten.
In de twede bundel is 'n artikel : „Met Louis Couperus in London Season." Het
is interessant naar twee zijden. In de eerste plaats om 't Londense leven uit de drukke
tijd te leren kennen (verschillende autoriteiten komen in dit stuk voor ander zeer
doorzichtige schuilnaam), maar dan ook, omdat 't licht werpt op Couperus' verrassende populariteit in Engeland.
Slechts 'n enkele moderne Hollandse schrijver is in Engeland bekend. 't Hangt
er maar van af — of hij een vertaler vindt. Van persoonlike relaties. Van Eeden
is indertijd vertaald, die had in Engeland een kring van vrienden en vereerders.
Niet enkel „De kleine Johannes" ; ook 'n boek als „Van de koele meren des doods"
is indertijd in Engeland gepubliceerd als „Depths of deliverance." Maar van Eeden's
populariteit ging niet diep, en duurde niet lang. Zijn boeken duiken nu hoogstens
nog eens een keer voor a op in 'n twedehandsboekwinkel. Van de actuae boekemarkt zijn ze reeds lang afgevoerd.
Couperus dankt z'n populariteit voor een groot deel aan zijn vriend Teixeira de
Mattos. Die vertaalde zijn romans, die introduceerde hem in de kringen, waar
Couperus als „season-lion" te fungeren had.
Natuurlik is dat niet alles. Couperus heeft iets in z'n boeken, dat de Engelsman
pakt. Is het z'n bestudeerde flegma of z'n internationale allure Daardoor gaat zijn
populariteit zeker dieper dan die van van Eeden. Maar moet die daarom zo groot
zijn, dat boek aan boek van hem vertaald words, niet enkel door z'n vriend, maar
dk door betaalde krachten ?1) Couperus' eigen reisherinneringen helpen ons hier
aan een vollediger verklaring.
Tenslotte de slotsom, waartoe Couperus aan 't eind van z'n schrijversloopbaan
komt : „Van al ons beminnen en werken, van al ons innigste leven, van al ons
eenige boeken, die
dichter- en schrijversleven houden wij niet meer over dan.
J. H.
niet meer van ons zijn... "
Andere vertalers van Couperus, betaald en onbetaald, zijn : Ernest Dowson, J. T. Grein,
J. Kooistra.
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De Westjoden en hun letterkunde sinds 1860, door Siegfried van
Praag. Uitg. Maatschappij „Elsevier", Amsterdam, 1926. 142 pag.
Na een korte inleiding behandelt de schrijver achtereenvolgens de Joodsche letterkunde in
Frankrijk, Duitschland, Engeland en Nederland. „Joodsche" letterkunde is voor hem alleen,
wat door Joden voor en over Joden is geschreven. De Jood, die geen ghetto-literatuur heeft gegeven,
valt buiten het bestek -van zijn overzicht.
Ondanks deze belangrijke beperking is het overzicht toch belangwekkend, omdat het een
bepaald genre literatuur in zijn natuurlijken samenhang onder onze aandacht brengt.
Intusschen moet worden gewaarschuwd tegen de soort van voorlichting, als door den schrijver
van dit boekje gegeven. Wie een voorlichtende studie over literatuur wil schrijven, moet toch op zijn
minst voldoen aan den eisch van objectiviteit en rechtvaardigheid, Kan hij niet objectief zijn, dan
is het zaak, dat hij het schrijven van wetenschappelijke, ook populair-wetenschappelijke studies
aan anderen overlaat. We hebben er geen bezwaar tegen, dat de schrijver in zijn boekje niet
alleen de Joodsche letterkunde beschrijft, maar dat hij ook typeert en beoordeelt. Maar wil
protesteeren we tegen de wijze waarop dit gebeurt. Had Siegfried van Praag er zich toe bepaald,
als Jood en als kritikus te schrijven over Joodsche literatuur, we zouden het boekje zuivere
winst geacht hebben.
Hij wil echter, ook in zijn kritiek, niet alien Jood en kritikus zijn, maar tevens sociaaldemocraat
en Zionist en bovendien nog „ein wenig Kiinstler." Excusez du peu ! Zoo wordt dit boekje
een wonderlijke m.engelmoes, waarin we de meest heterogene elementen aantreffen. Af en toe
barst de schrijver eens uit in een jubelende tirade over de zegeningen van de revolutionaire
idee. Dan weer is hij in vervoering over het Zionistisch ideaal — alle Joden terug naar het Heilige
Land, wederoprichting van de Joodsche natie. Dan weer striem,t hij de „assimilanten" — de Joden
die hun ras willen verloochenen, om, voor Duitscher of Franschman door te gaan — maar tegelijk verloochent hij t.a.p. het eenige middel tot behoud van het echte Jodendom, n.l. de orthodoxe leer. De trias Jood-socialist-Zionist is in van Praags oogen ideaal, want hij is het zelf.
Geen wonder daarom, dat hij die auteurs, die ook op dezen driepoot zetelen, sterk op den voorgrond schuift, tenkoste b.v. van de orthodoxe ghetto-schrijvers, die hij in de schaduw plaatst.
Zijn onliteraire maatstaf wreekt zich dus volkomen en de veelzijdigheid van zijn geestelijk ideaal
leidt practisch toegepast tot een jamm,erlijke einzijdigheid. Van Praag wil alles zijn en is daardoor
in werkelijkheid niets, dat is niets geheel. Hij tracht een compromis te vinden tusschen tegenstrijdige elementen, en het gevolg is een onbruikbaar kriterium, een onrechtvaardige maatstaf.
Wellicht was een synthese zijn bedoeling, maar wat hij ons laat zien, is een kreupel eclecticisme,
dat voor een wetenschappelijk literator geenszins te pas komt.
Op zichzelf is de Joodsche literatuur, die in vele landen een eigen ontwikkeling heeft gehad
reeds zeer rijk aan fijne schakeeringen en daarom moeilijk in grooten lijn te beoordeelen. Er zal
dus een groote ruirnheid van oordeel voor noodig zijn, om, eenigermate objectief weer te geven
welke waarde, literair en kultuurhistorisch, de verschillende fenomenen van deze letter kunde
hebben. Deze ruimheid van blik behoort niet tot de talenten van Siegfried van Praag en we staan
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dan ook verbaasd over de vrijmoedigheid en het gemak, waarmee deze voorlichter zijn oordeelen
ten beste geeft. Het lijkt ons intusschen veer een majesteitelijk uitdeelen van gunsten en bestraffingen, als een weloverwogen en betrouwbaar oordeel.
Wat deze wijze van schrijven in een populair werkje nog fataler doet zijn, is de sours verbluffende gem akkelijkheid, waarm,ee van Praag schrijft. Bij de bespreking van een Joodschen schrijver
mengt hij dan karakteristiek en oordeel dooreen. De karakteristiek is niet zelden subliem. Men zie
b.v. het prachtig beeld, dat de schrijver ontwerpt van Querido. Daartusschendoor vinden we dan
zijn wiardeoardeelen, die echter niet berusten op behoorlijke overweging en motiveering maar
die in eenzelfde entrain op het papier gewaaid blijken.
Mast prachtig-rake typeeringen treft men dan ook niet zelden de meest hopelooze algerneenhelm. Van Mix Brod (de Duitsche expressionist) zegt van Praag met een bewonderenswaardige
kortheid : „zijn groote gave is het, de schijnzekerheid om te spitten" maar even te voren deze
banaliteit : „Brod, die het leven in tranen den lach laat veroveren" — wat, afgezien van het feit,
dat er in Brod's diep-tragische levensbeschouwing voor een lach, zelfs een glimlach, al 11661 weinig
plaats is, bovendien voor enkele van zijn meest karakteristieke romans absoluut Onwaar is. En
een enkel staaltje bovendien van den globalen onzin waarin de schrijver voortdurend vervalt.
Het is duidelijk, dat voor een onkritischen lezer — en het boekje is voor zulke lezers geschreven
— een zoo gevaarlijk mengsel van felle karakteristiek en zotte fraseologie misleidend moet werken.
En, in totaal genomen, bewijst het, hoe gevaarlijk dilettantenwerk kan zijn.
Van Praags taal heeft uitnemende mDm,enten, waar hij zijn artistiek temperament — want
dat bezit hij zonder twijfel — met vrijen teugel kan laten voortrennen. Querido is zijn mentor
en met Querido deelt hij de felle accenten en het weidsche gebaar, maar ook de geniaal-verbluffende
manier, om, met geweldig pathos de meest ordinaire dingen te zeggen. Daarentegen is zijn stijl
in de betoogende passages vaak schooljongensachtig onbeholpen.
„De vrijheidslust van het individu was zoo sterk geworden, dat de enkeling bereid was, het geheel
uiteen te doen spatten." of, sprekend over de z.g. assimilanten : „Zij waren wat te ver geloopen,
het doel voorbij ; zoo kan men hen erkennen aan hun wat te veel." e.d. meer ! De jiddische trek
tot het germaniseeren van onze taal treedt vooral in het betoog sterk aan den dag : „erkennen"
voor „herkennen", „Palestinensisch" beteekent „Palestijnsch", „fanatisch" stelt „fanatiek" voor
enz. enz. zijn beschouwing over de Nederlandsche Jodenliteratuur besluit met dezen prachtzin:
„Op het tarnelijk nederig plan van onderhoudingslectuur gehouden, is dit werk volkomen geslaagd"
precies ! Herr von Prag, als U het nederige plan hadt, met dit boekje onderhoudingslectuur
te verschaffen, zoudt U volkomen geslaagd zijn. Maar als we Uw balans opmaken, heeft Uw
werkje alleen waarde als materieele inventaris. Als kritische studie is het volkomen mislukt.
V. D.

L.

De Dietse vertaling van Suso's Horologium Aeternae Sapientiae,
door Dr. A. G. M. van de Wijnpersse, zuster Hildegarde, van de Congr.
der Franciscanessen van He ythusen.
Bij J. B. Wolters' U.M., Groningen, Den Haag 1926.
Dit Utrechts proefschrift is een belangrijke aanvulling tot de geschiedenis van het stichtelik
proza in de Middeleeuwen. Suso hoort met Meester Eckart tot de bekendste Duitse 'mystic
der Middeleeuwen, wier werk in ons land veel werd gelezen en grote invloed heeft gehad.
Suso's Horologium of zoals het bij ons heet Orloy der ewigher Wijsheit is bij ons in vertaling
zeer bekend geweest, zoals o.a. blijkt uit de vele handschriften, waarin het nog geheel of gedeeltelik is bewaard gebleven.
Het proefschrift drukt het eerste derdedeel van de tekst of en geeft een vrij uitvoerige inleiding tot het werk. Na een inleiding over „De schrijver en zijn tijd" komt de vertaling zelf
in behandeling. Het hoofdstuk over de handschriften zal leven niet interesseren, maar het gedeelte over de wijze van vertalen en omwerken geeft een goed beeld van de wijze, waarop in
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het algemeen in die tijd een goed vertaler werkte, en daar het helder en prettig geschreven is,
zal het allicht ook bij niet-direkte vakgenoten belangstelling wekken. Nog meer is dat allicht het
geval met Hoofdstuk V : De inhoud van het Horologium.
Bet zou ons te ver voeren hier dieper op deze studie in te gaan, daar men zonder enigszins
uitvoerig te worden moeilik over middeleeuwse mystiek kan schrijven. 1k geef dan alleen een
klein voorbeeldje uit de tekst, om enig idee te geven van de welluidende vertaling van onze Dietse
bewerker.
„Aensiet die tedere lede miins lichamen in soe enghen cluse gesloten ende mit minen bloede
overgoten. Miin lichame, die groeyende was mit iongeliker scoenheit, viel van siinre bloemen
ende verdorde. Dat harde hout des crucen was miins tederen 1ichaems bedde. Mine zware lichame,
die an dat cruce ghenagelt was, wert overmids sun zwaerheit neder ghetoghen ende dair of vermeerderden die smertten van minen wonden. Wat mach ic u meer segghen ? Van minen hoede
tot minen voeten vervuldense mi mit zwaren wonden. Si Leiden miin leven in den putte der
doot. Si en spaerden mi niet, mer si maecten mi droncken van bitterheden ende mit uutghesochten pinen quelden si den coninc der glorien. Ende alle dese tekene der minnen verdroech
ic mit groter begheerten miins herten, opdat ic mit miinre quetsuren der sonderen wonden gansen
mochte ende ghenoich doen mochte voir die onsaleghe sondarer:, ende dat icse al mit minen
hemelschen vader versoenen mochte die comen wouden."
v. H.
Het „Wilhelmus van Nassouwe", door Dr. P. Leendertz Jr., (Zutphen,
W. J. Thieme & Cie ; 1925).
Een boekje over ons bekend volkslied, waarin nogmaals van alles is bijeengebracht, wat ter
„Verklaring en historische toelichting" dienen kan. Het bevat veel wetenswaardigs, vooral omtrent
den tijd van vervaardiging en de geschiedenis van het lied. Een veelbesproken vraag in verband
met het Wilhelmus is nog steeds : wie was de dichter ? De schrijver sluit zich aan bij de overlevering, door Verheiden in 1602 voor het eerst schriftelijk vastgelegd, dat Marnix de dichter is,
en wil ons van deze „de zekerheid naderende waarschijnlijkheid" trachten te overtuigen. Waarom
brengt hij uit Marnix' overig werk geen uitdrukkingen, die overeenstemming bieden met het
Wilhelmus, ter argumentatie aan, zooals bijv. Blok ten opzichte van Saravia heeft beproefd.
Of zijn zulke punten van overeenkomst niet te geven ?
In r. 107/8: „U Herder zal niet slapen
Al zijt ghy nu verstroyt"
wordt stellig, vooral ook in verband met de volgende regels, God bedoeld en niet de Prins zelf,
zooals Leendertz meent (bl. 51/3), terwijl bij r. 58 :
„Voor Saul den Tyran"
gog had kunnen worden opgemerkt, dat de klaarblijkelijk bedoelde uitspraak „Saud" op kennis
van het Hebreeuwsch wijst.
v. D. LAAN.
Geestelijke Stroomingen, door P. D. Chantepie de la Saussaye.
Haarlem, de Erven F. Bohn. (Derde Druk).
Een Iijvige bundel essays, in derden druk opnieuw en vermeerderd met de studie „Christendom
en Cultuur" in het licht gegeven. Niet meer onder de auspiciEn van een levende. De auteur
zelf, de beroemde Leidsche theoloog, maar tevens geleerde van universeele wetenschap, heeft
deze editie niet meer beleefd.
zijn scherp inzicht is niet met hem verouderd en gestorven. Hij was, met zienersblik, dikwijls
zijn tijd vooruit en overleeft nog zijn tijd. De essays, hier geboden, blijven uiterst belangwekkend, ook al bracht de voortgaande tijd gewijzigde toestanden en dus veranderd inzicht,. De
geniale greep, waarmee zoo menig onderwerp door Chantepie werd aangevat, de methode is
niet minder leerrijk dan de resultaten van zijn worstelen met de veelheid der materie. Nooit
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legde Chantepie de la Saussaye de pen neer, zonder aan zijn stof het essentieele te hebben
ontwrongen.
Als, mijns inziens het belangrijkste in dezen bundel noem ik :
Geestelijke Machten, een reeks opstellen in Onze Eeuw van 1903-1905 : Het Katholicisme
en de moderne beschaving. De moderne theosophie. De godsdienst der wetenschap. Het Evolutiegeloof. Het Absolute. Voorts het reeds genoemde : „Christendom en Cultuur" in Onze Eeuw van 1913.
Van onrniddellijke beteekenis voor den litterator is alleen : „Het Mystieke in onze nieuwste
Letteren" een rede voor de „Maatschappij der Nederlandsche Letteren" in 1900 gehouden.
Chantepie koos daarin een punt van uitzicht, dat hem in staat stelde, zich te orienteeren op
het gebied van de toen nog vrijwel onoverzichtelijke „nieuwere" letterkunde.
Niettegenstaande de Tachtigers iederen „oudere" waartoe schrijver destijds behoorde ---het recht ontzegden, om over hun werk te oordeelen, aarzelt hij niet, hen ter verantwoording
te roepen, hun naar hun levensbeschouwing te vragen. Met temeer recht, meent hij, kan hun
deze vraag worden voorgelegd, daar zijzelf een buitengewone theoretische bedrijvigheid ontwikkelen
en daarmee zeif een levensideaal stellen. Als vele revolutionairen voor hen komen zij met den eisch
eenheid van leven en kunst. Het interesseert derhalve, welke nieuwe levenselementen in hun
kunst tot uiting komen. De schrijver beperkte zich in zijn onderzoek tot het element der mystiek..
Het kan verwondering wekken, mystieke neigingen aan te treffen bij menschen, wier levenshouding een artistieke, dus aesthetische is. Timers behoort mystiek meer tot de sfeer van godsdienst en wijsbegeerte, dan tot die der potzie. Voor een groot deel is deze mystiek dan ook.
niet oorspronkelijk, maar van buitenaf meegebracht. ze vindt haar oorsprong in de Veda's, Spinoza,
de Roomsche mystieken, de Romantici en vooral in de moderne Fransche literatuur. Maar
noch Maeterlincks „Tresor des Humbles", noch van Deyssels interpretatie daarvan kunnen
schrijvers waardeering verwerven. Aileen in van Eeden vindt hij lets van den waren mysticus;.
wat niet verhindert, dat hij hem anderzijds een grove onkunde op het gebied der werkelijke
mystiek verwijt. Bij de Tachtigers kin de mystiek niet tot haar recht komen, imrners zijn
te zeer aestheten en beminnen te zeer de wereldsche bewogenheid om tot de groote stilte te
kunnen ingaan. Bovendien staan ze met hun theorieen nog volstrekt op den bodem van het
materialisme (van Deyssel, Kloos, Verwey). De werkelijke wereld van den geest is dus voor
hen ontoegankelijk gebleven. De Tachtigers hebben van de mystiek alleen „geproefd", maar
„alleen om den smaak, niet om het voedsel." Tot het wezen der mystiek is er niet een doorgedrongen en ware mystiek is er dan ook in hun potzie niet te vinden. Er zijn, natuurlijk, fouten
in deze beschouwing van de Tachtiger groep, fouten die Chantepie niet kon vermijden, omdat
hij sprak over contemporaine stroomingen. Voor ons zijn de historische lijnen reeds veel verscherpt en verhelderd. Verwey, die Chantepie b.v. tot de Tachtigers rekent, heeft er naar we
thans begrijpen, in wezen nooit toe behoord en kan dus niet met eenzelfden maatstaf worden
gemeten. Hem wachtte bovendien nog een ontwikkeling, die bij de anderen was afgeloopen. Zoo
zijn er nog enkele dingen, die het noodig maken, de studie kritisch te lezen. Maar anderzijds
bevat, zooals gemakkelijk te zien is, deze beschouwing van een kwart eeuw geleden, nog zooveel volstrekt actueele inzichten over de Tachtiger school, dat ze te dien opzichte nog geenszins
verouderd is.
wie ooit lets van hem gelezen heeft, zal zich hem herinneren als een
Chantepies stiji
V. D. L.
geboren essayist — maakt de lectuur ook tot een geestelijk genot in formeelen zin.

Taal en Lied. Fransch en Engelsch, door K. Veldkamp, L. Huizenga
en W. Uittenbogaard.
Bij J. B. Wolters' U.M., Groningen, Den Haag 1926.
Vroeger verscheen een dergelik deeltje voor Duits. De bedoeling van deze werkjes is het
onderwijs in de moderne talen te steunen en te veraangenamen door het zingers van bekende,
mooie liederen in die talen. Waarschijnlijk zullen deze boekjes ook buiten de school wel aftrek
v H.
vinden.

BIBLIOGRAFIE.
VII.
JO VAN AMMERS KULLER.
Schreef :
Ai. Boeken :
1913. De Roman van een Student. Haarlem, Tjeenk Willink, 2e dr. 1918.
1915. Zijn Heilige (tooneel). Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zn.
van
1915. Een Jonge Leeuw van Vlaanderen. (Een verhaal uit den oorlog van 1914) m.
Louis Raemaekers) Rotterdam, Nijgh en van Ditmar's U.M.
1916. Roeping (tooneel). Amsterdam, Mij. v. Goede en Goedk. Lectuur.
1916. Een Verzwegen Strijd. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zn., 2e dr. 1918. (Dilettantentooneel Nr. 12. 3e dr. 1922. Nijgh en Van Ditmar's U.M.
1917. Tegen den Stroom op. Vertelling van een Meisjesleven. Haarlem, H. D. Tjeenk
Willink & Zn.
1917. Mijn en Dijn. Spel van Eerzucht en IJdelheid in een groote stad. Amsterdan, van Holkema
en Warendorff.
1918. Kruispunten (Novellen). Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zn.
1919. Maskerade, 2 d. Rotterdam, Nijgh en van Ditmar's U.M.
1919. Frans van Altena's Vuurproef. Rotterdam, Nijgh en van Ditmzr's U.M.
1921. Een Pionierster. Mina Kruseman en haar verhouding tot Multatuli. Amsterdam,
J. M. Meulenhoff.
1921. De Zaligmaker. Amsterdam, Em. Querido. (Litt. Luxereeks).
1922. Het Huis der Vreugden. Een roman van Tooneelleven. Rotterdam, Nijgh en van Ditmar's
U.M., 2e dr. 1923.
1923. Jenny Heysten. Rotterdam, Nijgh en van Ditmar's U.M. 2e dr. 1924.
1924. De Spaak in 't Wiel. Comedie in drie bedr. Leiden, Leidsche U.M. (Leidsche Boeken dl. I).
1924. Het Inzicht. Amsterdam, Em. Querido, 2e dr. 1925. (Kl. Romans).
1924. Het Doornige Pad. Een vertelling voor jonge Menschen. Rotterdam, Nijgh en van Ditmar's U.M. (le & 2e dr.).
1025. De Opstandigen. Amsterdam, J. M. Meulenhoff. (Serie De oorspr. Roman) (6e dr. 1926)
1926. Mijn Amerikaansche Reis. 's Gravenhage, H. P. Leopold's U.M.
Aanteekeningen :
„Zijn Heilige, verscheen 't eerst als Dram. bijv. van Groot Nederl. (Aug. 1915).
„Roeping", verscheen 't eerst als Dram. bijv. van Groot Nederl. (Dec. 1916).
„Mijn en Dijn", verscheen 't eerst als Dram. bijv. van Groot Nederl. (Nov. 1918).
„Maskerade", verscheen 't eerst in De Gids van 1919.
„Frans van Altena's Vuurproef", verscheen 't eerst in Eigen Haard van 1920.
„Het Huis der Vreugden", verscheen 't eerst in De Gids van 1922.
„Het Doornige Pad", verscheen 't eerst in „Leven en Werken" van 1924.
Bijdragen in verschillende tijdschriften :
A
Eigen Haard. April 1900. „De Zakdoek" (novelle).
Groot Nederland 1912 II 223-230. „Hun Kind."
Groot Nederland 1913 II 311-360. „De Uitkomst."
Nieuwe Rott. Ct. 12 Juli 1914 Ocht. „'t Skelet". (feuilleton).
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Eigen Haard. 1916 p. 338-345. „De Laatste Kans". Dram. schets in den bedr.
Amsterd. Weekbl. 23 Dec. '16. „De Brutaalroode Bessen."
Eigen Haard 1916-1917-1918. „Over Tooneel."
Elsevier's Geill. M'schr. 1917 II 43-56 & 130-142. „Dreiging" (verwerkt in „Het Inzicht".)
De Gids 1917 III 434-444. „Een voldoening."
Onze Eeuw 1918 III & IV 1919 II, III, IV. Tooneelcritiek.
Morks Magazijn 1919 II 141-150. „Prins."
De Socialistische Gids 1920. 380-394. „Over de verhouding van Ouders en kinderen in de Litt."
De Socialistische Gids 1920. 601-611. „Letterkundig Overzicht". I.
De Socialistische Gids 1920. 1129-1146. „Letterkundig Overzicht" II.
De Socialistische Gids 1921. 267-274. „Letterkundig Overzicht" IV.
Nieuwe Rott. Ct. Lett. Bijbl. Nr. 26 & 27 (1921). „Arthur Schnitzler."
Eigen Haard 1919 I. 94-110. „Onweer" van A. Strindberg en „Trouwen" van B. Shaw.
De Gids 1922 IV 428-434 „Het Licht bij de Mod. Theater-ensceneeringen."
Alg. Handelsblad 1, 4, 6, 13, 17 Aug. '25 Av. „Over Tooneel in Amerika."
De Stem. VI 291-301 „Over Holland 1840" (De Opstandigen) door Dirk Coster, S. A. E. N.
Mees en Jo van Ammers Koller."
Het Vertelselboek. Met bijdragen van Mevr. J. v. Ammers Koller, Hermanna, Ida Heyermans,
Mevr. N. v. Hichtum, W. G. v. d. Hulst, Emmy van Lokhorst, Marg. Meyboom ;
door E. M. ten Harmsen v. d. Beek, Amsterdam, H. Meulenhoff 1924 (Het boek voor het
Kind, deel 4).
De Haagsche Post Juli en Aug. '25. „Indrukken uit Amerika."
De Vrijheid. Tooneelkritieken in 1924, 1925 en 1926.
A in Vertalingen van haar werken :
1916. „A Young Lion of Flandres" (Een Jonge Leeuw van Vlaanderen) Transl. by C. Thieme.
III. by Raemaekers, London Haedley Brothers Ltd.
1924. „The House of Joy, a story of stage life in Holland" (Het Huis der Vreugden). Transl.
from the Dutch by H. v. Wijhe, London, A. M. Philpot.
1925. „Jenny Heysten's Blutenweg" (Het Huis der Vreugden) Uebers. von Dr. Franz Dulberg,.
Leipzig, Eugen Kunen.
1926. „Der Kusz de3Erldsers"(De Zaligmaker). Uebers. von Dr.Fr.Dulberg.Leipzig.Reklam Bibl.
1926. „Die Tochter der Coornvelts" (De Opstandigen). Uebers. von Dr. Fr. Dulberg. Leipzig,
Grethlein en Co.
B I. Over Jo van Ammers Killer in
't algemeen :
Dirk Coster. De Nieuwe Geest in de Europeesche Kunst en Letteren (1921) p.
H. Robbers. De Nederl. Literatuur na
1880 (1922) p. 121.
Is. Querido. Het Leven 23 December '19
„De Vrouwen die voor ons schrijven XIII.
B II. Over haar werken in 't bizonder :
1. Over „De Roman van een student" :
De Hofstad 23/11 '18 ; Delftsche Ct.
23/11 '18 ; Prov. Ov. & Zwolsche Ct. 4/12 '18;
De Loods 5/12 '18 (B) ; Prov. & Drentsche
Ct. 29/11 '18 ; De Nederlander 9/3 '19 ;

Utr. Prov. & Sted. Dgbl. 10/5 '14, 15/1 '19;
De Vrouw en haar Huis 1/12 '18 ; Het
Vaderl. 9/5 '14 ; Alg. Handelsbl. 4/12 '14 ;
Leidsch Dgbl. 19/5 '14 ; Haagsche Post.
23/5 '14 ; Indologenblad V Nr. 13 15/5 '14;
Tijdspiegel Juni '14 (E.S.) Elsevier's Mschr.
Juli '14 (H.R.) ; N.R.Ct. 12/7 '14 ; Onze
Eeuw XIV p. 325, 1914 (H.S.) ; Morks
Magazijn Aug. '14 p. 147 (G. v. Hulzen);
D. G. W. XIII (1914) 15/12 (A. Salomons);
Delftsche Ct. 4/5 '14 ; Nieuws v. d. Dag 9/5
'14 ; De Nederlander 3/7 '14 ; Nieuwe
Arnhemsche Ct 28/5 '14 ; Alg. Maandel.
Bibl. 1914 Nr. 9 ; Virtes Concordia Fides
22/5 '14 (3e Jrg. Nr. 70) ; Boekensch. 15/6 '14
Propria Cures 19/6 '14, p. 415 ; Minerva
15/3 '19.
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2.

Over : „Zijn Heilige" :
Dordrechtsche Ct. 26/8 '16 ; (Zie aanteekening).
3.

Over : ,,Een Jonge Leeuw van
Vlaanderen.

D. G. W. 15/3 '16 ; (Rinke Tolman) ;
Boekenschouw X Nr. I (M. Walre) ; N.R.Ct.
11/5 '15 (fragm.) De Vl. Stem Juli '15 ;
De Nederlander 3/6 '15 ; Het Vaderl. 30/10'15
(W) ; Arnh. Ct. 12/6 '15 ; De Gelderlander
18/6 '15; Delftsche Ct. 29/6 '15 ; Morks
Mag. Sept. '15 ; Prov. Over. en Zw. Ct.
18/9 '15 ; Indische Gids Aug. '15 ; Tijdspiegel Sept. '15 (Elise Soer) ; Telegraaf
13/8 '15 ; Haarl. Dgbl. 28/11 '15 ; Haagsche
Vrouwenkroniek 13/11 '15 (Jacq. R. v. Stuwe)
Indische Mercuur 19/11 '15 ; De Sollicitant 15/12 '15 ; Vrede door Re cht Nov.
Dec. '15 ; Onze Eeuw 1916 aft. 3 (H.S.).
De Amsterdammer 8/8'15.
4.

Over : „Roeping."
De Tijdspiegel Sept. '17 ; Delftsche Ct.
7/7 '17. (Zie aanteekening).
5.

Over : „De Verzwegen Strijd" :
Nieuws v. d. Dag 30/11 '16 ; Tijdspiegel
Febr. '17 ; Eigen Haard 14/12 '18 ; Elsevier's
Mschr. Febr. '17 ; Amst. Weekbl. 2/12 '16;
Minerva 25/1 '17 ; Nr. 13 (B. v. d. B.) ;
Nieuwe Gids Maart '17 ; Onze Eeuw April
'15, p. 156/160 (H.S.) ; D. G. W. Maart '17 ;
Alg. Handelsblad 21/4 '17 Av. ; De Gids
Juni '17 ; Haagsche Vrouwenkron. 3/8 '18
(Jacq. R. v. St.) Leeuwarder Ct. 19/5 '17 ;
Telegraaf 7/4 '17 (C. Scharten); N. Vrouwenleven 1/2 '17 ; Avondpost 10/12 '16 (Stratemeyer) : Deventer Ct. 8/12 '16 ;
Gids Dec. '16 ; De Gelderlander 7/12 '16;
Rott. Nwsbl. 25/11 '16 ; Holl. Huisvr. 18/1 '17;
Arnh. Ct. 25/11 '16 ; Vr. v. d. Dag Jan. '17;
N.R.Ct. 4/3 '17 ; Vox Studiosorum 6/2 '19.
Over „Tegen den Stroom op"
Meisjesleven 1/9 '18 ; Prov. Ov. & Zw.
Ct. 20/4 '18 ; Arnh. Ct. 13/4 '18 ; Onze
Eeuw 1918/4 p. 117 ; Nieuws v. d. Dag
21/11 '17 ; Alg. Handelsbl. 23/11 '17 ;
Avondpost 30/11 '17 ; N.R.Ct. 30/11 '17 ;
Indische Gids Dec. '17 ; Deventer Ct. 18/1
.18 ; Alg. Maandel. Bibl. 1/3 '18 ; Vader6.
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land 30/12 '17 ; Holl. Lelie 19/12 '17 ;
Delftsche Ct. 17/11 '17 ; De Hofstad 17/11'17.
7. Over : „Mijn en Dijn" : (Zie aanteekening).
8. Over : „Kruispunten" :
De Gids Aug. '18 p. 343 ; Het Vaderland
7/6 '18 Ocht. ; De Nieuwe Gids Sept. '18 ;
Elsevier's Mschr. Nov. '18 ; Amsterd. Weekbl.
30/11 '18 ; D.G.W. Nov. '18 (Ida FIaakman);
N. Arnh. Ct. 17/7 '18 ; Vox Studiosorum
6/2 '19 ; De Hofstad 22/6 '18 ; Thorbecke
5/7 '18 ; Delftsche Ct. 29/6 '18 ; Deventer
Ct. 26/2 '18 ; N. Vrouwenleven 1/8 '18 ;
Boekenschouw 15/6'18; Indische Mercuur 10/1
'19 ; Zij 1918 p. 158 ; Avondpost 7/7 '18 ;
Haagsche Vr. Kron. 12/4 '19 (Jacq. R. v. St.).
9. Over : „Maskerade" :
Nieuwe Ct. 30/11 '19 ; Prov. Over. & Zw.
Ct. 3/12 '19 & 22/3 '20 ; D.G.W. 15/12 '19 ;
Onze Eeuw Maart '20 ; p. 377/80 ; De Nederlander 28/8 '20 ; Boekenschouw 15/8 '20 ; De
Loods 8/5 '20 (H. Borel) ; Nieuwe Gids Aug.
'20 ; Delftsche Ct. 27/2 '20 ; Elsevier's
Mschr. Juni '20.
10. Over : ,,Frans van Altena's Vuurproef" :
De Maasbode 19/11 '20 ; Avondpost 23/11
'20 ; N.R.Ct. 29/11 '20 ; Hofstad 20/11 '20;
Nieuws v. d. Dag 30/11 '20 ; Deventer Ct.
4/12 '20 ; Nieuwe Gids Dec. '20 ; Alg.
Handelsbl. 3/5 '21; D.G.W. 15/5 '21;
De Amsterdammer 2/4 '21; Delftsche Ct.
2/4 '21; Wereldkroniek 27/11 '21; Haarl.
Dgbl. 26/11 '20 ; Leeuwarder Ct. 7/12 '20 ;
Proletarische Vrouw 27/11 '20 ; Boekenschouw 15/2 '21 ; Utr. Prov. en Sted. Dgbl.
23/1 '21; Het Vl. Tooneel 25/12 '20 ; Bredasche Ct. 24/12 '20 ; Vaderland 19/12 '20 ;
Rott. Nwsbl. 13/12 '20.
11. Over : „De Spaak in 't Wiel" :
De Nieuwe Gids Dec. '24 ; Gr. Nederl.
Juni '25 ; Holl. Revue 13/3 '25 ; Amersf.
Dgbl. 13/9 '24 ; Dordr. Ct. 5/11 '24 ; Het
Vaderland 8/3 '25.
12. Over : „Een Pionierster"
Haagsche Post 8/1 '22 ; Vaderland 14/2
'22 ; Nederland Jan. '22 ; Zwolsche Ct.
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11/1 '22 ; Maasbode 20/12 '21; Deventer
Dgbl. 20/12 '21; Gr. Nederland Jan. '22 ;
Nieuwe Gids Mei '22 ; Alg. Handelsbl. 22/12
'21.
13. Over : ,,De Zaligmaker" :
Gr. Nederland April '21; Nieuwe Gids
Sept. '21; 12/8 '21 Av. ; De Gids
Oct. '21; Elsevier's Mschr. Nov. '21; Alg.
Handelsblad 12/11 '21. Av ; Morks Magazijn
Nov. '22 ; Stemmen des Tijds Febr. '24.
14. Over : „Het Huis der Vreugden" :
N.R.Ct. 21/10 & 28/10 '22 ; Lett. Bijbl.;
Morks Magazijn Nov. '22 ; Eigen Haard
1922 p. 80 ; D.G.W. Nov. '22 ; Nieuws
v.d. Dag 7/11 '22 (M. Nijhoff) ; Maasbode 17, 19, 24/2 '23 ; Het Getij Febr. '23;
Elsevier's Mschr. Mei '23 ; Nieuwe Gids
Oct. '23 ; Amst. Weekbl. 16/2 '24 ; Standaard (A.R.) 28/2 '24 ; Arnh. Ct. 29/11 '22;
Vaderland 29/10 '22 (Borel) ; Gr. Nederland
Oct. '22 & Febr. '23 ; Haagsche Post 21/10 '22;
Prov. Ov. en Zw. Ct. 17/10 '22 ; Haagsche
Ct. 31/10 '22 ; N. Courant 22/10 '22 (Lapidoth) ; Hofstad 28/10 '22 ; Chr. Vrouwenleven Dec. '22 ; Boekzaal 1/1 '25.
15. Over : „Jenny Heysten :"
Het Getij Dec. '23 ; D.G.W. Dec. '23 ;
N.R.Ct. 15/12 '23 ; Maasbode 27/1 '24
Ocht. ; Amst. Weekbl. 16/2 '24 ; Morks
Magaz. Febr. '24 ; Elsevier's Mschr. Maart '24
(D.Th. J.) Gr. Nederland Juli '24 ; Nieuwe
Gids Dec. '24 ; Holl. Lelie 9/4 '24 ; Telegraaf
14/1 '24 ; Vaderland 2/12 '23 ; (Borel) ;
Haagsche Ct. 18/12 '23 ; Prov. Ov. en Zw.
Ct. 4/12 '23 ; Nieuwe Ct. 2/12 '23. (Lapidoth).

16. Over : „Het Inzicht" :
Boekzaal Sept. '25 ; N.R.Ct. 26/6 '24 ;
Lett. Bijbl.; Bibliotheekgids Oct. '24 ; Gr.
Nederland Jan. '25 ; Amst. Weekbl. 7/2 '25;
Nieuwe Gids Dec. '24 ; De Stem April '25.
17. Over : „Het Doornige Pad" :
Elsevier's Mschr. April '25 ; Maasbode
27/11 '24 ; Nieuwe Gids Dec. '24 ; Eigen
Haard 1924 p. 818 ; Alg. Handelsbl. 5/12 '24;
N.R.Ct. 14/3 '25 Lett. Bijbl. ; D.G.W.
Maart '25.
18. Over : „De Opstandigen" :
Het Kind 13/5 '26 ; Delftsche Ct. 23/1'26 ;
Haagsche Ct. 14/1 '26 ; D.G.W. Dec. '25
p. 274 ; Alg. Handelsblad 19/12 '25 Av. ;
N.R.Ct. 19/12 '25 & 2/1 '26 ; Lett. Bijbl. ;
Boekenschouw Jan. '26 ; Maasbode 13, 14,
18, 22/1 '26 Av. ; Amst. Weekbl. 6/2, '26 ;
Morks Mag. Mrt. '26 ; Gr. Nederland Juni
'26 ; Elsevier's Mschr. Juni '26 Haagsche
Post 12/12 '25 ; De Vr. en haar Huis Dec. '25;
Nieuwe Ct. 22/1 '26 en 16 en 17/2 '26 ;
Overijss. en Zw. Ct. 2/12 '25 ; Telegraaf
11/12 '25 ; Centrum 11/1 '26.
19. Over ,,Mijn Amerikaansche Reis" :
Arnh. Ct. 17/5'26 ; Het Volk 21/5'26 ;
Prov. Ov. Zw. Ct. 22/5'26; Maasbode 22/5'26;
De N. Cour. 31/5'26; Goesche Ct. 11/6 26 ;
N. R. Ct. 5/6'26 ; Prov. Gron. Ct. 5/6'26 ;
Het Vaderl. 30/6'26 ; Nieuwsbl. v. Friesl.
30/7'26 ; Dordr. Ct. 7/7 26 ; Delftsche Ct.
12/6'26 ; Haagsche Post 12/6'26 ; De Nederlander 7/7 26 ; Opr. Haarl Ct. 31/7'26 ; De
Locomotief 09/6'26 ; Bata y. Nwsbl. 21/8'26 ;
Opw. Wegen Oct. '26.

Aanteekeningen :
1. Van de Tooneelstukken (Zijn Heilige, Roeping en Mijn en Dijn) zijn alleen besprekingen
in de pers verschenen handelend over de opvoering. Daar die hier niet bij behoorden, hebben
wij ze weggelaten.
2. De autrice was zoo vriendelijk ons mede te deelen, dat zij in 1918 (wellicht ook in 1917
en 1919) artikelen schreef in de ,,Mosgroene" a) onder haar eigen naam, b) voor A. Salomons.
Het was ons niet mogelijk na te gaan in welke nummers precies die artikelen voorkwamen.
zij waren getiteld : „Wat een vrouw denkt over . . . . "
3. Tooneelkritieken schreef de schrijfster o.a. voor Bolhuis of Schuyl.
4. In het Lett. Bijbl. van de N.R.Ct. plaatste Schr. „menigmaal" artikelen. Daar deze echter
(blijkens onderzoek) zonder naam werden opgenomen, kunnen wij ze hier niet vermelden.
5. De zes drukken van het werk „De Opstandigen" volgden elkaar in '25 en '26 zoo snel op,
dat wij volstaan met de vermelding ervan, zonder nadere preciseering.
P. H. M.

DE ZIEKE 'S AVONDS
DOOR

WILLEM DE MÉRODE.

De boomen druipen nog
Zwaar in den avend,
De rozen ruiken nog,
Hoe zeer gehavend,
De bui heeft uitgebuid,
De rust keert weer.
De dag is uitgeluid,
Nu komt de Heer.
't Werk werd niet afgedaan,
Maar afgebroken.
Weinig heb 'k afgestaan,
Veel kwaads verstoken.
HOOpte ik maar als een knaap
Op margen weer !
Snel roeien dood en slaap
Mij tot den Heer.
De Heer is uitgegaan
Knechten to zoeken.
Schamelen neemt Hij aan,
Weigert de kloeken.
„En zou er in Uw stad
Voor mij nets wezen ?"
„Stil", zegt Hij, „rust nog wat,
Gij moet genezen."

OCHTEND
DOOR

W. HESSELS.

Wat zie je als je in je kamer ligt
en de dag aanschemert over 't donkre hout —
Als je oogen ontluiken in je zacht gezicht
waar nog 'n droom 't blauw beneveld houdt ?
Glijden engelen trillend naar beneden
uit de zilveren klaarte van de ruit,
beginnen to zingen al de tederheden
die om je staan, met vreemd ver-af geluid ?
Je wendt je hoof d naar 't licht en ziet 't gaan
tintelend over 'n slapende oude stoel,
en zie, 't raakt 'n glazen klokje aan, —
en ildoor Onbestemd in je dat vreemd gevoel
van 't mooie leven en van vermoed geluk —
Denk je aan 'n warme lente en 'n perelaar,
de rozen breken hun teere knoppen stuk,
de meidoorn geurt en bloesemt op je haar, —
Of hoor je van nog ijler en nog stiller dingen
als je zoo vroom en haast gedachtloos ligt, —
je oogen luisteren naar oneindig zingen,
de stemmen van 't leven in 't ochtendlicht
Het onbekende, tooverige leven....
Er pinken vogels, Uzi, en nog een, hoor,
je oogen lichten en je wimpers beven, —
waarvoor, mijn kind, waarvoor ?
ben je nu bang

KINDERLAND
DOOR

M. A. M. B.

Een enkele maal komt ook Hij Gerda's kinderland binnen, die de kinderen zoo
lief heeft, dat Hij zich glimlachend vernederen kan en door zijdeurtjes toegang
zoekt, waar Hem de feestelijke hoofdingang ontzegd wordt. Hij weet wel, dat kinderen Hem niet missen kunnen. Ze leven nog zoo dicht bij de schoone eeuwigheid,
dat ze Zijn zonneschijn om zich heen moeten voelen om werkelijk veilig en gelukkig te zijn. Daarom herkennen ze Hem ook onmiddellijk, zoodra ze met hem in
aanraking komen, en in 't Kinderland, waar Hij niet binnen komen kan, blijft een
leegte, omdat de altijd mogelijke Verrassing er aan ontbreekt.
De wachters van Gerda's kinderland vinden het niet noodig, Jezus daar binnen
te halen. Ze zijn bang, dat Hij er een vlek op zal werpen van weemoedigen ernst.
En dan Zijn kruis. Hoe moet het gaan met de vreugde, wanneer de onverklaarbare
schaduw van het kruis er over huivert ? Voor die schaduw zal de vreugde zeker
op de vlucht gaan. Dat zal ze nu later ook wel doen voor de levenswerkelijkheid,
maar waarom die vlucht te verhaasten door oude verhalen uit een halfvergeten
Boek ?
Zoo wordt dus Jezus buiten het kinderland gesloten. De angst komt door de
duinen geraasd, en teleurstellingen loeren naast de onberekenbaar hoog gespannen
verwachtingen, en Hij is er niet, om het Wilde hartje te kalmeeren. Het andere komt
ook, het booze willen, dat door niemand verbroken kan worden dan door Hem
alleen, maar Zijn naam wordt niet genoemd en met Zijn wil niet gerekend, en zoo
wordt de strijd maar heel flauwtjes gevoerd.
En tach komt Hij Gerda's leventje binnen, of en toe, precies wanneer Hij het
tijd vindt, en telkens als het kind Hem ziet, vindt ze dat heel natuurlijk en vanzelfsprekend en komt Hij haar ook heel bekend voor.
De eerste maal verschijnt Hij, wanneer er een nieuwe wel voor de pomp moet
worden opgegraven. Dat gebeurt op 't bleekje in den achtertuin, op zij van de
keuken. Drie groote mannen, met blauwe kielen en vuile werkhanden graven daar
een diep gat. Net zoo Lang willen ze graven, tot ze ergens bij water komen, vertelt
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Aafke, en dan wordt de pomp genet, het gat dicht geworpen en alles is klaar. De
mannen werken zich warm ; af en toe staan ze stil en vegen zich met den rug van
de hand het voorhoofd af. Dan leunen ze wat op hun spa om uit te rusten en gaan
daarna weer vlug aan 't werk. Aafke brengt ze een groote kom koffie en Gerda een
stuk koek erbij, en bij die gelegenheid mag ze over den rand van de kuil gluren.
„Als je er in valt, ben je dood", waarschuwt Aafke. Ze vindt 't maar 't beste,
om Ettie wat bang te maken, want ze heeft 't veel te druk in haar keuken om al door
op 't kind te kunnen letten. 't Is dus een vijandige kuil en Gerda zal er zich niet
weer kort bij wagen.
Maar dicht bij den kuil liggen zandhoopen. Die zijn niet vijandig, want het zand
is zacht en schoon. Bijna zoo schoon als duinzand, en als de mannen in 't middaguur
naar huis zijn om te eten, gaat Gerda met de zandbergjes spelen. Aafkes kleine
zusje komt er ook bij, en nog een klein schoolmeisje, dat eerst een poosje over 't
houten hekje heeft staan kijken, alsof ze wel trek had, maar niet durfde. Zoo
springen ze met hun drieen. Aafkes zusje heet Katrientje en plotseling rolt dikke
Katrientje voorover in 't zand. Dat kruipt in haar oogjes en dringt in haar mondje,
en kleeft aan de kousen, die onder 't vallen de klompjes verloren hebben. „Jasses",
zegt Katrientje en schudt zich af als een natte poedel, „Jasses, wat akelig !"
Zoo praten al de groote meisjes, als ze schrikken of boos worden. Dat hoort er
bepaald bij. En als Gerda een poosje later ook uitslipt en op haar buikje in 't zand
ligt, roept ze ook „Jasses, jasses, wat akelig."
En dan komt Hij.
„Ettie, hoor eens", klinkt er plotseling een kalm stemmetje vanaf 't witte houten
hek. Daar is onderwij1 Trine van den meester op komen zitten met een ander groot
meisje, om plaatjes te ruilen uit een album. Trine is wel lief, hoewel ze haast nooit
met Gerda speelt, en dus stapt ze naar haar toe. „floor eens Ettie", fluistert Trine
dan, „je moet niet zeggen : Jasses, want jasses beteekent Jezus en Jezus is een heilige
naam, die mag je zoo maar niet zeggen." „O", zegt Gerda, en kijkt even fangs Trine
heen de verte in. Als de zaak zoo zit !
En natuurlijk, zoo is het. Heeft ze dat feitelijk niet altijd geweten ? Daarna gaat
ze weer spelen en springen ; ze valt ook nog wel eens, nu en later, want ze wordt
langzamerhand een echte wildebras, maar de uitroep „jasses" is weggevaagd uit
haar mondje. Jasses ! Jezus, de Heilige Naam !
Den tweeden keer, dat Hij het kinderland binnenkomt, lijkt het, of nu wel de
hoofddeur voor Hem wordt opengezet, ja, of die wijd en wijd geopend wordt, maar
in werkelijkheid is het toch slechts een zijdeurtje, een soort van nooddeur, die ter
geruststelling eens geprobeerd wordt, maar dadelijk daarna ook weer zorgvuldig
gesloten moet blijven.
't Is natnelijk z66, dat op een dag de kinde ren gedoopt zullen warden, Gerda
en Beppie, beiden tegelijk.
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Beppie is dan al heel wat grooter dan toen ze kwam. Ze kan zelfs al loopen, al
wordt ze nog meest gereden of gedragen. Ze is een blank, blond kindje, met
licht, zijzacht haar en dikke, roode wangetjes, dat voor iedereen een vriendelijk
lachje heeft en grappige, kleine woordjes, die ze met veel overtuiging zegt, hoewel
niemand ze verstaan kan.
Moeder is er niet geheel gerust op, dat Beppie stil zal zijn in de kerk. Wat Gerda
betreft, die is al eenigszins voor rede vatbaar ; die zal wel zoet zijn, gedurende den
korten dienst. Maar, wat er dan ook van Beppie's kant te wachten mag zijn, 't
doopen moet nu wel waargenomen worden, want er komt een dominee over van den
vasten wal, en — vader is op reis. Ja, dat hoort er ook bij, want vader wil liever
niet, dat de kinderen gedoopt worden. Eigenlijk wil hij 't in 't geheel niet hebben.
Daarom ook heeft Gerda zoo lang met een ongedoopt hoofdje rondgeloopen. Maar
moeder vindt 't wel noodzakelijk, en daarom gebeurt 't, terwijl vader weg is. Dus
wel een dominee, en geen vader, de doop kan gebeuren.
„Dan krijg je een beetje water op je hoofd", vertelt Aafke aan Gerda, „en dan
krijg je je naam.".
„Ik heb toch al een naam", komt Gerda in verzet.
Stel je voor, als je al ruim vier jaar een naam draagt, en dan nog te hooren beweren, dat je er geen hebt.
„Ja, maar dat is niet echt", zegt Aafke. Heel nevelachtig schijnen er eenige begrippen aangaande 't doopen bij Aafke te huizen. „Nou krijg je hem echt." „En
in ieder geval", gooit ze 't over den anderen boeg, „wees maar heel zoet in de kerk,
want anders.... nOu.... !" Alle denkbare dingen zitten in dat „nou !" verborgen,
en dus besluit Gerda om muisstil te zijn. Een andere maal, als ze er weer eens samen
over praten, laat Aafke los, dat er een duveltje onder den preekstoel zit, dat er soms,
heel soms, onderuit komt schieten. Aafke is dus goed op de hoogte, dat blijkt uit
alles, en natuurlijk gaat ze ook mee, als 't zoo ver is.
Op een Zondagmiddag gaan ze op stap, terwiji de kerkklok luidt. Zwaar klinkt
dat over huizen en boomen. Een troepje zeemeeuwen snijdt er krassend doorheen,
maar verder wordt er niets anders gehoord dan : Barn, barn, donker en zwaar, met
soms een vreemde, scherpe klank er bij. Stellig klinkt het over de duinen en over de
zee. Stellig is er nu op de heele wereld niets anders om naar te luisteren dan dit
Barn, barn, van de oude torenklok.
In de kerk is 't leeg en oud. De banken zijn verveloos en bekrast. Er liggen
scheefgezakte, uitgescheurde boeken, en de steenen vloer geeft de voetstappen
koud en hol weer.
„Bam, barn, kerk gaat an" rijmt Aafke opeens zachtjes, en vlak daarop : „kiik
mevrouw, daar zit Bollen-Doortje ook, wist u, dat die fijn was ?" „Nee, Doortje
is niet fijn" zegt moeder geruststellend, „ze gaat zeker om de kinderen". Gelukkig
met Bollen-Doortje is 't dus in orde, en onderwijl zijn ze bij een bank gekomen

40 6

K INDERLAND

waar ze met hun alien inschuiven. Er speelt knarsende muziek, die niet mooi is,
en moeder en Aafke en nog een paar menschen zingen heel langzaam een onbegrijpelijk vers. Er komt ook een meneer met een wijde zwarte jas aan ; die klimt
bij een kleine trapje op en praat tegen de menschen. Hij praat maar aldoor en zwaait
met zijn armen en de menschen zeggen en doen niets terug. Ze schijnen nogal op
hun gemak te zitten, hoewel Gerda de harde houten bank erg lastig vindt en er
slapende voetjes van krijgt. Maar oude Keeke, de voerman, die vader wel eens rijdt,
zit heel gemakkelijk te knikkebollen ; die dommelt bijna in.
Gerda kijkt met groote oogen rond en alles komt haar heel ongewoon voor. Eigenlijk zou ze er wel graag weer uit zijn. En nu moeten ze straks nog gedoopt worden
ook. Hoe dat wel zal gaan
De dominee komt 't trapje af, en plotseling neemt moeder Gerda bij de hand.
Met Beppie op den anderen arm stapt ze regelrecht naar den dominee toe. Daar
staat nog een moeder, die heeft een heel klein kindje dwars over haar armen liggen
en dat kindje schreeuwt ontzettend. 't Roode mondje spert het zoo wijd mogelijk
open, en de moeder schaamt zich ervoor, en wiegt 't sussend heen en weer.
Gerda voelt zich heel groot en zoet, en met opgeheven hoofdje staat ze voor den
dominee, den grooten man recht in de oogen ziende. Die glimlacht even over 't
dappere, kleine ding met 't rose gezichtje en de nadenkende oogjes, en droppelt
haar dan 't geheiligde water op 't voorhoofd.
„Gerda, Maria, ik doop u in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen
Geestes."
Gerda knippert even met de oogen als ze 't koude water en de vreemde hand
voelt, maar ze is heel rustig en vindt alle dingen volkomen goed. Ze denkt er dan
ook niet over om weg te gaan, maar moeder trekt haar zachtjes achteruit en beduidt
haar stil te blijven staan, terwiji zij kleine Beppie ten doop houdt. Die maakt zachte,
goedkeurende geluidjes en strekt een handje uit om den fluweelen rand van den
toga te aaien.
„Aaiepoes ...." wil ze beginnen, maar gelukkig is 't dan juist klaar en neemt
moeder ze weer mee naar de bank, waar Aafke al dien tijd stil is blijven zitten.
Nu wordt er nog wat gezongen en komen er vreemde zwarte zakjes aan lange
stokken door de kerk zwaaien ; onder aan de zakjes zitten belletjes. Oude Keeke
schrikt er heelemaal van wakker, als 't belletje viak onder zijn neus een tijdje heen
en weer blijft klingelen en hij moet in zijn zak zoeken, voor hij 't tevreden kan stellen.
Kort daarna gaan ze alien naar huis, en Gerda hoort met veel voldoening Moeder
en Aafke er over spreken, hoe zoet de kinderen geweest zijn, hoewel ze niet recht
begrijpt, wat voor reden er bestaan kon, om niet zoet te zijn.
— Nog een keer in dezen tijd komt de Neer zich op onomstootelijk duidelijke
wijze vertoonen in 't kinderland, hoewel men in dit geval ook wel zou kunnen
meenen, dat niet Hij het was, maar juist de Vijand, die elk vergeten plekje
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bruiken wit om er het booze en leelijke te zaaien. Toch is Hij het wel degelijk
zelf, alleen komt Hij op een eenigszins vreemde manier.
Beppie is dan al zoo ver, dat ze op kleine, dikke beentjes kordate pogingen doet om
hard te draven door de kronkelende tuinpaadjes, en in haar wieg in de huiskamer
ligt een nieuw zusje, dat al weer geheel onverwacht gekomen is. En Gerda, wel,
die is al zoo groot, dat er ernstig over schoolgaan gedacht wordt. Ze wordt wild
en onstuimig door die altijddurende vrijheid en heel ongezeglijk ook. „Van woest
en wild houd ik zoo graag. Ik steek mijn vinger op mijn maag," is haar lievelingslied
in die dagen, ze heeft het zelf gedicht en voert er bijpassende bewegingen bij uit. Een
keer is ze aan de ontbijttafel met stoel en al achterover geslagen, bordje en beker meesleepend in de vaart, en een keer heeft ze met 't groote hobbelpaard zoo'n leelijke smak
gemaakt, dat ze een maand lang den dierbaren houten vriend niet meer aandurfde kijken.
Moeder dreigt haar met een grof en sterk jongenspak, omdat ze alle rokjes en
kousjes scheurt en stukvalt, en dat dreigement wordt voor Gerda een opgerichte
berg van schande, die elk oogenblik op haar neerstorten kan. Onoverkomelijk,
geheel onoverkomelijk zal dat zijn. En ze hoeft niet te hopen, dat 't misschien
nooit gebeuren zal, want in 't grijs verleden was er in moeders stad een echt, levend
meisje, dat ook een grof jongenspak gedragen heeft, en iedereen zag haar daarin
loopen, en 't piepte bij iederen stap. 0, o 't piepte.
Er zijn tijden, dat ze in 't vooruitzicht van die straf werkelijk kalm en rustig
haar dagen doorbrengt, maar plotseling krijgen haar beentjes zoo'n onuitsprekelijke
behoefte om boven op 't kippenhok te klimmen, en lijkt 't zoo over- en overheerlijk
om een poosje schrijlings op de geteerde schutting te zitten, dat alle piepende
manchesterpakken in 't verste hoekje van haar gedachtenwereldje verstopt worden
en de beentjes hun zin krijgen.
Moeder hoopt maar op de school, dat die haar temmen zal. „Vreemde oogen
dwingen." Dat zegt Aafke ook. Maar op dien dag van 't zich herhalende Wonder
zijn er stellig geen oogen die dwingen; geen vreemde en geen familie-oogen, want
Aafke is met Gerbrand een kuiertje maken, en moeder is in de kamer met kleine
Mineke bezig. En varier is natuurlijk naar de zieke menschen.
Ze spelen in den tuin en draven om de perkjes heen. Al maar getrouw langs
de grasrandjes. Er dwars doorheen natuurlijk niet, wain wat er groeit wordt dan
vertrapt, en 't is een ongeschreven wet, waaraan ze onbewust gehoorzamen moeten,
om zoo weinig mogelijk te bederven. En dan plantjes, die zoo lief zijn en bloeien
kunnen ! Dus wel óm de perken, maar niet door de perken.
„Krijg me dan ! krijg me dan !" dartelt Gerda voor Beppie uit. Die zet er den
pas in en dwarrelt op haar kleine voetjes er achter aan. Ze zwaait met de armpjes
en klemt de boventandjes in de onderlip. Als ze dat doet, moet 't natuurlijk lukken.
Dat wijst altijd op den hoogsten graad van inspanning, waarvan de zege het gevoig moit zijn.
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Maar die Gerda heeft zulke lange beenen, en daarbij zoo'n vluggen mond.
„Lekker, lekker, ze krijgt me niet lekker, lekker, ze kin 't niet," zingt ze tergend
en altijd als Beppie bijna haar rokje te pakken heeft, maakt ze een paar huppelpasjes en is opeens een heel eind verder.
„Lekker ! lekker ze kan 't niet !"
Opeens is 't kleine ding 't moe. Ze is eerzuchtig, en kan geen tergen verdragen.
Zorgeloos huppelt Gerda verder in de vaste overtuiging, dat Bep haar in geen
geval krijgen kan, en daar — plots hoort ze haar vlak achter zich, hijgend en
triomfantelijk. Maar dan ziet ze ook, wat er gebeurd is. 't Kleintje heeft alle geschreven en ongeschreven wetten op zij gezet en is dwars door de viooltjes op
de overwinning afgestoven.
Dat is ongelooflijk, op alle manieren ongelooflijk, en van Touter schrik maakt
Gerda een sprong op zij, alsof 't om haar leven gaat.
„Verdomd !" roept ze. Ziezoo, dat knalt. Dat spreekt boekdeelen.
Haar heldere kleine-meisjesstemmetje zegt 't, evenals ze 't zoo dikwijls hoort
zeggen door allerlei andere soorten van stemmen, fijne en grove, booze en goedaardige. Als de koeienjongen een koppige koe niet mee kan krijgen van den heg,
waaraan ze smult, roept hij : „verdomd toe dan beest !" en als de tuinman met
zware takken gesleept heeft, zegt hij 't bij wijze van verlichting, wanneer hij die
neergooit. En Gerbrand, de onovertroffen Gerbrand, die altijd vroolijk is en
cadeautjes bij zich heeft, voegt het midden tusschen de grappigste verhalen, terwiji
hij zich er bij op de knie slaat van pret.
„Verdommetje, verdommetje," kan Gerbrand zoo echt plezierig zeggen.
Er is dus om zoo te zeggen alle reden om vertrouwd met dat woord te zijn.
Toch is 't uit Gerda'F rpondie nog nooit te voorschijn geknald. Misschien is ze
nog nooit in een gemoedstoestand geweest, waarbij 't behoort. Maar dan is ze
er nu in, en ze zegt 't ook wezenlijk met veel kracht.
En dan is ook meteen het spelletje uit, want Beppie doet geen enkele poging
tot vangen meer. Ze vindt zeker, dat de andere nu eigenlijk al gevangen is. „Dat
zal ik tegen Mammie zeggen, dat jij een leelijk woord zegt."
Vreemd, dat Gerda onmiddellijk voelt, dat Beppie gelijk heeft. 't Woord is toch
stellig zoo onschuldig niet als 't lijkt. 't Staat nu tenminste met dreigend opgeheven vinger tegenover haar. Nu is zoo'n dreigement op zich zelf al onaangenaam
genoeg. Wanneer daar nu nog bij komt, dat er over gesproken wordt, en dat je
beloven moet, 't niet weer te zullen doen, dan is 't heelemaal niet om uit te houden.
„Toe, zeg 't maar niet Bep." „En ik zeg 't toch," verzekert Beppie. „Als je
't niet zegt, dan krijg je wat van me."
„Wat dan ?"
Gerda gaat in haar zak aan 't opdiepen : twee knikkertjes, een stukje blauw
glas, een half messenleggertje, waar de zon zulke wonderbare kleuren in tooveren
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kan, en een oud zakkammetje komen er uit. Al die schatten houdt ze Beppie voor,
en die steekt haar handje uit en kiest 't zakkammetje, 't erfstuk van Aafke. „Voor
dat doe ik 't." „coed dan."
Zoo, nu is Beppie's stilzwijgen tenminste gekocht, maar Gerda houdt toch 't
onaangename gevoel, dat er iets niet in den haak is, en dat komt door dat akelige
woord. 't Maakt de menschen onrustig en ze wil er ook vast niets meer mee te
maken hebben.
En zoo is 't per slot toch de Heer van al 't goede, die Zijn hand uitsteekt om
't booze en ruwe op te ruimen. „Zie zoo, kleintje, je weet van Mij nog wel bitter
weinig af, maar ik wil toch niet, dat er onnoodige struikelblokken op je weg tot
Mij zullen komen."

HET LATE NAJAAR
DOOR

G. KAMPHUIS.

Het late najaar vaart door hooge boomen
En bleeke blaadren huivren hulploos heen.
Winter is zwart en kil om ons gekomen,
Ilc ben nu zeer alleen.
Peinzend staar 'k op naar grauwe wolkenstoeten
En denk wat henenging aan haar en mij —
En doode blaadren dwerrlen voor mijn voeten,
Het is nu Al voorbij.
Het grauwe weer jaagt voort langs aardewegen
En over mijn hart en heen langs haar woon.
Tegen dit eenzaam huffs siddert de regen
En 'k denk een late droom.

DE SPITS
DOOR

J. A. VAN NIE.

Door de poorten onzer zinnen rukken de verschijnselen binnen in een benauwenden aanval. Overwinning van den binnengevallen vijand is slechts mogelijk,
indien in het verschijnsel de verschijning wordt onderkend. Immers als verschijning beschouwd, wordt het verschijnsel gegrepen in zijn oerwezen en daarin
begrepen, dat is overwonnen.
ieder voor zich en in hun onderDe wijze, waarop verschijnsel en verschijning
worden
onderkend,
bepaalt
de
geesteshouding
van eene periode.
linge relatie
Wordt de aandacht voor alles gericht op het verschijnsel — zoo kent het geestesleven eene periode van rustige rust en van kalme zelfgenoegzaamheid. De poezie
uit deze geesteshouding geboren (want poezie moet er zijn) kenmerkt zich door vele
beelden en vergelijkingen. Immers het eerie verschijnsel zal door het andere
moeten worden verklaard.
Wordt de aandacht voor alles gericht op de relatie dan zal deze relatie, worden
onderkend als eene spanning. Van spanningen zal dan het geestesleven vol zijn en
de poezie zal de dingen verbeelden in hun opsteigerende kracht en hun nederval
in verbrokkeling.
Wordt ten slotte de aandacht voor alles gericht op de verschijning, dan zal het
geestesleven zich richten op de kern en de poezie zal een stouten greep doen
naar het oerwezen der dingen. Dit laatste is op te merken in het werk der jongste
periode. Uit deze laatste periode willen wij even wijzen op het werk van de
vooraingaanden Marsman, Slauerhoff en van Elro.
Coster, in zijn inleiding tot de nieuwe Nederlandsche dichtkunst, zegt „H.
Marsman • heeft onder den invloed van de Modernistische vernieuwingen in het
Buitenland een stoute greep gedaan naar de meest elementaire synthese der dingen en
der gewaarwordingen." Wii zouden het echter positiever willen uitdrukken en niet
lettende op den „Sturm" invloed, willen poneeren Marsman is de onmiddellijkste der Moderne dichters, hij grijpt het gretigst naar het oerwezen der dingen
en vindt gelukkige woorden om en greep en wezen uit te beelden.

DE SPITS

41 1

Misschien kan een beeld dit verhelderen of door omsluiering zichtbaar maken.
(Immers een witte sluier doet een duister beeld oprijzen tegen een zwarten
achtergrond).
Het wezen der dingen is alreeds voor Marsman dynamisch gezien. Een voortsnellende locomotief was een juist beeld voor de wereld der verschijnselen. Nu
zijn er geweest Impressionisten, om een naam te noemen — die getracht hebben
de vaart deter locomotief te verbeelden in hun kunstwerk. Somwijlen zijn zij
daarin zeer geslaagd. Maar Marsman is het niet te doen om de vaart, doch om
de kracht die daarachter schuilt, zoo gij wilt om den stoom. Daartoe dringt hij in
de stoompijpen en in de cylinders — maar krommend is de weg en de zuigers
schuiven, mitsdien zijn de botsingen talrijk — en uit die botsingen van zijn innerlijkste
zelf, met het innerlijkste zijn der dingen, zijn zijn eerste verzen geboren. Verzen
die de botsing bezweren alreeds door hunne geboorte zelve
verzen die mitsdien
overwinning brengen
verzen die toegankelijk zijn voor den onbevangene
verzen met accenten „die in hun vreemdheid tenslotte zeer verstaanbaar worden"
(Dirk Coster).
Zoo in de Verhevene I
Eeuwen wentelen hun voiheid samen
zijn fundament —
nauw kon hun denkgedrocht omvamen
zijn schedeltent..
haren sloegen hun vlag langs den hemel
bepantsering —
scherp was zijn lijf, geel en vermetel,
dat Jansen ging. .
braakte het heilwoord, uit walging geboren,
klotsende klank ;
- hemel, o hemel, ik ben geboren
- aarde, heb dank !
Maar bij deze botsingen blijft de dichter niet verwijlen
neen juist omdat
hij dichter is, is tenslotte voor Marsman het stralen van het geboren beeld heerlijker dan de barenswee daarom zal hij ervan of gaan zien zichzelve te verpletteren tegen het object en ernaar gaan streven het object door zich heen te laten
gaan, opdat het verbeeld worde, of anders, tot het object in te gaan om een beeld
daaruit te winnen.
Dit laatste streven vindt zijne verbeelding in de man — vrouw relatie.
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Daarom vindt men in de — „vrouwverzen"
uit de eerste periode — 131oei,
Stroom, Vrouw — reeds de eerste voorloopers van wat komen gaat.
In zijn tweede periode is de dichter in deze dingen tot klaarheid gekomen. Eerst
heeft hem nog de virginale hoogheid van het objectieve verschijnsel getroffen, en
hij zingt
en Uw mond is in zichzelf besloten
en Uw bloed is door Uw bloed omringd
Maar milder wordt het Geestelijk landschap waardoor de dichter wandelt. Hoort
daar klinkt het
Oneindig zijn de vloeren van den nacht —
en droomend bruinen vrede, deint, o akkeraarde,
dit donkre nachtland in uw warmen schoot
o, paarlen licht —
aan donkeys zachte zoomen
schoort een verlaten boom.
den wankelenden boog der nacht.
als gij den avond om uw schouders plooit,
figuur, gekerfd uit nachtelijk ivoor,
den droom der wimpers langs de luchten spant
en scheemrend schrijdt
blauwen uw oogen bloei
en slaan de velden witten geur en wij n,
die uw omdroomde schreden kostbaar siert
en firmamenten ruischen sterrenbloesems,
die uwer handen tasten scheemrend dauwt.
en door ons warme schrijden schrijdt de nacht —
maar hoor, het wappren van haar grijzen mantel
over den loomen stap der eeuwigheid.
maar aan haar eind, in stroomende omarming,
vouwen wij, aer aan aer, en mond aan mond gekust,
ons bloed in tons omschaduwd breken open,
en deinen, droomend zeil, naar Drooms omfloerste kust.
Een diepe smartelijke droomvrede spreekt ook nog uit het vers Madonna. Maar
dan wordt de dichter bezeten door wat op zijne reizen een buit zijner oogen is
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geweest, dan dicht hij „Nachttrein"
machtige : Scheveningen :
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Berlijn. Hiddensoe. Dan schrijft hij het

Fort
donder
stormend ontsprongen
de wervelkolommen
de schokkende monden
van de kanonnen
donder
de horizonnen
gaan onder
muren der sterren
gitzwarte vuren
kolen en tonder
en de toren
der zon
laaiende
ton
stort
onder
donder
fort
Bazel — Amsterdam — Potsdam, hij mag ze, hij kan ze verbeelden.
Ja de verzen vermenigvuldigen zich, moesten zich wel vermenigvuldigen, daar
de bonte werkelijkheid als een geile vrouw zich alom den dichter bood. Te verwonderen is het dan ook niet, dat de verzen uit de eerste periode slechts tien in
getal waren, d.w.z, tien welke de dichter wilde publiceeren, maar dat hij uit de
tweede periode er twintig in het licht zond.
Ja, zelfs lag het gevaar van veelschrijverij aan de deur. Het geciteerde „Bloesem"
is ter nauwernood aan het gevaar van kunstige techniek ontsnapt. Maar zijn groote
dichterschap heeft Marsman gered. Hij heeft de kunst verstaan, die het moeilijkst
is voor den literator, de kunst van zwijgen, Coen hij niets te zeggen had.
En het is met — misschien onbewuste maar toch gerechtvaardigde trots — dat
hij zich aan de samenstellers van „Erts" opgeeft als „Asceet.".
Maar zwijgen kan nimmer de laatste daad des dichters zijn. In 1925 verschijnt
Penthesileia opgedragen aan den dichter J. C. Bloem.
Zeven gedichten heeft Marsman in dezen bundel gepubliceerd, zeven gedichten
die een wonderschoone samenvatting zijn van alle zijne avonturen.
Hierin vindt men de conflicten uit den aanvang terug, weer slaat zijne ziel te
gruizel tegen de binnenkant der dingen, maar weer brengt deze nederlaag de
overwinning.
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Maar hoe verdiept is nu alles. Het is alsof de melodie instede van op een Pansfluit nu gespeeld wordt op een sidderende cello.
Daarnaast is ook de verbeelding door indringing geslaagd. In machtigen tweeklank
ruischen deze beide tonen door het eerste gedicht „Penthesileia", het gedicht
waaraan de bundel zijn naam heeft ontleend.
Daar beluistert gij den triumf van den dichter in al zijn kampstrijden. Hoort
wat de dichter zegt van „Penthesileia" :
zij peinst :
dit gaat voorbij.
geen dezer lievelingen kan de pracht
van mijne haren dooven in den gloed
van mateloozer pracht. geen kan mijn bloed
vermoeien tot den dood, uit elk omarmen
schittert het schild van mijnen schoot
wit-stralender. de zuilen mijner schenkels
spannen zich rijziger. uit de verstrengeling
der leden puren de mijne kracht en glans —
Maar sterk wordt ons het maagdenkamp in het dal en het inwendige van
Penthesileia's tent geschilderd in de woorden :
De bronzen kling
omheuvelt ademend het schemerdal.
daarachter zingt de zee een zachten dood
wuivende zeilen,
droomend aan den voet der weeke heuvelen,
deinen de tenten van het maagdenkamp.
Penthesileia slaapt
een laatste vrouw die haar omarmen mocht
en sluimeren in 't warme schaduwrag van haren flank,
bezweken en in een geworpen, ergens in de tent,
buiten den samenhang van 't zwalpend bloed,
achteloos weggelegd —
zoo ligt haar pantser
En toch eindigt het gedicht met een smartekiank. Van Penthesileia wordt gezegd
dat zij is : schreiend om dit verlang, hunkerend naar verraad en ondergang.
Vanwaar deze tranen, vanwaar deze smart ? Och het is wel zeer eenvoudig om
het den humanist, Dirk Coster, na to zeggen dat than in Marsman het hart is
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ontwaakt. Maar het eenvoudige is nog niet steeds het ware, het kan ook het simplistische zijn. Bovendien is een dichter het laatste object voor eene anatomische sectie.
Daarom zeggen wij het anders. Marsman heeft een ontdekking gedaan, die op
den bestemden tijd het deel wordt van elken waren dichter — de ontdekking, dat
alle kunst eischt „overgave" van den kunstenaar. Nu is de absolute overgave voor
hem, die den Deus Creator loochent — voor hem die niet vermag te zinken op
den Goddelijken logos, het fundament der wereld, een sprong in het duister.
Daarom geldt het voor Penthesileia en voor haren dichter dat zij zijn : hunkerend
naar verraad en ondergang. Want de overgave is voor hen beiden de ondergang.
Anders dan Marsman is Slauerhoff. Niet als zoude hij niet modern zijn, want
ook Slauerhoff kent het botsen tegen de cristallijnen kern der dingen, het zinken
in het afgrondelijk zijn.
Maar de gang van Slauerhoff's verzen is veelszins tegenovergesteld aan de richting
van Marsman's werk.
Slauerhoff is de Medicus ook als hij zich als dichter openbaart. Immers de
medicus laat altijd eerst zijn handen tastend gaan over het te onderzoeken object
voordat hij de diagnose stelt. De dichter Slauerhoff doet niet anders, hij begint aan
de buitenzijde te tasten om dan eerst te grijpen en te begrijpen hetgeen onder
huid en vleesch verscholen ligt.
Daarom beginnen alle gedichten van hem met concrete, zeer licht voorstelbare
beelden. Een vluchtig doorbladeren van den bundel „Archipel" kan de waarheid
van dit woord bevestigen.
Maar aan het einde van het gedicht wordt het verschijnsel in zijn wezen gevat
en van binnen uit verbeeld. Echter is deze verbeelding dan gebonden aan de, in den
aanvang gekozen, voorbeelden — en dit heeft ten gevolge, dat menig gedicht aan
het einde, waar juist de verklaring zou komen, niet aan klaarheid wint.
Een goed specimen van dezen gang in de gedichten van Slauerhoff is : Oceaannacht.
Aan 't eind der ruimte zonk het zonnewrak
in wolkenhorde, barstte achter dampen.
het schuim van lang-geleen voltrokken rampen
brak door naar
donker golvend oppervlak.
En onophoudelijk droeg de branding aan
den doodsstrijdzang, de laatste reutelingen
der langzaam afgezonken schipbreuk'lingen
oogopen in groene afgronden, vergaan.
Onkenbre drenkelingen dreven boven,
gezwollen, dicht omwoeld, met slijmige wieren
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gelijkend op de afgrijslijke weekdieren,
waaraan zij zelve in leven niet geloofden.
Zij werden talrijk, brachten de besmetting
over dier nooit gestorven angst : dat leven
niet is gegrond, alleen boven gedreven
uit diepzee grenzende aan dood. Ontzetting.
Vraagt of geen eiland de eindevloed weerstaat,
en alle vaste landen raken vlot ;
met zieltogende ellend'gen op een vlot
de laatste kiem van leven ondergaat.

Maar deze medische werkwijze van Slauerhoff, die gang van buiten naar binnen,
en dan van binnen tot hooger realiteit, verklaart des dichters voorliefde voor de
zee. Immers de zee is een concreet datum dat nochtans zwanger gaat van ontelbare
heimelijkheden. Zij is onwezenlijk in hare sterke realiteit. Zij kust het strand in
eeuwige omhelzing, maar geen vrucht zwelt. De dieren, die zij bergt in haren
schoot, zijn van gedrochtelijke schoonheid, een kind kan in haar spelen, een Oceaanstoomer in haar worden verbrijzeld, zij is de eeuwig standvastige in haar eeuwige
wisseling.
De zee, haar heeft Slauerhoff van noode — want bij haar kan hij beginnen met
een simpele golf om of te dalen in de groen schemerende afgronden harer diepte,
haar kan hij beroeren met zijne hand en dan zijn ziel laten zinken in haren schoot.
Slauerhoff is de dichter der zee, in biina al zijne gedichten noemt hij haar met
name en haar golfslag ruischt door alle zijne zangen.
Maar er is meer. De dichter beleeft zijnen gang ook als een botsing, ook hij kent
het smartelijke van het stuiten in zieleschokken op de kristallijnen kern. Deze
botsing dit contrast heeft de dichter ook vermogen uit te beelden en weer is de
zee in deze verbeelding een machtige factor.
Ziet daar gaat de zeeroover. de dolende ridder op het wisselend watervlak, en
Tristan Corbiere vindt in Slauerhoff een goed uitbeelder.
Want Slauerhoff overwint het contrast door de Don Quichot-houding.
Deze houding is gansch niet beklagenswaardig, want in deze houding worden
verschijningen tegenover verschijnselen geplaatst, en wordt de schijn der dingen
door een anderen schijn overschaduwd gelijk de sterren overschaduwd worden door
de zon.
In deze gedichten lijkt ons de dichter het sterkst.
Hoort hoe hij het uitzingt in het „Sentimental Yourney :
Bemint elkander
bemin de zee
beminnelijker dan iedere aardsche vrouw
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en onstuimiger, vooral hier : Baie de Guarmenez
(dit beteekent niets, evenals ware trouw).
Beklaag mij niet. 'k Ben niet in het minst misdeeld :
Een zoute stormwind die mij bijtend streelt.
Een stortvloed als 't schip over een breker rijdt
'n Piipstomp ; jou lief portret ; een blijde zekerheid
Volop emotie. 't Schip beeft, ik zit vast
Gebonden met een kabel aan de mast
En overpeins elk mogelijk contrast.
Aldus : ik ben doornat, de zee gaat hoog
Jij laat je liefkoozen, loom, laag en droog.
Je staat met muiltjes aan in 't slaapvertrek,
Ik in zeelaarzen 't water op het dek.
Zoo vaart dan Slauerhoff op zijn boot, want hij bewoont de Archipel, hij woont
op een eiland — (merkwaardig wie eiland zegt denkt aan de zee) —.
Zijn kiel ploegt maar even door het water, maar het dieplood zinkt in den afgrond. Wat zal het einde dezer vaart zijn ? Ook deze dichter spreekt van angst,
de nooit gestorven angst dat leven niet is gegrond, alleen boven gedreven uit
diepzee grenzende aan dood. Hiermede toont hij weer met Marsman en de hevigheid
en de leegte van het moderne leven. Ook Slauerhoff kent de diepte hij kent
ze als weinig anderen — maar ook hij peilt geen bodem — als geen der anderen.
Nog eens waarheen zal de vaart zijn ?
De laatste afdeeling van zijn bundel Archipel heeft tot titel Verleden. In deze
verzen is het een andere zee die de dichter doorkruist — de zee der tijden. Ook deze
kruisvaart is te verstaan, want ook het verleden is reeel en irretel tegelijk. Als mijn
handen glijden langs mijn lichaam dan tast ik daarin het vleesch mijner moeder,
maar nochtans ben ik nieuw, nochtans ben ik mijzelve.
Ook deze dingen waren voor Slauerhoff een dankbare klip om zijn conflict op
te laten stranden, zoodat de spanten van het wrak roerloos lagen als vingers
wijzende omhoog. Natuurlijk begint de verzen-cyclus „Verleden" met een gedicht
gelnspireerd door het yolk dat zijn verleden in zijn midden had, het yolk van
Egypte.
Was het waar dat uit 't balsemend Verleden
Lichamen wel, geen levens komen bloot,
Waart gij dan zoo gebleven
Uw lieflijkheden
Als ingehouden adem door Uw leden ?
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Gij zijt niet dood
En zult als ik vertrouw bewegen !
Begint uw borst te beven ?
Worden uw trekken zachter,
Uw oogen groot ?
Uw armen weren uw gewaden achter
Uw tenger lijf, gij komt naar voren
Alsof ge een diep gevaar ontvloodt.
Is het dan moog'lijk naar elkaar te leven,
Zoover uiteengeboren,
Over een tijd die mij van U verstoot ?
Een vloedgolf gaat door alle eeuwenzeeen
Een baar bewoog ons tweeen....
Als leefde ik vroeger en waart gij niet dood.

Zoo is dan de tweede tocht, de tocht op de zee der eeuwen, en weer is de vraag
waarheen is de vaart ?
Weer moet het gezegd worden Stranding zal het einde zijn.
Misschien zal de dichter in zijn nieuwen reeds aangekondigden bundel nog een.
nieuwen koers kunnen inslaan, wie is zeker van de gangen des vrijbuiters ? Waar-schijnlijk zullen zijn zwerftochten en door de Chineesche zee en door het Chineesche
Verleden nog rijken buit binnen brengen. Maar stranding en ondergang zijn het
zekere einde van dien dichter, die niet strandt op den „Middelaar der Schepping",
op den Goddelijken logos, en die juist door die stranding behouden blijft, zijnde
door dien ondergang een dichter bij de gratie Gods.
Grooter dan de of stand van Marsman tot Slauerhoff is hun beider verwijdering
van H. van Elro den derden te bespreken dichter. Van Elro is een kind van zijn tijd,
in den niet uitsluitend gunstigen zin van het woord, terwiji Marsman en Slauerhoff
beide en vader en kind van hunnen tijd zijn, wilt ge, en smid en gehamerd ijzer zijn.
Onze tijd is in veel opzichten een tijd van angst. De „nooit gestorven angst"
waarvan Slauerhoff zingt, loopt als een zwarte draad door het zeer bont geweven
leven van den mensch van onzen tijd.
In van Elro spreekt dit sterk, zeer sterk. Maar in den dichter is deze angst verstild.
tot eene aarzeling.
Van Elro mag zijn dichteroog slaan in den afgrond der dingen, maar hij huivert,
hij zou terug willen. maar hij moet blijven staan. En van deze aarzelende
huivering mag deze dichter zingen
Hoort naar zijn dicht in : Bruid II (Madonna in Tenebris).
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Bij het ontkleeden reeds werd zij bevangen
door een zoo martelend verlangen
om zich nu gansch aan hem to geven
dat zij als van haar eigen leven
van hare kuischheid of Scheid nam,
maar van haar schouder vlood de zij de
in een zoo redeloos bereiden,
een zoo vertrouwden nedergang,
dat ook de weelde van haar talmen
met het geluideloos bewegen
van hare kalme handen aanvang nam.
Van Elro staat aan den rand van den afgrond hij zou terug maar
hij moet blijven staan. Wanneer wij dit zien is ook de gespletenheid in het werk van
van Elro verklaard.
Immers de zeer intelligente mensch, die zich achter dit pseudoniem verschuilt,
weet hoe het moet. Hij weet dat hij den afgrond in moet, hij weet dat hij zich
moet verliezen, en dit wetende waagt hij den sprong. Maar omdat het „wetende"
geschiedt, zal het gaan ten koste van zijn dichterschap. Als van Elro daalt in den
afgrond is zijne dichterziel niet langer de zuivere resonator van het gebeuren.
Dit is de oorzaak dat uit een gedicht als „Droombeeld" een gebroken klank ons
oor tegenkomt.
DROOMBEELD
Houdt duister sluipend U omvangen ?
in elke vezel heeft verlangen
naar U zijn klauwen vast genet.
Mijn oogen, blind van angst
nu gij gegaan zip t,
vinden, na aan den dood,
waar gij gebed ligt
in den killen schoot
van blauw kristallen licht,
uw nachtlijke verlatenheid
als het schaduwdeinen
mijner eigen leden.
Anderzijds komt de zeer gevoelige mensch, die zich van Elro noemt, somwijlen
niet boven zijn sensaties uit. Hij bezingt dan niet „de aarzeling" maar „de aarzeling
van van Elro" en gij kunt in menig gedicht den dichter ontmoeten niet in zijne
persoonlijkheid, maar in de begrenzing zijner individueele gevoelens.
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Zoo is van Elro de dichter van een dubbele spanning. Primair ondergaat hij de
spanning van verschijnsel en verschijning secundair de spanning van overgave
en vlucht. Het smartelijke nu is, dat deze twee spanningen niet identiek, nog niet
identiek zijn.
Zoo vindt gij in het werk van van Elro verzen van groote subtiliteit naast werk,
waarvan de vaart niet stroomt, maar hokt.
Maar hieruit wordt tweeerlei geboren.
Ten eerste, dat van Elro bijzondere belangstelling wekt. Want wanneer het hem
gegeven wordt, dat zijn innerlijke gespletenheid gaat coOrdineeren met de spanning
van buiten — zoo zal hij uitgroeien tot de belangrijkste persoonlijkheid der nieuwere
literatuur.
Ten tweede : de verwachting rijst, dat de botsingen der beide spanningen een
meer psychischen (d.i. naar de bewustwording toe) loop nemen, dan een poetischen.
Waaruit voort zou vloeken, dat van Elro meer prozaist dan poeet zou worden.
Nog is dit laatste proces in den dichter niet voleindigd. Immers de spanningen
worden van een goed deel nog doorleeft op het terrein des sexueelen levens, waar
de geslachtsdrift heerscht. En de „drift" neemt oorsprong en meesten loop in
het onbewuste.
Vandaar, dat twee vrouwen uit den bijbel zoo zeer in het centrum staan van van
Elro's aandacht namelijk Magdalena — de zondares — en Maria — de door
den Eeuwige bevruchte.
Magdalena — zij wenkt van Elro als eene toekomst, die hij begeert. Lees zijn
Magdalena I en II.
Zij slaapt bij kramers en soldaten
verstooten en tersluiks begeerd,
en weet zich voor een paar ducaten
in alter eeuwigheid onteerd.
Haar lijf ligt aan den avond open :
een vijver-spiegeling der maan.
maar zij vloeken hun wufte koopen,
als zij verzadigd van haar gaan.
Zij slaapt bij kramers en soldaten :
een roos van ruw-ontblaard genot,
met elk ontwaken meer verlaten
en dreigender bespot
Mijn dartel hart kromp aan den vloer
ontbondt gij zelf miin zwaav'len haren ?
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Hoe zou uw zegen mid bewaren,
een in den dood gevloekte hoer ?
Was het tusschen mijn grage handen
uw eigen stile bleeke voet ?
of enkel 't merkmaal dezer schande,
die mij voor dwazen buigen doet ?
Gij liet mij als een kwezel achter
onder den steenworp van hun spot,
en toch. . . . mijn leed werd eindloos zachter,
nu 'k u begaan weet met mijn lot.
Maria, zij is voor den dichter het beeld van zijn heden. Hij ziet in haar het
leed dat hem drukt. Want voor van Elro is Maria de vrouw, die onvruchtbaar is
onder de bezetenheid door den tijd, maar vruchtbaar onder de schaduw van de
Eeuwigheid.
Zoo is „van Elro" dan de worstelende dichter, dat wil zeggen, hij de begaafde
worstelt met zijn dichterschap, hij is als Jacob in Pniell.
En de toeschouwer ziet ademloos den strijd aan hopende, dat deze dichter nog
eenmaal als „geteekende" Triumphator het strijdperk zal mogen verlaten.

HEETE MIDDAG
DOOR

G. KAMPHUIS.

Heete middag walmt door hooge straten —
Heesche straat door iedereen verlaten —
Droge luchten gaan zwaar van asch en vuur,
Schroein zengend schor van eeuwig wreede duur.
Looden zwarte schaduwen van 't uur
Zijgen zindrend langs heetharde muur,
Spellen mat de komst van koele avond
Met lisplende wind de middag lavend.

ALBERT EN DIEN EKE
DOOR

WILMA.

De Grootmoeder van Albert met haar spierwitte hoofd gebogen over het grove
naaiwerk, dat menschen uit de stad haar opdroegen, en naast dat witte hoofd het
donkerbruine van Albert's moeder, in spanning van ijver over het fijnere werk, dat
altijd of moest.
's Morgens en 's middags en 's avonds zaten ze tegenover elkander aan de taf el,
die vlak voor het venster geschoven stond, opdat ze zoo lang mogelijk licht zouden
hebben op hun bezige handen.
Als de zon in de kamer scheen, lag er over het hoofd van de moeder een sluiertje
van goud, de kleine, bleeke Grootmoeder droeg een zilveren kroontje.
Ze wisselden geen noodelooze woorden. Als Albert er niet was, werd de stilte
waarin zij leefden alleen verbroken door het regelmatige snorren van de naaimachine, het plotselinge klikken van een schaar, of een opmerking over het werk.
Verder was tusschen hen het woordenlooze spreken van twee menschen, die
elkander door en door kennen en samen veel doorle len.
Hun huisje was 't laatste in een armoedige stadsvoorstraat ; maar daardoor was
't ook het begin van de vrijheid. Want in plaats van de lage, vervelooze huizenreeks,
begon een breede beukenlaan door de open heerlijkheid van het korenland naar de
heuvels heen te trekken, die heel in de verte steil uit den Enkrand opsprongen, om
aan de andere zijde langzaam of te dalen naar de bosschen en de ongemeten heidevlakten, die daarachter wegdroomden naar den horizont.
Aan den akkerrand lagen de boerderijen met hun bronzen daken, en hooischelven in kransen van eik- en lindeboomen.
Albert's moeder keek soms even verlangend van haar werk op naar de groene
schemering tusschen de beukestammen, dan arbeidde ze weer ijverig voort om
het brood te winnen voor haar jongen, die leeren moest, omdat hij zoo goed
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leeren kon .. zoo buitengewoon goed........................ Tot zoover
spraken de moeder en de grootmoeder het een enkele maal tegen elkander uit,
het overige velden ze aan zonder woorden.
Als ze het hardop zeiden, zou het verdriet van hun leven misschien weer gestalte aannemen en een schaduw werpen over Albert's kinderbestaan.
Ze wisten niet, dat in hem toch heel vaag de herinnering leefde aaan een vreemden, langen man in een grooten twin met bloemen.
Op een dag was die man verdwenen.
Daarna was alles veranderd.
De bloemen wilden niet zoo mooi meer bloeien, er groeide gras in de paden
en veel van de meubels gingen het huis uit.
Toen was er voor Albert een tijd gekomen van verwarrend kinderleed, tot er
°peens weer lets anders was gebeurd.
Dit huisje, met moeder en grootmoeder, de school in de stad, waar hij iederen
morgen en iederen middag heenstapte met andere jongens, de boekentasch op
den rug.
Als hij thuiskwam, zat Grootmoeder voor het venster naar hem uit te zien ;
het naaiwerk was op zij gelegd en de tafel naar het midden van de kamer geschoven.
Moeder liep af en aan, en als ze eindelijk aan tafel zaten mocht hij vertellen.
Moeder en Grootmoeder luisterden en lachten en knikten elkander toe.
Op vrije dagen snuff elde hij in oude boeken op zolder, of zwierf alleen door
pie velden.
Moeder en Grootmoeder naaiden maar voort ; altijd zag hij hun hoof den gebogen over werk, dat af moest.
Z(5•5 grifte zich het beeld van die beiden dan ook in zijn kinderverbeelding en
daaromheen begonnen zich vage gedachten te spinnen, dat er altijd lets in het
leven was, dat af moest zijn, met het even vage bewustzijn, dat het altijd lets
voor hem was, waaraan moeder en grootmoeder arbeidden.
Toen Albert acht jaar was, kwam er nog een wezentje in zijn wereld klein
Dieneke van den boer uit het Zwarte Paard.
Het Zwarte Paard was een van de hofsteden aan den uitersten akkerrand. Ze
stond met den rug tegen een met hakhout begroeiden heuvel en keek over de
velden naar de stad. De boer was trotsch op zijn hofstee en trotsch op zijn flinke
vrouw en zijn eenig deerntje, Dieneke.
Het leven was goed op het Zwarte Paard.
Met de kerk bemoeide de boer zich niet, omdat de kerk niet naar hem toekwam.
Hij had Dieneke laten doopen en daarmee had hij voorloopig zijn plicht gedaan.
Then de boerin Dieneke voor 't eerst naar school bracht, liep ze even aan bij
Albert's moeder, die wel eens naaiwerk voor haar deed.
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„Wil ie mien deerntje mee naar school nemme, Albert," vroeg ze, „ie zult wel
goed op mien deerntje passen ?"
En daarmee was de zaak afgedaan.
Albert was trotsch op het vertrouwen, dat hem werd geschonken, en sedert
dien tijd leefde Dieneke ook in zijn wereld met moeder en grootmoeder en de
boeken.
Alle andere menschen stonden daarbuiten ook de schoolkameraden ; hij was
met iedereen goed, maar binnen zijn vesting kwam niemand.
Zijn moeder had er verdriet van. „Het komt omdat zijn vader ons verlaten heeft,
en niet meer goed kon maken, wat hij misdeed, omdat de dood daartusschen is
gekomen," dacht zij, „nu woont hij met twee oude vrouwen in een zorgenhuis
en de schaduw, die daardoor over hem ligt is de oorzaak, dat hij zich vreemd
voelt tusschen andere kinderen."
Maar Albert was toch een vroolijke jongen, vooral sedert hij Dieneke had, om
voor te zorgen. Het kleine ding gaf hem heel wat te stellen onderweg naar school.
Ze rukte zich op de gevaarlijkste punten van hem los, ze klauterde op de leuning
van de grachtbrug, of stak haar hoofdje tusschen de spijlen, ze rende achter alle
wagens aan en liep alle openstaande winkeldeuren binnen.
Als ze school moest blijven omdat haar bewegelijke mondje wat al te veel geklapt
had, moest hij op haar wachten en later, toen ze groot genoeg was om alleen te
gaan, bleef hij toch op haar wachten op den hoek van de straat, tot ze met een
vuurroode kleur uit school kwam vliegen. Dan renden ze hand in hand naar huis.
Op de vrije Zaterdagmiddagen was Albert altijd in het Zwarte Paard. Dan
hielp hij den boer op het land, of met de verzorging van het vee hij bezemde het
erf schoon en harkte de tuinpaden aan voor den Zondag.
Als de dagen lang en warm waren, zat hij 's avonds met Dieneke op den heuvel,
en vertelde geestdriftig van wat hij in de oude boeken gelezen had ; meestal
van ridders, die op avontuur uittrokken en schoone jonkvrouwen uit betooverde
kasteelen verlosten.
Dieneke vond het prachtig, tot ze soms midden onder 't vertellen opsprong en
wegholde, hem teleurgesteld achterlatend.
Hij vond haar dan meestal achter een eikenstruik gekropen en ging goedmoedig
in op haar voorstel om krijgertje of verstoppertje te spelen, of het spelletje, dat
ze zelf bedacht hadden en dat ze „ie en ikke" noemden.
je kon dat spelletje van of den heuvel op honderd verschillende manieren spelen,
want je kon er over alle velden heenzien, tot aan de stad toe. De spoorlijn met
-de telegraafpalen sneed ze in twee helften.
De eene helft was van Dieneke, de andere helft van Albert.
Als het koren op schoven stond, telden ze wie de meeste schoven had, en altijd
won Dieneke het spel ; want als Albert merkte, dat aan zijn kant de schoven
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dichter opeen stonden, kroop hij naar Dieneke's andere zij en had dan vanzelf
de minste.
Ze telden de wolken, ze telden de kippen, de witte en de bruine, die van het erf
het afgeoogste korenland kwamen afpikken, de witte waren altijd van Dieneke, de
bruine van Albert.
Als ze 'n poosje gespeeld hadden, keerden ze weer tot de verhalen terug, totdat
Dieneke naar bed geroepen werd.
Toen Albert dertien jaar was, stierf de oude Grootmoeder.
Over de vastgesloten lippen van de moeder kwamen nu nog minder woorden,
maar de arbeid van haar denken werd intenser en haar luisteren dieper.
Voor Albert zelf kwam nu ook de groote verandering. Hij mocht naar de Burgerschool, om later in 66n van zijn geliefkoosde vakken door te gaan studeeren.
Als hij thuis kwam, zat zijn moeder voor het venster naar hem uit te zien zoo
stil, alsof ze daar den heeler morgen en middag al op hem had zitten wachten.
Toch, bij een van die gelegenheden merkte hij, dat het mooie, gouden sluiertje
over haar hoofd, sterk begon te verbleeken en dat haar gezicht zoo klein en wit
werd als dat van Grootmoeder.
Toen begreep hij opeens, dat het tijd begon te worden, dat haar bezige handen
wat rust kregen.
Hij ging zoo hard aan 't werk, dat hij in zijn magere jongenslijf nauwelijks krachten genoeg kon zamelen om het leven te houden.
Hij dacht niet meer aan zichzelf, hij keek maar naar de moeder.
Als ze aan tafel zaten of 's avonds voor het naar bedgaan, vertelde hij haar
alles van zijn groote toekomstplannen. Hij vertelde zich uit.
Heel zijn jonge ziel lag voor haar open, als voor God.
Dat kwam ook, omdat ze zelf nooit vertelde of zelf veel sprak, alleen maar
luisterde.
Als een Goddelijk geheim was het luisteren in haar geboren door den levensnood.
Ze stoorde hem nooit in zijn spreken, ze kwetste hem nooit met haar vragen.
Haar luisteren was antwoord geven ; onder haar klare oogen lost en zich in hem onder
t t spreken de moeilijkheden op ; wat hij half gezien had, won onder 't vertellen
aan haar, in klaarheid, en zoo knoopte zich in zijn jongensziel de eerbied en de
liefde voor zijn moeder samen met den eerbied voor den vrouw.
Hij kon nooit begrijpen, hoe zijn kameraden het dorsten te wagen, minderwaardige
grappen te verkoopen over de meisjes en de vrouwen, die zij kenden. Voor hem bestond alleen de moeder en Dieneke uit het Zwarte Paard. Als hij aan Dieneke dacht,
zag hij haar in het licht van de beschermende goedheid, die van zijn moeders wezen
uitstraalde.
Over een ding sprak hij nooit met haar : de herinnering, die in hem dwaalde
aan een twin met bloemen en aan den langen man, die zijn vader geweest was. Hij
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dacht er trouwens maar zelden aan. Soms dook ze midden onder zijn spreken plotseling op, maar met zulk een vreemd aanschijn, dat hij haar nauwelijks opmerkzaamheid schonk, totdat haar bij de groote gebeurtenis in zijn leven, zijn glansrijk
eindexamen, den sluier werd afgerukt. Hij kwam de kamer binnen, triomfantelijk
en stond voor haar in zijn slanke rechtheid, den overwinnaarslach op zijn gezicht.
Zij zat op haar gewone plaatsje voor het venster, maar ze glimlachte niet,
ze omhelsde hem niet, ze zat er als iemand in pijn gebonden, en keek hem
maar aan.
Hij stond een oogenblik ontsteld, toen snelde hij op haar toe en sloeg zijn arm
om haar schouders als toen hij nog een kleine jongen was.
Dat deed opeens haar zwijgen voor hem breken, eerst in enkele stamelende
woorden..
.. zoo precies was je vader........."
„zoo.
Hij zag haar pijn, en zat al naast haar met haar hand in de zijne, en toen brak
de stroom door. Heel de geschiedenis van haar liefde en van haar lijden vertelde ze hem. Hij sprak geen woord, hij luisterde maar, zooals zij altijd naar hem
geluisterd had, en aldoor sterker en heerlijker onder haar spreken rees voor hem
de gestalte van de moeder. Achter de zwarte herinnering rees ze met een klaarheid,
die eindelijk al het donker verslond ; en de gelofte van zijn leven werd van dat
oogenblik af de gelofte van trouw aan de moeder.
Hij had een gevoel alsof hem op dat oogenblik een taak op de schouders werd
gelegd, alsof hij iets goed te maken had in het leven aan de vrouw, aan de moeder,
en of zij hem door dit vertrouwen den ridderslag gaf.
zijn ridderdienst zou voortaan zijn voor de moeder.
Zoo groeide voor Albert het sprookje tot werkelijkheid.
Op zijn jongensgezicht kwam een trek van kracht en vastberadenheid, die daar
vroeger nooit geweest was, en in den eerbied voor zijn moeder ontbloeide de eerbied
voor ieder meisje, voor iedere vrouw, waarmee hij in aanraking kwam.
Dieneke zag hij in den tijd, die nu voor hem was aangebroken, maar zelden.
Ze liep de klassen door en toen ze de laatste achter zich had, legde ze voorgoed
haar leerboeken ter zijde, want er werd nu op haar gerekend met de bezigheden
op de boerderij.
Maar Dieneke hield niet van werk, dat haar handen verruwde ; ze bedelde zoo
lang tot ze toestemming kreeg om bij Albert's moeder het naaien te leeren.
Dat gaf een groote verandering in het stifle kamertje, want Dieneke's radde
tong had het klappen nog niet verleerd en Albert's moeder bond met haar stilzijn een ander nooit tot zwijgen.
Ze luisterde op haar gewone, rustige manier, lachend, hoofdschuddend soms, en
telkens als ze Dieneke aankeek, dacht ze : „Albert.... en Dieneke...." Ze waren
immers van kind af samen geweest ! Maar nu was Dieneke in ieder geval nog Wel
te Jong !
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Op mooie Zondagen wandelde ze dikwijls met Albert de Lange beukenlaan door
naar het Zwarte Paard.
Zij bleef dan bij de boerin op de bank voor het huffs zitten in Zondagsche rust,
terwijl Albert met Dieneke door de bosschen en over de heide zwierf.
Hij vertelde van zijn studie en zijn plannen voor de toekomst, Dieneke vertelde hem van haar idealen. Tot zijn groote verbazing bemerkte hij Coen, dat al
die idealen opgebloeid waren in haar romantisch hartje uit de riddergeschiedenissen,
die hij haar had verteld. In haar leven op de eenzame boerderij aan den rand van
de beboschte zandbergen, met de wijde velden voor zich en de stad in 't verschiet,
had zij zich uit die oude geschiedenissen een phantasiewereld geschapen, die bevolkt was met kleurige beelden uit den ouden tijd.
Het viel hem ook op, dat ze eigenlijk niet$ meer had van het boerendeerntje
van vroeger. Ze had met de boerenkleeding haar boersche spraakje afgelegd en
als hij haar nu een enkele maal bezig zag met het schuren van de melkemmers
of het voeren van het vee, leek ze voor hem op een van de gevangen prinsessen
uit het sprookjesland.
Ze was mooi geworden, Dieneke.
Toch openbaarde zich soms iets in haar wezen, dat hem onrustig maakte.
Hij zag, hoe het dartele, onberekenbare van vroeger langzaam aan verdween;
maar achter de stage hunkering in haar oogen, als ze naast hem op den heuvel
zat met haar elleboog op haar knie, haar hand onder haar fijngevormde kin, terwij1
ze met gedempte stem praatte over het leven, zooals zij het zich dacht, voelde hij
al de onberekenbare wildheid van haar onstuimig hartje geborgen, als een hoop
brandstof, die door een vonk in lichtelaaie vliegt.
„Maar zoo is het niet, zoo is het leven niet," wou hij telkens zeggen.
Had Dieneke dan niet begrepen, dat het leven zoo niet was ? zooals hij dat bijtijds ook had begrepen ?
Was voor haar het leven stil blijven staan, terwij1 het hem had meegenomen
en rijp gema Act ?
Hij was bang haar ruw te storen en trachtte haar tot de werkelijkheid te roepen
door op zijn beurt te gaan vertellen van zijn harde werken, om zijn moeders
zorgen zoo gauw mogelijk te kunnen verlichten ; hij vertelde van den zwaren tijd
en van den nood in andere landen ; ze begreep hem niet.
Albert was suf en vervelend en ouwelijk geworden Wat had je tegenwoordig
aan Albert !
De verandering, die zich in Dieneke's wezen voltrok, ontging ook aan de
moeder niet.
Ze vond Dieneke over 't geheel stiller, aandachtiger, meer zooals zij haar zich
wenschte, maar als ze Albert's naam noemde, merkte ze, dat het meisje zich
onverschillig afkeerde.
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Ze wist niet, dat Dieneke's gedachten heimelijk een gansch andere richting uitgingen naar Leendert van den smid, een knappen jongen met zwart krulhaar en
glinsterende oogen.
Dieneke was eens met haar vader naar de markt geweest, de Bruine had onderweg een hoef verloren en zij had den Bruine naar den smid gebracht ; de Bruine
was zoo mak als een lam.
Terwij1 ze hem bij den teugel hield, had ze bewonderende oogen op zich gevestigd gezien.
„Ben je van den boer uit het Zwarte Paard ?" had de knecht van den smid
gezegd ; „het paard ken ik, dat is al meer hier geweest, het meisje nog niet."
Ze had gelachen en gezegd, dat een smid ook geen schoenmaker was, maar hij
had verder gevraagd, terwij1 hij den voet van 't paard in zijn hand steunde, of
ze thuis was, en of ze nooit in de stad kwam.
Ze vertelde, dat ze naaien geleerd had bij de weduwe Bergman.
„ja, die kende hij, daar gingen zijn zusjes nu ook been ; ze moest eens kennis
maken met zijn zus;es.
„Vind je 't prettig, om naar de markt te gaan," vroeg hij tusschen 't klinken
van de hamerslagen door.
„En of ...... 't is mooi in de stad."
„Mooi.. I" zei hij verachtelijk, terwiji hij na den laatsten slag den voet van
het paard losliet, „dit is geen stad ! Moet je in Amsterdam komen I of in Rotterdam ! Bah ! 1k ga 't volgend jaar naar Amsterdam, en naar 't buitenland wil
ik ook Wat is dat hier voor een land !"
Zoo had hij gepraat en gezegd, dat ze zoo'n knap deerntje was en gevraagd, hoe
ze heette hij heette Leendert zoo heetten zijn vader en zijn grootvader
ook — en toen ze met den Bruine weg ging, voelde ze, eat hij haar nakeek. Ze zag
nu, dat alle menschen haar nakeken, omdat ze zoo'n knap deerntje was.
Albert zou nooit zoo iets zeggen ; hij zag het met eens
Toen ze thuis kwam, was haar heele wereld opeens levend geworden van een
persoon, 'n naam eigenlijk nog maar : Leendert.
„Leendert." Dat hoorde ze zichzelf telkens zeggen, de naam was haar op 't oogenblik genoeg. Achter dien naam moest zich een wereld van geluk verbergen. Ze
durfde zich sours nauwelijks bewegen uit vrees den schat, dien ze daarachter
wist, te zien verminderen. De naam was het begin. Ze wou wel altijd bij het begin
blijven staan, om nooit aan het eind te kunnen komen.
Maar langzaam ging toch vanzelf de deur van de schatkamer open ; Leendert
stootte zelf ietwat ruw de deur open, dat romantische gedroom beviel hem niet.
Dieneke was mooi en Dieneke moest van hem zijn, en daarom zorgde hij wel,
dat Dieneke hem telkens weer zag. In de stad, dicht bij 't huis van de
weduwe Bergman, in de beukenlaan, tusschen de heuvels. Er kon nu geen markt
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dag voorbij gaan of Dieneke zag Leendert ; er passeerde geen Zondag, of Leendert zwierf in de buurt van het Zwarte Paard en ze wist, dat hij om haar daar was.
Opeens vond Dieneke het niet zoo prettig meer om naar de weduwe Bergman
te gaan, omdat ze eigenlijk altijd maar aan een ding dacht haar ontmoeting
met Leendert, straks misschien weer ; hij was 's avonds nu dikwijls in de beukenlaan
als zij bij moeder Bergman geweest was. Ze durfde haar niet goed meer in de oogen
zien. Als ze haar aankeek, was het of haar oogen altijd lets zeiden over Albert.
Wat had zij met Albert te maken ! en ze voelde soms lets van wrevel in zich
opkomen tegen zijn moeder, omdat die haar verhinderde zich ongestoord over te
geven aan haar phantasieen, waarvan Leenthrt hit middelpunt was, en toen Albert
op een Zondagmiddag naar het Zwarte Paard kwam en Dieneke vroeg, met hem
naar de heuvels te wandelen, wendde ze hoofdpijn voor en weigerde.
,,Ie motte ons Dieneke mar met vree laten", zei de boerin ; „ons Dieneke is
den lesten tied zoo vremd. Da kunt, as die deerntjes grooter worden, dan hebben
ze van alles ien 't heufd,"
Maar een volgenden keer had Dieneke toch weer spijt, dat ze zoo tegen Albert
geweest was ; toch wachtte ze zich wel lets tegen hem te zeggen.
Vroeger vertelde ze hem alles ; nu kon dat opeens niet meer.
Met Leendert kon je praten ; of liever, Leendert kon vertellen ! Want als zij hem
begon te vertellen van haar phantasieen, lachte hij haar uit. „Dom gansje, wie heeft
je dat in 't hoofd gebracht ! Dat zijn allemaal bakerverzinsels. Neen, dan zal ik je
eens wat anders vertellen.. .." en dan kwam hij voor den dag met wat hij in de
boeken gelezen had over het leven in de stad, van de groote luchtvaarten en ontdekkingsreizen, dat was nog eens leven ! en zoo wilde hij later ook leven !
Langzaam verbleekte dan ook de glans van de prachtig-geharnaste ridders en
van de jonkvrouwen op de sterke kasteelen, — bij Albert was de glans ook verbleekt, — maar hij zette zich bij Dieneke niet om in lets anders, in de heerlijkheid van
het worstelen midden in het leven, waardoor het even mooi werd, ja nog wel mooier
dan het mooiste sprookjesbestaan ; Fij haar had er alleen een wisseling van kleuren
plaats ; de oude ridders werden Leendert ; Lanceloet was Leendert, de Zwanenridder was Leendert, Ulyssus op zijn zwerftocht was Leendert ; en zij .... was
beurt om beurt Elaine of Elsa of Penelope .... Maar ze sprak er niet meer over,
omdat ze wist, dat Leendert daar toch niets van zou begrijpen. Ze was gelukkig
in haar wereldje en Albert verdween langzamerhand geheel uit haar denken.
De boer en de boerin merkten eindelijk wel hoe het met hun Dieneke stond,
want Leendert werd hoe langer hoe driester.
Ze spraken er over met Dieneke en eischten, dat het tot een openlijke vrijage
zou komen. Leendert was boos, weerstreefde, zonder dat Dieneke begreep, waarom maar schikte zich ten slotte.
Veel liever hadden de ouders gezien, dat het Albert was geweest, maar Dieneke
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hield vast, dat het Leendert moest zijn en geen ander ; hoe meer haar ouders haar
lieten voelen, dat ze andere verwachtingen voor haar gekoesterd hadden, en hoe
duidelijker het bleek, dat Leendert haar niet meer zoo graag mocht lijden, seders
haar ouders hem gedwongen hadden, zich te verklaren, hoe dichter Dieneke zich
tegen hem aan drong. ze kOn hem niet meer missen !
Bij Albert had ze zich altijd rustig en prettig gevoeld, maar bij Leendert voelde
ze het leven zoo wild en heerlijk door zich heen stormen, dat ze er zelf wei eens
bang voor werd.
Als hij weg was, voelde ze een groote lusteloosheid en matheid over zich heen
komen, maar als ze dan even Albert's naam noemde, als even Albert's naam als
een waarschuwing in haar werd genoemd, schudde ze haar mooie, spijtige hoofdje..
„Neen, Leendert.... en geen ander !" —
Veertien dagen nadat Dieneke openlijk met Leendert ging, kwam Albert thuis.
Het was een koude Octoberdag. De ijsvarens bloeiden den heelen morgen op de
ruiten, zoo felle vorst was er plotseling ingevallen.
De zon scheen bleekjes in de straat en bekortte haar weg iederen dag wat meer
Albert's moeder zat met een grooten doek om bij de kachel. De plotselinge koude
had haar aangegrepen. Albert bleet bij haar; ze praatten samen over het werk en over
zijn studie.
Opeens zei de moeder : „Weet je 't al van Dieneke !"
Hij schrok even op. „Wat, van Dieneke ?"
„ze is verloofd met een knecht van Jurgens op de markt, dien kn appen, donkeren
jongen ; ze schijnen elkander al lang in stilte te hebben ontmoet," en aldoor, terwijl
ze sprak, bespiedde ze angstig zijn gezicht.
Hij zat een pons stil voor zich heen te kijken.
„Dat ze me daar niets van gezegd heeft," zei hij opeens, terwiji hij zijn hoofd
schudde.
Zij voelde opeens een groote gerustheid over zich komen. Als hij lets van dien
card voor Dieneke gevoeld had, zou hij, misschien, zonder zich daarvan bewust te zijn, bij haar het intultieve weten er van verwacht hebben, en niet verwonderd geweest zijn, dat ze hem daarover niet had durven spreken.
Met zijn vraag van verwondering maakte hij opeens den afstand openbaar. Hij
was ook ver weg en als Dieneke geweten had, hoe ver, zou ze het hem misschien, jazeker gezegd hebben, want Albert was altijd haar vertrouweling geweest.
Toen de schemering viel, stond hij plotseling op.
„Ik ga toch nog even naar 't Zwarte Paard, moeder, u zult u niet alleen voelen,
is 't wel ? ik ben gauw terug". zijn toon was ongewoon teeder, wat bewoog zich in
zijn ziel ?..
Met groote stappen liep hij door de Beukenlaan in de richting van de zandbergen. Hij hoopte Dieneke nog alleen te vinden. Hoe donkerder het werd, hoe
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minder kans hij had. Op 't laatst begon hij te rennen. Hij zag, hoe het donker
bronzen dak van de boerderij al samen begon te smelten met het goudbrons van
den heuvel daarachter. Bij het poortje in de haag schemerde iets roodachtig tegen
het doffe beukengoud.
Hij hield zijn schreden in, het rood werd heller.... het was Dieneke, Dieneke
in een opzichtigen vlamrooden mantel. .. ... ze stond er naar iemand uit te zien I
Hij voelde geen afgunst, enkel onuitsprekelijk medelijden. Dieneke.... in een
rooden mantel.... wachtend op iemand in de koude winterschemering. Het was,
of hij opeens in felle pijn doorvoelde dat er angst woonde in dit roerlooze wachten.
Hij overwon zijn schuwheid en liep haastig op haar toe.
„Ik ben het maar, Dieneke," zei hij, „je wachtte zeker op Leendert, maar het is
zoo koud, je moest liever naar binnen gaan."
„ja," schrok ze, en toen stamelde ze iets van.... „willen vertellen, al eerder . ."
„Het hindert niet, Dieneke, moeder heeft het me nu verteld." .... toen hoorden
ze voetstappen op den klinkenden weg....
„Daar is Leendert !"
Albert voelde zijn medelijden groeien. „Weet je wat, Dieneke, ik ga over den
heuvel weer naar huis, Leendert zou het misschien niet begrijpen ; als ik weir
in de stad kom, zoek ik je eens op met moeder."
Hij was al heen. Dieneke voelde opeens iets stil worden in haar onrustig hartje.
Heerlijk, dat Albert er was. Niemand was zoo goed als hij.
De winter was lang en koud. Tot het einde van Maart duurde de winter.
Toen volgde er een dor voorjaar met felle, uitdrogende Oostenwinden.
Er was geen Lentegevoel, geen kracht bijna om te leven voor de aarde.
Wat er opschoot was schraal en kleurloos, de weiden hadden midden in Mei nog
bijna niets van hun wintersche bleekheid verloren. De boomen kwamen maar niet
in 't blad, er bloeiden geen veldbloemen langs de wegen.
In dien tijd van armoede en verlangen leed Dieneke haar groote nederlaag.
Misschien had haar onrustig hartje te sterk naar de Lente verlangd ! De dagen
waren zoo zonloos geweest en de aarde zoo dor ! Er lag een groote, bleeke moedeloosheid over het leven, je kon wel duizend dingen bedenken, om de menschen
te laten begrijpen, hoe het kwam, dat Dieneke zoo'n nederlaag had geleden.
De houding van Leendert bij voorbeeld ; die nooit meer zoo aardig geweest was,
sedert Dieneke's ouders hem gedwongen hadden, zich uit te spreken, terwijl hij
haar toch zoo aan zich had weten te binden, dat Dieneke niet meer buiten hem Icon.
Wie weer het ! Duizend dingen kon je bedenken, maar dat kon toch niets van
den smaad en de schuld van haar nederlaag wegnemen !
Op een eersten Junimorgen stand Dieneke bij de houten pomp, op het plaatsje
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bij het kannenrek. Ze keek naar den grooten vlierboom, die zijn eerste roomgele
schermen had opengespreid. De bijen zoemden, het leek vanmorgen voor 't eerst
op zomer.
De vlierboom had niet zoo van de armoede te lijden gehad, als de andere boomen
en bloemen als zij ook. Moe en dof stond ze bij de pomp rond te kijken. Ze was met
Leendert uit geweest en laat thuis gekomen. Haar gezichtje was spits en ze had
donkere kringen onder de oogen. Leendert was boos geweest, omdat ze er zoo
verflensd had uitgezien. Wiens schuld was het !
Ze schrok op van de scherpe stem van haar moeder en keek schuw naar het
open keukenvenster. Toen begon ze haastig met het uitschuren van de melkemmers. De vlierbloesems geurden, „eindelijk.... mooi...." dacht ze verward,. .
„ellendig, wat heb ik toch !"
De emmer glipte haar uit de handen en rolde rinkelend over het hellende
plaatsje naar den vlierboom.
„Dieneke dan toch !" waarschuwde de scherpe stem uit de keuken.
Ze nam den melkemmer weer op en schuurde voort.... Dieneke.... Dieneke,
bijna rhythmisch op den klank van haar eigen naam bewoog ze haar handen...
toen waren haar handen een oogenblik stil.
Dieneke.... Dieneke
„Ik ben Dieneke niet meer," dacht ze bitter.
. . . . Och, voor de menschen.... de menschen gaven er over 't geheel niet zooveel
om, zelfs als ze aan vader en moeder dacht.... maar voor Albert had ze toch
zoo graag Dieneke willen blijven tot aan den dag van haar trouw en nu was ze
Dieneke niet meer.
Ze zette den schoonen emmer op het rek en keek angstig rond.
„Dieneke," riep de moeder uit de keuken, wat dunde toch vremd ! mak toch
vort 1"
Toen begon ze zich te reppen in wanhopigen angst om niet weg te zinken in
die vreemde donkerheid, die ze vroeger nooit gekend had.
Waarom was Leendert zoo boos geweest ! Angst en donkerheid, zoodat ze geen
hand voor oogen meer kon zien.
Telkens moest ze haar hand tegen haar voorhoofd drukken om de duizeling,
die haar beving.
Wat was dat toch voor donkerheid, waarin ze zich plotseling gevangen voelde ?
Ze wou niet in de gevangenis ! Ze wou leven en werken en vroolijk zijn, misschien ontsnapte ze dan nog ! Waarom zou ze door die ame daad in de gevangenis
komen ? In de dagen en weken en maanden, die volgden, werd het leven voor
haar een ren om aan de gevangenis te ontkomen.
De moeder begreep niets meer van Dieneke. Ze werkte boven haar krachten, en
scheen van geen vermoeidheid te weten. Als Leendert kwam was ze zoo opgewonden vroolijk, dat hij vanzelf zijn ouden, hartelijken toon weervond," en zich
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heelemaal vrij voelde, omdat ze toch maar een vroolijk fladdertje bleek te zijn.
zijn vrijheid Wilde hij in geen geval prijs geven.
Van de over-spanning in haar vroolijkheid merkte niemand lets, en van haar
vlucht voor wat ze op dien Junimorgen even had ontmoet. Ze vluchtte hoe langer
hoe sneller, naarmate de angst dichter op haar aanjoeg, tot ze op een Zondagmorgen
in den herfst opeens stilstond omdat ze zi h achte haald wist. Toen was het uit
met haar we ken en zingen ; ze flap' e in elkaar doodmoe en het was voor een
oogenblik een soort van rust, dat er aan de wanhopige vlucht een einde was gekomen en dat iedereen nu gauw zou weten, dat ze Dieneke niet meer was, en dat
ze het nooit meer zijn zou.
Als een woest land strekte zich plotseling het leven voor haar uit, angstig dor
zooals de zomer geweest was.
Wat had het geholpen, dat er eindelijk regen was gekomen, die nog wat sluimerend leven uit den grond gewekt, en tot rijpheid had gebracht, er was toch
bijna geen zon geweest. De Noordenwind was door alle dagen en nachten heengevlogen, de mildheid van den herfst kwam te laat.
De winter stond onherroepelijk voor de deur zooals in haar leven de nood. Dat
voelde ze, toen ze op dien Zondagmorgen den heuvel achter het huis opklom, om
alleen te kunnen zijn met haar angst.
Ze zette zich op een open plek tusschen het hakhout ; haar vage oogen zochten
over de velden de stad. Hoe lang was 't wel geleden, sedert ze hier voor 't laatst
had gezeten ?
Toen moest 't voorjaar geweest zijn, want het koren was nog niet in de aar ;
toen was ze nog een kind. Nu waren de Akers al lang weer afgeoogst. De late
spurrie bloeide ; als dauw lag de bloesem over het land.
Ze zat met de handen in haar schoot, de stilte was eindelijk gekomen ; en nu
de stilte er was, kwam ook de verwondering en de schrik. Hoe was het mogelijk
geweest, dat ze Leendert toegegeven had.
En ze had niet eens verlangd naar het kindje, dat ze in zich voelde bewegen, en
dat was het aller- allerergste had Albert's moeder eens gezegd, toen er over een
meisje gesproken werd, dat in denzelfden nood geraakt was als zij. Het allerergste
was als je niet naar het kindje verlangd had.
In de verte regen de torens van de stad omhoog. Daar was Leendert. Wat moest
ze hem zeggen ?
Telkens als ze daaraan dacht, doorschokte haar een felle angst. Het aan Leendert
zeggen was veel erger dan het aan vader en moeder zeggen.
Vader en moeder zouden boos zijn, maar ze hielden veel van haar, en.... misschien.... hoefde ze het hen niet eens te zeggen.... Het ergste was Leendert....
neen t Och niet ! het ergste zou zijn, dat Albert het wist.
Ze barstte in onbedaarlijk snikken uit. Als hij het wist, zou hij haar niet aankijken
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hi} zou alleen maar heel zacht tegen haar doen. Ze schreide met haar voorhoofd
tegen haar opgetrokken knieen, tot ze de stem van haar moeder beneden aan
den berg hoorde.
Toen sprong ze op en veegde zich de oogen af. Met scherpe vlekken van tranen
op haar wangen kwam ze binnen. Die vlekken bleven daar den heelen dag branden
en werden rooder en scherper, toen Leendert kwam.
Hij was eerst opgewonden, plagerig, vroolijk, later raakte hij uit zijn humeur,
omdat Dieneke zoo stil was en verweet haar, dat ze niet zoo mooi meer was als
vroeger. Dieneke was telkens op 't punt in tranen uit te barsten. Leendert ging
vroeg weer naar hues.
Toen hij weg was, spraken de boer en de boerin er samen over, dat het langzamerhand tijd werd om aan trouwen te denken. Ze konden Dieneke een aardig
penninkje meegeven, waarom zou ze langer wachten.
Ze besloten er met Leendert over te spreken, den eersten den besten keer, dat hij
weer op. 't Zwarte Paard kwam.
Maar Leendert kwam die week niet meer, en ook de daaropvolgende niet.
Dieneke liep met donkere angstkringen onder de oogen rond en toen hij de
derde week nog niet verscheen, ging de boer naar de stad.
Daar hoorde hij, dat Leendert ver weg was getrokken, heel naar Amerika.
Dat had hij al lang in den zin gehad.
— De boer was woedend. Dus met zijn Dieneke, had de schavuit zich alleen
maar vermaakt, met zijn Dieneke.... Hij schold, toen hij thuiskwam op zijn vrouw,
en zijn vrouw schold op Dieneke, die bij het venster kousen zat te stoppen.
Ze zei geen woord terug, hield alleen maar op met haar werk.... het was of
haar hart een ijsklomp werd, en of van binnen de koude in haar opkroop, naar
haar hals, naar haar gezicht, haar oogen, haar handen..........
Haar vader en moeder keken haar ontsteld aan.... zoo wit werd Dieneke.
Maar plotseling keerde ze zich af, en zocht in den stopmand naar haar kluw
sajet ze rolde een langen, langen draad af.
Over haar gesloten lippen kwam Leendert's naam niet meer.
(Slot volgt).

ENGELSE LETTERKUNDE.

John Galsworthy. Escape.
„Escape" van de bekende Galsworthy heeft in Londen deze winter voile zalen.
in een proloog tracht de schrijver ons duidelik te maken, hoe kapitein Denant,
buiten z'n schuld, wegens doodslag tot vijf jaar tuchthuisstraf wordt veroordeeld.
In het stuk zeli volgt dan, over negen episoden verdeeld, Denant's poging tot ontsnapping. Tijdens een mist weet hij de bewaker te verschalken (I). Alleman wordt
aan 't werk gezet om hem te vangen. Twee bewakers hebben een touw gespannen
over een weg. Denant komt, een worsteling volgt, maar op 't laatste ogenblik blijkt,
dat de ene bewaker, misleid door de duisternis, zijn collega wil inrekenen inplaats
van de ontsnapte gevangene (II). Dertig' uur later komt Denant onder 'n bed vandaan in 'n damessiaapkamer. 'n Moeilike positie, maar het gentlemansgevoel in hem
weet de dame voor zich te winnen, zij staat toe, dat hij zich scheert, en helpt hem
tenslotte ontsnappen, in 'n oude regenjas en met 'n oude hoed van haar man, gewapend met vistuig (III). 't Volgende bedrijf speelt aan de rivier. Denant zal gaan
vissen. 'n Oude heer, klaarblijkelik een toerist, maakt een praatje. 't Is een gewezen
rechter, hij herkent aan de kleding de ontsnapte gevangene, plaagt hem wat, maar
belooft te zwijgen (IV). 'n Gezelschap van vier zit te picnicken, 't zijn 'n winkelier,
z'n vrouw, z'n zuster en 'n scheepskapitein. Denant komt voorbij, vraagt hen de
weg, biedt hen de gevangen vis aan. 't Gesprek komt op de ontsnapte gevangene en
't gezelschap vindt, dat hij al lang had moeten zijn opgehangen. Moordenaars etc.
maken de wereld maar onveilig. Denant pikt eerst op handige wijze wat brood in,
en vervolgt dan z'n reis — in de Ford der picnickers ! (V). Volgend toneel. 'n Echtpaar. De vrouw heeft 'n steentje in haar kous, trekt die uit. Juist komt Denant er
aan, vraagt hen de weg. Beiden, man en vrouw, zijn 't er over eens : 't was een heer,
hoewel wat nonchalant in kleding. Hij keek zoveel mogelik de andere kant uit,
toen hij zag dat de vrouw een van haar kousen had uitgetrokken. Een politieagent
komt op, met fiets. Is hier niemand voorbijgekomen ? 'n Heer in 'n Fordje vroeg
de weg. Maar dat was de ontsnapte! 'n Ogenblik later is Denant er weer. De gewezen
weg is te steil voor de auto. Is er een andere ? De man, in lafheid trouw aan de wet,
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wil Denant overleveren, maar de vrouw helpt hem, biedt hem aan, in de auto mee
te rijden tot door 't naaste dorp. Als er een dame in de auto zit, zullen ze de
wagen niet herkennen. De man verzet zich. Denant dreigt. En heeft daarmee de
grenzen der gentlemanlike persoonlikheid overschreden. „Je moest nu maar liever
gaan," zegt de vrouw. Denant bekent schuld, gaat, alleen. (VI).
De volgende episode speelt in 'n steengroeve. Denant ligt te slapen. Twee arbeiders vinden hem. Een ervan gaat de pachter halen. Deze komt, met 'n klein meisje
De boer wil hem uitleveren, alleen 't meisje dringt door tot Denant's persoonlikheid,
vraagt hem om z'n handtekening. Denant heeft nu wat geleerd hij zal niet
vechten nu, want er is 'n kind bij. Op 't laatste ogenblik weet hij nog te ontsnappen.
(VII). Nu begint de vervolging eerst recht. Denant vlucht 'n landhuisje binnen,
waarin twee dames aan 't theedrinken zijn. De een, zeer godsdienstig, wil hem uitleveren, de andere, gevoelig, redt hem, geeft hem thee, wil hem verbergen. Het
gevoig is, dat de zusters gaan twisten. Denant mag daarvan de reden niet zijn,
verdwijnt plotseling (VIII). De enige schuilplaats is nu : de consistorie van de kerk.
De geestelike ontdekt hem. Wat moet hij doen ? Z'n kerk is staatskerk. Christus
is een genie, en het is zeer moeilik om uit te maken, wat hij van ons eist. Bovenal :
mag hij z'n dorpsbewoners bedriegen ? Denant smeekt om rust ; die geeft hij hem
graag. En langzamerhand worth het menselike gevoel in hem sterker, het breekt
door op 't ogenblik als de vervolgers kloppen om binnengelaten te worden. Denant
schuilt weg, en bijna heeft de geestelike ze door zijn imponerende houding weer
weggewerkt, als de koppigheid van de boer 't pleit beslist. Zeg op uw woord van
Christeneer dat gij hem niet gezien hebt, vraagt hij. En de geestelike ? Hij zal het
doen. Maar dat mag Denant niet van hem vragen. En hij komt te voorschijn uit
z'n schuilhoek, waar hij, zogenaamd buiten weten van de geestelike, verborgen zat.
Hij heeft de harde waarheid leren verstaan: It 's one's decent self one can 't escape.
En onder de zegening van de priester, „God keep you", wordt hij weggeleid.
Een merkwaardig stuk ! Galsworthy heeft hiermee het verbleekte thema van de
vervolgingsfilm op 't toneel gebracht. Hij durft dit thema aan met al de toevalligkomiese momenten, die er aan verbonden zijn.Twee bewakers, die elkaar beetpakken
inplaats van een gevangene, 'n man onder 'n bed in 'n damesslaapkamer, 'n dienstbode, die 'n kamer inspecteert, terwijl de man, die ze zoekt, vlak bij haar is, achter
de deur. Maar Galsworthy weet niet alleen de moeilikheden die hier door de locale
beperking op 't toneel als vanzelf oprezen, te over winnen. Hij weet 't genre met
een te veredelen, doordat hij de factor der psychologie introduceert.
Meer dan dat. Hij gebruikt de eigenaardigheden van zijn thema tot z'n eigen
voordeel. Tussen de eerste scene van z'n vlucht (III) en de twede (IV) liggen dertig
uren, tussen de twede en de derde (V) zeven, en steeds wordt de tussenruimte
korter, de spanning groter. In steeds korter tijd — onder de jacht van een vervolging — moet 't psychologies proces zich ontwikkelen, dat in de eerste episode
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(III) nog een geruime tijd in beslag neemt. Steeds wordt ook de strijd tussen
v6Or en tegen zwaarder, in III en IV is de beslissing nog beperkt tot een persoon,
maar in de volgende bedrijven (VI, VIII) komt er nog de strijd bij tussen de personen onderling, tussen man en vrouw, tussen zusters. Steeds wordt 't contrast
sterker.
En onder deze verhoogde pressie vindt dan Denant z'n nieuwe waarheid. 't Begint
te dagen in VI, maar hier is nog invloed van buiten, de vrouw moet hem terechtwijzen. Hij handelt uit eigen beweging volgens deze drang in VII en VIII. In de
laatste episode wordt hij ze zich in woorden bewust. I 's one's decent self that
one can 't escape.
In deze ene zin ligt Galsworthy's credo, een onverwoestbaar geloof aan de ware
raenselikheid. Handelen de mensen verkeerd, het . zijn aangeleerde meningen of
opgelegde begrippen. Bij de beste breekt het goede zich baan, hoewel moeizaam soms.
Zo sterk is dit geloof, dat 't alle daden kleurt, dat 't z'n eigen waardebepaling meebrengt. 't Wegkapen van een auto doet aan 't karakter van een man niets af, 't
vertellen van een leugen wo dt een edele daad. Maar aan de andere kant, liever
zichzelf offeren dan de oorzaak zijn van een twist tussen twee zusters, van zelfverzaking van 'n geestelike.
Dit stuk heeft z'n litterair-zwakke steeen. De proloog suggereert ons niet zozeer
Denant's onschuld als Galsworthy wel zou willen. Daarvoor is niet de actie van
'n paar minuten nodig, maar de voorbereiding van uren. We kennen Denant niet
voldoende am in z'n onschuld te geloven. En de Ve episode, hoe vermakelik ook op
zichzelf, andel breekt de tragiese ontwikkeling te zeer, en heeft nog te veel van de
bioscoop in zich.
Bovendien, de strekking van 't spel is niet de onze. Maar aan de andere kant kunnen we er ons voordeel mee doen, kan ze een correctief zijn op onze overtuigingen,
die soms zoo verdacht veel op vooroordelen gelijken. Er is te veel van de barmhartige Samaritaan in dit stuk, dan dat we 't ongelezen zouden mogen laten.
J. HAANTJES.

BOEKBESPREKING.

Derde Kerst-boek, Nijkerk, G. F. Callenbach 1926. Samengesteld onder Redactie
van P. J. Risseeuw.
VijfdeWinterboek van de Wereldbibliotheek 1926— . 1927. Uitgave van de
Mij. voor Goede en Goedkoope lectuur te Amsterdam.
Kerstboek Winter 1926—'27. Premie-uitgaaf v. d. Wereld-kroniek. Rotterdam,
Nijgh en van Ditmar's Uitgevers Maatschappij.

Drie boeken die ongeveer 't zelfde willen. Drie boeken waar de uitgevers veel moeite voor
hebben gedaan. Boeken die dan ook war zeer velen wpde vrienden in de langeavonden willen
zijn. Ik kan niet op den inhoud ingaan, maar wil volstaan — en dit is voldoende, den inhoud
naast elkaar te plaatsen . Waar leder bock wel een eigen publiek heeft is 't niet onaardig zulke
mhouden eens te vergelijken. Ik vend overigens Winterboek wel zoo goed gekozen dan. Kerstbock, mutat de :inhoud niet uitsluitend over Kerstmis of de beteekenis van Kersttnis handelt en
de inhoud toch niet bedoeld is voor die twee dagen zonder meer.
Inhouden
Derde Kerstboek, Callenbach.

Dr. K. Dijk, Heengaan. in Vrede
A. Wapenaar, De jaren gaan.
Geestelijk tied.
Hendr. Kuyper-van Oordt, Dc Lofzang
der Schamelen.
J. L. F. de Liefde, Een van deze Heinen.
joh. P. Ruys, Sieraad voor asch.
S. Ulfers, Sneeuw.
P. Keuning, 't Geluk voor de andere.
Cath. v. Rennes, Die mijns harten vrede
zijt.... (muziek).
Herman Hana, Het Winterlandschap in de
Schilderkunst.
Gera Kraan-v. d. Burg, Knotwilgen.
J. , van de Maas, Boefje.
G. Sevenstn.a-Themmen, De Kerstgave.
Q. A. de Ridder, Andries Witte's Zelfgericht.
H. Weiland, Waarom Duinloo zijn Dominee
niet kreeg.
Wilma, Tom.
H. J. Heynes, Paardenbloemen.

Vigde Winterboek, Wereld Bibliotheek.

Top Naeff, Avontuur
Frans Verschoren, Prins
Agatha Seger, Verzen
Marie Koenen, De voorbijgang
Ernest Claes, Onze sinid
Johan Wagenaar,Twee Intermezzi uit „Jupiter
Arnans" (muziek)

Cornelis Veth, Noblesse Oblige
Alie Smeding, Het geheim van den nacht
W. J. Steenhoff, Vincent van Gogh
R. J. de Stoppelaar, Als Thialf regeert
L. Simons. Bij onze platen naar oude meesters
C. M. van Hille-Gaerthe, Afscheid
Jurriaan Zoetmulder, De Bondgenoot
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Kerst-boek Wereldkroniek.
Herman de Man, In de gekeerde kanis
Alie Smeding, Als de zon weer schijnt
Ivans, De terugkomst van Lord Kingwood
Emory v. Lokhorst, De Zingende Zaag
Martien Beversluis, Herfstnacht
C. M. v. Hille-Gaerthd, Reculons
Laurens v. d. Waals, IVIaneschijn
Antoon Coolen, Dit voorbijgaan
Johannes Reddingius, Wanneer het stil is
Cyriel Buysse, Irene en de treurmarsch
Guy Fletcher, Het vreernde wonder
Antoon Thiry, De kinderbiddelaar
Moeder Stieneke door Wilma. U.M. Holland, Amsterdam.

Bij mijn bespreking van „Menschenhanden" (Opw. Wegen III) heb ik reeds gewezen op het
persoonlike karakter van Wilma's boeken. „Wanneer men Wilma's boeken begrijpen wil, moet
men eerst Wilma zelf leren kennen."
In „Het Korenland," maandblad van het Nederlands jongelings Verbond, heb ik, naar aanleiding van „Moeder Stieneke" dit gegeven nader uitgewerkt. Ik mag pier misschien wel even
twee fragmenten daaruit aanhalen.
,,Schrijver en Wilma zijn zeer grote tegenstellingen. Om het met een zin te zeggen : van As
dringt met z'n schrijven van buiten naar binnen door, Wilma werkt van binnen ult.
Vergelijk b.v. rnaar eens 't begin van de „Lichte Last" met 't begin van „Moeder Stieneke."
Dat prachtige, bijna Rembrandtieke begin van de „Lichte Last" ! Het ontwaken der beide
oudjes op hun veertigjarige trouwdag. Zo als de dag langzaam aanbreekt, zo gaat iangzaarn,
maar teder dit boek voor ons open.
Maar wat al beschrijving ! Wat een intense aandacht, in de eerste zin reeds, voor een nachtpitje. Maar juist deze zorgzame beschrijving schept de sfeer, waarin de beide oudjes kunnen
wakker warden, kunnen leven.
Hoe geheel anders duet Wilma 't. 'n Dominee, die een brief niet vinden kan, twee huilende
totdat „moeder" komt, die alien helpt. Bijna kinderlikkinderen, 'n half-onwillige dienstbode
ais het niet gedragen werd door de betoverende kracht van dat
onbeholpen, dit toneeltje
ine begrip „moeder." Dat geeft aan het geheel de nodige spanning.
Inderdaad, Wilma is sours zwak in haar beschrijvingen. Zij is nog zwakker in 't weergeven
van een gesprek, in de dialoog. Maar in haar werk zijn dat allemaal maar bijkomstigheden.
Want een boek van Wilma is niet zozeer een strijd tussen mensen of meningen, maar een conflict van zielekrachten.
Of, our nog even op de dialoog terug te komen, hebt ge wel tens opgemerkt, hoe vaak in
Wilma's boeken de aanhalingstekens op de verkeerde plaats stun, of geheel ontbreken ? Dat
is niet de schuld van de drukker, maar 't is lets, wat bij deze schrijfster behoort. Haar gesprekken zijn heel vaak meer „binnengedachten" dan gesproken woorden."
1k laat nu maar in ênen door het twede title volgen :
„Het is wel merkwaardig, hoe vaak er in Wilma's boeken een dominee voorkomt. Meestat is
hij de hoofdpersoon, sours verschijnt hij deans even, maar 1164 is het dezelfde figuur : de
ideeie zieleherder, die de tnensen door de moeilikheden van hun strijd heenhelpt.
Hij is wit 'n ideale figuur. Hij is, zoals Wilma 't zelf ergens zegt, de man, die met uitgebreide
armen door 't leven gaat, en alle nood en smart komt tot hem, hij is de verpersoonlikte
Want het kenmerk der ware liefde is, dat ze trekkentle liefde is, dat tot hair komen de „vetloomen en gewonden." Ding de rift jortgeling niet bedroefd weg, waar ten Maria Magdalena
troost ontving ? Wilma's dominee is een afschaduwing van Christus.
Maar hij is geen werkelike figuur. Niet, dat er geen dominees zijn, met zulke idealen bezield ;
de meeste juist wel. Maar zelfs al leven deze idealen nog zo sterk in hen, Loch zijn ze mess,
d.w.z. hebben ze de gebreken, die juist de tegenkant van deze idealen zijn. Het is heel wat
anders, of men een ideaal tracht na te Leven, dan of men dat Waal belichaamt.
Want dat is de dominee bij Wilma, een verpersoonlikt ideaal, geen meas. Is het wonder f
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Hebben we zo pas niet gezien, dat Wilma geen mensen tekent, maar ziel krachten ?
Maar de dominee betekent voor Wilma nog meer. Hij is de ideate uitbeelding van haar eigen
persoonlikheid. Steeds weer komt men bij haar de volgende gedachte tegen : om anderente
helpen, de weg te wijzen, moet men zelf eerst even diep geleden, even smartelik berouwd hebben.
En we zagen reeds, hoe Wilma haar donkere tijd gekend heeft, met veel moeite zich tenslotte wist op te worstelen tot het Licht.
Nu komen tot haar alle geslagenen door de wereld, alle gebrokenen van hart, en zij helpt
ze, de weg te vinden ter bevrijding.
Het is de geschiedenis van deze „verloomen en gewonden," die ze in haar romans beschrijft."
Ik heb met opzet hier zoveel geciteerd. Want deze aanhalingen kunnen het ons duidelik
waken, hoe Wilma, die ieder jaar minstens een boek de wereld instuurt, toch telkens weer nieuw
en fris blijkt. 't Is waar, telkens komen we in aanraking met dezelfde persoonlikheid, telkens
ontmoeten we dezelfde gedachten en vin den we dezelfde oplossing. Maar juist omdat deze oplossing de oplossing is voor het leven, de bevrijding is uit alle moeilikheden, daarom is Wilma
in staat om haar licht te laten schijnen over telkens een ander, een verschillend conflict. Dat
geeft aan Wilma's boeken de nodige verscheidenheid.
„Moeder tieneke" is een boek over het moederschap. In het eerste deel („Moeder") vinden
we de ontluiking van het moederschapsgevoel bij Stieneke, in 't twede („Moeder Stieneke") de
strijd, als de bevrediging langs der liefde weg niet komt, in 't derde („Het groote moederschap")
de keer, de opgang naar de hoogte, in 't slothoofdstuk („Madonna") de kroon op 't werk, de
overgave, het iets-zijn in niets.
Drie hoofdstukken uit dit boek zijn onze lezers reeds bekend, ze werden, voordat 't boek
verscheen, in Opw. Wegen afgedrukt. Helaas werkte de volgorde hier 't begrijpen tegen. 't Eerste
hoofdstuk is achter uit 't eerste deel, daarna werd 't slothoofdstuk afgedrukt, dan tenslotte nog
eens een prachtig gedeelte uit 't derde deel. Aileen dit laatste behoeft geen commentaar. Voor
de beide andere moet men eigenlik 't verband kennen. Hoe duidelik wordt dan b.v. Lente !
En hoe veel begrijpeliker wordt ook Madonna, als men 't benadert als de top van een moeizame stijging !
Alleen moet ik erkennen, dat, ook na de lezing van 't gehele boek, het „wonder" uit dit
laatste hoofdstuk nu nog steeds onnocdig en dus overbodig lijkt.
J. H.

De Gantelboer door A. K. Straatsma. U.M. Holland. Amsterdam.
Onder andere naam verscheen deze roman enige jaren geleden bij een andere uitgever. In
tegenstelling van de mooie blauw-met-gouden band van nu verscheen het toen in een weinig
smaakvol omslag, en door allerlei oorzaken ontving het werk niet de bekendheid, waar het recht
op had.
Wat erg jammer is. Want al munt dit verhaal niet uit door uitvoerige, fijnrafelende ontleding,
of een precieuse stijl, dit is een eerlike, zuivere, Christelijke roman. De karakters doen volkomen
waar aan. Misschien zit in de tekening van de dominee en zijn vrouw wat veel romantiek, maar
toch hoe goed zijn de moeilikheden getekend van de jonge dominee. En zijn wat te zeer alwetende en — begrijpende vrouw is toch niet vervelend. De taal, die alle opdringerigheid mist,
is heel zuiver en vooral het gesprek is dikwels goed. Maar de voornaamste deugd van het
verhaal is, dat het boeit. Er is spanning in het verhaal, die tot het sterfbed van Lena groeit
en pas zijn oplossing vindt, als Dominee Hartman het. Onze Vader be indigt.
Als het verhaal begint is de zonde geschied. Mooie Janna ontvangt het laatste bezoek van
de rijke Gantelboer. Het ge3chenk dat hij achterlaat, voert tot de heftige sc ne in Janna's huisje
en de dubbele ramp : Janna verdrinkt en haar vader sterft door de opwinding.
Als de dominee niet scherp genoeg op 't kerkhof de zonde van de rijke boer hekelt, verliest
hij de sympatie van zijn gemeente. Van al de verbitterden op de Gantelboer, is het Janna's
moeder, de oude Lena, alleen, die hem de waarheid in 't gezicht durft zeggen. De houding van
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zijn vrouw en het verwijt van Lena, jagen de Gantelboer naar zijn vader, die geen troost kept
dan geld. De boodschap van Lena, dat ze voor haar doo i het woord van vergeving wil spreken,
de manier waarop Dominee die overbrengt, de vraag van de vrouw van de boer om, Keesje
mee te brengen, breken het door wroeging gepijnigde hart en voeren de machtige boer in het
arbeidershuisje.
De strijd van Lena, en die van de boer zijn beide goed getekend en het sterfbed van Lena
is werkelik van ontroerende kracht.
zonder tekortkomingen is het werk niet : een figuur als de smid b.v., hetinner end aan personen
uit Oostloorn, doet bier in deze reeel getekende wereld wat popperig aan.
En — maar dit is slechts gedeeltelik als een verwijt bedoeld — men moet hier niet een
boerenroman verwachten, ondanks de tietel. Er is maar heel weinig milieu tekening. De personen
leven, maar de hele sfeer waarin ze leven, is slechts zwak aangegeven.
Maar door een vlot te aanvaarden karakteraanduiding, een nooit in de weg staande stijl, boeiende
gang van het verhaal, is het een alleszins lezenswaarde roman.
Door het rijke geloof, dat uit het boek spreekt, is het bovendien een boek, waar men geestelik
rijker door wordt.
v. H.

De Wandelaar door M. Nijhoff. Tweede uitgave. C. A. J. van Dishoeck,
Bussum, MCMXXVI.
Na het succes van „Vormen" heeft van Dishoeck een swede uitgave van „De Wandelaar"
ter perse gelegd. De dichter heeft in deze druk tal van veranderingen aangebracht. Hij geeft
daar rekenschap van in het volgende woorwoord:
„Iedere leeftijd heeft zijn eigen emst, en toen ik, na een tijdsverloop van precies tien jaar,
de proeven van mijn eerste verzen weder ging corrigeeren, gevoelde ik mij belemmerd door een
dubbele moeilijkheid. Eenerzijds, besefte ik, was mijn hart minstens zooveel jaren jonger geworden ; anderzijds, blijf ik hopen, werd mijn hand ten naaste bij zooveel ouder.
Het een zoowel als het ander heeft mij fang doen aarzelen alvorens tot een tweede uitgave
van „De Wandelaar" over te gaan. zijn oude hart, als ik mij zoo mag uitdrukken, weigerde door
een hand, vaardiger misschien maar die hij nauwelijks herkende „gekalefaterd" te worden en
klemde zich als het ware weerbarstig vast aan zijn eigen, onbeholpen maar vertrcuwden schrijftrant ; terwijl aan den anderen kant mijn tegenwoordige jeugd, zooveel beter bijgestaan naar
zij meent„ maar door lets als verteedering en eerbied tot toegeeflijkheid bewogen, haar gestrengen
en beproefd en helper, en dat nog wel juist hier, waar zij hem vrijer dan elders zijn onverbiddelijk bedrijf had moeten laten verrichten, met al haar macht tegenwerkte tijden zijn bezielde
pogingen. Zoo liet ik den opzet van den bundel als geheel en van elk gedicht afzonderlijk onveranderd, maar riep voor de uitwerking bier en daar nog in mijn geheugen slapende maar
werkzaam gebleven varianten wakker.
Gelukkig voor ons echter, voor u en mij, zijn enkele gedichten, toen ze met de beste bedoelingen ter hand genomen werden, stukgesprongen en komen te vervallen. Andere traden tegen
den noodzaak van kleine wijzigingen niet in verzet, maar de meeste — en ik verklaar dit niet
zonder m.a chtelooze spijt — waren noch te breken, noch te buigen, en eischten slechts met rust
te worden gelaten. Hetgeen ik deed."
Willen wij dit zwierig voorwoord naar waarde schatten, dan moeten we het eerst ontdoen
van de (geheel onnodige) woordspeling jong-oud. Wat we dan overhouden, is een onderscheiding
tussen hart en hand ; op 't gedicht overgebracht, tussen vorm en inhoud. Maar vorrn en inhoud,
hart en hand zijn niet te scheiden : ziedaar Nijhoff's moeilikheid bij de hernieuwde uitgave van
„De Wandelaar."
Toch probeert hij 't — voorzover 't gaat. Soms wint de hand 't, als in het Christensonnet, waar de regel „Een man wierp zilver ten verdoemden akker," vervangen werd door „Een
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man zaaide slecht zilver in den akker." Gladheid van maat weld hier geofferd aan zuiverheid
van beeld en oorspronkelike zegging.
Maar dan weer is het hart het sterkst, en we krijgen varianten, die vooral op een veranderde
levenshouding wijzen : de scherpe contouren der hartstochtelikheid zijn bier verzacht, het dement
der ijle ontaardsheid is hier sterker geworden. Zo b.v. in Polonaise :
En als mijn hand je gele naaktheid streelt,
En als mijn hand achteloos langs je speelt,
Wring 'k een vertrokken glitniach als de knaap,
Zie 'k moeders doodsbed weer, en mij, een
knaap,
Die met zijn moeders doode lichaam speelt
Die neerknielt mast haar, roept en haar
rang streelt.
Maar het meest is dit wel 't geval (het spreekt haast vanzelf 0 in de afdeling die in de eerste
druk „De Vervloekte" heette, maar nu tot „Ineengebroken" is herdoopt. Verschiilende verzen
werden hier weggelaten, gedeelten van een vers met brokstukken van een ander tot een nieuw
gedicht versmolten.
Was dus de invloed van „het jonge hart" sterk genoeg our gehele gedichten te doen verdwijnen, aan de andere kant was de hand sours rnachtig genoeg our, gedichten voor ingrijpende
wijzigingen te behoeden. Welke dit waren, kunnen we helaas niet zonder meer nagaan.
Hoe interessant de bestudering van deze varianten ook moge zijn, het overwegend bezwaar
ertegen is, dat hier gewerkt wordt met twee princi;es, die geen van beide consequent tot uiting
komen.
Had Nijhoff rich zoveel mogelik tot zijn „hand" beperkt, we zouden er vrede mee gehad hebben.
Nu is deze bundel vis noch vlees geworden, geen weerspiegeling van wat Nijhoff was, toen hij
haar samenstelde en ook niet, de uiting van de Nijhoff die haar herzag.
Toch kan ik me Nijhoff's rnoeilikheid begrijpen, ze meevoelen zelfs. Het 'wet vooral voor
hem wel haast ondoenlik geweest zijn, our zijn „hart" er buiten te laten, want zijn verzen zijn
voor hem niet enkel uiting, maar ook werktuig. Er staat in Nijhoff's voorwoord nog een andere
uitdrukking, die veel verontschuldigt : „in mijn geheugen slapende maar werkzaam gebleven
varianten."
Maar voor de kennis van de persoon van Nijhoff brengt deze twede uitgave ons heel gemakkelik op een dwaalspoor. Daarvoor moeten we teruggrijpen op de „Wandelaar" van 1916
en „Vann en" van 1924.
J. H.
In „Een moderne Christofoor" (Opw. Wegen III) heb ik beide besproken.
In U heb ik gevonden door Mien Labberton. W. de Haan. Utrecht, 1926.
De gedichten van Mien Labberton zijn door en door traditioneel in opzet, versvotrn en
beeldgebruit.
Van dit laatste (traditionele, en wat nog meet. zegt, ondoorvoelde beeldspraak) geef it even
twee voorbeelden
Van sneeuw
„een stile hemelszegen
Heeft spelend zich out tak en twijg geVeoid.
Of, nog erger
„Alleen het hart dat zelf vaneertgereten
In pain ztitt itonlere tranen !weft verbeten,
Kan iets verstaan van and'rer wide pijn."
Daarnasst dan een van de weinige geslaagde stroftn
„Een heuvel en ten dennebooen —
En diep in 't hart een nude drootn
Die vreenid begirt te levee.
Arm hart, sla niet zoo heet, zoo wild —
Is lentestorm nog fiat veld
j.
Tot tomer% rust gtheven t enz.
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Biibelsche Vertellingen voor onze kieintjes, door W. G. van de Huist.
H. J. Spruyt's Uitgevers Mij., Amsterdam (z.j.).

Als de aardige tijd van het praten leren voor onze kleintjes voorbij is, komt het verlangen naar
verhaaltjes, komt de tijd van het stille luisteren, komt het aarzelend begin van de kennisrnaking
met een andere wereld dan die vlak om hen heen. Dan wordt in een Christelik gezin ook het
eerst over Jezus gesproken. Dat is echter een buitengewoon moeilik werk. In taal en denkwijze
zo kind met die kleine kinderen zijn, zo dat ze ons begrijpen, als we de verhalen vertellen uit
een zo vreemd land en zo verre tijd, dat is een kunst die maar weinigen verstaan. En meestal
is het „de juffrouw van school" die voor het eerst de heilige verwondering weet te wekken voor
de geschiedenis, waar ons heil in ligt. Van de Huist wil de kleinen „aan moeders schoot" reeds
lets van de mooie, oude verhalen uit de Bijbel vertellen. En dan maakt hij door zijn buitengewoon verteltalent dat, wat velen onmogelik leek, mogelik. Er is zoveel van het kind zelf in deze
taal, dat zelfs de heel kleinen het verstaan, er is zoveel moois in deze vertelmanier, dat de groten
met belangstelling luisteren. Er is zoveel eerbied in de toon, en er is zo'n juist aanvoelen van
de hele sfeer, er is zoveel takt, dat deze verhalen, als ze met liefde en toewijding worden gelezen, het heilige nader brengen, zonder het te ontwijden.
Als men een ogenblik als een vanzelfheid genoten heeft van de prachtige wijze waarop de
schrijver geslaagd is in zijn poging om een bijbel te geven voor de kleintjes van 4 tot 8 jaar,
vraagt men zich af, wat toch het geheim van deze kunst is.
Daar zijn in de eerste plaats enkele techniese middelen : een buitengewoon voorzichtige woordkeus een rustig overwegen of de woorden aan zulke kleine kinderen wel bekend zijn. En wanneer
het nodig is een nieuw, onbekend woord te gebruiken, dan te trachten door andere bekende
woorden het nieuwe duidelik te maken, zonder het verhaal te storen. Dit laatste zal een voorbeeld misschien het best duidelik fnaken. Zo : „Lot is een neef van Abraham. Lot zegt altijd
oom tegen Abraham." Of : „Nu was er een zoontje, een lieve, kleine jongen in de groote tent."
Len ander middel is de herhaling. Wat belangrijk is, komt met de zelfde woorden verschillende
rnalen terug, telkens in ander verband, altijd weer nieuw.
En verder natuurlik een grote aanschouwelikheid en direktheid. Want terwijl er een grote teerheid
in van de Hulst's manier van vertellen is, wordt dit toch geen vaagheid, er is ook, wat toch elke
kindervertelling hebben moet: de sensatie, het wekken van verwachtingen, angstige ogenblikken,
blijde verrassingen, de romantiek van de kindervertelling.
Zie aanschouwelikheid en avontuurlike spanning samengaan in een episode als deze :
„En nu in den donkeren nacht komt hij (David) stilletjes kijken. Zijn vriend Abisal loopt
zacht achter 'hem aan.
0, ze komen vlakbij de soldaten.
Maar hoe vreemd ! Er is niemand, niemand wakker. De wachters slapen óók.
Ilia, daar ginds is de tent van den koning. Maar die staat midden tusschen de slapende
soldaten in.
„Ken* tnaar 1" fluistert David. „Kona maar, dan gaan vrij naar den koning. Dud je wel ?"
Abisal fluistert : „jawel
„Voorzichtig hoot i Want als de soldaten wakker worden....
En Abisai fluistert weir 4 „jawel !"
En dan gaan ze samen verder. 0, 't is zoo gevaarlijk, zoo vreiselijk gevaarlijk. Het is zoo
dcaker en zoo stil. Ze stappen z66maar over de slapende soldaten heen. Voorzichtig, heel voorziohtig.... Want als er ten wakker vrordt....
Ze komen bij de tent. Ze kruipen er in.
Daar ligt Saul, de booze Ironing. Hij houdt zijn vuisten stiff dichtgeknepen.... Naast hem
staat de wa'terkruik. En vlak bij zijn hoofd staat de scheme spies in den grond."
Dat is echte vertelkunst. Het incest heb ik de schrijver nog bewonderd over de wijze waarop
hij het stheppingsverhaal verteld heeft. Dat is lets heel biezonders in de kinderliteratuur. Dat
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trouwens dit hele boek.

v. H.
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Wasdom. Bladen uit een Dagboek door L. Loor-Goedhart, Amsterdam
W. Kirchner.
Ik behoef van dit boek gelukkig maar weinig te zeggen. Zeer waarschijnlijk is het een nieuwe
druk. Er is niets van vermeld maar voor eenige jaren is 't reeds besproken (zie O.W. jaarg.
1924-25 pag. 316). Als 't geschreven was door een emeritus predikant, dan zou ik anders
tegenover de gedachten staan, nu ze zijn van een kind van 16 jaar en iets ouder, nu is 't eigenlijk
een coquetteeren met geestelijk tobben. In de vorige bespreking is met zekeren nadruk gezegd:
$t Dit boek te veroordeelen met de grief dat het onnatuurlijk en ongezond is, als een meisje zich
zoo verdiept in haar geestelijk leven, is beslist of te keuren." Ik zal dit dus niet doen en eindig
'v. D.
mijn beoordeeling.

Soenda. Een refs door Sumatra door Martin Borrmann. Vri; vertaald uit
het Duitsch door J. G. Sinia ; met 19 aquarellenen potloodteekeningen van S. Sebba.
W. de Haan Utrecht.
Een vrij volledige beschrijving van ons mooie Sumatra en nog wel door een buitenlander.
Een reisbeschrijving zoo heel gewoon haast in briefvorm of wat nog juister is een „vertraagde film", die de landschappen en de panorama's, de bergen en dalen, apen en tijgers,
melaatschen en koppensnellers projecteert in kleuren.
De bewondering voor Nederland en het optreden van de Nederlanders is groot, vooral wanneer vergeleken wordt bij Engeland en zijn koloniEn. Of dit juist is mag ik niet zeggen . . . .
Toch een best boek, al is het ontstaan heel eigenaardig. Het voorwoord vermeldt dit : „De vrijwillige dood van een Oost-Duitschen dichter, die mij bevriend was, en een toch al reeds geschokt
zenuwgestel, deden mij het besluit nemen voor eenigen tijd buitenlands te gaan . . . . En dan
lag zij voor mij, de groote altijd troostrijke aarde, die moederlijk in haar armen neemt, hem,
die smeekend zich tot haar wend(t)." Kijk dat is nu wel verrassend, als een vriend dood is en
je zenuwen zijn geschokt, dan neemt de altijd troostrijke moeder-aarde je in haar armen en
daar ga je door Sumatra . . . . en dan schrijf je een boek, een lange brief. Toch een best boek
over ons mooie Sumatra. Buitengewoon goed verzorgd en fijne teekeningen.
v. D.

Advent verzen van Jos. van Wely O.P. Uitgevers Mij. De Gulden Ster
Amsterdam.
Een kleine verzameling R.K. liederen. Ruim,er kan ik 't aangeven als een liederen-verzarrieling
van Christelijke feestdagen met enkele Katholieke gedachten.
Sterk doen deze verzen mij denken aan die van Hilarion Thans. Een treffende gelijkheid vooral
in het gansch pretentielooze. Meestal zeer natuurlijk zonder sterk persoonlijk te zijn.. Minder
zinnelijk, meer gezonder dan die van Thans, is er toch een gelijke vroomheid en devote vereering van Maria en haren Zoon. De eerste bundel : „Vader, onze Vader !" was, wat de titel
ook duidelijk aangaf, een gebed van een kind, dat de liefde weet en voelt en dat toch meermalen „ver van Vaders hart" bleef uitwonen, met eenzaam hart. Maar ook door de bede :
„Ontzie mijn zwakheid nog" de zekerheid dat de wijkende Binders lichten gaan. In deze
bundel is veel meer rust, meer zekerheid, meer vastheid, minder tarten, vooral in de gedachten.
Daar is zelfs een zekere overmoed gekomen, die toch aan de innerlijke waarden niet te kort doet.
Als ik van de verschillende Kerstliederen er een kies om iets van te zeggen, dan neem ik : ,,De
zorge van den Zwarten Koning, " dat zeer sterk overeenkomt met : „Van eenen zwarten Koning"
van Hilarion Thans. En toch is dit anders minder scherp van teekening, minder nal:et haast
zou ik zeggen minder primitief. Dat vers van Thans is als een oud schilderij, terwij1 dit vers
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van veel lateren tijd is. Toch is de gedachte heel mooi en bijna aandoenlijk, wanneer de zwarte
Koning ver van 't kindeke blijft.
„och, dat ik niet naderen kan
„Och — zei hij
„Dat Kindeken zoo van nabije,
„Dat heeft er wel angst van zoo zwarten man,
„En zal er van vreeze gaan schreien."
Maar vooral ook het laatste vers :
Want Jezus en is er nooit bang geweest
Voor die hem oprechtelijk minnen :
Hij ziet naar geen blankheid van buiten het meest,
Hij ziet naar de blankheid van binnen.
Als Kerstvertelling heeft zulk een vers bepaalde waarde, vooral omdat het de dichter uit het
persoonlijke heeft getrokken. Ook de andere verzen hebben dat vertrouwelijke, dat door de bekende sfeer ontstaat.
Ik heb even 't onpersoonlijke van deze verzen genoemd en bij 't doorlezen treft men dan
ook telkens regels, woorden en gedachten die bekend voorkomen, hoewel toch weer met eigen
geluid. Zonder aanduiding wil ik hier een paar regels overschrijven van Elegie.
Wat wekt Uw klaaglijk stervensschreien,
0 Joodsche lam ten heil geslacht,
Alom, in 't donker van den nacht
Een schrikbren weergalm langs de weien,
Wij1 Jahve's hand de huizen slaat,
Die nu Zijn hoogen wil to laat
Als wet belijen.
Misschien nog duidelijker in 't volgende :
Och, wat al moeders moeten klagen
In duldloos wee ! Ze vonden dood
De liefste kindren, door haar schoot
In d' eerste moedervreugd gedragen,
Het eerst met zoeten mond gekust
Of zorgensblij in slaap gekust
Veel kiare dagen.
Daarentegen is veel eenvoudiger, daarom misschien ook zuiverder het kleine en stille vers : Leer
ons toch rusten.
0 Hart van Christus
O Hart van Christus
Blind als we zijn,
Diep als de zee,
Zoeken we vreugden
Eindloos in deernis
En vinden pijn :
Voor 't wereldwee :
't Zijn de oude lusten
't Zijn de oude lusten
't Is de oude smart
't Is de oude smart,
Leer ons toch rusten,
Leer ons toch rusten
God, aan Uw Hart.
God, aan Uw Hart.
Daarom is 't dat ik dezen bundel ook voor ons kan aanbevelen, omdat het middelpunt,
waarom alle verlangen en leven en smart woelt, God is. De ster in den donkeren nacht, en
de zoete stilte, die de sterkte van 't leven is. Omdat juist in dezen bundel de eeuwigheids-waarheden
in de uiterste naleveteit, met kinderlijke vroomheid gevoeld worden, waarin openbaar wordt :
„aan de kinderen geopenbaard."
v. D.

Mijn Kleuters door Martha de Vries, 2e Bundel. Uitg. C. A. J. van Dishoeck
Bussum.
In de steeds grooter wordende reeks van schetsen uit het klasselokaal is dit boekje stellig niet
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het slechtste: Martha de Vries over de bewaarschool, Theo Thijssen over de lagere en Maria
de Vries-Vogel voor de H.B.S. : het is werkelijk een gent al die werken te lezen en te herlezen.
Als in de genoemde boeken is het ook in dit van Martha de Vries de groote liefde voor haar
„kleuters" die U van iedere bladzijde welhaast tegenglanst.
Vooral onderwijzers en onderwijzeressen en zij die op andere wijze door hun werk veel met
kinderen moeten omgaan raad ik de lezing van dit eenvoudige hartelijke boekje aan.
P. H. M.

Vertrouwen door A. J. de Sopper. Uitg. Erven Bohn. Haarlem.
„Dit geschrift" zegt de Leidsche Hoogleeraar „is oorspronkelijk een Rede, gehouden in het

zomer-kamp van de N.C.S.V. Het werd eerst gepubliceerd in Onze Eeuw, en daarna in de
overdruk-uitgaaf van dit tijdschrift afzonderlijk verkrijgbaar gesteld. De oplaag was spoedig uitverkocht. De navraag bleef, in toenemende mate, aanhouden. Vandaar deze tweede druk. Het
is een veel vermeerderde." Op pakkende heldere wijze stelt in dit keurige boekje de Sopper de
vraag naar de betrouwbaarheid van een „hoogere macht" aan de orde. Schrijver gaat na waarom
de primitieve en de moderne mensch op precies dezelfde wijze tegenover „het omringende" staan,
schetst de houding van verschillende „modemen" tegenover het „Leven", constateert dat zonder
vertrouwen geen menschelijk leven bestaanbaar is om tenslotte tot de onafwijsbare conclusie te
komen dat de mensch slechts dan vertrouwen kan wanneer het in God is. Op uiterst boeiende
wijze wordt daarop uiteengezet dat vertrouwen essentieel is een verhouding tusschen personen.
De nadruk wordt tenslotte gelegd op het feit dat God, als almachtig persoon verwerkelijking van
waarden eischt. De slotbeschouwingen spreken van de vreugde van een die zijn vertrouwen
steld heeft in God. Waarlijk, dat er toenemende navraag naar deze „Rede" was is te verklaren.
Vooral voor intellectueele jongemenschen (voor wie zoo weinig leiding-gevende lectuur is !) is
dit een prachtboekje.
P. H. M.

Bewust Lezen door N. C. Meyer Drees. Een hulpboekje bij Literatuurstudie.
P. Noordhoff, Groningen.
„Onder bewust lezen zou ik willen verstaan : oog hebben voor wat de eigenlike waarde van
een goed boek uitmaakt : de geest van een werk, de sfeer — het geestesleven van de schrijver,
zijn persoonlikheid ; soms ook iets zien van de historiese achte grond, van het verband met
de tijd van ontstaan. Oog hebben voor middelen waarvan de schrijver gebruik maakt om in
ons te doen leven wat er in hem was ; zijn techniek, zijn taal. Niet alleen dus zou ik willen
zoeken de voor het verstand grijpbare dingetjes bizonderheden omtrent de inhoud omtrent de
herkomst van de stof en dgl. ; of het uiteenrafelen van de karakters. Voor wie een modewoord
wenst : niet alleen de verstandelike analyse, — ook de synthese."
Ziet hier wat de schrijf ter met dit „hulpboekje bij de Literatuurstudie" beoogt. Naast de
oudere „Lessen in Letterkunde" van Casimir en „Lezen en verwerken" van G. Elgersma kennen
we de beide deeltjes van E. Rijpma's „Gids bij de studie der Nederl. Letterkunde," die alien
de methode toepassen welke Meyer Drees door de hare wenscht vervangen te zien. In de
boeken van Rijpma, Elgersma en Casimir toch is het vooral te doen om wat Meyer Drees noernt :
(het geven van) „bizonderheden omtrent de inhoud, omtrent de herkomst van de stof en dgl.
of het uiteenrafelen van de karakters." Het boekje is gesteld in vragen. Zoo b.v. naar aanleiding
van „Op Hoop van Zegen" (vr. 25) Bos. Toon aan dat hij is a) al of niet fijngevoelig ; b)
heerschzuchtig of m.eegaand ; c) royaal of hebzuchtig ; d) eerlijk of oneerlijk ; e) gewetenloos
of nauwgezet." Natuurlijk is men het met de keus der vragen niet altijd eens. Als schr. b.v.
in yr. 1 over Brusse's Boefjes de vraag stelt „Noem de personen die in het boek voorkomen.
Met welke komt Jan niet in aanraking," dan lijkt me dat tamelijk overbodig.
P. H. M.
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Dietsche Sprokkelingen door Dr. J. A. Roetert Frederikse. Uitg. Nijgh en
van Ditmar Rotterdam.
Dietsche Sprokkelingen is de titel van een bloemlezing verzen in twee deelen. De waarheid
dat leder die poezie wil leeren liefhebben rn,oet beginnen met de lyriek van zijn eigen tijd heeft
schrijver tot de samenstelling van deze met zorg uitgegeven deeltjes aangezet. Hij is van oordeel
dat de leerlingen vooral der lagere klassen der middelbare school nog te veel verzen uit het
midden der vorige eeuw onder de oogen krijgen. In de tweede plaats is het de bedoeling geweest op de poezie der laatste kwart eeuw de nadruk te leggen. 0.a. omdat de gedichten uit
de periode 1880-1900 al in zooveel andere bundels zijn vertegenwoordigd. Vooral om dit
laatste punt is de bloemlezing het gebruik waard.
P. H. M.

De Toover-Teekens onzer Taal of De okkulte grondslag van ons alf abet,
door P. Pieters Jr.
Uitg, van P. Pieters Jr., Nassaukade 366, Amsterdam 1926.
„Zo nu en dan wordt er nog wel eens een verstandig woord gezegd, maar de nonsens overweegt," is de verzuchting van wie veel lezen moet. De heer Pieters heeft op niet onverdienstelike wijze de nonsens vermeerderd.
v. H.

De wetenschap der heiligen, door P. van den Tempel O. P., S. The&
Lect. J. J. Romen en Zonen, Roermond, 1926.
Een deel uit de bekende sterretjesserie, ditmaal beschouwingen over ascece en mystiek.

De vijf jongens van Vreedensteyn, door Q. A. de Ridder.
Isegrim, door M. C. Fallentin.
Beide bij Bootsma & Co (J. v. Bleek), den Haag (z.j.).
Deze jongensboeken vormen de eerste twee delen van de lste jaargang van v. Bleek's
bibliotheek.
We hebben al verschillende Chr. „bibliotheken." Het voordeel van deze instellingen is, dat
de uitgever, doordat hij op een zeker debiet voor zijn werken vast rekenen kan, de prijs van
zijn boeken lager kan stellen.
Maar daartegenover bestaat het gevaar dat hij, zeker van verkoop, minder angstvallig wordt
ten opzichte van het gehalte van zijn uitgaven. Een goed werk moet dikwijls een hele jaargang
redden.
Dat is een van de redenen, waarom, ik altijd een beetje huiverig ben van „bibliotheken."
Maar soit ons gaat I et ten slotte niet aan, hoe een uitgever zijn fonds wil exploiteren. Daarom
rest ons de bespreking van de twee gezonden deeltjes.
Isegrim is belangrijk minder in kwaliteit dan het eerste boek.
De vijf jongens van Vreedensteyn is een prettig geschreven, opvoedend boek met vrolike,
niet al te brave jongens, doch zonder plezier in sarrende kwajongens treken. Een boek, dat hier
en daar wel even wat mat is, maar toch als geheel zeker jongens boeien zal.
Isegrim daarentegen is een karikatuur. Dat is ook veel meer kunstmatig in elkaar gezet en
elke gebeurtenis, elke persoon haast is gechargeerd. Nu kunnen jongens charge nog al gemakkelik
verdragen, maar Fallentin is toch zeker te ver gegaan.
v. H.

448

BOEKBESPREKING

Geschiedenis van de opvoeding en het Onderwijs, vooral in Nederland,
door D. Wouters en W. J. Visser. P. Noordhoff. 1926. Groningen.

Dit werk is door zijn inhoud maar zeer van terzij verwant aan wat in de eerste plaats voor
bespreking in ons tijdschrift in aanmerking komt. Alle en in zoverre alle geestelike cultuur elkaar
raakt. We kunnen hier dan ook niet anders dan even wijzen op de rijke inhoud en de overv. H.
vloedige, goede illustratie.
Ontvangen
Tekst en Uitleg :
Het Evangelie van Markus door Prof. v. Veldhuizen, 3e druk.
De Kleine Profeten II door Dr. G. Smit.
Jesaja II, door Dr. A. v. d. Flier G. Jzn.
Beknopte Bijbelsche Aardrijkskunde, door A. v. Deursen en G. Meima,
3e druk.
Bloemlezing uit de Nederl. letteren, 2de druk Dr. E. Rijpma.
Geillustreerd.
Alle uitgaven J. B. Wolters' U. M. Groningen, Den Haag 1926.
De Wereld en die daarin wonen, door A. van Deursen, J. Overweel en
W. de Vries.
The Horn of plenty, door A. Borst en Dra• G. de Zoeten.
Louis Mercier. Les demoiselles Valery, approprie aux 6coles hollanddaises
par J. W. Marmelstein.
Uit ooze letterkunde, Leerleesboek voor Roomsch Katholieke (M.)U.L.O.
scholen en andere inrichtingen tot voortgezet onderwijs, door Aug. A. Boudens.
Alle uitgaven van J. B. Wolters' U.M., Groningen, Den Haag 1926.

Van deze boeken interesseert ons het laatste het meest. Het is een voor (M.)U.L.O. scholen
vrij uitvoerige geschiedenis der letterkunde met bloemlezing. Het is een met smaak en kenstis geschreven boek, maar draagt voor ons te zeer een Rooms karakter. Zo is b.v. Marnix Bièncorf
een „berucht" boek ; ook is de keuze natuurlijk beinvloed door het geloof van de schrijver-verzamelaar. Dit zijn tegelijk als het niet tot te groote onbillikheid voert voor de scholen, waarvoor
het boek bestemd is, verdiensten. Het boek verdient zeker op Katholieke scholen ingevoerd te
worden.

v. H.

EERSTE RIJMNACHT
DOOR

J. H. DE GROOT.
De zon was bloedrood ondergegaan.
Matbleek groeide het licht der maan
Boven de vroege nacht.
En in de stille schemering
Werd lets geboren dat langs den hemel ging
Als een wiekende vogel zacht.
Gods raad bloeide uit tot een schoon gedicht.
Een sluier viel voor het manelicht,
Een nevel daalde op aarde.
En waar die blankheid op aarde gleed,
Daar bleef een witgeweven kleed
Waar sterren in staarden.
Dit was des winters eersten ademtocht.
God had dien heengericht, hij mocht
Den zomer overhuiven.
En de adem gleed door den stillen nacht,
Als een ruchtloos zwevende vleugelvracht.
Van sneeuwwitte duiven.
Ten uchtend bood God z'n wonder aan.
Maar blind zijn de menschen voortgegaan,
Met harten geladen,
Geladen van hunk'ring naar schijn van goud.
Zij gingen gebogen met oogen koud,
Over kristallen paden.
God vlood, en waar zonlicht op aarde viel,
Vond Hij een simpele dichterziel,
Wiens hart en wiens oogen aanbaden.

ALBERT EN DIENEKE
DOOR

WILMA.

II.
De winter werd zwaar. De boer was zijn vroolijkheid kwijt, de boerin was meestal
uit haar humeur. Dieneke bewoog zich niet zoo vlug meer als vroeger. Wat moest
dat worden ? Het leven op het Zwarte Paard was in zijn zekere rust gestoord.
Albert kwam ook niet meer. Hij had het natuurlijk gehoord en wou natuurlijk
Dieneke sparen, door niet meer te komen
Toen Februari in 't land was, en op een zonnig plekje in den tuin de crocussen
en sneeuwklokjes bloeiden, kwam Dieneke's kindje, nog onverwacht ; een klein,
maar stevig baasje was het, met de donkere oogen en donker krullend haar
Leendert !.... „Neen...." streed Dieneke, en toen haar moeder haar het kindje
in de armen wou leggen, keerde ze zich onwillig af.
Maar na veertien dagen stond ze weer op om aan het werk te gaan. Toen legde
haar moeder haar nog eens het kindje in de armen ; ze moest het nu wet aannemen, maar ze deed het met strakke onbewogenheid, en verzorgde het. . . . goed,
zooals ze alles goed verzorgde.
Het kindje was rustig. „Goddank", zei de boerin, en Dieneke's kleur kwam ook
weer terug, het ergste was geleden, nu zou alles op de boerderij weer langzamerhand in 't gewone spoor gaan loopen.
Dieneke begon af en toe zelfs weer te zingen, maar er was een barst in haar
stem, ook als ze sprak.
Mooi was ze nog ; eigenlijk mooier dan vroeger en ze wist het ; ze ving veel bewonderende blikken op, vooral als ze den rooden mantel aan had. Ze haatte dien.
mantel, omdat ze hem om Leendert plezier te doen had gekocht, maar ze was blij
met de bewondering.
Albert had ze, nadat het kindje geboren was, niet meer gezien. Ze had hem ook
nooit behoeven te zeggen, dat het komen zou, evenmin als ze hem had behoeven te
zeggen, dat ze met Leendert ging.
Hij wist altijd alles door zijn moeder, en die scheen altijd precies op de hoogte
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te zijn van haar omstandigheden ; nu kon ze zijn meewarige oogen ook niet meer
uitstaan en als ze langs zijn huffs ging, probeerde ze driest naar binnen te kijken,
opdat ze zouden weten, dat het haar niet meer schelen kon, wat er van haar
gedacht werd.
Den eersten den besten keer, dat ze in de stad moest zijn, kocht ze een grooten,
zwarten voorjaarshoed met kleurige bloemen, die paste bij den rooden mantel en
ze deed haar best zich te kappen zooals de dames in de stad het deden. Als zij
met haar zware blonde haren eens begon
Dan zouden die in de stad nog wel eens jaloersch op haar kunnen zijn.
Maar het kindje leed armoe.
Het kindje lag in zijn wieg ; er was een vrouw, die het op tijd verzorgde.
dat was al !
Het kindje leed armoe.
Maart liep ten einde, toen vond de moeder van Dieneke, dat het tijd werd
om Hendrikje te laten doopen. Hendrikje moest gedoopt worden, daar hielp niets
aan. Wat was een ongedoopt kind !
Dieneke verzette zich. Ze gaf er niet om, dat het kind niet gedoopt was, alles
was toch verloren ! Ze wou maar een ding ; aan de menschen laten zien, dat het
haar niet schelen kon, dat Leendert haar had verlaten, er waren genoeg anderen
voor Dieneke van het Zwarte Paard. Dat zeide haar de spiegel, dat zeiden haar
ook bewonderende blikken van menschen op straat, al was er nu iets in die bewondering, waarvoor ze vroeger bang zou geweest zijn ; ze was er dan nu niet
bang meer voor.
Toch de moeder van Dieneke wou het ; op een middag trok Dieneke haar
rooden mantel aan om met den Domin g te gaan spreken, den nieuwen, die toch
niets van haar wist.
„Wat duude noe ?" vroeg de boerin verschrikt. „Ie motte den zwarten andoen,
die rooie steet oe niet meer ! Wat mot den Dommenie wel van oe denken ?"
Dieneke stoof op.
Als die mantel toen goed genoeg was, kon hij nu ook goed genoeg zijn! en
zonder een woord meer, ging ze de deur uit.
„Gedoopt moest 't kind worden ! Waarom ging vader of moeder niet?" dacht
ze bitter. Die schaamden zich voor den nieuwen Doming en lieten haar alleen
den last dragen.
Natuurlijk zou hij haar van 't begin tot 't eind uithooren. 't Kon haar niet
schelen ; niets kon haar meer schelen, 't kind ook niet. Ze voelde alleen maar
ijskou als ze aan het kind dacht.
Het behoorde niet bij haar, het was maar een last dien een ander haar laf
Jaartig op de schouders had gelegd.
Ze kon hem niet meer afwerpen.
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Een kindje.... !
Ze was koud als ijs.
Aan den wegkant stond een sleedoorn in vollen bloei. De Lentehemel spiegelde
zich in het water van de beek ; tusschen het jonge gras bloeiden madelieven en
Pinksterbloemen, het leven lachte haar toe, ze lachte niet terug.
Moeder wou niet, dat ze in den rooden mantel ging, om wat de Domini van haar
denken zou. Zij kreeg juist schik in Bien rooden mantel.
De roode mantel hielp haar trotseeren, wat ze vroeger nooit zou hebben diirven
trotseeren. Toch, bij het begin van de Voorstraat begon ze iets harder te loopen
en keek den anderen kant uit, bang dat Albert's moeder haar zou zien.
Ze bleef zonder het te willen of te weten hard loopen tot ze bij het huis van den
Domini kwam.
De Dominesvrouw deed op haar haastig€ schellen zelf open. Ze was klein van
persoon, gemoedelijk rond, maar ze had een paar klare oogen, waaraan niets
ontging.
Achter haar om, gluurden twee blonde kleuters in groene truitjes en blauwe
plooirokjes. Het oudste sprong naar voren ; in haar armpjes droeg ze een pop,
bijna zoo groot als zij zelf met een prachtige krullende pruik.
„Rietje wou je een handje geven," zei ze, terwijl ze Dieneke de pop toestak.
De moeder lachte. „Rietje is de groote lieveling hier in huis, moet u weten, maar
kom binnen, u moet zeker mijn man spreken.
„Ik kom over 't doopen van een kind praten, zei Dieneke stroef.
De klare oogen van de Dominesvrouw gleden langs haar heen ; er was ie is in
de houding van dat meisje, een kind bijna nog, dat haar onmiddellijk de waarheid
openbaarde.
„Ik zal u wel even bij mijn man brengen," zei ze, „kom Berteke, kom Ansje,
gaan jullie eens gauw aan Pappie zeggen, dat er iemand is !"
Weg scharrelden vier voetjes naar 't eind van de gang. Daar werd Rietje haastig
op den grond gelegd, toen reikten vier handjes tegelijk naar den d eurknop
Dieneke volgde.
„Ik blijf bij Pappie," besloot Berteke, toen de deur openging.... „ikke ook,"
echode Ansje.
„Keen, neen, dat gaat niet," lachte de moeder, „jullie mogen straks de juffrouw
den weg wijzen, anders verdwaalt ze natuurlijk in die lange gang !
Kom, mijn lieve, lastige dorpelwachtertjes !" Ze ving met iedere hand een van
haar kleuters en troonde ze de kamer uit.
Nu zat Dieneke alleen ; al haar durf was weg. De Dominesvrouw en de kindenies hadden al haar durf doen verdwijnen.
De Domini vroeg, wie ze was en wat ze wilde. Ze vertelde haperend.
Hij luisterde met zijn hoof d in zijn handen, en zag haar zoo kleintjes ineen-
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gedoken, en plotseling zag hij ook de valschheid van haar rooden mantel.
„Wou je moeder dat het kindje gedoopt werd," vroeg hij eindelijk, „wou jii zelf
het liever niet ?"
Ze keek schuw op... .. „Liever niet ?.... ja,.... neen.. .." zoo had ze 't toch
niet bedoeld.
„Ik weet het niet," bracht ze er hulpeloos uit, „omdat we nooit in de kerk
komen."
„Een kindje is zoo klein en arm in de wereld ; alle kindertjes zijn arm en klein ;
het is er zoo donker en zoo gevaarlijk. Zou het niet veilig zijn als we jou kindje
alien met elkander maar dadelijk bij Christus brachten ? je weet toch wel,
Christus, die juist de kleintjes zoo heeft liefgehad ?"
Hij sprak als tegen een kind ; hij koos zijn woorden, zooals hij ze voor een
kind zou kiezen, meer kon hij niet.
,,Zullen we het daarom doen ?" vroeg hij.
Dieneke barstte in tranen uit. Behoefde ze opeens den last niet meer alleen te
dragen ?
„ja," snikte ze, „daarom...." en het was of de ijsklomp in haar hart begon te
smelten, ze voelde jets van warmte zich spreiden in haar wezen, warmte voor het
kindje.
„Dat is goed," zei hij en zat een poos in gedachten.... Aan den knop van de
deur hoorde hij gemorrel van kleine handjes.... Berteke's stemmetje hoorde hij
„Pappie, het duurt zoo lang, ben je nog niet klaar ? Mammie zegt, dat wij de
juffrouw den weg mogen wijzen, het wordt al een beetje donker, Pappie 1"
ja, nu wist de Domine opeens ook, wat hij nog meer moest zeggen. Hij zag
het mooie kind gaan, alleen, in haar vuurrooden mantel door de avondstraten van de
stad naar de verre hofstee in de zandbergen ; hij zag haar terugkomen met
het kindje in de kerk, alleen. De andere moeders hadden alien den vader van hun
kindje naast zich.
Zij stond er met den smaad van het overwonnen en verlaten zijn, maar ze was
toch ook „moeder."..
Niemand mocht te kort doen aan de eerbiedwaardigheid van het moeder-zijn.
Aileen door de moeder te beschermen tegen openlijken smaad, kon je de vrouw
redden, de vrouw, die verloren dreigde te gaan in den valschen sc hijn van haar
rooden mantel.
„Weer je ook iemand, die naast je zou willen staan," zei hij plotseling,
dan
merkt de gemeente het niet zoo en dan voel je je niet zoo alleen."
Ze schrok op, en keek hem angstig aan.
„Weet je niemand ?" vroeg hij meewarig, „aan wien je het zou durven vragen ?"
.Albert... aan Albert kan je het vragen," zei iemand zacht, maar duidelijk...
Ze ontroerde er van, zoo dat ze het niet dadelijk hardop na kon zeggen.
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Aan Albert, voor wien ze zoo bang geweest was ! Dat hij dit van haar weten
zou, had haar 't allermeeste pij gedaan ; en nu wist ze opeens, dat hij de eenige
was, aan wien ze het zou kunnen vragen.
„Denk er maar eens over," zei de Domine, „je hebt nog een week den tijd."
„Ik weet wel iemand, ' zei ze bevend, „Albert 1"
„Wie is Albert ?"
„Albert Bergman !"
Het klonk zoo kinderlijk, dat noemen van zijn simpelen naam, alsof de vrouw
weer kind was geworden, en als een kind dacht, dat hij vanzelf wel weten zou
wie Albert was. Hij vroeg ook niet verder.
„Last Albert dan maar eens met mij komen praten, als a het hem gevraagd hebt,"
zei hij alleen.
Toen deed hij de deur voor haar open,; binnen trippelden vier kleine voetjes ;
zachte handjes grepen Dieneke's handen. „Wij weten den weg," zong Berteke,
„het is al zoo donker in de gang, laat je de deur open, Pappie ?"
Triomfantelijk voerden de twee kleintjes Dieneke naar de voordeur.
— Nu stond ze buiten, en begreep niet, wat er met haar was gebeurd.
Ze keek verward rond. Dat harde, ko .de in haar was verdwenen ! Waardoor
was het zoo opeens verdwenen ?
De korte voorjaarsdag was al overgegleden in de schemering van den avond,
toen ze door de straten ging. Hier en ginds sloeg plotseling de felle stroom van
electrisch licht door een winkelruit over de straat. Menschen schoven langs haar
heen, ze wist maar van een ding : Aan Albert vragen, of hij naast me wil st aan,
da 'k niet zoo alleenig ben, . . . d a 'k niet zoo alleenig ben.. . ." en dat herhaalde
ze onophoudelijk.
„Aan Albert vragen, da 'k niet zoo alleenig ben," zooals heel het laatste jaar.
hijgend van 't al sneller
„Dadelijk, dadelijk aan Albert vragen," repeteerde
ioopen, om maar gauw bij Albert's huis te zijn.. om niet alleenig te zijn in
de kerk, dat alle menschen ' t zagen, dat ze zoo alleenig was..... De tranen liepen
over haar gezicht, toen ze bij Albert's huis stilstond.
Dadelijk vragen,.. straks zou ze niet meer durven. Ze reikte naar de schel,
trok haar hand weer terug, en ging een paar stappen verder leunen tegen het
vensterkozijn, moedeloos en bang als een kind. Op het neergelaten gordijn stonden
twee zwarte silhouetten, van Albert en zijn moeder ; de grootste was van Albert
Het kwam nu niet meer in haar op naar binnen te gaan ; ze rekende er vast op,
dat hij wel buiten zou komen. Het kind in haar was opgestaan ; natuurlijk kwam
Albert naar buiten, zooals hij vroeger altijd gekomen was, om te helpen als ze
haar schoolwerk niet of had, of als ze het bij moeder wat al te veel had verbruid.
Ze wachtte lang, het kindje wachtte op hair, het zou wel schreien, ze was
al zoo lang van huis.
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„Stil maar, stil maar kindje....
kindje !" eer ze 't wist sprong het woord met
al zijn diepe teederheid in haar op; kindje, dat van haar was, dat ze tegen haar
borst Wilde warmen,.. zijn handjes, zijn voetjes.. waarom had ze daar te voren
nooit lets van gevoeld ? Wat schreide het kindje !
„Ik kom, ik kom," snikte ze plotseling hardop.
„je moet niet zoo schreien, ik zal je wel helpen, maar eerst moet ik,..
e erst
moet ik ." en dan wachtte ze weer, verkleumd en bang... ..Plotseling stond er
iemand in de kamer op. Het was Albert ; ze zag zijn groote silhouet op -het gordijn, nu moest hij achter in de kamer zijn bij de deur.. .. het hart begon haar
in de keel te slaan van vrees en schaamte, om Dieneke, die overwonnen was,
Dieneke in haar rooden mantel, waardoor ze zich niet kon verbergen.
Als ze de zwarte aangedaan had, zou hij haar misschien niet herkennen ; ze kon
ook niet van haar plaats, het kindje hield haar gebonden, de roode mantel scheen
als een noodsignaal in het licht, dat uit het venster op de straat viel.
Ze drukte zich tegen den muur toen de deur openging.
Albert kwam naar buiten, en keek de straat of in de richting van de stad.
Toen keerde hij zich plotseling om, en zag den rooden mantel.
„Dieneke," schrok hij, „wat doe je hier ?"
Ze begon hulpeloos te schreien.
Hij wo haar zachtjes dwingen naar binnen te gaan, . . . . ze verzette zich.
„Wat heb je, Di ..neke, „zeg het maar, misschien kan ik je helpen !"
,Ik bin bie den Dommenie 'ewest," haperde ze opeens, „mien Hendrikjen mot
doopt worden, Zundag over acht daag, wil ie naast mien staan, da 'k niet zoo alleenig bin, veur de menschen ?"
Kleintjes stond Dieneke daar, bijna zoo klein en teer als het meisje, waarmee
hij vroeger „ie-en-ikke" gespeeld had op de zandbergen. Ze had haar boersche
spraakje weer aangenomen, alleen de roode mantel hing nog om haar been. En
hij gaf haar, zonder aarzelen, het beste, dat hij te geve a had, zijn eerbiedigen
steun, omdat ze toch „moeder" was.
Net was de vervulling van zijn riddergelofte.
„Je moet niet zoo schreien, Dieneke," troostte hij, „ga maar gauw naar huis,
je kunt op me rekenen, ik maak het wel met den Domine in orde ; je hoeft niet
alleen te staan voor de menschen, ik zal peetvader over je kindje zijn."
Den volgenden middag zat Albert bij den Domine op de studeerkamer. Die beiden
waren elkander vreemd, ze waren elkander bekend ; wonderlijk toch, dat diepe
herkennen in het leven van menschen, die elkander nooit te voren zagen.
De Domine had Berteke cp zijn knie.
Berteke hield Rietje stijf in haar armpjes gekneld, ze had 'n heeleboel troostwoordjes van Pappie noodig, want Rietje was op de steenen gevallen en had een
handje gebroken.
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Nu waren Berteke's traantjes gedroogd, ze vond het fijn op Pappie's knie in de
studeerkamer te zitten. Dat mocht anders nooit ! alleen als er iets heel ergs gebeurd was, dan mocht het !
Nu brabbelde ze al Pappie's froostwoordjes in Rietjes' oortje na, Rietje lag wat
achterover en had de oogjes dicht.
„Rietje slaapt, gelukkig maar, he Pappie ?" en Pappie stond niet eens op toen
die vreemde Mijnheer binnenkwam.
„Nee he, Pappie, anders zou Rietje wakker worden en weer gaan huilen."
„U ziet," lachte de Domine.
„Ja," knikte Albert, en zijn oogen kregen hun allerdiepsten glans van blijde verwondering ; nu behoefde hij niet meer te vragen, hoe de Domine er toe gekomen
was, dit tegen Dieneke te zeggen. Hij vertelde alleen, dat hij peetvader was van
Dieneke's kindje en naast haar wilde gaan staan, „om haar te beschermen," verklaarde hij zacht.
De Domine knikte. „ja," zei hij na een poosje, „aan openlijken smaad blootstellen, sluit zoo licht den weg of naar vrijmaking in berouw en ze moet toch weer
vrij worden Ze is gebonden door schuld, maar de weg naar de vrijheid moet openg ehouden worden".
„ja,.
terwille van de moeder in haar," beaamde Albert zacht.
„ . Terwille van de vrouw in haar," knikte de Domine en reikte den many
die tegenover hem zat de hand. Is dat in den grond der zaak niet hetzelfde ?"
....St, Pappie," waarschuwde Berteke, . „Rietje heeft heel eventjes bewogen,
Berteke heeft het zelf gezien, je mag nog niet opstaan, Pappie !"
„U ziet,"
lachte de Domine weer.
Albert zag het, en voelde in zijn hart een kracht van blijdschap groeien, die in
staat zou zijn heel een last van levensleed te torsen. In het leven was lief de neergelegd, Goddelijke liefde, hij had haar ontmoet ! En hij wist niet, dat ze in hem
zelf al heerlijk was opgestaan, zooals de liefde nimmer weet, wanneer ze op het
allerschoonste bloeit. Zoo kwam hij bij zijn moeder thuis.
Ze zat in de kamer over haar naaiwerk en begon nu precies te gelijken op de oude
grootmoeder met het zilveren kroontje uit zijn kinderjaren ; haar smalle gedoken
rug rechtte zich iets, toen ze hem binnen hoorde komen.
„En. ..." zei ze, tegelijk keek ze op en vroeg niet verder.
Ze stak haar handen naar hem uit. „Dat je dit gedaan hebt, dat je dit gedaan hebt,"
stamelde ze. Nu stierf in haar het leed van jaren in de blijdschap, die opstond over
haar zoon. Zoo heerlijk als hij daar nu stond, had ze eens zijn vader gezien. —
Op den bepaalden Zondagmorgen kwam Albert vroeg op het „Zwarte Paard."
De boerin was druk en uit haar humeur. Dieneke was zenuwachtig, Hendrikje
schreide in de naaste kamer.
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Maar Albert ging er heen, en nam het kind in zijn armen en liep er mee de
kamer rond, tot het stil werd.
Toen ging hij naar buiten over de zandbergen naar de beek. Daar, in de laagte
stond nog een sleedoorn fel te bloeien.
Hij sneed een grooten tak af en droeg die voorzichtig om geen enkele van de
fijne sneeuwbloesems te verliezen naar de boerderij.
In de kamer waar het wiegje stond, stak hij hem in een groote, bruine kan.
Zwart waren de takken, vreemd en wild door elkander gegroeid, met lange, scher pe
dorens. Maar de kleine witte bloesems schitterden als sneeuwvlokken. Was het
hout wezenlijk zoo zwart, waren de sneeuwbloesems wezenlijk zoo blank ? en waren
de dorens zoo scherp om dat heel teere te kunnen beschutten ?
Streed het leven zoo zwaar tegen het leven, om dat allerschoonste voor on dergang
te behoeden ?
„Kijk, Dieneke," zei hij, Coen ze binnenkwam, om te waarschuwen, dat vader
ingespannen had.
Ze antwoordde niet, maar ze nam het kindje in haar armen en kleedde het in 't

wit wollen manteltje en mutsje, een geschenk van Albert's moeder.
„Ziezoo, nu gaan we," zei ze, „en dat jij dat voor me doer !"
„Dat spreekt toch vanzelf, zoo is het immers altijd tusschen ons geweest en zoo
blijft het ook altijd I"
„ja, zoo blijft het altijd," beloofde ze schuchter, en voor 't eerst stond in haar
hart uit onge A eten diepte, de groote, heilige verwondering op, over iets schoons,
dat ze geen naam wist te geven, het eerste, vage besef van eeuwigheid. Ze voelde
Albert ver van zich af, zoo ver, dat het altijd „zoo" zou blijven tusschen hen, en
daar benevens was hij zoo dicht bij I schuin voor haar op het bankje, naast haar
vader zat hij nu, ze kon zijn arm aanraken, en als hij omkeek, kon ze hem haar
hand toesteken. Ze d rfde ook, om steun te vragen voor straks. . . . en alsof hij
haar gedachten had gevoeld, keerde hij zich plotseling om en keek naar het kind.
Haar stak hij zijn hand toe met een glimlach.
Zoo reden ze naar de kerk.
Op het plein werd uitgespannen het paard werd naar een stal in de buurt geleid
er stonden nog een paar rijtuigen, een auto, een paar huifkarren, niemand sloeg
acht op hen.
Dieneke droeg het kindje naar de consistorie, daar bleef het achter met haar moeder ; zij ging naast Albert de kerk in.
Op haar aangewezen plaats zat ze roerloos, zonder op of om te zien, maar ze voelde
Albert dicht bij zich en straks zou hij naast haar staan.
Langs haar heen kwam de Dominesvrouw met Berteke aan de hand. Berteke
mocht altijd mee als er kindertjes gedoopt werden. Ze zat immers stil en volgde
gespannen elke beweging van haar vader.
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De Dominesvrouw knikte Dieneke toe als een oude bekende ; daarna bleven haar
oogen op Albert rusten, tot haar man op den preekstoel kwam. Het ging alles heel
eenvoudig, heel gewoon. De Doming sprak maar enkele woorden over de schoonheid van het moeder zijn en de veiligheid bij Christus, omdat het leven zoo donker
was en zoo vol gevaar.
Dieneke voelde, hoe hij haar mee in den kring sloot, en als moeder van haar kindje
zegende precies als al de anderen.
Daarna kwam de Doming van den preekstoel en een voor den traden de moeders toe en namen hun kindje van de wachtende vrouw over. Eindelijk kwam de
beurt aan Dieneke.
Ze trad schuw naar voren ; haar beenen begonnen to beven.... ze zou vallen....
neen, daar stond iemand dicht naast Naar... Albert... zoo dicht, als hij beloofd had.
Hij deed rustig een stap naar voren en nam het kind van Dieneke's moeder over,.
in zijn armen nam hij het.... Is dat niet...." fluisterde iemand verwonderd,....
dacht toch...."
„Sst.... je ziet immers,.... sst ! !"
Langer dan gewoonlijk bleef de hand van den Doming in zegening uitgebreid
over Hendrikjens hoofd.
Waarom schreide de Dominesvrouw in haar bank ? Albert bracht Dieneke naar
haar plaats ; daar zat ze roerloos tot aan het einde, gebroken en genezen.
Na de groote liefdedaad was het berouw in haar hart opgeschoten als een wonderbloem en droeg haar blanke bloesems tot vrucht voor de eeuwigheid.
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I Toen Kant zijn „Kritik der Urtheilskraft" in 't licht gaf, zal hij niet vermoed
hebben, dat ze de indirecte aanleiding zou worden tot het ontstaan van een
aesthetische theorie, die in onzen tijd zoo'n groote beteekenis heeft verkregen. Hij
had n.l. het kenmerkende van het aesthetische object hierin gevonden, dat het „ohne
Begriff durch die blosze Form gefallt" en verder zag hij in de aesthetische beschouwing een „interesseloses Wohlgefallen." Deze opvattingen wekten bij
Herder de gedachte, dat hiermee de aesthetische beschouwing van een harer
voornaamste factoren was beroofd. Herder was een voor schoonheid diep-ontvankelijke natuur en hij ken 't niet verdragen, dat ze niet meer dan een zoo koele
emotie zou zijn als Kant er naar zijn meening van gemaakt had. In de „Kalligone"
betoogt Herder precies het tegenovergestelde. Alle schoonheid is volgens hem.
„ausdriickend". leder aesthetisch object is alleen daarom schoon, omdat het uitdrukking is van een inneplijk leven, dat wij kunnen navoelen. 't Ligt hem niet alleen
in den uiterlijken vorm, maar eerst in wat die vorm uitdrukt. Daardoor krijgt
de schoonheids-emotie een warmte, die ze bij Kant niet bezat. 't Is niet maar een
„interesseloses Wohlgefallen", doch aan het schoone voorwerp ontvlamt ons eigen
zieleleven.
In wezen ligt hierin de theorie, die men tegenwoordig „Einfiihlung" noemt
reeds opgesloten, en na Herder is ze niet meer uit de geschiedenis der Aesthetiek
verdwenen. Jean Pauls kunstbeschouwingen worden er door gedragen. Hermann
Lotze huldigt dezelfde gedachten. En in den nieuwen tijd vindt men Theodor
Lipps en Johannes Volkelt als haar voornaamste voorvechters. Vooral het werk
van den laatste op dit gebied is interessant en fijn-psychologisch. Omzichtig en
grootendeels overtuigend ontwart hij het ingewikkeld proces van de aesthetische
beschouwing. 't Lijdt geen twijfel, dat hij een meer onbevangen blik heeft voor
de feiten dan zijn medestander Theodor Lipps. Lipps wil het aesthetisch genieten
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geheel en al doen opgaan in „Einfuhlung". Volkelt maakt haar wel is waar tot het
voornaamste bestanddeel, doch erkent daarnaast ook nog andere elementen. En
terecht
2. Wie er we! eens van gehoord heeft, dat het aesthetisch genieten goeddeels
uit „Einfuhlung" wordt verklaard, en bij zijn streven om over dit punt iets weer
te weten te komen, zich in de psychologische literatuur orienteert naar 't begrip
„Einfuhlung", in de meening, langs dezen weg tot zijn doel te geraken, komt
gauw genoeg tot de ontdekking, dat hij er daarmee nog niet is. Want wat men
in de psychologie zooal saamvat onder 't begrip „Einfuhlung", is van zulk verschillend gehalte, dat men rich nog apart moet afvragen, welke daarvan dan wel
de aesthetische „Einfuhlung" is. Ebbinghaus heeft vier verschillende omschrijvingen
geregistreerd.
1°. Einfuhlung nennt man die Beseelung, die da stattfindet, wo wir ein lebloses
Ding so betrachten, als ob es Trager bestimmter psychischer Regungen sei.
2°. Einfuhlung nennt man die Sympathiegefuhle, die wir erleben wenn wir mit
dem Traurigen trauern, mit dem Frohen uns freuen, mit dem Sehnsiichtigen
Sehnsucht empfinden u.s.w.
3°. Einfuhlung nennt man weiter das Sichhineinversetzen in die Seele eines
andern, wobei wir nicht mit ihm, sondern in ihm und an seiner Stelle Gemiitsbewegungen durchmachen.
4°. Einfuhlung nennt man endlich auch das gefuhls- und stimmungsmaszige
Reagieren auf Eindriicke selbst da, wo keine eigentliche Objektivierung dieser
Regungen stattfindet. Wenn man z.B. vom heiteren Himmel spricht, so will
man doch hauptsachlich sagen, dasz der Himmel die Stimmung der Heiterkeit
erzeugt, nicht dasz er sie hat.
3. Ebbinghaus zegt niet uitdrukkelijk, welke van deze vier de aesthetische
„Einfuhlung" omschrij ft. Wel blijkt, dat „Einfuhlung" in 't algemeen een veel.
breeder terrein omvat, dan alleen het aesthetische. leder oogenblik zijn we bezig
met „einfalen". Hierdoor eerst wordt het zieleleven van onze medemenschen
voor ons verstaanbaar. 1k kan immers niet linea recta in de ziel van mijn buurman
kijken en zoo b.v. constateeren, dat hij vroolijk is. 1k zie alleen uiterlijke teekenen,
zijn lachend gezicht. Daarmee verbind ik de voorstelling van vroolijkheid d.w.z.
die emotie reproduceer ik, haal ik op uit mijn eigen zieleleven en begeleidt die
met de gedachte „Deze emotie maakt mijn buurman op 't oogenblik door." Dat
is ,,Einfuhlung" in den letterlijken zin. Ilc leg die zielsbeweging in gedachten in
mijn buurman. 1k projecteer haar in zijn ziel.
Waar we aan dit voorbeeld zien, dat we in het dagelijksch leven slag op slag
„einfiihlen" mogen we 't ons wet klaar maken, waarin de aesthetische „Einfuhlung"
I) Grundziige der Psychologie II. 1913. pg. 648.
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zich van deze, laten we met Lipps zeggen, practische onderscheidt. Ik wil me
daarbij echter niet uitsluitend naar deze vraag richten, maar het proces der aesthetische „Einfiihlung", den kern van het aesthetisch beschouwen, iets breeder
beschrijven.
Vraagt men vooraf waar een hollandsch woord voor „Einfuhlung", dan weer ik
Been beteren naam dan „bezieling", mits men 't maar niet neemt in den zin van
„enthousiasme". Ebbinghaus spreekt eveneens van „Beseelung" en hoe gebrekkig
ook, moet men deze vertaling maar voor liefnemen. Door de omschrijving „iets
zoo opvatten alsof het de drager is van psychische bewegingen" wordt de bedoeling
wet duidelijk.
4. Welk een machtigen rol de bezieling in ons leven speelt, ja, dat ze vrijwel
onlosmakelijk verbonden is met ons waarnemen der dingen, heeft Lipps aangetoond.
De dingen kunnen zoo dood en star niet zijn of voor de menschelijke phantasie
vormen ze zich om tot een spel van innerlijke beweging. Iets dooders dan een
simpele rechte lijn is wel niet denkbaar en toch wordt onze beschouwing gedwongen
haar te zien als de uitdrukking van innerlijke krachten. We spreken er over in
termen die op bewegingen duiden, zooals Lipps dat doet „Die gerade Linie
A B verlauft, erstreckt sich, dehnt oder breitet sich aus von A nach B, oder von
B nach A, oder von der Mitte nach beiden Enden. Sie tut das Eine oder das
Andere, je nach meiner Betrachtung. Wenn sie vertikal ist, so richtet sie sich auf
oder sinkt herab. In solchen Wendungen schreiben wir der Linie Bewegungen zu,
and statuieren in ihr eine bewegende Tatigkeit."
Wanneer een zoo onvruchtbare figuur als de rechte lijn reeds bewegingsindrukken
te voorschijn roept, verwondert het niet, dat hooger georganiseerde vormen een
veel rijker leven ontplooien. De werken der beeldende kunst belichamen een
rijkdom van stemmingen, strevingen en affecten. En zoo is 't ook in muziek en
poezie. De enkele toon kan al mild of ernstig klinken. Wat zou dan de opeenvolging
en samenstemming in het muziekstuk niet I In het afzonderlijke woord „toorn"
of „scherts" ligt een warmte van psychische gewaarwording. Wat vermag dan niet
het gedicht leder kunstwerk bedoelt de uitdrukking te zijn van machtig-kloppend
leven, en wil door den beschouwer zoo ook opgevat zijn.
5. Dat is de objectieve zijde. Maar de bezielingstheorie is voornamelijk ingesteld
op den subjectieven leant, 't Aesthetische komt eerst tot stand door de meewerking
van het beschouwend subject. Bezieling, de kern van het aesthetisch beschouwen,
is een psychisch proces. Dat het aesthetische object ons tegemoet treedt als bezield,
is in den grond der zaak 't werk van het subject. Dat is niet moeilijk in te zien. Als
I) Grundlegung der Aesthetik I. 1923. pg. 226 e.v.
Ook : J. Volkelt : Das aesthetische Bewusstsein 1920 pg. 73.
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we nog eens terugkomen op de lijn A. B., dan zagen we dat zij de uitdrukking
was van mechanische krachten. Natuurlijk is de aanwezigheid van die krachten
geen werkelijkheid. Die lijn beweegt zich niet. Dat Mat ook wel uit het feit, dat
we, ofschoon zij objectief dezelfde blijft, er drie verschillende bewegingsrichtingen
uit aflezen, die toch onmogelijk tegelijkertijd door haar kunnen worden doorloopen.
Daar ze dus niet in de lijn zelf liggen, blijft er geen andere mogelijkheid, dan dat
wij, wanneer we haar beschouwen, ze erin leggen. Dat geldt ten opzichte van
alle aesthetische objecten.
Dit inzicht in de meewerking van het subject stelt het eigenlijke vraagpunt aan
de orde. Hier dringen we eerst door tot het aesthetisch beschouwen zelf. Wat gaat
er tijdens de bezieling in ons om ? Hoe ziet het er in ons bewustzijn uit, als we
een object aesthetisch bezien ? We weten dat de gevoelens, die uit het aesthetische
object tot ons spreken, in werkelijkheid uit ons zelf stammen. En toch worden ze
ons niet als subjectief bewust. Integendeel ze schijnen ons juist uitdrukking der
aesthetische objecten. Hoe komt dat ?
6. Bezint men zich op hetgeen er in ons bewustzijn plaats vindt tijdens de
aesthetische beschouwing, dan dringt zich als eerste feit aan ons op de indruk van
het objectieve karakter der gevoelens. 1) 't Lijkt ons toe, alsof de kunstwerken zelf
met leven bezield zijn. Volkelt beschrijft Bien eersten indruk precies met alien nadruk
op de schijnbare objectiviteit der emotie's : „Man versenke sich etwa in die ihr
hilfesuchendes Tachterlein bergende Niobe oder in den David Michel-angelos
and frage sich in welchem Verhaltnis zu dem eignen Ich man sich des tiefen, hoheitsvollen Seelenschmerzes Niobe's oder des kampfbereiten Trotzes Davids bewusst
sei. Es kann kein Zweifel dariiber bestehen, dasz uns diese Affekte als Seelenbewegungen der dargestellten Gestalten, ich sage kurt als gegenstandliche Gefithle
erscheinen." 2) Het gevoel hangt, om zoo te zeggen, aan het waargenomene, schijnt
van buiten af uit de gestalten tot ons te komen. „Nur als aus den Formen zu mir
sprechendes Leben, nur als die eigene Seele der Formen kommt das Eingefuhlte
in meinem Bewusstsein var." 3)
Zoo is 't ook in de werken der pazie gesteld. Gemakkelijk valt dit te constateeren
tegenover dramatische dichtwerken. In woord en gebaar van den acteur leeft de
levensmoeheid en vertwijfeling van den Faust ; die drukken de bedoelde gevoelens
uit en wij schijnen ze daaruit af te leven. In epische en romanlectuur zijn de phantasiegestalten de dragers van het zieleleven. De lyrische gedichten vertolken de
gevoelens van den dichter zelf. Op diezelfde lijn staat ook de muziek. Bij alle
1) Ik neem hier 't woord gevoelens om een korte benaming te hebben. Zooals vanzelf spreekt
vat ik er ook de stemmingen, strevingen, bewegingsindrukken onder.
2) J. Volkelt : Das aesthetische Bewusstsein 1920 pg. 48.
3) Idem : System der Aesthetik I. 1905 pg. 216.
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kunstbeschouwing komen de gevoelens voor ons besef van buiten af tot ons. Ze
maken den indruk objectief te zijn.
7. Vraagt men zich af, hoe men zich de verhouding van die objectieve zielsbewegingen tot het object denkt, dan kan 't antwoord niet twijfelachtig wezen. En toch
heerscht hieromtrent nog dikwijls misverstand. De kwestie is daarom van zulk
een belang, omdat hier het punt ligt, waar zich aesthetische en practische bezieling
scheiden. In ander verband zal ik daar straks nog op terugkomen. Hier geldt het
alleen zich tot bewustzijn te brengen, hoe die uitgedrukte gevoelens op ons aankomen.
Men stelt het meermalen zoo voor alsof de bezielingstheorie wil zeggen, dat de
objectieve zielsbewegingen den indruk maken werkelijk plaats te grijpen in het
bewustzijn van het object. Alsof het beeld van Niobe weten zou van de smart, die
het uitdrukt Een dergelijke opvatting behoeft niet eens weerlegd te worden. De
bezielingsleer weet daarvan niets. Als er dan tevoren (onder 6) ook gezegd is dat 't
schijnt alsof de kunstwerken zelf met leven bezield zijn, dan moet men dit in dezen
zin nemen, dat het schijnt, alsof de gevoelens leven in den uiterlijken vorm van het
kunstwerk. Daar komen ze tot uitdrukking. Ze liggen als het ware aan de oppervlakte. Ze zijn onoplosbaar met den vorm versmolten. Door den vorm worden in
de ziel van den beschouwer de gemoedsbewegingen, die er in tot uitdrukking
komen, gewekt. 't Aesthetisch beschouwen gaat daarom ook nooit verder dan tot
den vorm. Wat daarachter ligt of mogelijk ligt, valt buiten zijn gezichtskring. 't Is
beschouwen in den strengen zin van het woord. Daarin ligt zijn onderscheid met
de practische bezieling .1 ) Die moet door den vorm heen dringen tot wat daar achter
ligt. Dat is geen zuiver aanschouwen meer, maar daar komt een reflecteerend, een
denkend element bij. Voor haar is de vorm niet het voornaamste, maar die wil door
hem heen de werkelijkheid, 't echte zieleleven benaderen. Daarom kan de practische
bezieling ook alleen maar plaats grijpen tegenover echte, levende menschen. Bij
kunstwerken is de mogelijkheid om door te dringen tot een ziel, die achter de vormen
zou liggen, van te voren al uitgesloten.
Gaat men van deze op de objectieve zij de van het bezielingsproces gerichte uiteenzetting uit dan ziet men dat van de vier door Ebbinghaus gegeven omschrijvingen de
eerste en de vierde de aesthetische bezieling weergeven, met dien verstande echter,
dat de vierde de eerste corrigeert en aanvult. 't „Trager-sein" van het aesthetische
object moet men zoo opvatten, dat het object „die Stimmung erzeugt, nicht dasz
es sie hat." Hij zegt dat er dan „keine eigentliche Objektivierung der Regungen
stattfindet", doch dat ligt aan zijn eigenwillige opvatting van het begrip objectiveeren.
Er is geen reden om het schijnbare van-buiten-komen der gevoelsbewegingen den
naam „objectiveeren" te ontzeggen.
8. In no. 5 is ons het inzicht geworden, dat de stemmingen, gevoelsbewegingen,
1) Vgl. over dit gewichtige onderscheid Lipps aesthetik II. 35 en Volkelt System I. 218.f.
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strevingen, die oogenschijnlijk in het object wonen, inderdaad uit het subject stammer.
Richt men nu zijn aandacht op het subject en bezint men zich erop of die deelname
van het subject tijdens de aesthetische beschouwing ook merkbaar is, dan moet het
antwoord beslist ontkennend luiden. Zoolang men in het beschouwen verzonken
is, is er geen plaats voor iets anders in het bewustzijn dan alleen voor het object.
Het subject maakt zich niet kenbaar. Alle aandacht is naar buiten, op het object
gericht, en van een deelhebben van het subject aan het tot-stand-komen van de
illusie, dat de gemoedsbewegingen van buiten komen, bespeurt men nets. Als men
leest, hoe Lioba door wroeging wordt verteerd, of Cousaert door twijfel heen en
weer geslagen, dan is er in ons bewustzijn geen spoor van te vinden, dat 't onze
wroeging of onze twijfel is, die verwekt wordt. Er bestaat geen enkel verband
tusschen die gemoedsbewegingen en ons ik, maar we verbinden ze aan de voorstaling „Lioba" of „Consaert". Ongetwijfeld zijn beide in onze ziel geboren, maar
we hebben er tijdens het beschouwen geen weet van. De betrekking op mijn ik ontbreekt. 't Subject is uitgeschakeld. Volkelt zegt : „Ich itherspringe in dieser
Hinsicht gleichsam mein eigenes Ich."
Lipps 2) oordeelt anders. Hij stelt als voorbeeld een acrobaat, die aan het trapezium
werkt. Die acrobaat heeft een streven in zich verschillende bewegingen uit te voeren.
De toeschouwer voelt het achter die bewegingen aanwezig. Nu heeft Lipps een Waren
bilk voor den objectieven indruk dier strevingen. Ze zijn voor den toeschouwer
„unmittelbar an die optische Wahrnehmung gebunden, unmittelbar in and mit ihr
gegeben, soda= die optisch wahrgenommene Bewegung fur mein Bewusstsein
dieses Streben unmittelbar in sich schliesst. Damit nun ist das Streben objektiviert."
Tot zoover loopt alles dus goed. Lipps ziet ook alleen het object, waaraan het streven
gebonden is, dat het streven uitdrukt. Was hij hierbij blijven staan, dan zou zijn
beschouwing saamvallen met de tevoren gegevene. Maar nu begaat hij de fout ook
het subject in zijn bewustzijn op te nemen : „Damit hurt doch das Streben nicht
auf, mein Streben zu sein, and von mir als mein Streben gefiihlt zu werden. Aber
eben dies mein Streben fait ich in der optisch Wahrgenommenen Bewegung. Ich
erlebe es als etwas unmittelbar dazugehoriges. Ich futile also mich in dieser Bewegung strebend."
Sterker kan het bewustzijn van de deelname van het beschouwend subject al
niet uitgedrukt warden. Lipps voelt zichzelf werkzaam in het object. Dat is voor
hem dan geen resultaat van overdenking. Dat inzicht verkrijgt hij niet na of loop
van het aesthetisch beschouwen, wanneer hij zich critisch bezint op hetgeen er passeerde toen hij in de beschouwing opging, neen, hij voelt zich tijdens de Einfiihlung
een met den acrobaat : „Ich bin nach Aussage meines unmittelbaren Bewusstseins
1) Das aesth. Bewusstsein pg. 49.
2) Grundlegung I. pg. 120.
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in dem Akrobaten ; ich bin also da oben. Ich bin dahin versetzt. Nicht neben den

Akrobaten, sondern genau dahin wo er sich befindet." 1)
We treffen hier een enorme misvatting omtrent den aard van het bewust warden
der subjectieve deelname. 't Bewustzijn van den subjectieven oorsprong der geobjectiveerde gevoelens is een weten, dat we verkrijgen door critische bezinning na
of loop van het beschouwen, als onze aandacht daarop valt, doch is ons niet gegeven
in den vorm van een gevoel. Slechts in zeer zeldzame gevallen komt het voor dat het
subject zich zijn persoonlijke deelname merkbaar bewust is, voornamelijk in de
lyriek, waarover straks meer.
9. Nu vaststaat dat het subject persoonlijk geen deel heeft aan de geobjectiveerde
gevoelens of anders uitgedrukt, dat de geobjectiveerde gevoelens in geen betrekking
staan tot het subject, brengt dit weer een andere kwestie aan de orde. Als een gevoel
losgemaakt wordt van het voelende subject, is het geen gevoel meer. Dan wordt
het in wezen veranderd. Het verliest zijn echtheid, zijn werkelijkheid. Daarom
ligt nu de vraag voor de hand ; in Welke gestalte de geobjectiveerde gemoedsbewegingen
dan wet in ons bewustziin voorkomen. Want d at ze daarin voorkomen, staat buiten
twijfel. Ze vinden immers, zoo toonde de bezinning, haar oorsprong in het subject.
Tot nog toe sprak ik kortweg van gevoelens. Maar 't zal nu blijken, dat men aan dat
woord een bijzonderen zin moet hechten.
'Ole met Lipps beweert, dat de objectieve gevoelens tegelijkertijd als subjectieve
tot bewustzijn komen, m.a.w. dat ze in 't meest enge verband staan tot het persoonlijk zieleleven en zich zoo ook openbaren, moet ook zijn overtuiging deelen, dat ze
echte, werkelijke gemoedsbewegingen zijn, zooals Lipps zegt „Einfiihlen kann ich
nur, was ich fiihle. Einfalen heisst, etwas in einem Andern fiihlen." 2) Dat kan
Lipps, wiens aesthetiek de deelname van het subject zoo sterk op den voorgrond
schuift, natuurlijk beweren. Maar zijn opvatting stuit al dadelijk op bezwaren. Ilc
kan me voorstellen, dat in bijzondere gevallen het aesthetisch beleven die ideate
intensiteit bereiken kan, die door Lipps zoo hoog wordt geprezen. Dat kan, wanneer het object enkelvoudig is. Wanneer ik de Hera Ludovisi beschouw, kan ik me
in de koele majesteit van haar gelaat zoo inleven, dat die expressie in hooge mate
levendig wordt in mijn geest. Doch sta ik tegenover een beeldengroep, b.v. de Laokoon,
dan is 't uitgesloten, dat ik de gemoedsbewegingen der verschillende gestalten tegelijkertijd in al haar volheid reproduceer. Datzelfde geldt bij verdieping in een drama.
Misschien reageer ik op een figuur met sterkere gevoelens, maar 't grootste deel
blijft toch slechts onvolmaakt. Daarom kan men Lipps' grondgedachte niet aanvaarden voor het aesthetisch beleven in 't algemeen en daarmee verandert ook het
karakter der zielsbewegingen. Het zijn voor 't grootste deel geen echte gevoelens.
1) a. w. pg. 122.
2)
w. pg. 130.
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Dat ligt al opgesloten in de overtuiging, dat de „eingefiihlte" gevoelens niet optreden
als persoonlijke. Daardoor missen ze den kern, die een zielsbeweging eerst tot gevoel
maakt. 't 1k heeft er geen deel aan. Lioba's wroeging is de mijne niet. Gewoonlijk
liggen er in de sfeer en de karakters van een stuk zooveel elementen, die aan mijn
persoonlijk leven oorspronkelijk vreemd zijn, dat substitutie van mijn ik in het object
tegenover mij verhinderd wordt. 't Enkele feit reeds van de snelle wisseling en
opeenvolging der gestalten en 't voortdurend aa.nschouwelijk tegenover mij staan
der acteurs last niet toe, dat ik me substitueer, wat toch voor het voile ontplooien
der gemoedsbewegingen grondslag is. Een restloos opgaan in het aanschouwde,
daarvan wordt, naar mijn overtuiging, meer gesproken, dan beleefd.
10. Als men eerlijk en onbevangen oordeeit, zal men dan ook moeten bekennen,
dat Lipps met zijn doorgedreven subjectieve deelname te hoog grijpt. 't Komt
meestentijds niet tot voelen in den volontwikkelden zin. Ons bewustzijn vertoont
een heel anderen vorm. Dat is in 't Licht gesteld door Stephan Witasek, wiens artikel :
„Zur psychologischen Analyse der aesthetischen Einfuhlung" ik, jammer genoeg,
niet heb kunnen machtig worden. 1) Volgens hem is er bij de bezieling geen sprake
van werkelijk voelen, of, zooals hij 't uitdrukt, van „Ernst-Gefilhle", maar ze is in
wezen een „Vorstellen von Gefilhlen." Die opvatting wordt gedeeld door Ebbinghaus, 2 ) volgens wien de bezieling in den regel een „bloszes Derzken an Stimmungen,
Vorstellungs- und Gedankenkreise eines andern ist oder ein Sichhineinversetzen
in die Situation eines andern (was ebenfalls auf dem Wege des Vorstellens und
Denkens erfolgt und erst sekundar Gefale anregt)." De aesthetische bezieling
vindt zoo dus plaats in den vorm van voorstellen en denken.
Neemt men dit in den strengen zin van het woord, dan is deze beschrijving uitermate geschikt om tegenspraak uit te lokken, wat ze dan ook gedaan heeft. Een
voorstellen en denken van gevoelsbewegingen, dat zal wat fraais wezen ! Meumann3)
gaat er kort en bondig tegen te keer. „Vorgestelite Gefahle gibt es nicht ; ein vorgestelltes Gefahl maszte ein Gefahlsein, das Vorstellungsinhalt wird, das ist ebenso viel
wie ein Eisen, das zu Holz wird." Ook Roetteken 4) kan't er niet mee vinden : „Soweit
ich mich beobachten kann, vermag ich ein Erinnerungsbild eines Gefiihls, das etwas
anderes ware als eine rnehr oder weniger Starke Erneuerung des Gefithis selbst,
in mir nicht hervorzurufen."
1k geloof, dat men elkaar een beetje moedwillig verkeerd verstaat. De bewustzijnsvorm, die men hier aantreft, is ook zoo moeilijk te benaderen. Van een absoluut
voorstellen en denken kan geen sprake zijn. Een gevoelsrest blijft er altijd werkzaam,
1) Van zijn ideeen heb ik kennis gekregen door E. Meumann : Aesthetik der Gegenwart pg. 69
en J. Volkelt : System der Aesthetik I. pg. 187.
2) Grundzfige der Psychologie II. 414.
3) Aesthetik der Gegenwart pg. 69.
4) Poetik 1902. pg. 76 en 242.
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en zoo is Roetteken er nog wel het dichtste bij. Maar anderzijds is 't geen volontwikkeld gevoel. 't Heeft niet het koele en afgetrokkene van voorstellen en denken,
maar ook niet de warmte van de persoonlijk beleefde emotie. Volkelt 1) ziet het
kenmerkende van deze bewustzijnshouding in „die Gewissheit, es erleben zu kOnnen.
Diese Gewissheit der Moglichkeit eines bestimmten Gefilhis tritt an die Stelle
des wirklichen Fahlens. Hierin liegt mehr als nur die Vorstellung eines Gefithles
Es nimmt durch die Gewissheit der Erlebbarkeit an dem Geffthisleben teil." Om
het typisch tweeslachtige van dezen gevoelsvorm weer te geven spreekt Volkelt
dan van „reproduzierte oder vorgestellte aesthetische Gefahle."
11. Zoo is in 't algemeen de bewustzijnstoestand van hem die een object aesthetisch beziet. De gevoelens worden geobjectiveerd, komen in de gestalte van het
object tot uitdrukking, schijnen van buiten af tot ons te komen. Het beschouwend
subject houdt voortdurend het besef van de objectiviteit der gemoedsbewegingen.
Dat tegenover-staan, dat anders-zijn dan het object raakt de beschouwer nooit
kwijt. Er blijft immer een afstand bestaan tusschen subject en object. Iedere beschouwing, die van de bezielingsleer maakt een unio mystica, een opgaan, een zichverliezen van 't subject in 't object, zooals Lipps zelfs spreekt van identiteit, lijkt
me opgeschroefd-kunstmatig. Dat is de consequentie van een leer, die nit het oog
verliest, dat de geobjectiveerde gevoelens los-staan van het ik van den beschouwer,
dat ze niet tot die voile ontwikkeling komen in het subject, die een echt gevoel
heeft, dat ze, om Bien naam dan te gebruiken, slechts voorgestelde gevoelens blijven.
Want wie aanneemt, dat ze echte gevoelens zijn in 't subject, moet ook erkennen
dat hij zich dan persoonlijk in het object aanwezig voelt. Dan valt de scheiding
tusschen subject en object weg. Daarom blijft het erbij, dat objectieve gemoedsbewegingen niet als echte, werkelijke gevoelens in 't subject optreden.
12. Men zal mij voorhouden: Zijn er dan geen gevallen, waarin men zoo aangegrepen wordt, door het beschouwen, dat men werkelijke, persoonlijke gevoelens
beleeft ? Dat zal niemand willen ontkennen. Onder no. 8 heb ik er op gewezen, dat
v.n.l. in de lyriek zulk een sterke gevoelsbeweging kan optreden. Maar dan is 't
eigenaardig, dat ik dan niet objectiveer. Dan is 't mijn eigen gevoel geworden, en dat
shit objectiveeren uit. De materie is hier zoo ingewikkeld en fijn, dat het zelfs Volkelt
moeite heeft gegeven. Ook Volkelt 2) heeft eens gemeend, dat bij lyrische lectuur
objectieve gevoelens tegelijkertijd als persoonlijke, subjectieve optreden. Hij stelt
rich voor dat hij in den winter een lentelied leest. Van buiten af kunnen er geen
lentegevoelens in hem wakker geroepen worden, want buiten is 't winter. Maar
toch constateert hij, dat bij „lebhafter Vertiefung in das Gedicht es meistens geschieht, das ich im Winter wirklich and wahrhaft etwas von den Gefiihlen des
1) System I. pg. 187 e.v. Das aesth. Bewusstsein pg. 54 e.v.
2) System I pg. 189, 190.
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Sehnenden, Erwartungsvollen, Erlasten, Lachenden empfinde, womit der Dichter
die Frahlingsnatur beseelt. Wenn ich die Gedichte, wie man zu sagen pflegt, mit
ganzer Seele lese, wenn ich sie durstig in mich aufnehme, wenn sie einen innigen
Widerhall in mir finden, Bann werden gewanlich die Gefahle, die der Dichter zur
symbolischen Beseelung der Natur aufgewendet sehen will, von uns nicht in Form
von Vorstellung, sondern als wahrhaft erlebte Gefuhle empfunden."
Dat is volkomen waar. Tegen deze feiten is niets in te brengen Ilc beleef in zulke
gevallen persoonlijke gevoelens. Maar daarmee is nog niet gezegd, dat ik ze ook
objectiveer. Als het lied van Novalis : „Wenn ich Ihn nur babe, wenn Er mein nur
ist" ons aangrijpt, dan blijft de innige vrede, die daaruit spreekt, niet objectief tegenover ons staan, maar wordt in onze eigen ziel vernieuwd. 't Is echt en eigen gevoel.
Maar daarmee is tegelijk gegeven, dat het me niet meer voorkomt als objectief gevoel. Als kenmerk van 't objectiveeren geldt het los-zijn van het ik. Maar bier
word ik dien vrede gewaar als gebonden aan mijn ik. Hij blijft op mijn persoonlijk
leven betrokken en staat daarmee in het innigste verband. Dat heeft Volkelt later
ook ingezien. Vijftien jaren na het verschijnen van het eerste deel van z'n Aesthetik
denkt hij anders. Dan staat 't voor hem zoo, dat objectiveeren en werkelijk beleven
elkaar uitsluiten. „Ich glaube jetzt, dasz, wenn man es mit den gegenstandlichen
Gefithlen streng nimmt, ihr Existieren in der Form von wirklich erlebten Gefahlen
ausgeschlossen ist.'")

13. Men versta wet, dat Volkelt hier spreekt van objectieve emotie's als zoodanig.
Die kunnen niet subjectief voorkomen ; en omgekeerd, de subjectieve als zoodanig
komen niet als objectief tot bewustzijn. Wel kunnen een objectief en subjectief
gevoel van denzelfden inhoud naast elkaar bestaan. 't Objectieve is dan gelijk aan
het subjectieve, begeleid door de projectiegedachte Wat ik persoonlijk nu doormaak, heeft ook de dichter eens beleefd.
De analyse wordt hier zoo rag-fijn, dat het geen verwondering baart, wanner
men leest, dat Volkelt aan z'n betoog toevoegt : „Ich glaube nicht, dasz ich hiermit
in den Tatbestand kiinstlich etwas hineinlege." 2) Want inderdaad, men zou geneigd
zijn dat te veronderstellen. En toch, opmerkzame bezinning overtuigt toch van de
waarheid der feiten. En er is nog meer, dat Volkelts analyse steunt. Ongeveer een
jaar nadat Volkelt dit schreef, verscheen er een werk van den onlangs overleden
godsdienstpsycholoogKarl Girgensohn :Der seelische Aufbaud es religiOsen Erlebens
1921, waarin op grond van experimenteele onderzoekingen hetzelfde resultaat verkregen is. Hoewel met een ander doel begonnen, heeft dit werk zoowel voor de
psychologie in 't algemeen als ook voor die der aesthetiek belangwekkende en verhelderende inzichten geopend. Ook voor 't geval, dat ons bezig houdt, vinden we
') Das aesth., Bewusstsein pg. 57, 58.
2) Idem pg. 58.
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mooie voorbeelden. Girgensohn heeft aan verschillende intellectueel ontwikkelde
personen een gedicht van Geibel : „Sonntagsmorgen im Walde" voorgelegd. Na
de lectuur moeten ze dan hun indrukken en psychische processen meedeelen. Een
der medewerkers beschrijft aldus 1) „Ich fand in dem Gedichte ununterbrochen
Gedanken und Empfindungen, die ich aus Erfahrung kenne, und zwar Gedanken,
die mir vertraut sind und die ich liebe. Das gauze Gedicht heimelte mich an. Ich
war in Gedanken und in den Bildern in den Wald versetzt, obgleich die Versetzung
nicht so vollstandig war, dasz ich die Situation vergasz.... Trotz dem erlebte ich
nicht dieselben Gefiihle, die das Gedicht schildert, z. B. ich betete nicht wortlos.
(Er komt n.l. een tegel in voor Und all mein wesenWird ein wortlos Beten). Aber
ich konnte so gut verstehen, was gemeint war, und alles nachempfinden. Aber mehr
als blosz beschriebene Gefiihle waren es fur mich doch. Ich fand eben dort tneine
eigenen Gedanken, Gefiihle und Stimmungen, die mir ganz vertraut waren."
Hier wordt duidelijk uitgesproken, dat dezelfde emotie's in twearlei gestalte
voorkomen. Eenerzijds als peroonlijke, anderzijds als niet-persoonlijke. Subjectief
en objectief leven naast elkander. Ze komen als zoodanig ook tot bewustzijn. De
lezer bespeurt nauwkeurig de grens, waar z'n eigen gevoel ophoudt en dat van den
dichter begint. Bovengenoemd citaat levert een voorbeeld. De medewerker zegt van
zichzelf : „Ich betete nicht wortlos," terwijl de dichter bekent : „All mein Wesen wird
een wortlos Beten." Hier vindt men een punt, waar subjectief en objectief gevoel
uit elkaar gaan. Op dergelijke plaatsen wordt het subject zich bewust, dat er behalve z'n eigen emotie's nog vreemde in z'n bewustzijn leven. Daar wordt men
ook het verschil in bestaanswijze van die emotie's gewaar. Bij de eene bespeurt men
zichzelf als drager, bij de nadere projecteert men in den dichter. Wil men deze
bewustzijnshouding in 't algemeen karakteriseeren, dan kan men zeggen, dat 't bij lyrische gedichten gemakkelijk voorkomt, dat echte persoonlijke gevoelens wakker worden.
't Bewustzijn van 't persoonlijke, 't subjectieve meetrillen van 't gevoel ligt op den
voorgrond. Daarnaast echter objectiveeren we dan. 't Bewustzijn van de projectie
is echter niet helder en onafgebroken aanwezig, maar duikt of en toe tijdens de
lectuur op, n.v.l. dan, wanneer we in het gedicht stuiten op gevoels- en stemmingselementen, die ons vreemd zijn.
14. Dit vreemde, niet-eigene is het beletsel, dat de identificatie van subject
en object verhindert. Ook bier komt weer 't onjuiste van Lipps' opvatting aan 't
licht. Hij begaat een dubbele fout. De eerste is al besproken n.l. dat hij een verschijnsel, dat een bijzonderheid is in het aesthetisch beleven, uitbreidt over 't
geheele aesthetische proces, 't optreden van echte, persoonlijke emotie's. De tweede
onjuistheid wordt nu openbaar. Uit het feit, dat er persoonlijke gevoelens ontstaan
volgt nog volstrekt niet, dat het subject zich nu ook vereenzelvigt met het object,
1) pg. 165.
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dat het daarin opgaat, of zooals Roetteken zegt, zich voor het object substitueert.
Integendeel, ze blijven voor het bewustzijn gescheiden. In 't object zijn steeds elementen aanwezig, die identificatie tegengaan. Zelfs in de lyriek, die den meest gunstigen
bodem oplevert voor het ontstaan van subjectieve emotie's vormt reeds het enkele
felt, dat men het gedicht zwart op wit voor zich heeft, een onoverkomelijken
hinderpaal. Steeds herinnert dit ons aan den vreemden afkomst van het gedicht en
dit besef, dat geinvolveerd op den achtergrond van ons bewustzijn leeft, doet
een beslissenden invloed Belden. En zoo gaat het in alle takken van kunst. Hetzij
de dragers en uitbeelders van de emotie's zichtbaar tegenover ons treden, zooals dat
in beeldende en dramatische kunst het geval is, hetzij men zich 'in lectuur verdiept
of toonstuk, steeds blijven er in het object oorzaken, waardoor er een distantie
geschapen wordt tusschen subject en object. Daarom blijft het erbij, dat identificatie onmogelijk is, wat natuurlijk, zooals we zagen, optreden van subjectieve,
persoonlijke gevoelens niet uitsluit, waarbij men, wat dit laatste betreft weer in
't oog dient te houden, dat het tot de tamelijke zeldzaamheden behoort.
15. Drie factoren zijn er, waarvan het voorkomen van persoonlijke emotie's
afhangt. Het richt zich naar de verschillende kunsten, of naar den aard der gevoelens, of naar de individualiteit van den beschouwer. In de dichtkunst komen
ze gewoonlijk eerder voor dan tegenover de beeldende. Binnen de dichtkunst biedt
weer de lyrie een gunstiger gelegenheid dan het drama en dit gaat weer voor het
epos. Wat de gevoelens betreft, worden die eerder levendig. welke de beschouwer
uit ervaring kent, zooals ook 't citaat uit Girgensohn toont. Ten slotte spreekt ook
de individualiteit in zooverre mee, dat in 't algemeen Licht-ontvlambare, levendigvoelende karakters eerder meetrillen dan minder lenige. 1)
* *
*

16. Een enkel punt, dat in 't verband van het voorgaand e niet tot zijn recht gekomen is wil ik hier nog even nader accentueeren. Onder no.7 heb ik gesproken
over het onderscheid tusschen de practische en de aesthetische bezieling, slechts
in 't voorbijgaan. 't Is echter noodig daarvan iets meer te zeggen, omdat er zijn,
die dat onderscheid ontkennen. E. Meumann kent aan de „Einfithlung" geen
specifiek-aesthetische beteekenis toe, omdat ze een algemeen, nooit ontbrekend
bestanddeel van al ons zintuigelijk waarnemen is. 2) 't Is ongetwijfeld waar, dat de
waarneming van de eenvoudigste geometrische figuren reeds met „Einfithlung"
gepaard gaat. 3) Maar dat geeft geen recht tot Meumann's conclusie. Eerder kan men
omkeeren : Omdat in alle waarnemen „Einfiihlung" voorhanden is, ligt er in iedere
1) Vgl. Volkelt : Das aesth. Bewusstsein pg. 57. Een breedere uiteenzetting hieromtrent bij
Roetteken Poetik pg. 195 1.
2) System pg. 106.
3) Vgl. Hermann Lotze : Geschichte der Aesthetik in Deutschland. Neudruck 1913. pg. 74 f.
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waarneming een aesthetisch element. Dan is men dichter bij de waarheid. Of de
bezieling al of niet aesthetische waarde heeft, wordt niet beslist door het feit, dat
ze ook in de gewone waarneming voorkomt, maar men moet de kwestie anders
stellen.
't Is algemeen bekend, dat de houding van den mensch tegenover de hem omringende wereld drie vormen kan aannemen, die men als theoretische, practische
en aesthetische pleegt aan te duiden. De eerste vraagt naar de waarheid, het ware
wezen der dingen. De tweede beoordeelt ze naar hun bruikbaarheid. De derde
naar hun gevoelswaarde. Nu moet men zich afvragen voor welke dezer drie beschouwingswii zen de bezieling, die onwillekeurig zich aan iedere waarneming verbindt, waarde heeft. Dan zal er tweeerlei aan het licht komen.
1°. Dat de „Einfahlung" die optreedt bij de waarneming van niet-menschelijke
objecten een aesthetisch karakter draagt.
2°. Dat ze tegenover menschelijke figuren een theoretisch (practisch) en een
aesthetisch karakter kan dragen,
17. De theoretische beschouwing wil doordringen tot de werkelijkheid en tracht
daarom alle onwezenlijke elementen te elimineeren. Voor haar is de bezieling dan ook
een storend jets, een onwaarheid, die verwijderd dient te worden. We zagen het
aan de rechte lijn, die den indruk geeft van spanningsverhoudingen (strekken, oprichten, zinken enz.) door te maken, maar in werkelijkheid daaraan geheel vreemd
is. (zie no. 5). Om de werkelijkheid te vatten moet het onwillekeurig bij de waarneming „Eingefiihlte" op zij gedrongen, vernietigd worden. 't Is een storing, die,
zoo we ons eraan overgaven, een drogbeeld zou voortooveren. Daarom gaat het
theoretisch benaderen der dingen rechtstreeks tegen de bezieling in.
Daar de practische beschouwing in wezen teruggaat op de theoretische geldt
het bovenstaande ook van haar. De practische bruikbaarheid berust ten slotte op de
werkelijkheid, de waarheid der dingen.
Daartegenover staat de aesthetische beschouwingswij ze. 't Kenmerkende hiervan
is, dat zij de dingen beoordeelt naar hun gevoelswaarde. En daar voor is 't „Eingefiihlte" geen storend, maar in tegendeel een verrijkend element. Wanneer men zich
ongestoord overgeeft aan den zintuigelijken indruk, vormt het doode ding zich
om tot een levend iets. Daarin bestaat de bijzondere waarde van de bezieling, dat ze het
gevoel wakker roept. De theoretische beschouwing doet het gevoel verkommeren en
verdorren. De aesthetische wekt het op en houdt het in leven. Iedere critische
scheiding van werkelijk en onwerkelijk ligt ons dan vet, Ongestoord geeft men zich
over aan den indruk, de verschijning, den schijn. Als zoodanig is de mensch in zij n.
aesthetische beschouwing naIef. Hij gaat niet verder dan de waarneming, dan den
uiterlijken vorm.
18. Dit laatste geeft ook den doorslag bij het tweede punt.
We hebben nog slechts gesproken over de „Einfalung" bij de beschouwing
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van niet-menschelijke objecten. Maar in beginsel is daarmede ook reeds beslist
over de „Einfithlung" in menschen. Meumann zoekt vooral hier den beslissenden
slag to slaan. 1 ) Hij wijst er met nadruk op, dat de kennis van het zieleleven onzer
medemenschen ook op „Einfiihling" berust. 2) Hier is ze dus van belang voor het
theoretisch beschouwen. Maar ook zoo is het bestaan van aesthetische „Einfuhlung
niet weerlegd. Tegenover menschen zijn beide mogelijk en ze zijn maar niet zonder
weer hetzelfde proces. Er bestaat een qualitatief onderscheid. Dat heeft Lipps
voortreffelijk aangetoond. Er is een dubbele mogelijkheid van „Einfithlen" in
menschen. Beide gaan uit van het waargenomene, doch de eene gaat verder, de
andere blijft er bij staan. Ik zie b.v. een mensch met een droefgeestig gezicht. zijn
woorden en gebaren uiten daarbij niets dan treurigheid. Nu is het gewone proces
zoo, dat miin bewustzijn onmiddellijk door die uitdrukkingsvormen heen doordringt
in de ziel van dien mensch. Ik ben ervan overtuigd, dat hij in werkelijkheid droevig
gestemd is. Dit soort noemt Lipps „praktische Einfuhlung" d.w.z. een „die miet
einem Wissen von der objektiven Wirklichkeit des Eingefuhlten verbunden ist."3)
Men ziet, hierbij is „practisch" hetzelfde als wat ik hierboven „theoretisch" noemde.
Doch nu is er nog een andere manier van beschouwen mogelijk. Ik kan me
zuiver bepalen tot den uiterlijken vorm. Onder gunstige omstandigheden kan het
uiterlijk mij zoo boeien, dat er geen gedachte opkomt aan een daarachter liggende
werkelijkheid. Die laat mij voor het oogenblik koud. Zoo kan men soms de meest
rade gebeurtenissen uit de werkelijkheid isoleeren en los van den ernst der dingen
aesthetisch beschouwen. Dat noemt Lipps aesthetische Einfuhlung. „Praktisch
ist die Einfalung, die nach der Wirklichkeit des Eingefuhlten fragt asthetisch
dagegen diejenige, die danach nicht fragt."
Volkelt wijst eveneens op dit qualitatieve onderscheid : „Aberauch abgesehen von
alien besonderen Fallen tritt fur das Einfalen im gewohnlichen Leben schon
dadurch ein Miszliches ein dasz unser gewohnliches Bewusstsein zwischen Wissen
und schauenden Einfalen geteilt ist. Schon hierdurch erscheint die Natur des
schauenden Einfalens beeintrachtigt. Im Gegensatz hierzu zeichnet sich das asthetische Betrachten dadurch aus, dasz uns der Gegenstand nach Bedeutung und Gehalt ausschlieszlich durch schauendes Erfiihlen und nicht nebenher noch durch ein
begriffliches Wissen zu Bewusstsein kommt."4)

19. Men ziet, hoe sterk de Einfuhlungsleer den nadruk legt op het gebonden-zijn
aan den vorm. Dat beschouwt ze als een voorwaarde voor het aesthetisch beschouwen.
Iedere theorie die de aesthetische emotie in den beschouwer van den vorm wil
losmaken wordt door haar verworpen. Echter, en dit is het tegenwicht, de vorm
1)
2)
3)
4)

System pg. 106. Einl. in die Aesthetik der Gegenwart pg. 60.
Dit gezichtspunt maakt ook H. Bavinck geldend: Verzamelde Opstellen 1921 pg. 269/70.
Aesthetik II. 35.
System 1218 f.
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alleen is niet alles. De hoofdzaak ligt hierin, dat de vorm de drager is van spanningen
en emotie's, zichtbaar geworden zieleleven. Kunst is uitdrukking van innerlijke
ontroering. Dat zagen we onder no. 7 en 17. De Einfuhlungstheorie loopt dan ook
nit op de verklaring dat een der voornaamste voorwaarden voor het ontstaan van de
aesthetische beschouwing gelegen is in de eenheid van vorm en inhoud. De studie
der bijzondere kunsten heeft na to gaan de voorwaarden waaronder en de mate
waarin die eenheid bereikt kan worden, het eigenlijke probleem der kunsttheorie.
Doch dat valt buiten mijn bestek. Ik heb alleen de meest algemeene gedachten van
de Einfuhlungsleer onder de aandacht willen brengen.

FELIX TIMMERMANS 1)
DOOR

J. VAN HAM.

Enige tijd geleden wist ons een dagblad mee te delen, dat Felix Timmermans
in aanmerking zou komen voor een Nobelprijs. — Nu was dat niet meer dan een
weinig-vertrouwen-wekkend krantenberichtje. Toch heeft deze mededeling, misschien niet meer dan de inval is van een nieuwtjesjagende journalist voor Timmermans een gevolg gehad, dat voor hem zelf misschien minder prettig, maar toch
niet zonder betekenis is. Bij het lezen van dat berichtje is de vraag opgekomen :
zou Timmermans dat verdienen ? Hij is gewogen en algemeen te licht bevonden.
Hoe komt dat ? Is het door zijn populariteit ? Onze kritici zijn erg bang voor
populariteit. We zijn er zo van overtuigd, dat de meerderheid ongelijk heeft, dat
populair haast een aanklacht geworden is. Er is een zeker koketteren met het
afwijken van meerderheidsopinies mode geworden, en er is een hooghartig zich
buiten de massa plaatsen uit angst om in de middelmatigheid onder te gaan. Alle
grote mannen waren immers eenlingen, niet begrepen, niet aanvaard door hun tijd.
Er is een groot wantrouwen tegen populariteit.
Er is echter geen genre, dat op zichzelf minderwaardig is en niemand mag teruggewezen worden uit onze waardering, omdat zijn aanleg toevallig samentreft met
de huidige smaak van het grote publiek. Dat publiek heeft weinig literair onderscheidingsvermogen, dat is waar, maar daarmee is nog niet gezegd, dat wie nu de
schrijver voor een voorbij of voor een komend publiek is, daarom reeds meer is dan
wie bewonderd wordt door het aanwezige.
Als van Lennep, vol bewondering van Frans klassisisme, zich voordoet als romanticus, en speelt voor de Hollandse Scott, omdat de tijd daar om vraagt, dan
kunnen we alleen bewonderen de handigheid, waarmee hij een goedkope populariteit verwerft, maar de geestige spotter die van Lennep was, die een van de
beste vertegenwoordigers van „Hollandse Verlichting" had kunnen zijn, werd een
flauwe afglans van buitenlandse romantiek. Er ging een kunstenaar onder aan
karakterloosheid.
3) Naar aanleiding van En waar de ster bleef stillestaan, Naar waar de appelsienen groeien
en Leontientje. Alle uitgaven van P N. van Kampen & Zoon Amsterdam.
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Deze jacht naar populariteit, die eigen persoonlikheid verwringt, is natuurlik
dodend voor echte kunst. Maar aan Timmermans kan hoogstens verweten worden,
dat hij, nu hij door z'n kwaliteiten zijn roem verworven heeft, er zo echt
Timmermansachtig, kinderlik-blij mee is. Er is een genoegelike zelfingenomenheid
soms in zijn optreden voor het publiek, in zijn interviews, dat we misschien mogen
zeggen, dat hij de gebreken krijgt van wie te veel verwend wordt.
Maar zijn sukses is niet produkt van een bewuste of onbewuste mystifikatie. Als
Timmermans een uitdrukking neerschrijft, waarvan hij vermoedt „dat ze 't doen
zal", dan vindt hij die, omdat ze bij hemzelf „het doet". Als Timmermans minder
aan zijn publiek dacht, zouden er in zijn werk nog meer dingen voorkomen, die
ons op het eerste gezicht aandoen als effektbejag. Want zijn aard is nog veel over dadiger dan zijn kunst. Ziin kunst is — wat tenslotte kunst toch zijn moet
beheerste natuur.
In zoverre populariteit voor velen een verwijt van onoprechtheid inhoudt : schrij ven om winst en roem ten koste van eigen persoonlikheid, moet dit verwijt met
klem voor Timmermans worden teruggewezen.
Een andere vraag die bij het bespreken van populariteit aan de orde komt, is deze
is populaire kunst niet vanzelf ook burgerlik en is dat niet tegelijk een veroordeling ?
Er is veel kans bij waarderingsoordelen elkaar mis te verstaan. Een populair
schrijver heeft natuurlik iets in de onderwerpen die hij aanroert en in de keuze
van zijn woorden, dat hem kontakt geeft met een groot publiek, zijn kunst is onder
het bereik van iedereen. Maar dat is nog niet de benepen burgerlikheid van het
teekransje. Volkskunst is niet per se burgerlik, het populaire ook niet.
Timmermans kan zelfs dikwels zo heerlik onburgerlik wezen. En misschien
wordt dat tot in het teekransje toe nog het meest bewonderd.
Moet Timmermans dan toch een Nobelprijs hebben ? 'k Weet het niet, waarschijnlik niet, maar ik hoef hem niet uit te delen, gelukkig. Maar laten we wet dit
bedenken, dat in 9 van de 10 gevallen Nobelprijswinnaars reeds v6Or de uitreiking
van de prijs, die internationale populariteit verzekert, een enigszins algemene be wondering genoten. Men kan nu eenmaal niet gemakkelik erkenning van algemene
betekenis eisen voor wie zijn kracht gezocht heeft in zijn afgezonderdheid.
Als ik aan de laatste winnaar van de Nobelprijs denk, en ik neem dan de twee
toneelstukjes in de hand, die de aanleiding voor dit artiekeltje over Timmermans
zijn, dan betekent het toneelwerk van Timmermans maar weinig. Maar het is on-.
billik Timmermans als toneelschrijver naast Shaw te plaatsen. Bovendien zijn het
mensen van zo gans andere struktuur, dat ze niet te vergelijken zijn.
Timmermans is geen toneelschrijver en hij schrijft ook niet voor het toneel.
Aileen worden zijn boeken door hem en Veterman voor het toneel omgewerkt.
Een voor het toneel bewerkte roman is een hybriedies wezen.
Toevallig, mag men zeggen, is het bij En waar de ster bleef stale staan goed gelukt.
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Daar is zo veel echt „toneel" in, als maar weinig vaderlandse, direkt voor het
toneel geschreven stukken bezitten. Het toneeltje met de Onze leevevrouwtjes is
misschien het minst speelbare, maar een moment als het verschijnen van de foor wagen zal men na een opvoering niet licht vergeten.
Leontientje is veel meer roman gebleven. Er is geen aktie in en inplaats van een
toneelstuk is het een rij taferelen in dialoog, die samen de geschiedenis van Leontientje vertellen. De nadruk van het toneelspel valt meer op Leontientje dan in de
roman, waar de pastoor meer op de voorgrond treedt.
Dat neemt niet weg, dat het stuk in ons land veel sukses heeft, en dat is niet alleen,
omdat Annie van Ees in de rol van Leontientje jubileert.
Naar waar de appelsienen groeien is een reisverhaal. We Leven in een tijd van
reisverhalen. De tijd van de 1 7de eeuwse reisjournalen herleeft. De markt is er van
overvoerd. Maar onder al dat eigen en vertaalde neemt Timmermans' boek een heel
eigen plaats in. Hierin komt pas goed uit, wat het geheim is van Timmermans' taal:
zijn verrassende beeldspraak, als regel humoristies getint, soms verrassend door
realiteit, dan weer door mystieke bedoeling. De voorbeelden liggen voor elk lezer
voor het grijpen, want de twede eigenschap van Timmermans' taal is zijn overdadigheid.
lets wat ons ook interesseert bij een man als Timmermans is wat hij ziet op een
reis naar Rome en wat hij niet ziet. Timmermans is naar het „Roomse" Rome
geweest. Maar in die beperktheid is het een weldaad to zien hoe hij zich daar aan
vroomheid en schoonheid bedrinkt.

BOEKBESPREKING
Distels, van Julia Frank. Leidsche Uitgeversmaatschappij, Leiden.
Onder de schuilnaam „De Distel" schreef Julia Frank een menigte korte stukjes, die gretige
lezers vonden. Een verzameling van de beste wordt nu na haar dood uitgegeven.
Deze uitvallen doen denken aaan sommige van de beste Ideeen van Multatuli. Ze hebben
ook veel van de goedmoedige spot van Hildebrand. Maar — de Distel zij gerust ook veel
van haarzelf.
Julia Frank heeft in haar „distels" beter dan in haar romans laten zien hoe ernstig zij achter
haar ogenschijnlike frivoliteit was. Het beste in haar romans was eigenlik, wat ze niet zei, wat
men soms raden kon haar hunkerend verlangen. Aan de grens van verlangen en trots bleef haar
stem haperen.
Deze vinnige schetsjes zijn kostelike, opwekkende lektuur. En hier en daar wordt het een amusant
zedehandboekje, waar voor iedereen, ook voor onze brave mensen, nog wel wat uit te leren valt.
v. H.

Nijhoff's Index.
Het verschijnen van het Auteurs- en trefwoordenregister 1925 door Fanny Simons geeft een
goede gelegenheid om eens op deze uitstekende Index te wijzen, die al vele jaren bij de firma
Martinus Nijhoff verschijnt en waarin de inhoud van de bekendste Nederlandse tijdschriften
wordt geregistreerd. Het is onberekenbaar, hoeveel tijdsbesparing het bezit van deze Index reeds
op biblioteken en aan partikulieren heeft verschaft. Van ruim een veertigtal tijdschriften (ook
Opw Wegen) maandeliks de inhoud gekatalogiseerd. Elke bijdrage, elk artikel, elke recensie
wordt genoteerd. En wie het oordeel van de pers over een persoon, een boek weten wil,
vindt in deze Index waar hij zoeken moet. Door de handige inrichting is het niet moeilik er
v. H.
de weg in te vonden.

Verzen. Agatha Seger, Uitgave van C. A. J. van Dishoeck te Bussum 1926.
Een langen avond heeft dit bundeltje mij gelukkig gemaakt. Een geruste tevredenheid komt
uit deze verzen, waarvan de zachte woorden in de ziel nazingen, dagen lang en misschien wel
heel lang vast-blijven. Daar zijn van die zoete Vlaamsche gedachten, die een Alice Nahon kenmerken, daar is een innigheid, die vroeger v. Eeden gaf. En daar is ook de wijsheid, die willig
geeft, de met strijd gewonnen vrede.
't Is soms zoo moeilijk een bundel verzen te leren de ziel stemmen bij de woorden van den
dichter. Niet altijd komt daar de voiheid van begrijpen maar dan ook weer zoo onverwacht,
gaat alles weg, en vallen de woorden stil daarneer op de ziel en is 't luisteren vrede. Deze
bundel verzen heeft mij getroffen en ik lees de versjes telkens weer, en telkens met meerdere
vreugde over de zuiverheid, over de eenvoudigheid. Mooie en juiste teekeningen :
Boven lage boerenhoeve
hing het scheefgezakt gezicht
van de maan, die uit de bosschen
langzaam zich had opgericht.

Schemer droomde om het huisken
en de groene regenton . . . .
Ergens in de peerse verte
was het of de nacht begon
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Even kwam wat wind gevaren
door een bloeiend bos je brem,
als een has t niet in te houden
schuchter jubelen naar Hem . . . .

Hoe stil-eenvoudig, maar ook ontroerend-diep
'k Heb even in stilte geleden
toen ik je voorbij zag gaan ;
daar werd het versloten verleden
weer wagenwijd opengedaan.
Mij trof slechts een blik uit je oogen
'k zag even den zwaai van een hoed,
'k ben wild naar de stilte gevlogen
en schreide, — om dien enkelen groet . . . .
En dit zijn nu geen speciaal uitgezochte verzen, die ik overschrijf, ik kie3 maar alleen om
mijn woorden te verduidelijken, want ik zou heel graag willen dat dit bundeltje door velen gelezen werd. Maar ook voor velen een troostend bezit zal zijn.
v. D.

Jacht op Groot Wild in Ned. Oost
Verhalen uit verre wildernissen, door
J. C. Brasser, Officier 0.I. Leger. Zutphen W. J. Thieme & Cie. 1926.
Verhalen die zeer geloof-wa rdig aandoen. De verschillende ontmoetingen met groot wild zijn
meestal toevallig ontstaan. Tijdens expedities tegen de z.g.n. „verzetspartij" in verschillende
streken van Sumatra, n.l. Atjeh en Djambi kwamen de uitgezonden patrouilles in de uitgestrekte
wildernissen herhaaldelijk in contact met olifanten, rhinocerossen, koningstijgers, reuzenslangen
enz. enz.
Dat een zeer viotte vertelling van zulke zeer ongewone ontm,oetingen buitengewoon intressant
moet zijn begrijpt ieder. i k vind 't een boek dat van veel beteekenis zal zijn voor alien die ons
Indic willen kennen.
v. D.

De Kentour. Maurice de Guerin, Vertaling en Narede van R. van Genderen Stort.
Bij Hijman, Stenfert Kroese & van der Zande, Boekverkoopers, Arnhem, MCMXX VI
Met al de zorg, die dit voorname prozagedicht verdient, is het vertaald en uitgegeven. In de
narede klinkt devote bewondering.
v. H.

Op Uwen drempel, Religieuse verzen, door Duco Vorster. N.V. Uitg. Maatschappij „De Tijdstroom." 1926.
Scherven. Gedichten van J. Timmermans. (Uitgave van firma L. J. Veerman,

Heusden, op de titelpagina niet vermeld).
Deze beide bundels bevatten verzen van religieuse aard, waarom het me te meer spijt, dat
ze me zo weinig hebben ontroerd.
„Scherven" verschijnt een halve eeuw te laat. Dat de moderne poezie de dichter onbekend is
gebleven, in alle geval zonder indruk na te laten aan hem voorbij is gegaan, soit, maar zelfs de
vernieuwing van 80 heeft geen andere gevolgen gehad, dan dat hier en daar een woord van '80
verschijnt heel potsierlik tussen een massa ouderwetsche „dichterlike" uitdrukkingen in. Het
oude zowel als het „nieuwe" onbegrepen napraterij.
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Ook voor '80 zou deze bundel hoogstens met een riendelik zinnetje ontvangen en spoedig
vergeten zijn, als vele andere, die minder dan middelmatig waren. De uitgave van deze verzen is
een dwaze vergissing geweest.
Op Uwen drempet is in alle geval heel ander werk. Het enige bezwaar tegen deze verzen is dat
ze zo middelmatig zijn.
Van de eigenaardige rimram uit Scherven heb ik maar geen voorbeelden gegeven, daar haast
elke regel ridikuul is ; mijn oordeel over Duco Vorster eist enige toelichting.
Een van de eerste dingen, die ons treffen bij het lezen van Vorster's verzen, is de verstandelikheid Men krijgt het gevoel, dat de dichter vooraf een bepaalde gedachte met zich omdraagt en
daar omheen nu langzamerhand een gedicht bouwt. Dit hoeft op zichzelf geen grief tegen een dichter
te zijn ; het bezwaar is, dat bij Duco Vorster zo'n gedicht niet groeit tot 'n organies geheel. Vele
regels, soms hele koupletten hangen er maar zo'n beetje bij. Ik denk b.v. al dadelik in 't begin
van de bundel aan Aanvaarding, Brem.
Ook is de taal soms wonderlik ; een kleine bloemlezing moge dit illustreeren Als ik maar stil
mijn eigen ure omkleed ben met zoo'n diepe pracht (p. 12), toen heeft zich mijn binnenste hart
gewend, en 'k heb weer het pad naar Uw hemel erkend (p. 13), Ontschoei uw schoenen van de voeten
(p. 19), in wien het diepgewelde streven door levens lichtomglansde dreven nu is gezwicht (p. 22),
enz.
Maar het voornaamste bezwaar is wel, dat na lezing van de hele bundel haast geen enkele egel in
ons oor blijft hangen als men de lezing volbracht heeft, is men nog even ver als toen men begon. De verzen dwingen niet om gelezen te worden. Jets mats en looms, het ontbreken van
jets wezenliks, maakt, dat men deze bundel makkelik naast zich neerlegt, om hem weer spoedig
v. H.
te vergeten.

De Boodschap, door Tony de Ridder. N.V. Uitgevers Mij. „De Tijdstroom".
Huis ter Heide. 1926.
Deze boodschap van Tony de Ridder, een dichteres van vele lieve versjes, is gericht aan „Meiske",
iemand die zo langzamerhand van plan schijnt de bakvisleeftijd met een meer gevorderde te
verwisselen.
Ik weet niet, hoe de „meiskes" en „kindjes" hier op reageeren zullen, maar ik vind het boekje
nog al wee en hoop, dat we nog heel wat frisse, gezonde meisjes hebben, die uit deze vriendelike
goedbedoelde, maar toch wel wat erg sentimentele hoek blijven.
0, er is geen kwaad in het boekje, en vele meisjes zullen wel een ogenblikje hebben zoo n,i en
dan, waarin ze deze sfeer zoeken. Als onge meisjes dwepen, zijn ze erg lief soms.
En er staat Engels in het boekje en Frans en Duits en een heleboel woorden met een hoofdletter, en er wordt lief gepraat over Boeddha en Christus en God. Gepraat in lieve popperige
zinnetj es.
Het is wel een aardig boekje voor onbenullige meisjes, om een ernstig gezichtje te leren zetten,
net of het allemaal echt is,
v. H.

Ontvangen
Tekst en Uitleg. Job, door Prof. Dr. L. H. K. Bleeker.
I. van Gelderen, Duitsch Woordenboek, Duitsch-Nederlandsch. Zesde druk.
Uitgaven van J. B. Wolters' U.M., Groningen, Den Haag 1926.

AAN HET EIND VAN DE VIERDE JAARGANG.
Als we volgens onze gewoonte in de laatste of levering terugblikken over wat het
jaar gebracht heeft en we vanzelf nog wel eens wat verder teruggaan in onze gedachte, dan is wel een van de eerste opmerkingen, die we bij ons zelf maken, dat
onze Christelike kunst, ook zoals het in Opwaartsche Wegen is gade te slaan, maar
weinig grote verrassingen brengt. Er is een regelmatige, rustige, misschien wat al
te rustige ontwikkeling. Onze beweging is niet heftig ; we hebben maar weinig
sterk naar voren springende figuren.
Toch zetten we elke nieuwe jaargang met een zekere voldoening naast de vorige.
Ook in dit jaar was er bij grote afwisseling veel waarover we ons als redaktie echt
verheugden. Naast het gewaardeerde werk van enkele onder trouwe medewerkers,
en een enkele eerste proeve van enige nieuwe, wijzen we nog op de aangename
verrassing, dat de bekende dichteres Helene Lapidoth-Swarth naar Opw. Wegen
eenige van haar verzen zond, die zo goed in een Christelik tijdschrift pasten.
Een teleurstelling was het ons, dat de rij beschouwingen over het wezen der
Christelike kritiek, die we ons voorgenomen hadden in deze jaargang te plaatsen,
na een tweetal studies, door oorzaken buiten ons gelegen, in deze jaargang niet verder
kon warden voortgezet. Misschien vinden we in de komende jaargang gelegenheid
meer over deze voor ons zo belangrijke kwestie een plaats te geven.
Onze plannen voor de volgende jaargang verschillen in wezen niet van wat ons
voor deze jaargang voor ogen stand. Soms komt wel het verlangen naar een evenement in ons omhoog. Maar waarschijnlik is onze kalme, bescheiden groei van meer
waarde dan een kortstondige schittering. En dankbaar voor wat we aan ernstige
studie en goede belletrie in het afgelopen jaar konden geven, vertrouwen we, dat
onder Gods zegen ook het komende jaar weer goede, organiese groei zal tonen.
DE REDAKTIE.

