DE BLINDE
DOOR

MARTIN LEOPOLD.

Zooals een dichter soms, in mijmerij verzonken,
Langs diep beminde en stille wandelwegen gaat :
Z66 gaat de blinde, een wandelstaf als vastgeklonken
In zeekre hand, den weg, dien hem te zoeken staat.
Langzaam volgt hij de kronkelpaden, hem gewezen,
Door zoekend-tasten van zijn blanken wandelstaf ,
En stille vreugde is op zijn bruin gelaat te lezen,
Een vreugde, die hem lijsterzang te smaken gaf.
Hij, die voor immer 't licht der oogen heeft verloren,
Weet zich gelukkig, kent nOch weemoed nOch getreur :
Hij noemt den niim der vogel wiji hij 't lied kan hooren,
En kent de sch66nheid van de bloemen aan den geur.

VERGEET MIJ NIET.
(ALFRED DE MUSSET : RAPPELLE-TOI).
vertaling van M. STEVENSE.

Vergeet mij niet als schuchtre dageraad
de zon in weids paleis vroeg binnenlaat.
Vergeet mij niet als door gepeins gebogen
de nacht droomt onder tent met sterrenogen ,
als 't hart snel in je klopt, als jou de vreugde wenkt,
als 't donker van de avond zoete dromen brengt
hoor dan het zachte lied
in 't bos en in het riet :
Vergeet mij niet.
Vergeet mij niet wanneer het lot zal leiden

dat van elkaar voorgoed wij zijn gescheiden ,
wanneer de jaren, d'eenzaamheid, de smart
gebroken hebben mijn wanhopig hart.
Denk aan het laatst vaarwel, denk aan mijn treurge liefd' !
Afwezigheid noch tijd hebben mijn liefd' gegriefd.
Mijn hart zingt jou het lied
zo lang 't mij leven biedt :
Vergeet mij niet.
Vergeet mij niet, wanneer de koude zoden
mijn moede hart tot eeuwge ruste noden ,
vergeet mij niet, als op mijn graf zo stil
een bloem zachtkens haar kelk ontvouwen wii,
je zult mij niet meer zien : mijn ziel in eeuwig leven
zal als een trouwe zuster zich naar jou begeven.
Hoor in de nacht het lied
van eenzaam-groot verdriet :
Vergeet mij niet.

DIE ACHTERBLEEF .
DOOR

G. SEVENSMA—THEMMEN.

„Gast u niet mee naar de kerk, moeder ?" vroeg Wim.
„Nee, jongen, ik blijf vanavond maar thuis. Dat is beter, geloof ik."
,,Moeder wat moe ?" Vader vroeg het met een tikje verwondering. „Dan maar
lekker uitrusten, hoor."
Maar er hing even een bevreemding bij haar man en zoons, die klaar stonden
voor de kerk. Moeder niet mee — de orde en regelmaat zelf
't gebeurde nooit.
„Wil ik bij u blijven ?" bood Wim's meisje wat plichtmatig aan.
„Welnee", zei ze opgewekt. „Ga jullie gerust allemaal, er is niets. Aileen : ik
word een dagje ouder en moet me wat in acht nemen."
Toen vertrokken ze opgelucht, de jongens met denzelfden luidruchtigen groet als
waarmee ze jaren geleden wegzwaaiden naar school en haar man, nog altijd de
knapste, rijzigste, vooraan.
Ze luisterde naar het zware, regelmatige geluid van hun voetstappen de trap af
en eindelijk het slaan van de buitendeur achter den laatste — Bernard natuurlijk.
De stilte zette een grooten domper van moeheid over het huis, ze liep langzaam de
gang weer af naar de voorkamer en ging in een van de groote armstoelen zitten.
Beneden, op het drukste punt van het stadje, trok de rellige Z Ondagmiddagdrukte
Tangs, maar ze merkte het nauwelijks. Ze zat moe in haar stoel, een smal ,w at
sjofel figuurtje met haar sluike, grijze haar.
Ze begreep het van zichzelf niet. Hoe kwam ze zoo, zij, die eens de sterkste in
huis was geweest, de sterkste in een huis met zes jongens ? Toch niet nu door
die eene logee, zoo'n bescheiden meisje als Wim's verloofde was ? Vroeger stond
het nooit stil van de gasten en loge's, 't was door een groot deel van het jaar
komen en gaan, want hun jongensgezin met de vrije, wat rumoerige vroolijkheid
trok de uitgebreide familie als naar een middelpunt. En 't was haar trots geweest,
als de nichtjes en neefjes onder elkaar zeiden : „O, ga maar naar tante Duke. Daar
kan alles." Want onder de wisseling en druktes door ging haar huishouding zijn
onverstoorden gang, had alles zijn tijd en orde, opdat niemand of niets to kort
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zou komen. En in haar herinnering stond het ook altijd vast, dat het toen allemaal
erg netjes was. Nu, ja, met zes jongens kon je je niet van streek laten brengen
door een kras op het zeil of een stoel, die scheef stond, maar ze had zelf met
meerdere of mindere hulp onvermoeid gewerkt om den boel netjes te houden. Haar
man had van tijd tot tijd zijn paar-dagen-ziekte, de jongens maakten de gewone
kinder- en schoolkwalen door, maar moeder — moeder mankeerde nooit wat —
moeder was er altijd.
En nu, sinds een tijdje, voelde ze zich moe en oud worden. Haar jongens waren
groot, ze hadden hun werkbestemming of waren er aan bezig en zooals vroeger hun
vroolijkheid het huis vulde, zoo vulden het nu de gesprekken over hun verschillende arbeidsterreinen, hun liefhebberijen, hun ernst en hun spot. En in den
keten van jong leven, dien zij samen smeedden, hadden zij den vader mee opgenomen als een hunner : hij was nog altijd de voortrekker in stoere arbeidslust, de
voortrekker ook in onbekommerd-jonge vreugde. Zoo stonden zij daar met
hun zevenen, een ongebroken rij in verschen levensmoed en hun sterke oogen
vorschten naar wat komen ging : hun was de toekomst.
Er was maar een, die omzag en dat was moeder. Zij kon de forsche levensschreden niet meer bijhouden, want zij ging herinneringen rapen en dat hield
haar op. Daarom was ze nu moede geworden en verlangde naar stille uurtjes en
veilige hoekjes om uit te rusten en na te denken. Nadenken — peinzen — haar
rappe hersens hadden zich vroeger er nooit toe neergegeven — er was altijd te
zorgen, te beredderen, te rekenen en de eene voile dag tuimelde over den ander.
Doch de dagen werden stiller , er bleven nog altijd wel de huishoudelijke zorgen,
maar er was niet meer elk oogenblik iemand, die haar hulp noodig had, dien ze
raad moest geven in groote en kleine beslissingen. leder van haar jongens nam bezit
van zijn eigen levensrijkdom en zij, die dien rijkdom mee beschermd en bewaard
had, voelde, dat haar handen nu langzamerhand los moesten laten, dat ze eigenlijk
al losgemaakt waren zonder dat ze het nog begrepen had en dat ze ledig in haar
schoot lagen. En ze tastten naar iets anders om vast te houden en te koesteren,
want dat was immers voor haar de rijkdom. Haar heele leven was opgegaan in de
belangen van het gezin, al haar stille persoonlijke wenschen en verlangens had ze
vreugdevol laten verzinken in de groote taak van het moederschap, maar nu de
eischen van die taak niet meer haar gansche wezen vroegen, was ze vreemd aan
zichzelf geworden en kon zich, alleen gebleven op den achtergrond, niet meer een
bestaan scheppen naast het sterke, vreugdige leven van haar man en kinderen.
Een dochter ? In de eerste huwelijksjaren, toen de een na den ander jongens
geboren werden, had ze wel eens gedacht : he, waarom nu ge en meisje ? Maar als
een vreemde het opperde met een tikje beklag om zooveel rumoerigheid, dan verdedigde ze met hand en tand haar vroolijke regiment, waaraan ze al haar hartelijkheid
kwijt kon. Zij dacht niet aan de eenzijdigheid van haar jongenshuishouden, er was
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zooveel wisseling en vertier, ze dacht ook niet aan de latere jaren, als zijzelf steun
en koestering zou behoeven. Nu Wim's meisje er was, het eerste jong-vrouwelijk
element in hun kring, nu zag ze ineens overal open wonden van gemis: haar huishouding was niet netjes meer, kon den toets der critiek eigenlijk niet doorstaan, zij
was in kleeding en ideeen jaren achter gebleven bij andere oudere vrouwen, wier
oogen en gedachten verjongd waren door haar dochters. Ze had zich verheugd over
deze eerste verloving, hun blijmoedige eensgezindheid zou nog harmonischer worden,
nu de sfeer van een jonge vrouw ze verteederde. „En ik krijg eindelijk eens een
dochter," had ze lachend gezegd. Maar wat haar een verrijking had geleken, dat
schoof haar nog verder terug uit den kring, ze stond te ver en vreemd van dit
onbezorgde jonge-meisjesleven, dat in liefde scheen te leunen aan Wim en in speelschheid voeling had met de anderen, zelfs met vader, maar niet met haar.
Niet met haar — Ze dacht aan ze alien, zooals ze nu in de kerk zouden zittent
haar gansche stoere rij en in het hoekje naast Wim het blonde meisje. Zoo had
zij eens naast Wout gezeten, toen haar hart zich juichend aan het leven bond.
Waarom bleef ze dan nu hier achter om te mijmeren en te tobben in plaats van
met ze heen te gaan waar ook haar plaats was ? Had God haar geen rijk leven
geschonken in haar jongens en wat deerde het dan eigenlijk, of ze niet meer meekwam, of ze niet wist, wat er omging in de vrouwenwereld, hoe de mode veranderde
en wat de nieuwste huishoudelijke snufjes waren? Ze had het nooit een onoverkomelijk
bezwaar gevonden, dat haar gezin langzamerhand het contact met vroegere
vriendinnen, die het niet zoo druk hadden of in andere levensomstandigheden ge plaatst waren, losmaakte. Was haar huis haar dan nu niet meer genoeg, zocht haar
hart iets anders ?
Ja, haar hart tastte naar arbeid, naar moederwerk.
Ze zat nog een oogenblik in gedachten neergezonken, maar toen de booglampen
aan de overzij hun licht in overdaad over het pleintje sproeiden en de schemering
in de kamer terugdrongen tot de verste hoeken, stond ze op. Kom, ze zou voor de
boterham gaan zorgen, drie van de jongens hadden jongelingsvereeniging vanavond ; als alles klaar stond, behoefden ze niet zoo te haasten.
En terwijl ze met stille doening door het huis ging, neurde ineens een gebedspsalm van haar lippen.
■........,

De stoet trok in optocht naar de voorkamer.
Voorop Vader met den eenen arm geklemd om den tabakspot en in de andere
hand zijn feestelijke lange pijp, dan Wim en Lucie gearmd, Bernard en Niek
vormden het derde paar en Moeder sloot de stoet met het dienstmeisje, dat de
theestoof droeg.
„Doen jullie hier alles zoo plechtig ?" vroeg Lucie lachend, toen de processie
voor was aangeland.
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„Zeker", antwoordde Vader, die juist den tabakspot op tafel had geplant.
De vergenoeging straalde hem van zijn wezen ; hij was een simpelblijde natuur,
die zijn geluk puurde uit de kleine Bingen van het leven.
Wim en Lucie gingen op den divan zitten, Bernard dook onder in een bibliotheekboek, en Niek, de droomer, haalde langzaam zijn viool uit de kist en keerde de
muziek naar de lamp.
„En komt Moeder nu ook zitten ?" vroeg Wout naar zijn vrouw, die in een hoek
geruchtte met theegerei. „Ben je wat uitgerust ?"
Ze keerde zich om en knikte. En meteen moest ze nog eens naar hem opzien.
Hij stond daar zoo vol-jong en stralend onder de lamp, dat ze onwillekeurig een
stap naar voren deed. 0, moede, oude vrouw, lean aan dat jonge hart!
Maar terwiil zij nu ook binnen den lampeschijn trad, voelde ze van Lucie den
keurenden blik, eerst langs haar, toen langs Wout. Ze kromp als onder een vlijmenden slag. Ze kon niet neerzien langs haar eigen sluike, zwarte figuurtje, ze hield
haar oogen omhoog naar haar stralenden Wout. 0, als hij 't maar merkte
zij
hij
kon
haar
hoorde toch bij hem — als hij maar merkte, dat ze achterbleef
immers meevoeren in zijn jeugd
Hij merkte 't niet hij zag langs haar heen naar Wim en Lucie, die nu samen
gekheid maakten — en ze vond zich daar staan, zoo arm en bloot, dat ze schaamtevol schuilen ging achter haar Zondagskrant.
Maar door de piin, die om haar heen stond, zong toen ineens fijn en bevend het
vioolgeluid. Niek vroeg nooit aandacht voor zijn spel, hij kon met de jongens meedoen in al hun fool en rumoer, maar op het onverwachtst was hij dan sours verdwenen, omdat hij ergens in een stillen hoek het zoeken van zijn jongensziel
moest uitspelen in een ijlen klank.
Hij wist niet, dat hij op het oogenblik het smartelijk tasten van zijn moeder
zneevoerde op den adem van zijn spel ; dat ze een zilten weemoed proefde, omdat
dit kind haar omving met zijn eigen zoete schoonheid en haar toch zoo ver bleef.
Vroeger, toen zij ze op de armen droeg, had een bezitsweelde haar so ms doorhuiverd om den schat van hun leven, die in haar handen gelegd werd. Maar wat
baatte het, al had iedere gedachte hen gekoesterd, al had zij ze aan zich geklemd,
als de gangen van hun hart haar nu ontgleden ?
Ze zag naar Wim, die zijn leven ging richten, los van het hunne, die het eerst
had gevoeld, dat hij uit hun oude gezinshuis, hoe lief het hem dan ook was, naar
buiten moest treden voor het bouwen van een eigen woon. Wat handen ze
geweten van zijn stormende gedachten, voor hij tot dit rustpunt kwam, van de
verrukkende zekerheden en de diepten der vertwijfeling, waarin hij om beurten
verloren ging ? Zij misschien nog het meest, haar had hij nog wel eens door een
transparant zinnetje in de schemerige diepten van zijn hart laten zien. En toch —
en toch — nu hij daar zat met die vreemde vrouw
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Lucie — ze verveelde zich — En ze was geen vrouw voor Wim, —
Als een dolkspits trof haar haar eigen gedachte.
Waarom niet ? zocht ze met zichzelf te overleggen. Waren ze dan niet allemaal
blij met Wim's keus, zoo'n keurig meisje en uit zulk een net, aardig gezin ? Wat
een stralende verlovingsdag was dat geweest en Wout en zij waren allebei zoo voldaan teruggekomen van dit eerste levensfeest van een van hun jongens.
Maar al haar redeneeringen vermochten niets tegen het bittere beeld, dat ze een
oogenblik gezien had : de ware Lucie, die niet om Wim, die alleen om zichzelf
gaf. Niemand zag het, maar zij was de moeder, zij had het gezien en haar hart
kreunde om haar jongen, haar blijden, tevreden jongen, die daar stil, genietend op
den divan zat en dacht, dat het meisje naast hem lief had als hij, en wist niet,
dat ze hem —
Nee, nee, ze duwde het woord weg uit haar gedachten, ze had geen recht tot
zulke gevolgtrekkingen, 't was immers den heelen dag goed geweest. Lucie moest
eerst wennen aan hun toon, aan hun liefhebberijen, aan hun eigenaardigheden vooral.
Nieks stille, dwalende spel prikkelde haar plotseling, ze kon niet langer aankijken
tegen Bernards bot-gebogen hoofd. En waarom bleef Vader maar zoo in zijn tijdschriften verdiept, hij kon anders zoo gezellig redeneeren.
„Wat is 't hier een stil partijtje", zei ze plotseling en het geluid van haar stem
viel schel in de zuiver-zingende stilte. „Lucie moet wet denken, dat we pantomime
spelen."
Wout keek even bevreemd over zijn kranten naar zijn vrouw. Moeder, die zoo
uitviel — en die zoo van een rustigen Zondagavond hield Maar meteen begreep
hij den wenk, 't was natuurlijk om Lucie en zonder een zweem verbazing over de
plotselinge taak, die hem opgedragen werd, aanvaardde hij haar.
Het werd niet weer stil dien Zondagavond. Moeder stond op om thee te schenken,
Vader vlocht zijn weefsel van gesprekken en grappen door den ganschen avond,
Bernard werd met plagerijen uit zijn boek opgejaagd, Niek sloot zijn viool in de
kist. En Lucie lachte maar.
Tenslotte kwamen de drie anderen thuis met hun vereenigingsnieuws, dat de
gesprekken donkerder van toon maakte. Maar Lucie lachte nog.
Moeder keek telkens steelsgewijs naar de klok ze verlangde zoo naar het eind
van den avond. En toch hield ze het terug, knoopte steeds weer zinnen aan met
Lucie in een gulheid van mededeelingen, die zelfs Wim verwonderde. Ze voelde
zich als een, die met vriendelijke woorden hijgend zocht om het geluk van haar jongen.
Toen ze van elkaar gingen, keurde weer Lucie's blik met een verholen misprijzing
haar kleine, sluike gestalte.
Maar Moeder stond in de roerloos-donkere slaapkamer, bevend om het leed
van dezen avond, om de verwrongenheid, die zij zeif had gebracht, om het verdriet,
dat door de vreemde komen ging over hun huis.
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II.
Midden in de rellige Maandagmorgendrukte vertrok Lucie. 't Was een ongelukkig
uur, maar het kon niet anders : ze moest op tijd op kantoor wezen.
Wim kwam nog even weer bij huffs aan, nadat hij haar naar den trein had
gebracht.
„Ik moest u nog eens extra bedanken voor Lucie", zei hij tegen zijn moeder.
„Ze heeft het zoo naar haar zin gehad."
Een leugen, was als een vlijm haar gedachte.
„0 ja ? — Prachtig", antwoordde ze achteloos weg.
Wim keek haar verwonderd aan.
„Wat zegt u dat vreemd", zei hij geprikkeld. Hij was zelf wat onrustig, onvoldaan
over den toon van hun afscheid en had gerekend op een warme dankbaarheid van
Moeder bij dit door hem wat geforceerde zinnetje. En nu nam ze 't zoo koeltjes
op, of 't haar niet schelen kon, evenmin als 't Lucie schelen kon, dat ze
,,Nu, ik moet gaan", zei hij nog kort en een oogenblik later roffelden zijn vlugge
voeten bij de trap neer.
Maar zijns moeders verlangen kreunde hem na : „0, mijn jongen, mijn jongen —
als ik het je maar zeggen kon — Als je het maar gezien had zooals ik —"
Doch zij behoefde het hem niet to zeggen —
Want die week sloeg een breuk in de vroolijkheid van hun gezinsleven — zoo
fel — zoo scheurend — dat ze elkander verbijsterd aanzagen, maar tegelijk schoven
ze schouder aan schouder samen als een muur om het leed, dat daarbinnen leefde,
maar waar geen onheilige oogen aan raken mochten.
En God klemde moeder aan het heden vast. Ze had zooveel achterom gestaard
in de schemering der herinneringen, dat haar verdofte oogen ontwend waren aan
het licht van het heden. En nu legde Hij haar jongen voor haar neer met zijn
door de machine bloederig-misvormd handstompje en zijn verwoeste toekomst
en haar oogen openden zich, klaar en brandend van tranen en haar sterke moederhart
schoof zich onder den last, want het kon voor haar kind nog alles dragen.
„O, Wim" —
Hii lag maar stil met gesloten oogen, maar zijn heele witte gezicht was een kreet
van wee.
„Lucie" — zei hij na twee dagen.
,,Ze kan niet komen — ze is ziek —"
Moeder sprak moeilijk van achter den conventioneelen leugen, dien Lucie's brief
haar in den mond lei.
Ze wist voor zichzelf, dat Lucie zich bezinnen moest op de houding, die ze in
dit geval zou aannemen.
Die houding werd afwijzend — ze kwam niet.
Wim zweeg, zijn gezonde hand met den ring tastte soms zoekend over het taken,
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de wonde heelde. Maar de dokter stond machteloos tegenover de innerlijke verwondheid, waardoor tappelings de levensmoed wegvioeide.
„Jongen", zei hij soms, „er staan nog honderd wezen voor je open. Er zijn
ongelukkiger stumperds dan jij geweest, die heel wat gepresteerd hebben in de
wereld."
Wim keek hem niet aan, hij staarde maar voor zich uit en hij zweeg. Maar dat
zwijgen — Moeder bad soms om kreten van wanhoop, van opstandigheid desnoods, als dat doode zwijgen maar gebroken werd.
Want achter dat zwijgen zonk zijn hart weg in de diepten der vertwijfeling. En
zij alien waren om hem heen om mee te helpen dragen, om hem naar buiten te
lokken in hun koestering van liefde, maar hij luisterde niet en hij bewoog niet.
Er kwam een brief van Lucie, waarin ze omzichtig aanstuurde op het verbreken
der verloving. Moeder gaf hem dien, innerlijk kermend om haar eigen wreedheid,
maar ze moest hem wekken.
Er trok onder het lezen even een beven tangs zijn mond, toen legde hij den brief
op het nachtkastje, schoof moeizaam langs het laken den ring van zijn vinger en
lei dien er boven op. Verder nets.
Toen moeder weer in de kamer kwam, zag ze het stukje goud op het witte
couvert. Maar het masker van het bleeke gezicht in het bed was nog strakker
getrokken.
„Beteekent dat, Wim", vroeg ze, terwiil ze haar hand over de glinstering van
het goud lei, „dat ik hem terugsturen moet ?"
Hij knikte.
„Heb je ook nog een boodschap erbij ?"
„Neen."
Het woord sloeg neer als de klank van een gebarsten klok.
Dien Zondagavond zou Wim voor 't eerst een poosje opstaan onder kerktijd,
als het rustig in huis was.
„Wil ik ook bij je blijven ?" vroeg Wout aan zijn vrouw. „zou het niet te veel
voor je zijn ? Je bent er alle dagen bij, iii hebt het moeilijkste deel" —
„Laat mij maar met hem begaan, Wont", zei moeder stil. „Hij moet uit zichzelf weer wakker worden en dat gebeurt misschien het eerst, als hij alleen is."
Wout zag neer op zijn vrouw, ze stond daar zoo klein en simpel, maar hij
voelde de sterkte van haar wezen om hem heen. Wat kon hij doen met zijn vroolijkheld en zijn grappen om zijn kind te genezen ? Maar zij kon alles.
Dralend stond hij bij het bed van zijn zoon.
ttDus je gaat maar een poosje opstaan, he, mijn jongen", zei hij zacht en tastend.
,,Moeder zal je wel helpen, 't is bij haar 't allerbeste, moet je maar denken."
Even schoot een smartelijke blik naar hem omhoog. Hij legde een oogenblik
zijn hand over de gezonde van zijn jongen en ging haastig weg.
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Toen het geluid van de voetstappen weggestorven was, zonk weer de domper
van stilte over het huffs. Maar in die stilte bewoog geluidloos een smartelijke
hevigheid, een lange kreet om licht — om leven — om toekomst.
Moeder trad de slaapkamer binnen.
„Kom, mijn jongen", zei ze.
Ze liet hem zooveel mogelijk zelf doen, alleen als zijn gewonde hand in een
erbarmelijke houding zou komen, hielp ze hem even door de beweging heen. Hij
zag haar maar aan onder 't kleeden, steeds opmerkzamer zag hij haar aan, 't was,
of hij haar in dit oogenblik eigenlijk voor 't eerst zag. Ze werd bijna onrustig onder
zijn blik, maar hij merkte het niet, zijn oogen waren niet van haar of als van iets
wonderlijks.
Eindelijk was hij klaar.
„Kom, mijn jongen", zei ze weer.
Ze leunde even op zijn arm, een klein, moe vrouwtje en hij zag op haar neer
met een vraag in zijn blik.
Zoo gingen ze naar de voorkamer, voor het middelste raam stond een ruststoel —
over het pleintie drentelde en roezigde in den verbleekenden zonneschijn het
Zondagmiddagpubliek.
Nog voor moeder de kamer weer uit was, had hij zijn stoel met den rug naar
het venster gekeerd.
Maar, o, toen de kamer — De kamer in de moedeglorie van de avondzon,
de kamer, waar al de feestelijkheid sinds hun kinderjaren opgestapeld lag, waar
vader zijn lange pijp rookte en Niek zijn viool liet zingen, waar hij als jonge man
uitgetreden was in de vreugd van zijn rijkdom en waar hij nu —
„O — o — o —"
De dood van zijn toekomst — Hij kermde het uit.
Moeder hoorde het en ze stond sidderend stil. Het leven, dat losbrak — dat
doorbrak in kreten — God, die hem gewekt had — die hem ook vast zou houden,
dat het niet te veel werd — Haar hart reikte hem smeekend over _
Ze wac htte. Het kermen ging voort. En toen ineens een snik :
„Moeder —"
Op die roep ijide ze naar hem toe.
Hij lag machteloos achterover, zijn zieke hand hing slap langs den stoel. Hij had
zijn leed uitgekreten, nu snikte hij alleen nog :
„Moede r — mijn leven — o, moeder — o, moeder —"
Wat was er anders te doen dan hem te bergen tegen zich aan, te bergen in haar liefde ?
„ja, mijn jongen", zei ze vast, „je nieuwe leven —"
Hij rukte zich los, zijn oogen fel van zwart verweer.
„Moeder — dat zegt u —"
„ja, mijn jongen —"
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Ze boog zich diep over hem heen, hem omsluitend in haar bescherming.
„0, mijn kind", zei ze en nu sidderde haar stem. „Zie je 't niet ? God heeft
je meer dan twintig jaar gegeven met twee gezonde handen, met een toekomst en tenslotte met een vrouw. En nu plotseling heeft Hij de eindstreep genet. Al dat
oude is weg, je lichaam is anders, je toekomst is anders, die je liefhad heeft Hij
van je weggenomen. Maar, o, Wim dacht je, dat Hij alleen maar brak, dat Hij je
nu alleen liet ? Neen, neen, mijn jongen, Hij maakt een nieuw begin, Hij zet je
met je geschonden lichaam voor een nieuwe toekomst. Want die is er, Wim, daar
zorgt God voor. Waarom het zoo moet gaan ? Ik weet het niet, jongen. Maar een
ding weet ik : God nam dat alles weg, omdat hij lets anders met je voor heeft dan
wij dachten. En iets beters Mijn kind", en ze zonk op haar kn ieen naast zijn
stoel, „het lijkt zoo wonderlijk dit te zeggen, ik weet het wel. Jij ziet alleen maar
het gemis, alleen maar wat je verloren hebt , sinds je de laatste maal in deze kamer
zat, is 't niet zoo ?"
Hij knikte.
,,Maar er komt winst, Wim, er komt winst, als je je kruis opneemt en willig
achter Jezus draagt. Als je bij Hem gaat schuilen met je leed, dan opens Hij eens
je oogen voor den zegen, dien God gaf in dit nieuwe begin —"
Hij zei niets, maar hij schreide, het kind in hem schreide tegen haar uit.
„0, moeder — help me —"
Ze sloot in een duizel de oogen. Wat zei ze aan haar jongen van een nieuw
begin ? God plaatste haar voor het nieuwe begin. Zij, die gemeend had achter te
kunnen blijven, ze moest voorop Zij, die gevraagd had naar werk, ze ontving
haar arbeid, maar welk een arbeid En welk een prijs Ze zonk een oogenblik
weg in een namelooze diepte van schaamte en schuld. 0, Heere, waar voert Gii
ons ? En dat om mijnentwil ? Het was om te bezwijken.
Maar toen liet haar hart de angstige vraag los. Gods gedachten waren majesteit,
hoe zou zij ze willen doorgronden ? Voor haar was de taak — met de smart en
de vreugde —
En in een weenende blijdschap droeg haar liefde haar kind ten tweeden male
bet leven in.

-
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PROSPER VAN LANGENDONCK
Naar aanleiding van „Het Werk van Prosper van Langendonck, voor
het Van Langendonck-Comitê uitgegeven door de Maatsch.ij voor Goede
en Goedkoope Lectuur."
DOOR
DR.

C. TAZELAAR.

De uitgave van „Het Werk van Prosper van Langendonck" is allereerst geweest
een daad van pieteit tegenover den dichter, die herhaaldelijk „den wensch (geuit
had) van zijn werk een waardige uitgaaf te zien verschijnen." Maar ze is meer.
Ze is ook een daad van literaire beteekenis, omdat, naar het woord van Aug.
Vermeylen, van Langendonck is geweest de „man, die alle schrijvers van dezen
tijd vooraangegaan is in het werk van verdieping, verruiming en veredeling, waar
de nieuwe Vlaamsche Letterkunde uit groeien zou — onder alien een der meest
geliefde, om die stem van doorleefde menschelijkheid, waarmee hij het drama van
zien ziel in bemeesterde, heldere schoonheid heeft uitgesproken." 1)
Wie en wat is dan Prosper van Langendonck geweest, zoo vraagt zich de lezer
van deze waardeerende woorden af. Prof. Vermeylen, de altijd-voorzichtige, is er
niet de man naar, om zonder grondige redenen zulk een getuigenis te geven.
Waarin is dan Prosper van Langendonck „alle schrijvers van dezen tijd vooraangegaan" 2
Over het leven van dezen Vlaamschen dichter valt niet heel veel te vermelden ;
't is een somber bestaan geweest, door uiterlijke en innerlijke moeilijkheden zwaar. '')
Prosper van Langendonck werd den 15en Maart 1862 te Brussel geboren. Heel
zijn leven was hij staatsambtenaar, eerst aan het Ministerie van Justitie, daarna
aan den vertaaldienst der kamers. Na meer dan 30 jaren werd hij gepensioneerd

op een maandgeld van nog geen frs. 20, een bedrag, waarvan hij geheel leven
moest en nog bovendien een ongeneeselijk zieke zuster onderhield. Meer dan eens
1) cf. „Woord ter Inleiding" van Aug. Vermeylen.
2) Nadere gegevens vindt men in het boek van Dr. Jaak Boonen „Prosper van Langendonck"
en in „Dietsche Warande en Beifort", 1921, I „Uit het leven van Prosper van Langendonck."
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heeft hij, zooals Em. de Born „met afschuw" vernam, honger geleden 1) en, vooral
ook door deze drukkende verhoudingen, was hij in zijn laatste levensjaren teruggetrokken en somber. Juist toen een groep jongeren zich opmaakte, om hem op zijn
levensavond te huldigen met een Vlaamsch banket, een „vriendenmaal", stierf hij
(7 Nov. 1919) en van slechts weinigen vergezeld, omdat de meesten van zijn overEiden niet wisten, werd hij van uit het St. Jans Gasthuis te Brussel begraven.
Een eenzame dus, door „de treurnis om een onherroepelijk mislukt leven, en al
wat daarbij een ziek gestel en een te kwetsbare gevoeligheid martelen komt, de
dagelijksche moeilijkheden van een benepen bestaan, grievende miskenning, nog
wreeder onbegrip van die hem na stonden en genegen waren. . . . (en) dat alles te
piinlijker, doordat hij voortdurend in strijd lag met zichzelf.")
En toch een leidende figuur, van wien in zijn beste jaren een groote en veelbeteekende kracht is uitgegaan !
Prosper van Langendonck was n.l. een van de voormannen der z.g. „Vlaamsche
beweging", die aanvankelijk wel niet een welomschreven program had, maar toch
streefde naar nieuw leven, naar een verhooging van het Vlaamsch bewustzijn en
cultureele peil. Voor een deel ontstaan onder invloed van den opbloei van een
Belgisch kunstleven te Brussel en van de Nieuwe Gids beweging hier te lande, was
toch het wederoptreden van Gezelle (na zijn periode van zwijgen), die op een
voor alles beleven van den Vlaamschen geest aandrong, de voornaamste drijfveer ").
't Waren een aantal jonge menschen, die, nogal roerig, voor de rechten der Vlaamsche
taal opkwamen en dweepten met Rodenbach, Poi de Mont, Helene Swarth (die
toen nog in Vlaanderen woonde) en in tijdschriftjes van dagvlindersduur als „Jong
Vlaanderen", heftig hun ideeen en wenschen bepleitten 4). Hun strijd streden ze
vooral in „De Distel" een rederijkerskamer te Brussel, die elken Zaterdagavond een
aantal dichters samenbracht „bij pot en pint". In dien kring van „ouwerwetsche
kerels" werden Kloos, Gorter, van Eeden, Couperus e.d. steeds fel becritiseerd
en dan namen de jongeren het steeds voor dezen op en zongen den lof van de
Nieuwe Gids gedachten.
't Was in deze „Distel"-omgeving, dat Prosper van Langendonck contact vond
met de jongeren. Sinds 1883 was hij als dichter bekend, bovendien las hij in de
„Distel"-vergaderingen, evenals de anderen, zijn verzen voor. En de jongeren
hadden groote bewondering voor die verzen . . . . „die voor ons hooger stonden,
') Em. de Born, Nieuw Vlaanderen, pag. 216. De Born vertelt ook, dat „de aanvraag van de a
verarmoeden dichter om een schamele subsidie van 500 frank te verkrijgen", door het Parlement
werd afgewezen.
2) Aug. Vermeylen, Val Gezelle tot Timmermans, p. 66.
3) tie over de Vlaamsche beweging August Vermeylen, Verzamelde opstellen, II, Karel van
de Woesteyne, Kunst en Geest in Vlaanderen, d'Oliveira. De mannen van '80 (p. 149 vlgg.).
') Men zie voor deze actie der jongeren het interessante boek in verhaalvorm van Lode
Baekelmans „De mannen van Elck wat veils".
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dan al wat de Vlaamsche poezie in dien tijd voortbracht", vertelt Aug. Vermeylen
Maar wat van Langendonck vooral invloed bij hen gat was, dat hij er „niet
tegen op (zag), met ons mee te doen, al waren wij in dien tijd eigenlijk maar kwaiongens . . . . kleine bengels en al was hij ambtenaar van het katholiek ministerie". 1)
Dat „meedoen" was intusschen een verstandig en bezadigd leiden van een den
dichter zeer sympathiek élan. Hij nam het in de „Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle" meermalen op voor wat zij voorstonden, maar op een wijze, die het rijper
oordeel van een hoogeren geest" deed zien, z ooals Vermeylen getuigt, 2) en toen
in 1892 „Van Nu en Straks" verscheen, het eigen tijdschrift der jongeren, trad
hij aanstonds in de Redactie.
En nu is het juist in zijn redigeeren van „Van Nu en Straks", dat hij voor de
Vlaamsche beweging zoo groote beteekenis heeft gehad. Want, toen sommige
enthousiaste jongeren, meegesleept door velerlei invloed, meer en meer radicaal
werden en de beweging in verkeerde, althans voor haar zelf ongunstige, richting
gingen leiden, stelde hij tegenover hun drijven het gevoelen, dat het Katholicisme
„breed genoeg (was) om ieder persoonlijk streven te omvatten en immer (zou
blijven) staan op het toppunt van alle leven." 3) Hij was het, die het al te wilde
individualisme der jonger inperkte, met steeds weer te wijzen op de onscheidbaarheid
van aesthetische en ethische waarde voor alles, wat kunst heeten mocht, 4) hij toonde
aan „dat onze poezie, omhoog groeiend met heel ons herwordend yolk en met benuttiging van al wat het buitenland ons geven kon, in hoofdzaak zich weer aansluiten moest bij de Vlaamsche traditie van Rodenbach en Gezelle.") En naar
zijn woord werd geluisterd, zoodat getuigd worden kan, dat „hij.... in de eerste
plaats de nieuwe beweging haar ontwikkeling (heeft) verzekerd" 6) en dat aan
zijn invloed, de jongeren het dankten, „dat zij, de zoekers naar het nieuwe, niet
op dwaalsporen en in straatjes-zonder-eind verloren liepen, maar, waardeerend
wat de groote voorgangers tot stand brachten, aanknoopten aan de Vlaamsche traditie" 7)
Weldra sloten zich de beste krachten bij „Van Nu en Straks" aan : Streuvels,
Alfred Hegenscheidt, Victor de Meyere, Karel van de Woesteyne e.d. : de Vlaamsche
beweging verwierf zich een naam in het Noorden, haar vertegenwoordigers waren
welkom in de Noord-Nederlandsche tijdschriften en wat zij praesteerden werd een
factor in de ontwikkeling der Nederlandsche letteren. Dat alles was vooral te danken
1 ) Aug. Vermeylen in het interview met d'Oliv eira („Mannen van '80", p. 151).
'2) Van Gezelle tot Timmermans p. 38.
3) Van Gezelle tot Timmermans, p. 58.
4) id. p. 61.
5) Verslagen en Mededeelingen Kon. Vlaamsche Academie 1920, p. 450.
6) id.
') Em. de Born, „Nieuw Vlaanderen" p. 212.
Men zie de opstellen van Van Langendonck „Herleving der Vlaamsche Poezy" (Het Werk . .
184 vlgg) en „Eenige gedachten over Guido Gezelle" (id. p. 209 vlgg.).
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aan de besliste leiding van Prosper van Langendonck, die toen „Van Nu en Straks"
verdween, in den aangegeven koers bleef sturen in het tijdschrift „Vlaanderen"
(dat later weer is voortgezet door „Vlaamsche Arbeid"). Gezien de ontwikkeling,
die de Vlaamsche letterkunde in de latere jaren genomen heeft en de beteekenis,
die ze, vooral ook uit literair oogpunt verkreeg, is de boven geciteerde uitspraak
van Prof. Vermeylen, dat van Langendonck „alle schrijvers van dezen tijd vooraangegaan is", zeker gerechtvaardigd.
De bevestiging van het oordeel der latere generatie vindt men in van Langendoncks
schrifturen. Zoo is in dit opzicht van belang, de inmenging van den dichter in het
geding tusschen Pol de Mont en den gezaghebbenden criticus Max Rooses (t 1914).
De Mont had in de eerste tachtiger jaren eenig dichtwerk uitgegeven, dat door Max
Rooses als „beuzelarij in rijm" was veroordeeld deze Wilde in de poezie „edele
gevoelens" en „verheven gedachten" vinden en „bezienswaardige onderwerpen
in dichterlijke taal behandeld" zien. De Mont, in dien tijd nog in zijn voile fleur,
stelde zich aanstonds schrap tegenover den theoreticus en voerde hem tegen, dat
poezie niet leven kon van verheven gedachten en edele gevoelens alleen, dat een
leniger vorm ten goede komen moet aan een rijker uitbeelding, waar toch de taak
der kunst voor alles in het geven van schoonheid ligt. Niet alleen dus het onderwerp,
de gedachte, ook, of anders, joist ook, de vorm is een factor die bij waardebepaling
in rekening komt.
In dezen pennestrijd nu, door de jongeren met belangstelling gevolgd, stelde
zich Prosper van Langendonck aan de zijde van Pol de Mont, met het betoog,
dat niet de gedachte en de gevoelens hoofdzaak zijn in de poezie, maar dat omgekeerd
de poetische uitbeelding de gevoelens en gedachten hun kunstwaarde geeft, dat het
er dus voor alles op aankomt, dat poezie kunst doet ontstaan. En met deze uiteenzetting was de quaestie beslist ! 1)
Deed in dit artikel uit „De Nederlandsche Dicht en Kunsthalle" Prosper van
Langendonck zich kennen als een snedig criticus, ongemeen veel scherper was
hij in een „Open Brief", dien hij eenige jaren later (1892) aan het adres van denzelfden Max Rooses richtte. Deze had in een opstel. „Nog eens over de jongste
richting in de Nederlandsche poezie" de nieuwere verskunst (en in 't bijzonder
die van Helene Swarth, wier werk aanleiding was tot het schrijven van dat stuk)
afgemaakt, met to spreken van „knutselen en futselen", „gelikte en gestrikte
woordjes", „geborduurde en gehaakte rijmpjes" en dergelijke qualificaties meer.
Een paar jaar later echter, toen algemeen de stemming ten aanzien van Helene
Swarth's poezie veranderde en steeds meer waardeering bleek, schreef dezelfde
Dr. Rooses een artikel in „De Gids" in heel wat milder toon, zelfs met zekere
loffelijke epitheta versierd. Toen richtte zich van Langendonck met fierheid tegen
1) Zie het opstel : „De Vlaamsche Parnassus" ; Het Werk van Pr. v. L., p. 162 vlgg.
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den criticus in zijn „Open Brief' 1)", dezen zijn tweeerlei oordeel voorhoudend en
in een slottirade aldus vernietigend „Gij, stafhouder der Zuid Nederlandsche
kritiek hebt Uw totale onbevoegdheid in het vak bewezen, door het miskennen
van de waarde, door het bestrijden van de letterkundige faam eener dichteres, die
gij thans, na al de anderen, de grootste noemt van Nederland.
Men kan niet beter zelfmoord plegen !"
En derde proeve van Van Langendoncks critiek Coen Dr. de Vreese, hoogleeraar te Gent, zijn verslag over den driejaarlijkschen prijskamp voor tooneelletterkunde had gepubliceerd, nam hij dezen in zijn „dilettantisme" a faire in een
„Van Nu en Straks" artikel (1898) getiteld „Dr. Willem de Vreese", dat voor de
beide andere in kracht van woorden niet onderdeed. 2) —
Geen wonder, dat de jongeren gaarne naar Van Langendonck luisterden en dat ze
even gaarne hem volgden in zijn leiding, waar hij zoo juist te zeggen wist wat
in hen woelde en bruiste.
En toch niet de criticus Van Langendonck, maar de dater Van Langendonck
is de meest beteekenende, ook de meest vruchtbare geweest. Bij alle waardeering,
die men voor zijn werk onder de jongeren vindt, staat toch de appreciatie van zijn
poezie bovenaan.
Talrijk zijn de verzen van Van Langendonck niet ; uitgenomen enkele niet gepubliceerde of in tijdschriften afgedrukte verzen zijn ze alle in twee bundels samengevat. 3) Maar — en dit geeft ze al dadelijk hun waarde geen van die verzen,
dat niet het kenmerk der noodzakelijkheid draagt" 4), geen ook, zelfs van de alleroudste, dat doet denken „aan de proeven van een beginneling, aan het nuchter
gestamel van een pas uit de school ontsnapten of verlosten verzenmaker." 5) 't Is
alles rond en af, „elk gedicht een bundel waard" 6) ; „telkens (words men) getroffen
door de verscheidenheid van den inhoud en de levensvolheid van iedere (afzonderlijke) uiting, door den klank van menschelijkheid, die er overal in trilt." 7)
Zoo prijzen de critici als om strijd deze poezie. En ook motiveeren ze hun waardeering. Vermeylen zegt : „Den adel van dat werk erkent men dadelijk aan de
ernstige zuiverheid van den vorm. Van Langendonck is het, die naast Helene Swarth
. . . . aan het Vlaamsche vers dien innerlijken rijkdom en die vastheid van uitbeelding
gegeven heeft, die in Holland door hetzelfde geslacht (Perk en Kloos) veroverd
') „Open Brief aan den Heer Dr. Max Rooses", „Het werk . . . ." p. 178 vlgg.
2) „Het Werk" . . . .", pag. 197 vglg.
3) Men vindt ze alle in „Het WerjK van Prosp. v. Langendonck", p. 9-157.
4) Van Gezelle tot Timmermans, p. 64.
5) Em. de Born. „Het Levende Vlaanderen", p. 99.
6) id. p. 99.
') Van Gezelle tot Timmermans, p. 64.
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werden . . . . De dichter was voor Van Langendonck de mensch, die het geheele
leven in zich opnemen kon en in harmonische eenheid herscheppen." 1) En Em.
de Born steunt zijn waardeerend oordeel op de oprechtheid bij Van Langendonck :
„nergens een valsch gebaar, alles is doorvoeld en doorleefd : de dichter zegt zijn hart
nit, omdat hij niet zwijgen kan wat hem vervult; en heel zijn fijn gevoel en zijn
rijke geest stroomen mee in dat eerste onbewust, daarna meestergeworden gevoel
door alles heen gaf hij zichzelven in waarheid." 2)
Inderdaad is dat de indruk, dien men bij het lezen van deze verzen krijgt : steeds
weer spreekt de dichter uit, wat in hem leeft, zijn hopen en zijn vertwijfelen,
zijn vreugde en zijn droef held, zijn aanvaarden in de rechtzinnigheid van zijn katholiek
geloof, en zijn onrust door opstandigheid en niet-kunnen berusten : de worstelende
mensch, die valt en weer opstaat, die „liidt. . en twijfelt, van binnen verscheurd,
hoe grooter zijn verlangen is, des to smartehakend toch naar zekerheid, die....
lijker zijn onmacht beseft." 3)
Drie stemmingen, als ik ze zoo noemen mag, vindt men steeds in deze gedichten terug : Somberheid, moedeloosheid, vaak nauw samenhangend met trots
en niet-willen buigen ; dan opwakende hoop, die in de donkerheid licht ziet gloren ;
eindelijk vreugde over gewonnen zekerheid en weldadige rust. Maar deze drie
zijn niet als in een geleidelijke opklimming in het verzengeheel aanwezig, doch
verspreid en soms afzonderlijk, dan weer vervlochten. Zoo spreekt het sombertrotsche b.v. uit „Hoogmoed" of „Gij zegt me, vriend ", de glorende hoop uit
„Zomeravond" „Uit Westerloo", de vreugde van het vinden uit „Op de Hoogte",
„Naar Linkebeek" e.d. en de mengeling dezer gevoelens uit „Naglans", „Stijgend
langsheen Sinte Goedelenkerk" e.a. Overal bespeurt men den innerlijken strijd
tusschen opstand en neerslachtigheid en nooit heeft de dichter daarin volkomen
kunnen overwinnen, met het gevolg, dat hij ten slotte zich geheel terugtrok. In de
laatste tien jaar van zijn leven heeft hij vrijwel niets meer gedicht.
Zoo is de prozaschrijver en dichter Prosper Van Langendonck geweest en zoo
kan men hem leeren kennen uit het boek, dat zijn verzameld werk bevat, de uitgave, boven dit artikel genoemd. De Bijgevoegde aanteekeningen (van Prof. Vermeylen) geven bovendien alle noodige toelichtingen, die voor den literair belangstellende van waarde zijn. Daarom is deze uitgave, zooals ik aan het begin van
mijn artikel zeide, een daad van pieteit, maar niet minder van literaire beteekenis.
1 ) id. p. 65.
9 „Het Levende Vlaanderen" p. 100.
3) Van Gezelle tot Timmermans. p. 66.

OVER „DE OPSTANDIGEN" VAN
J. VAN AMMERS-KULLER
DOOR

J. VEENENDAAL.

Het woord van den Prediker, dat er niets nieuws is onder de zon, is zeker ook
van toepassing op het probleem van : gezag en vrijheid.
Ook wie den eisch der goddelijke wet als volstrekt bindend aanvaardt, ervaart
telkens, dat het vraagstuk, voor wat betreft de verhoudingen in het gezin, in de
maatschappij, ja, waar niet, slechts in beginsel is opgelost. En zelfs, waar de eisch
van Gods gebod klaar was als kristal, was er bij ons opstandigheid tegen het gezag
van het oogenblik der overtreding van het eenvoudige proefgebod af.
De lezing der populaire boekentrits van Mevrouw v. Ammers-Kiiller kan het
besef in ons verlevendigen, dat de opstandigheid van het menschenhart geen gifplant is, toevallig door de levensverhoudingen van een bepaalden tijd bij bepaalde
menschengroepen ontkiemd, maar dat we van nature alien „opstandigen" zijn,
al openbaren we ons in de samenleving niet altijd als opstandelingen van de daad.
Het is goed het onderscheid tusschen „opstandigen" en „opstandelingen" beter
in het oog te vatten dan een recensent van „De Opstandigen" deed, die hardnekkig sprak van „De Opstandelingen."
Bij „opstandigen" denken we allereerst aan de neiging van het hart, bij „opstandelingen" aan de daad. Mevr. v. Ammers onderscheidt de neigingen en de begrippen, die er op inwerken, heel goed van de uitingen metterdaad. Terecht ziet
zij — al moge zij voor ons besef den diepsten grond der opstandigheid niet peilen
— de begrippen als het primaire, evenals Miebetje, die, als zij Vader Coornvelt's
wonderlijk bewogen gezicht naast zich ziet, na juist zijn boos stemgedonder
te hebben gehoord, beseft, „dat het niet de daden zijn, maar de begrippen,
waarom de menschen elkaar kwellen en elkaars tegenstanders zijn". (pag. 85).
Op het titelblad dient „De Opstandigen" zich aan als een familieroman en
inderdaad, in elk der drie boeken is het familieleven van Coornvelt's geslacht het
uitgangspunt.
In het eerste boek hebben we met jongejuffrouw Sylvain, dra autoritair tot Mie-
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betje verdoopt, gelegenheid een indruk te krijgen van het deftige huis met de kille
gangen en kamers en ondergaan we den drukkenden invloed der beklemmende
atmosfeer. Een voor een zien we Vader Coornvelt, Tante Aagje en elk der zonen
en dochteren de revue passeeren. Zoo nu en dan wordt de kennismaking met deze
en gene vernieuwd en door sprekende , trekjes het beeld verhelderd, dat we ons van
de menschen, hun gewoonten en van het geheele milieu vormden.
Vader Coornvelt, de dikbuikige spil, waarom alien, veelal als marionetten, draaien,
wordt ons op meesterlijke wijze in zijn bekrompen zelfgenoegzaamheid geteekend.
We zien het bitter, machteloos verzet oprijzen in Miebetje's gevoelige, naar frissche
lucht snakkende meisjesziel, we zien het zachtere in haar, vooral na de liefdesillusie
met David, schuil gaan en de opstandigheid opbruisen. Ook in de eigenlijke
familie Coornvelt smeult hier en daar een vonkje. Het eigenlijke doel van het werk
komt, nu we eenmaal zijn ingeleid en de sfeer hebben aangevoeld, meer en meer
naar voren.
Want, het familieleven moge uitgangspunt zijn, een gewone familieroman is
„D e Opstandigen" allerminst. De titel zegt ons, evenals de omslagteekening, jets
meer over het karakter dezer boekentriptiek. Drie meisjesfiguren trekken onze
aandacht op de omslagteekening, symbolen der opstandigen van 1840, 1872 en 1924.
Het kost eenige moeite ons te realiseeren, dat het alle Brie „opstandigen" zijn,
in den zin zooals de schrijfster ze schetste.
In de diepte, in donkergrijzen cirkel staat het zedige meisje van '40, in haar „geperste taille" a.h.w. symbool van het „keurslijf van dwang en conventie." Een
trapje hooger verheft zich het meisje met de tournure (het simpel kleedje van Sylvia
en Claartje was passender geweest) van 1872, in lichtgrijzen cirkel — het begint te
dagen! De schoone onzer eeuw in haar modern costuumpje heeft de klimpartij
glorieus volbracht.
Triumphantelijk zwaait ze haar tennisracket boven haar „gebobbed" hoofd,
dat blijmoedig omhoog steekt in den lichten cirkel der vrijheid. Wel is waar zit
het hart nog half in de schemering van '70 en, me dunkt, het moest nog wat lager
zitten. Want, er moge in 1924 voor het hoofd, het verstand der vrouw, onbegrensde
vrijheid, mogelijkheid tot voile krachtsontploofing zijn (al symboliseert het tennisracket boven haar hoofd treffend, dat het spel haar gaat boven de wetenschap),
het hart dezer Opstandigen is bijna steeds triest en koud als de trieste schemering
van een zonloozen herfstdag.
De opgaande lijn en de oplichting der sferen lijken mii meer de illusie dan de
werkelijkheid, zooals de schrijfster die zag.
Titelbiad en omslagteekening geven het karakter van het werk nog niet volledig aan. Het is niet Alien familieroman met de vrouw in haar streven naar
emancipatie (gelukkig, dat majoor Berkhout het woord niet hoort !) in het middelpunt, het wijdt 66k veel aandacht aan de verhouding tusschen ouder en kind
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(jongen of meisje) en doet dat, voornamelijk door het stellen van, in de drie tijdperken telkens terugkeerende, gelijksoortige problemen, meer dan in een gewone
familieroman.
De opzet van haar boekentrits gaf aan de schrijfster een ongezochte gelegenheid,
de vergelijking der tijdperken nog wat verder door te trekken en er een zedenroman
van te maken.
Vooral boeit ons de zedespiegel van 1840, den tijd van de stijf-deftige vormen,
die moeten aanpassen aan den onmiskenbare degelijkheid en godsdienstigheid, die
echter haar stempel meer op, dan in het conventieleven dier dagen drukten ; de
tijd van veel schijnheiligheid van de brave Hendriken en de brave Maria's, waarin
de deugd op 't hoogst werd verheerlijkt, zooals Vader Coornvelt het brallend
vertolkt (pag. 43):
„De brave hoort Gods schrikbren donder
Maar staat er onverschrokken onder
En slant den kalmen blik omhoog."
De tijd, waarin meer zwaarlijvigheid — immers bewijs van welvaart en gezondheid
— dan bekommering om der armen nood als deugd werd aangemerkt. (pag. 50).
De tijd van het bekrompen conservatisme of het de levenstaak der vrouw betreft,
die „joist wijs genoeg is, wanneer ze voor een hooiwagen uit den weg weer te gaan"
of het zich schrap zetten tegen alles, wat op het gebied van industrie of verkeer het
och al zoo volmaakte Holland tot vermeende verdere volmaaktheid zou kunnen
brengen. — Het is de tijd, waarin Holland evenzeer het paradijs was der publieke
opinie als, mogen we Ds. Heynes gelooven, een zeker soort N. Holl. dorpen van
onzen tijd, denk maar aan Henrik, als hij vreest bij Miebetjes jolijte aankomst en
later, bij haar overhaast vertrek met de nachtschuit, in haar gezelschap te worden
gezien „tot schade van zijn decorum en goeden naam". Dat in zulk een tijd, in
zulk een sfeer het Fransche nichtje hier niet kan garden, dat zij het benauwende
juk van Coornvelt's despotisch gezag van zich afwerpt, is begrijpelijk. Haar geboortewieg had gestaan in het revolutieland bij uitnemendheid. Al voor haar komst
waren de heillooze beginselen der Fransche revolutie, waartegen Lodewijk
Coornvelt's vader in 1789 vocht en het leven liet, in het Holland der doode orthodoxie doorgedrongen. Hoe langer hoe meer werkten zij door in de kinderen, vooral
in de meisjes, de vrouwen van de tweede helft der 19e eeuw. De machtige wil
van Vader Coornvelt wilt de opstandigheid van zijn eigen kinderen, die den strengen
vader, ondanks alles, lief hadden en eerbiedigden, te bezweren, maar zijn zoons zagen
in '72 de min of meer gevierde teugels hoe langer hoe meer uit hun handen glippen ;
het kwaad was niet meer te keeren en in onzen tijd zien we de gevolgen der bandelooze vrijheid tot in het absurde toe. Ja, wei is de oplichting der sferen, Ella
Riemersma's idealisme ten spijt, in flagranten strijd met Mevr. v. Ammers'
schildering.
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Zeker, de zedenspiegel van 1872 en 1924 geeft hier en daar een minder somber
beeld dan die van 1840 : een enkel oog ging voor de droeve maatschappelijke verhoudingen open, Multatuli hekelde niet geheel te vergeefs. Maar als we balans gaan
opmak en, geeft 1924 een grooter deficit dan 1840, niet het minst, als we letten op
„de moderne vrouw en haar tekort."
Mevr. v. Ammers geeft niet veel meer dan schildering, maar de intonatie, de
belichting is tevens het droevig commentaar !
Is de qualificatie „zedenroman" zonder reserve te aanvaarden, verschillende
dingen wijzen er op, dat de bekwame schrijfster van „De Opstandigen" er ook
graag iets van het cachet van een historischen roman aan gaf, al pretendeert zip
dit, blijkens het titelblad, gelukkig niet.
Et denk aan de zorgvuldig gekozen jaartallen bij de indeeling en in den stamboom
op de voorpagina, aan het voor onzen geest oproepen — en, voor wat Beets betreft,
zelfs laten optreden — van historische figuren als Bilderdijk, Beets, Potgieter, aan
de toelichtende aanteekeningen achter in het boek. Of zij er in geslaagd is historie
te geven, lijkt mij aan gegronde bedenking onderhevig, al moge Dr. Prinsen het ten
deele een historischen roman noemen. Eigenlijk kan van,falen hier niet gesproken
worden : Van een ernstig bedoelde poging om door objectieve beschouwing en
volledige weergave de cultuurgeschiedenis zuiver tot ons te brengen, blijkt niets.
Een tendenz-roman in dien zin, dat de schrijfster de problemen stelt en op een
bepaalde oplossing aanstuurt, is „De Opstandigen" evenmin.
Mevr. v. A. heeft (in Pen van haar lezingen) zelfs verklaard, dat zij absoluut Been
oplossing heeft trachten te geven. Natuurlijk ligt in de keus der familie en van de
afzonderlijke personen eenige tendenz, in verband met de doelstelling. En Mevr.
v. A. ziet de problemen, die van gezag en vrijheid, van het zich zelf mogen zijn en
het offer moeten brengen, de problemen van de getrouwde en die der ongetrouwde
vrouw en zoovele andere op hair wijze, als cynische, sceptische vrouw van de wereld,
zij verklaart soms hun ontstaan — tusschen de regels door — naar hair visie op
de menschen.
Onwillekeurig is er daardoor in de schildering, in lichtval en slagschaduw —
zij houdt van scherpe tegenstellingen — iets, dat ons hindert vooral, als zij typeert
de dragers van het sombere geloof in den dwingenden God, zooals een Coornvelt,
die, „of het om een appel ging" (wie denkt hier niet aan den eersten opstandigen
mensch ?) „of om een huwelijk, doorzette, wat hij Pens bevolen had". (pag. 142).
Dit stempelt dit boek echter evenmin tot tendenzroman als de satyre op den
modernen tijd. We moeten oppassen, dat we zelf bij de beoordeeling niet tendentieuzer worden dan de schrijfster zelf. Even goed als de moderne mensch maar al
te grif geneigd is, de felle satyre op het schijnchristendom van 1840 te aanvaarden
en dit als het beeld van het type : dogmatische christen te beschouwen,
alsof er nooit een Revell, een Groen v. Prinsterer was, alsof het dogma het Chr.
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leven zou uitsluiten bijna, zoo zijn wij geneigd op behoorlijken afstand te gaan staan
van het hoekje, waar de slagen vallen en verbeelden ons, dat op schimmen, hersenschimmen van een ongeloovig brein, wordt gebeukt. Daarentegen : het beeld van
1924 aanvaarden we, blindelings, als de juiste typeering van den modernen, door
nets gebonden mensch. Met welbehagen zien we het fiasco der emancipatiebeweging en het onverwachte slot, waarin Puck in den schoonen zomeravond zich overgaf
aan „de eenige illusie, die het leven de moeite waard deed zijn", doet ons weldadig
aan : Zie je wel ?
Bij de beoordeeling der conceptie van het werk, springt onmiddellijk naar voren
de strenge beperking der geschiedenis tot die van opeenvolgende geslachten van
een familie.
Dit is zoowel de kracht als de zwakheid van den opzet.
Beperking was ongetwijfeld noodzakelijk — het overzicht wordt in het derde deel
toch al moeilijk. — De gang der ideeen, ten opzichte van de plaats der vrouw en
van het kind, van bedrijfsontwikkeling en sociale zorg en zo oveel meer spreekt
duidelijk, doordat de geslachten van een en dezelfde familie worden geteekend.
Toch heeft de schraster zich in een volgend deel volkomen van het voorgaand
kunnen los makers, wat niet belet, dat under het lezen onze gedachten zoo nu en da n
terugzwerven naar een vorig tijdperk. Telkens genieten we, als we vergelijken, van
fijne trekjes. Zoo b,v. als Clara den losbandigen gevelsteen, ons uit de 40er jaren
bekend, met ergernis bekijkt. Wat steekt haar diep gevoel van het ongepaste der
voorstelling : dansende wevers — o, bittere ironie ! — scherp of tegen de schijnvroomheid van candidaat Henrik, wiens fanatieke ijver de verwijdering van den
goddeloozen steen des aanstoots — de triumf van beginsel boven belang — wist
door te drijven.
We vergelijken : Keejetje's buigen voor vaders, voor Gods wil en Lize's trotseeren
van vaders woede : „Het volgend jaar word ik meerderjarig, vader, ik ben van
„plan dan voor dokter te gaan studeeren, ook als U gien toestemming wilt geven."
en — in onzen tijd — Kitty's trots afslaan van het ultimatum van haar machteloozen
vader, die wist : al was ze minderjarig en had hij in naam nog vaderlijk gezag — op
een goeden morgen zou ze gevlogen zijn....
We trekken een parallel tusschen een Nicolaas, die vruchteloos pleit voor hervormingen in de fabriek en — buigt, met Heins opstandigheid die Vader Abram en
Oom Nicolaas te vergeefs te sussen poogden — de jongen gaat zijn eigen weg
Haar Engeland — en ten slotte met een Lody, die niet eens in woede het gezag trotseert, maar, als volkomen gelijkwaardige, kalm vertelt, dat hij niet in de fabriek wil
komen, als vader zich niet schikt in zijn communistische plannen.
We vergelijken de dochters van 1840, die nog zielsovertuigd waren, dat hoeden
garneeren niet bij den wolweversstand paste, met die van 1872, die al niet meer
tegen een bord „Gezusters Berkhout in Mantels en Japonnen" opzagen en met

OVER „DE OPSTANDIGEN"

23

die van 1924, die met alle conventie finaal gebroken hebben en precies worden,
wat haar hartje verkiest.
En toch, we zien niet altijd verschil, ontwikkeling. Sommige karakters zij
hebben het het moeilijkst — zijn wat gecompliceerd : ze begeeren het nieuwe, het
ongebondene, maar gevoelen tevens bitter het schrijnende van de verhoudingen,
die het ontbreken van elke rem schier schept, zooals een Kitty, als zij haar vader
vonnist. Of zelfs, ze hunkeren naar het veilige, huiselijke van vroeger, zooals Elly
en worden opstandig van wege de wrange vruchten van de opstandigheid van het
vorig geslacht.
Niet altijd is er een anders reageeren in gelijksoortige gevallen in verschillende
tijdperken. Clara brengt even goed haar offer door van Hein of te zien als Keejetje,
die rich kluistert aan den haar weerzin wekkenden dokter. — En als we nagaan,
hoe de overtuiging der meisjes tegen mannenbewondering bestand was, zien we
Clara evengoed haar principes verloochenen haar hartstochtelijke bewondering
voor de durvende vreemde op de Nutslezing ten spijt als Miebetje het deed onder
Davids drang: „. een lief, mooi meisje, dat Latijn kent, het zou zijn of een bloem.
of een bloeiende roos geurde naar azijn." (pag. 65).
En ,,,het oude lied", dat alle opstandigheidstheorieen in Puck's hoofdje deed
verstillen, klinkt in 1924 evengoed in harmonische accoorden als in 1840.
Is de beperking tot een familiegeslacht, die vergelijking vergemakkelijkt, de kracht,
zij is ook de zwakheid der conceptie. Terecht merkt Oort in „De Stroom" op, dat
compositie en vinding er onder moesten lij den, de herhaling der motieven is, als
te opzettelijk, soms storend.
De opeenhooping in 1924 van allerlei extreme figuren — op zich zelf wellicht
uit het Leven gegrepen wordt niet voldoende uit de afstamming verklaard, n.l.
dat Steven was de kleinzoon van Abram en Sientje Pot en Millicent kleindochter
van hun noon Hein. Het is zelfs de vraag, of het huwelijk van een eerzaam wolwever met een vrouw uit het yolk licht leidt tot een buitenissig nageslacht, al zal in
den opzet van den stamboom wel eenige voordacht schuilen.
Zoo zijn er meer dingen, die ietwat geforceerd aandoen.
Dat Lize zulk een uitnemend studente, de vier gezusters Berkhout (dochters van
de ijdele, oppervlakkige Sara en den suffigen majoor) zulke besliste strijdsters zijn

voor de verwezenlijking harer opzienbarende plannen kan er bij door.
Dat al die ongetrouwde vrouwen uit het tweede tijdperk enthousiast in haar werk
opgaan of — zooals Claartje — met „bijna mystische vreugde" haar offer brengen,
terwiil van de enkele getrouwde vrouwen zoo weinig verheffends wordt gezegd, ja,
dat in het geheele werk de schildering van een echt gelukkig huwelijk ten eenenmale
wordt gemist — dat van tante Aagje misschien uitgezonderd getuigt van een
eenzijdigheid, door den opzet van den roman slechts ten deele gewettigd.
Toch heeft de conceptie van „De Opstandigen" veel, dat „den meester" ver-
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raadt. De gedachte van een dergelijken opzet moge niet origineel zijn, in de uitwerking bewijst de schrijfster, het geheel te overzien. De hoofdlijnen komen door het min
of meer schetsmatige scherp uit. De hulplijnen zien we hier en daar wat te veel —
ik denk b.v. aan de lange redeneeringen der meisjes met Tante Dok.
„De Opstandigen" geeft geen zoodanig beeld, dat we de lijnen vergeten, ter wile
van de uitdrukking — met futuristische kunst heeft het niets uit te staan ! Integendeel : de sprekende, scherpe trekken moeten het gemis aan uitdrukking veelal
vergoeden.
Fijne karakterteekeningen zoeken we in „De Opstandigen" te vergeefs ; trouwens;
van een „typenroman" (zonder „held") mogen we geen diep doordringen in
karakters verwachten. Doordat een aantal problemen, die slechts zoo nu en dan,
in critieke oogenblikken, de gemoederen beroeren, het hoofdthema vormen, ontbreekt de gelegenheid, de menschen rustig gade te slaan in hun leven-van-allen-dag.
Als het gaat, om het uiterlijk, de aankleeding te schilderen, heeft Mevr. v. Ammers
wei oog voor de kleine bijzonderheden. Maar, het innerlijk-zijn schijnt zich nauwelijks
anders te kunnen openbaren dan in de levenshouding der behoudzuchtigen en der
opstandigen tegenover de brandende vraagstukken van den tijd : de dag der kleine
dingen gaat onopgemerkt voorbij.
Slechts die karaktertrekken leeren we kennen, die den verdrukker, de(n) opstandige, het slachtoffer als zoodanig scherp typeeren. Hoe zij in allerlei andere
omstandigheden van het leven reageeren — we weten het niet.
Het zijn momentopnamen, het geheel is, om met Dirk Coster te spreken, cen
versnelde film. Dit moge ten deele de populariteit van het boek verklaren, het deed
tevens terecht „Spectator" gewagen van een levendig boek, meer dan een levend.
Filmbeelden hebben nu eenmaal te weinig ziel, om levende menschen te kunnen
zijn. Een zedenroman van 4 a 500 biz. is te kort, dan dat we met de figuren vertrouwd raken, wat vooral voor het derde deel geldt.
Mevr. v. Ammers heeft met vader Coornvelt dit gemeen — schrik niet ! —,
dat zij, om met Julia Frank te spreken, een „standpunter" is.
Haar standpunt is dat van het cynische scepticisme, dat zich zoowel boven de
opstandigheid als boven de stille berusting verheft en zich het best kan vinden in
Pucks troosteloozen uitroep : „De heele wereld — en wat heb je dan nog !"
En zoo gaan wij, als lezer, met haar boven het gehekeld menschdom staan,
lachen vermaakt mee, genieten van de heerlijke, welverdiende satyre en zijn vlug
met ons oordeel klaar : een interessant boek.
Maar, als we de gedachten meer op ons laten inwerken en probeeren van onze
hoogte of te dalen, realiseeren we ons, dat we ons in geen van die familiesferen
thuis voelen.
Wel plooit zich een lachje van herinnering om onzen mond, als we het z(56.
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echt geteekende beeld van vader Coornvelt's geweldige statigheid voor ons geestesoog
zien opdoemen. We kunnen ons zijn verbaasden oogopslag en ongeduldig wenkbrauwfronsen levendig voorstellen, als hij uit een meisjesmond tegenspraak hoort,
zoo gelled in strijd met zijn rotsvaste overtuiging, zijn ingewortelde begrippen
(pag. 46). We hebben wellicht in onze kringen we! eens iets van een dergelijke
mentaliteit meegemaakt, althans wel van hooren zeggen.
We hooren geijkte termen, soms diepe waarheden die weerklank vinden in ons
hart, maar zelfs wij, voor wie de Bijbel geen gesloten boek is, vinden ze in die
sfeer wat belachelijk klinken — hoe moet het anderen dan vergaan !
De sfeer is, zoomin als die van 1872 en die van 1924, de onze.
Mevr. v. A. is humoriste, d.w.z. zij wekt door onverwachte tegenstellingen, door
komische disharmonie, door het als argeloos leggen van een misplaatst verband,
onze lachlust.
Zoo kunnen we smakelijk lachen om den deftigen Henrik met zijn vogelkooitje,
om de tegenstelling tusschen den, in dubbelen zin zwaarwichtigen huispotentaat
en het luchtige Francaise-tje.
Maar, ons lachen maakt toch plaats voor ergernis, als we diezelfde disharmo nie,
die dwaze tegenstelling zien tusschen de vrome woorden en de door en door
onchristelijke gedachten, die ze vertolken. Gedachten, waarin niets is van het zachtmoedig-zijn en nederig van hart, waarin het schrijnend contrast tusschen de „verdoolden en verdoemden" en de deugdzame eigengerechtigen ons doet walgen.
En, als er dan in de opvoeding geen leiden der kinderen is naar hun aard, een
willen heerschen, ook over de volwassen kinderen, als aan de vrouw, „het zwakke
vat", allerminst de eer wordt gegeven, die haar toekomt, dan verwondert het niet,
dat de smeulende vonk van opstandigheid telkens weer dreigt uit te slaan in
laaiende vlam. Toch is nog merkbaar de nawerking van het echte geloof. Al schijnen
de levenssappen niet meer uit den wortel op te stijgen, er zijn nog vruchten van
christelijke berusting, zachtmoedigheid, gehoorzaamheid.
Dat in het geslacht van '72 nog maar een enkel symptoon, in dat van 1924 geen
schaduw van het christelijk geloof wordt gevonden, wekt geen bevreemding.
Nu de schrijfster in haar visioen van '40 eenmaal geen echt christen voor haar
geestesoog zag verrijzen — is haar oog er we! op ingesteld ? — behoeven we niet
naar een „gouden draad" te zoeken ; het afschudden van een onnatuurliiken vorm
gaat gemakkelijk.
Het is de verdienste van Mevr, v. A., dat zij, toen die vorm wegviel, er niet
voor terugdeinsde, de naakte, droeve werkelijkheid van onzen tijd uit te beelden.
„De Opstandigen" is geen zonnig boek. Het geeft wet aardige lichteffe cten, als
de sprankelende humor flitste door het scherpe brein van de(n) auteur, die telkens
weer onze aandacht boeit.
Desondanks -- troosteloos is het beeld. Het minst is het dit -- ik merkte het
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al terloops op — nog in 1840. Vader Coornvelt moge een zelfingenomen despoot
zijn, hij heeft toch hart — zij het een bekrompen — voor zijn kinderen. En aan
de „veilige beslotenheid" van het huis, waarin hij zijn machtigen scepter zwaait,
denkt zelfs de opstandige, maar „troosteloos eenzame" Miebetje in smartelijke
herinnering, als zij in de trekschuit te vergeefs tegen haar heimwee vecht.
En de eigen kinderen, minder pittig dan het Parijsche nichtje, maar beter aanvoelend de juiste gezagsverhoudingen, weten zich toch nog min of meer gebonden
aan Gods wil, buigen zich gewillig onder het juk. Helaas merken we niet, dat
zij er iets van zien, hoe het goud verdonkerd is.
In '72 is Clara een lichtende figuur . — Hoe moedig gaat ze haar moeilijken weg
in blijmoedige overgave van hartewenschen uit liefde voor haar vader. Eindelijk
zien we eens eine, die haar hart wijd opent voor misdeelde medemenschen ! Zij
weet zich in haar offer en haar toewijding gedragen door de gedachte, in Gods
weg te zijn.
Mevr. v. A. doet hier haar best, iets van het echte Christen-zijn te teekenen.
Het gaat haar, als ze in woorden wil laten zeggen, wat de daden bewiizen, niet
gemakkelijk af. Als zij Claartje geestdriftig plannen laat maken voor allerlei in het
belang van het misdeelde werk-kind en „vooral, vooral ook hen nader (wil) brengen
tot „Gods Woord" ", doet dat wat onnatuurlijk aan. En zij kan zelfs hier een lichten
spot niet verbergen, als zij boven het Hoofdstuk zet : Jephta's dochter — of is dit
alleen maar om het beeld van Keejetje en van Miebetie's booze, hanepootige
krassen onder Koosje's knipsel voor ons geestesoog op te roepen ? Dat we even
zullen vergelijken : de vruchten der opstandigheid met „de vreugde van het offer,
waarin de vrouwen, wick' de drang naar vrijheid in haar ontwaakte, door de eeuwen
heen haar hoogste vervulling vonden" ?
Een lichtstraal in het tweede boek is ook Keejetje's brief aan Lize. Overigens is er
dan een gaan van eigen weg. De overgeerfde tradities werken bij de anderen nog
na, maar beginselverzet zoeken we te vergeefs. Sylvia, de uit Parijs teruggekeerde
mannenhaatster, vindt gretig ingang voor haar ideeen. En toch, hoe arm lijken ons
haar idealen ! Haar vurig vechten voor de vrijheid der vrouw is geen voorbode
van zonnig e vreugde, want haar hart blijft er koud bij — en het onze evenzeer !
Het somberst is de schildering van onzen tijd, waarin hoofdzaak is de jacht naar
genot, naar verstrooiing bij de kinderen en bij vader, hun kameraad, terwijl moeder
te vergeefs voldoening zoekt in haar werk buitenshuis. De tijd, waarin huwelijkstrouw zelfs niet als ideaal wordt gezien, waarin Dorothee het zoo arm heeft, zoo
hopeloos onbevredigd is onder de bewondering van zoovelen en Steven's hart
ineenkrimpt onder de felle aanklacht, het vernietigend vonnis van zijn mondaine
dochter en — zij heeft gelijk ! Onze tijd, waarop de slavernij van de hartstochten
in naam van de vrijheid haar stempel drukt en waarvan de bittere tragiek zelfs
in Tante Dok's verzekerd hart een sterken twijfel doet rijzen.
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Haar idealen schenen vervuld en nu — wat een dwaze kermis was de wereld
geworden ! E6n stuk onbevredigdheid, heel dat leven, van de ouden en van de
vroegrijpe jongen. Niets merken we van echte vreugde, alle idealen spatten uiteen.
Wei doet het onverwachte slot een oogenblik weldadig aan, als er eindelijk eens
een frissche jongen ten tooneele verschijnt, als het moderne meisje zich haar diepste
harts-tochten bewust wordt.
Maar — onze oplevende hoop voelen we onmiddellijk door ons verstand den
domper opgezet : overtuigd zijn we niet.
Immers gaf Mevr. v. A. ons geen enkele reden te mogen veronderstellen, dat
het 20e-eeuwsche meisjeshart zich na een week of een maand nog gebonden zal
weten. Geen enkele ? Ja, zij gaf er een. Zij ligt niet in het meisje, de vrouw, zelf,
zonder meer. Zij moge beu zijn van het beleven van haar vrijheidscaricatuur, zooals
het vorig geslacht beu was van den druk der gezagscaricatuur, dat schept geen
waarborg voor een levensband, voor echt geluk.
En ook het vrouwenhart, naar de typeering van de schrijfster, zooals het in
zijn diepste roerselen zou zijn, kan alleën hierom reeds geen waarborg geven, omdat
we, het geheele boek door, haast niet merken, dat die roerselen zoo diep zijn.
Hoogtij viers daar de bitterheid, (die Mevr. v. A. beter dan zachtheid kan
schilderen), na gebroken illusie, vervlakking als bij het ijdele Saartje, aan wie elke
diepere emotie vreemd schijnt te worden, verstarring als bij de ontgoochelde Miebetje,
in eenzijdig streven, hoogstens bevrediging in het werk als bij Dr. Wijsman, maar
nit niets blijkt, dat haar hart opgaat in ziekenzorg, diep bewogen is door het
Eiden der ellendigen, al mogen we dit veronderstellen.
Ook het diepste hart van de onvriendelijke Tante Naatje, van de doleerende,
(vergeef de schrijfster het anachronisme !) eens zoo fanatieke, later in zich zelf
gekeerde Koosje, blijft ons een geheimenis.
En bij de zachtmoedige en offervaardige Keejetje en Clara zien we het geluk,
aithans de berusting, niet zonder meer opbloeien als uit zeldzame kiemen in edele
vrouwenharten, maar ze botten uit den wortel van het sterkend geloof, dat het
z66 Gods wil is.
En van zulk een vertrouwend geloof is er bij Puck geen spoor.
Waarom zijn de vrouwen in haar diepste hart dan nog als vroeger ? ....
Omdat Han uit Indie komt, linea recta, Han Van Doeveren, de vriend van haar
jeugd, met zijn kinderlijk hart en zijn ong erept geloof in Puck, die haar zag, zooals
hij ze wilde zien en waardoor zij — bij wijze van reflex — ook anders werd.
Het zit dus eigenlijk in den man !
Het geluk aan het slot — en ook het ongeluk, het geheele boek door. 't Was
de man, die in bekrompen gevoel van eigen hoogheid, van machtswellust bijna,
in onredelijken en onzedelijken — immers door geen hooger beginsel, dat realiteit
voor ons werd, gewettigden — dwang, de opstandigen kweekte in ruime mate --
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zooals Coornvelt Sr. 't Was de man van 1840, die in vrouwenharten de illusies
doodde door zijn schijnheilig doen, zijn futlooze liefde, zijn geniepig verraden.
't Was de man, die de leelijkste rol speelde, (waarvan de vrouw de dupe werd),
tot Lodewijk Coornvelt toe, vraag het maar aan de hoedenmaakster uit de
Maarsmanssteeg.
Abram, die aan een vrouw uit het yolk bled hangen, maakt in zekeren zin een
gunstige uitzondering.
't Was de man van 1872, die, om allerlei redenen, maar niet uit liefde getrouwd
of hoogstens liefde van een eigenaardige soort (Abram misschien uitgezonderd) in
star conservatisme zich tegen billijke wenschen van zijn kinderen, vooral van
zijn dochters verzet, die in critieke oogenblikken tracht de zekere voetstappen van
vader Coornvelt te drukken, zonder de kracht te bezitten zijn wil door te zetten.
Hij miste immers het onwrikbaar geloof, dat Coornvelt had in de rechtmatigheid
van zijn gezagsuitoefening ?
En de ongetrouwde man van die dagen was al niet veel beter. Oom Nicolaas
heeft nog niets aan aantrekkelijkheid gewonnen (bij Mevr. v. A. komen de leelijke
menschen er gewoonlijk het slechtst al !) en de studenten, die de blauwkous uitjouwen
zijn evenmin waardige representanten van het mannelijk geslacht.
't Is de man, die ook in 1924 de vrouw het leven vergalt, als echtgenoot ontrouw is, als vader, met een glimp van gezag, zijn kinderen wil ontzeggen het recht
om zich gelled uit te leven, terwijl hij het zelf schaamteloos opeischt, zoodat zelfs
zijn, heusch niet preutsche, dochter zich zoo verschrikkelijk voor hem schaamt.
En dan — terwiii alle meisjes van onzen tijd de dwaaste dingen in het hoofd
halen, omdat blijkbaar geen enkele echte jongen, echte man haar gedachten een
anderen koers geeft, . . . dan komt er, als een flonkerende ster aan pikzwarten hemel
voor 66n dier zoekenden : Han, de ware Jozef ! En Tante Dok, een der weinige
figuren, van wie we een beetje zijn gaan houden, is, moe van de problemen,
Ilea gegaan en kan niet meer hooren, „dat het niet zoo erg is met de meisjesproblemen, als zij vreesde . . . ."
Zou 't waar zijn ?
Och, het is zoo erg niet, dat de mannen wat zwart geschilderd zijn. Wie opstandigen ziet en den diepsten grond der opstandigheid niet zoekt in het menschenhart zelf allereerst, moet wei uitsluitend naar anderen heenwenden zijn blik.
En als de opstandigen vooral zijn de vrouwen, de kinderen, dan vallen de mokerslagen allereerst op de mannen, de vaders.
Trouwens, de vrouw komt er niet geheel zonder kleerscheuren af, wat zelfs
bij de tegenwoordige tenue nog mogelijk bleek.
Toch kan met recht aan de schrijfster verweten worden, dat zij te eenzijdig belichtte, ook, wat de houding van den man tegenover de e mancypatie der vrouw
aangaat. De tegenstelling tusschen den oer-conservatieven man -- oud of Jong — en
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de veerkrachtig vooruitstrevende, naar verlossing hunkerende vrouw, is gezocht .
Wekt een en ander den indruk, dat Mevr, v. A. de oorzaak der opstandigheid
grootendeels bij den man zoekt — toch vergoelijkt ze hem haars ondanks.
Maar het is slechts om achter den man, die zelfs nog wel bewogen kan worden —
en nu grijp ik terug, naar wat bij het begin werd opgemerkt — te zien en met
haar scherpe piilen te treffen : de begrippen, de meedoogenlooze dogma's.
En toch, zij weer het : Haar mooiste figuren zijn die, waarin het licht van Gods
genade gloort. De wezenseenheid van den God, die het volbrengen van alle geboden
eischt en den God, die de onbegrijpelijke liefde is en uitstraalt, is haar een parodie
Z66 komt het, dat zij niet kon zien de opstandigheid van zoo veler hart als opstand
tegen het ware gezag — was dit anders en had de opstandige zich afgevraagd : „Wil
God het zoo ? — dan ware het een heilige oorlog geweest — nu niet.
Mevr. v. A. zag alleen een, goeddeels gerechtvaardigden, opstand tegen het
schijn-gezag, tegen de gezagscaricatuur.
„Van het wijdere probleem" — zegt Daelder in het paedagogisch blad „Het
Kind" terecht — : „de worsteling om vrijheid, die voert tot het eindeliik bewust
ervaren en erkennen van de wezenlijke gebondenheid geeft „De Opstandigen" niets
dan een symptoon."
De schrijfster van dezen typen-roman behoefde ten slotte niet meer te zien, al
missen wij het andere noode.
Is het werk als geslaagd te beschouwen ? Als familieroman slechts ten deele.
Zoolang er maar een familie is, die zich ook als eenheid openbaart — in het eerste boek.
— concentreeren beschrijving en handeling zich op het gene gezin. De schrijfster
heeft er zich ingeleefd, verschillende figuren kunnen we wat rustiger bekij ken dan
in de volgende deelen, we zien de menschen ook in hun dagelijksch verkeer en nog
niet uitsluitend als dragers of draagsters van bepaalde ideeen.
in het tweede deel is dit anders. We springen van het gene milieu in het andere,
zij het van hetzelfde geslacht, om ons te overtuigen, dat overal de opstandigheid
worstelt met de conventie, de jongen met de ouden, de man met de vrouw. De
handeling verplaatst zich ten deele naar de vergaderzaal, de opstandigheid komt
ook tot uiting in gesprekken op straat, de intieme huiselijke sfeer is weg. De familieband wordt losser, hier en daar rukt er zich een los uit den greep van het vaderlijk
gezagsvertoon. 't Gaat eigenlijk meer om de problemen dan om de menschen, al
kunnen ze natuurlijk niet onafhankelijk van elkaar worden gedacht.
De familieroman is in het tweede boek wel het zwakst.
In het derde is de aandacht weer op een familie van het geslacht Coornvelt geconcentreerd, maar — wat voor een gezin ! Het zijn naast-elkaar levende enkelingen,
het familiehuis is meer uitgangs- dan verzamelpunt geworden. Uitstekend wist de
auteur dit milieu met al die egocentrische, geblaseerde menschen te treffen. De
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problemen, vooral die der vrouw, waarvoor onder Sylvia's leiding met vuur was
gevochten, zijn vrijwel opgelost. Maar, nu de gemeenschappelijke vijand is overwonnen, behoudt ieder zijn eigen bijzondere problemen, die sterk hun stempel
drukken op de door en door onbevredigde groote en kleine kinderen, waartusschen
Tante Dok verzeild raakt.
Is „De Opstandigen" als familieroman niet in alle opzichten geslaagd, het heeft
tocht waardevolle kwaliteiten en dat in 't bijzonder als satyre.
Geen der geslachten ontkomt aan haar vlijmenden spot, al richt zij haar pijlen
vooral op dat van 1840. Veelal uit die spot rich in de scherpe tegenstellingen tusschen
schijn en wezen, woord en daad, illusie en werkelijkheid.
Dat die contrasten zoo fel zijn, zij historisch onjuist, althans sterk overdreven
— in een satyre zijn ze op hun plaats. De levendigheid van het beeld wordt er
bovendien door verhoogd : tegen den somberen achtergrond van een tijd, waarop
de drukkende domper van een bekrompen conventie is gezet, steekt helder of het
lichtende vrijheidsideaal. En dit contrasteert weer sterk met de sombere tragiek
van de leege werkelijkheid der moeizaam bevochten zege.
De sterke uitbeeldingskracht van Mevr. v. Ammers vindt in haar fijnen humor
een kostelijk hulpmiddel om de lectuur van „De Opstandigen" tot een genot te
maken, ook al is het geen verfijnd-lyrisch kunstwerk.
Maar een getemperd genot. Van de gehekelde en bespotte slachtoffers, van de
vurige idealen blijft weinig verheffends over : het is geen louterende tragedie. —
Wat is hier eigenlijk het meest tragische ? Niet, dat de vrouwenbeweging zoo
vruchteloos schijnt, want dit is slechts tot op zekere hoogte juist.
Dr. Bavinck, die van christelijke zijde het vraagstuk van de vrouw in de hedendaagsche Maatschappij onder de oogen zag, herinnerde er aan „Wat de moderne
maatschappij het meest ontbrak, dat heeft zij bij de vrouw gezocht barmhartigheid en menschenliefde. En zij is er wel bij gevaren."
Vrouwen en mannen hebben den strijd tegen bekrompen vooroordeel niet te
vergeefs gestreden en de vrijmaking der vrouw is slechts ten deele een fiasco geworden. Neen het tragische is vooral dat in „De Opstandigen" de vraag, of opstand
zonde is, zoo heel gemakkelijk op zij wordt geschoven (pag. 90), dat van een hooger
levensideaal zoo weinig tot uiting komt, dat de opstandigheid niet is geheiligd door
het vurig verlangen om beter te kunnen leven als mensch Gods, om iets meer te
vertoonen, ook als vrouw, van het beeld Zijner heerlijkheid. Alleën dan zal er zijn
een opstanding tot hooger leven, wanneer er, in stee van opstand zonder, dus tegen
God, is een opstaan en tot den Vader gaan door de kracht van Christus' opstanding.
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Wat Verzen en Proza. S. Anema. Uitgave j. H. Kok, Kampen. 1926.
De heer Anema heeft wat gedichtjes en opstellen „bijna alle in dag- en weekbladen verschenen" bij elkaar gezocht, en de Firma Kok heeft het bundeltje uitgegeven. Ons inziens had
de schrijver wel beter gedaan met de opstelletjes plus de versjes te laten in de bladen waarin ze
verstopt en — verg eten, lagen, maar nu het boekje voor ons ligt, dienen we er toch kennis van
te geven. De gedichten waarop we straks even zullen terug komen worden gevolgd door een
aantal „Medallions" en in elk ervan vertelt de schrijver iets over letterkunde. 't Eerste, „In
Morgennevels" handelt over de geboorte onder literatuur. Dan komen stukjes over Maerlant,
Vondel, Huygens (met Batava Tempe), Hoof t, Bilderdijk en de watersnood van 1825, Bij het vereeuwen van Mevr. Bosboom Toussaint's geboortedatum en Een letterkundige overdenking bij
Dr. Kuyper's 8Osten verjaardag. Tenslotte werden nog herdrukt de „Openingsrede der letterkundige tentoonstelling te Amsterdam" en een kinderverhaaltje „Door den Kerstnacht."
De stiji in de diverse opstellen is afwisselend dragelijk en zeer slecht. Wat zegt ge b.v. van
deze zin : (41) „Verdeeling en inhoud van de talrijke Karelromans hier te geven, kan natuurlijk
niet mijn bedoeling zijn. Ze nemen trouwens nog telkens toe in aantal, waar ongeveer vijftig jaar
geleden men in Frankrijk begonnen is, een diepgaande studie van zijn middeleeuwsche literatuur
te maken." Als ik me niet vergis bedoelt de heer Anema met deze zin te zeggen, dat de bestudeering
der ridderpoezie af en toe nieuwe fragmenten heeft doen ontdekken. Het Evangelie als een licht,
als een zon ziet de heer Anema o.a. in deze zingedrochten : „Het is toch onze zaak, die daar in de
Middeleeuwen werd beslist ; de zaak des geloofs. (wat is dat? M.) 1---: et licht, dat de zon des Evangelies toen heeft ontstoken is de moeder van het licht, dat ons verlicht. De donkerheden die het
onder hielden, zijn de machten, waaraan wij ontworsteld zijn door de genade des Heiligen Geestes.
We kunnen ze veel te weinig, die helden Gods, wier oc y; wel beneveld was, door de dwalingen
waarin Rome, naar het voorbeeld van oud-Israel de kerk des Nieuwen Verbonds ook vleeschelijk
een vorm trachtend te geven, Gods gedachte verheelde, die met een cooed en kracht, uit God
hun toegevloeid Christus en dien gekruisigd voor het zielsoog der Friezen gemaald hebben." Weet
ge, wat na twintig pagina's overdenking de eindindruk is van de Middeleeuwsche literaire kunst ?
„Het is alsof we kennis maken met een groot onopgevoed kind, dat vreeselijk veel heeft af te
leeren maar toch ook aantrekt door guile oprechtheid. Met de lessen eener betere opvoeding gaat
het nog alleronhandigst te werk, zoodat het u beurtelings tot een glimlach, diep medelijden of
verontwaardiging stemt."
Het zou teveel van uw geduld gevergd zijn, wanneer we met u de kronkelwegen van 's
heeren Anema's literaire beschouwingen afzeulden. Zoover we zien kunnen geven al die verhaaltjes over Maerlant, Vondel etc. niets nieuws dan zoo af en toe een booze blik in de richting van de literatuur van '80. In 't voorbijgaan lezen we p. 168 dat Willem Meschert „de
kunst verstond navolger van Tollens en geestverwant van Bilderdijk te zijn."
Op Mevr. Bosboom Toussaint heeft de heer Anema vooral aan te merken dat ze een C hristendom boven geloofsverdeeldheid zocht en huldigde. Dat ze geen Calviniste was schijnt hij haar
maar niet te kunnen vergeven al komt hij ook tot de voor hem bevredigende conclusie dat haar
werk „wel waarlijk is : Kunst der Wedergeboorte."
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In beeldspraak is dit opstel weer heel sterk. Wat zegt ge b.v. van zooiets : „zijn woord wordt
het zaad dat op den reeds door de humanistische wetenschap geploegden akker van Ottelijnes
hart, snel ontkiemt en als Aernout den verdachten geur zijner bloesems herkent is in hun scheiding
zijn ondergang bepaald." Enne, wat een schande Mevr. Bosbbom ! Is d At 'n vloeken ! Foei
mensch, je rilt ervan : zoo maar eventjes 98 vloeken heb ik geteld in Gideon Florensz. Nu ja,
dat Mevrouw in de Wonderdokter en in Lauernesse „bij13" gebruikt, kan A. haar nog vergeven.
Want, nietwaar ? het Middelnederl. woordenboek op bij13 is van 1885 en in 1875 „dus vijf
jaar na 't verschijnen van De Wonderdokter heeft Cosijn pas de etymologie van 't woord gegeven."
De „letterkundige overdenking bij Dr. Kuyper's 80sten verjaardag" is een meditatie die er
wezen mag. 't Ding begint met een heel overbodige beschrijving van een bezoek van Anema op
Feith's oude „Boswijk". We gunnen hem gaarne het genoegen van de staande onweershemel en
de hangende maansikkel die hij op zijn terugweg 's avonds heet gezien te hebben, we gaan
ook zonder morren voorbij als hij „de pijlen der Bilderdijksche vinnigheden" laat „flitsen van
tijd tot tijd door Feith's gepoederde pruik", doch als hij zich kennelijk ingenomen toont met
Kuypers beoordeeling van de kunst van '80 en zegt : „Voor hem (Kuyper) was het een opbonding uit den 17 aaierd der revolutie . . . . ", ons daarbij aanradende toch vooral te blijven in de
school van Bilderdijk en Da Costa, dan vragen we toch of de heer Anema wel weet wat
moderne literatuur is en we vermoeden, dat hij niet meer weet dat de beweging van tachtig iets
was van 'n veertig jaar terug . . . .
„Ons Tijdschrift" werd, „onder zijn tweede redactie een propagandageschrift in gematigden
vorm voor deze (de 80er) literaire opvatting". „Reeds veel te lang hunkert onze jongelingschap
naar de giftige kunstvruchten van een leven, dat hoe langer hoe krasser partij kiest tegen God
en zijn geboden. Reeds veel te lang zijn ze daarin aangemoedigd door Christenvoorgangers, zelf
in meerdere of mindere mate geinfecteerd met het gif der schoonheidsreligie en menig slachtoffer worstelt met den greep der doodelijke ziekte, omdat hij het advies opvolgde „neem kennis
van de moderne kunstproductien, bestudeer ze en tracht van uit eigen overtuiging ze te critiseeren,
en te schiften. ze zijn verrukkend schoon maar wees voorzichtig." Het is duidelijk, de Christelijk
Literaire actie vindt geen genade in de oogen van de a heer Anema. En, deze zinnen staan nog
maar in een overdenking. Wat deze beschouwingswijze van de moderne literatuur betreft, Anema
heeft in zijn allernie iwste werk : „Moderne Kunst en Ontaarding" op dit thema verder gecomponeerd. We zijn dus zoo vrij den lezer te verwijzen naar de bespreking die binnenkort in O.W.
verschijnt. Maar, we kunnen toch niet nalaten te zeggen, dat we deze half ware en daarom gevaarlijke beschouwing van moderne letterkunde een struisvogelmanier vinden.
De „Openingsrede der letterkundige tentoonstelling te Amsterdam" bevat enkele lezenswaardige
intimiteiten omtrent den tijd waarop de bestuursleden, met de voorbereiding belast, 's morgens
koffie en 's middags thee drinken. We leven in dat belangrijke overdrukje o.a. ook dat een nazaat
van Staring juist aan de telefoon kwam toen de heer Anema de stoep afging van het gebouw
aan de Javastraat.
Over de gedichten, voorin den bundel kunnen we tenslotte kart zijn. Zoo'n heel enkele maal
vindt ge een regel die goed is, maar over 't geheel is het niet veel bizonders.
P. H. M.
We begrijpen niet waarom de heer Anema dit werkje heeft laten d rukken.

Heiman

Dullaert, zijn leven, omgeving en werk met herdruk van zijn meeste

gedichten, door Prof. Dr. J. Wille. (G. J. A. Ruys' U.-M. — Zeist 1926).
Het is vrijwel aan iedereen bekend, hoe Albert Verwey door zijn artikel in het „Tweemaandelijksch
Tijdschrift" van 1898 Heiman Dullaert als het ware opnieuw in onze literatuur heeft binnengeleid.
Daarna nam de belangstelling voor hem steeds meer toe — zijn verzen kregen hun plaats in
bloernlezingen — Kalff vermeldde hem in zijn „Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde"
met warme woorden van lof. Toch bleef een grondige studie over Dullaert nog steeds achterwege
en het artikel van Mej. Dr. Ruys in „Oud-Holland" van 1913 kon dit gemis niet geheel vergoeden.
Deze grondige studie nu heeft Prof. Wille ons in dit bock gegeven, en hij heeft daarom recht

BOEKBESPREKING

33

op onze bijzondere dankbaarheid. Want Heiman Dullaert is een van de grootsten, zoo niet de
allergrootste, onder de 17e eeuwsche religieuze dichters, naar wie wij zoo graag terugwijzen. Het
niet-bestaan van dit boek was een positief tekort. Voor het eerst worden ons hier Dullaerts
omgeving en werk" zoo uitvoerig geteekend. En al is het helaas waar, dat „de gegevens
over Dullaerts leven en omgeving zeer schaarsch zijn" (pag. 57), toch treedt ons uit dit boek duidelijk
een gestalte tegen.
Heel veel zorg besteedt Prof. W. aan Dullaerts omgeving. Zooveel mogelijk wordt een korte
biographie gegeven van ieder met wien hij in aanraking is gekornen. Dit is zonder twijfel van groot
belang „om zijn gedichten goed te verstaan en juist te waardeeren is het echter noodig zijn
kring en zijn geestelijke sfeer . . . . zooveel mogelijk te kennen" (pag. 97) — maar toch geeft het
soms iets vermoeiends aan de hoofdstukken, vooral ook omdat Dullaert daardoor van de eerste
plaats verdrongen dreigt te worden.
Ditzelfde bezwaar is bij mij opgekomen tegen de eerste twee hoofdstukken : „Rembrandt en
Vondel" en „Rembrandt en andere dichters." Waar Dullaert Rembrandts leerling is geweest,
mocht deze laatste zeker niet ontbreken, maar de vraag lijkt mij gerechtigd, of hier niet te veel
wordt gegeven. Deze twee hoofdstukken vormen eerder een interessante studie op zichzelf dan een
inleiding op het leven van Dullaert. Met strengere beperking zou het boek nog scherper en directer
op hem hebben gewezen.
In hoofdstuk III wordt de kring nagegaan, waaruit „Het gebedt onzes Heeren, in dichtmaat
gebragt", is voortgekomen. Voor het eerst vinden we hier Dullaerts naam, want ook hij doet
daaraan mee door de berijming van de eerste bede : Uw naam worde geheiligd.
Hoofdstuk IV en V vertellen ons dan wat van Dullaerts leven en kring bekend is. De heele rest
van het boek, op het laatste hoofdstuk („de waardeering") na, is aan Dullaerts verzen gewijd.
Voor het grootste en zeker voor het belangrijkste deel worden deze hier tevens herdrukt. Dit is
een feit van beteekenis, omdat buiten de algemeene bloemlezingen, waarin verzen van hem voorkomen, nets van dien aard bestond. De betrekkelijk zeldzame en daardoor kostbare editie van
Hoogstraten was immers lang niet voor iedereen bereikbaar. Verwey heeft ons op Dullaert geWille heeft hem ons nu in handen gegeven.
wezen
Hier en daar komt een opmerking voor, die ons even verwondert en waar Prof. W.'s geloofsovertuiging overheerscht. Zoo wanneer hij het epigram „Op Judas" verwerpt, waarin Dullaert met
kunstig vernuft spot en afschuw vermengt. „Ons gevoel", zegt hier Prof. W. „verwerpt ten opzichte
van den noon der verderfenis niet alleen elken roma ntischen opschik, maar ook alien satirieken spot
en alle spelend vernuft." (pag. 97).
Ook over de Psalmuitbreklingen is hij niet bijster te spreken. „Het is een gewaagd werk, die
veel beproefde, en veel mislukte dichterlijke uitbreiding der psalmen. En vooral deze hoog boven
alles uitstijgende, beurtelings ontzaglijke en liefelijke hymne op de Voorzienigheid Gods in de
gansche schepping (Psalm 104, Sm.) moest men immer, had ook Dullaert met heiligen eerbied
moeten ontzien." Ik moet eerlijk bekennen, dat de psalimuitbreidingen (en niet alleen die van Dullaert) voor mij altijd tot bijna het mooiste van onze 17e eeuwsche religieuze dichters hebben behoord. Het maakt op niij eerder den indruk, dat wanneer de stoere taal van het Oude Testament
in hun ooren klinkt, waar God wordt aangeroepen en telkens weer geprezen ook in hen de
ontroering gaat beven en zij op denzelfden hoogen toon hun 'of voegen bij dien van de OudIsraelitische dichters.
Bijzonder dankbaar ben ik voor den onveranderden herdruk van „Petrus' rouwklacht" en van
de Christus-sonnetten. Op zichzelf al maken ze het bezit van dit boek tot een rijkdom.
Wie in het vervolg nader met Dullaert in kennis wil komen, zal dit boek niet kunnen voorbij.
gaan. Er spreekt een warme genegenheid uit voor den dichter. Misschien hadden we deze rustige
genegenheid graag wat minder rustig gevonden, wat hartstochtelijker, wat meer „blinde liefde."
In dit opzicht is het boek volkomen Hollandsch, maar dan ook Hollandsch-degelijk en Hollandscheerlijk. En — het weet ons toch tot de warme bewondering te brengen, die heel nauw aan liefde
grcnst.
W. A. P. SMrr.
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In diepe plaatsen. Amy Le Feuvre.
Afwaarts. M. Jacobs.
De Boschwachter van den Oldenborn.
Evangelisatie Bibliotheek 3e Zending 1926.
Gel11. Chr. Scheurkalender.
Alles uitgave J. N. Voorhoeve, 's-Gravenhage 1926.
Deze uitgaven kan ik niet anders aankondigen dan door opgave van schrijvers en titels. Wat
de E.B. betreft : het oordeel in nr. 7 van dezen jaargang uitgesproken t.o.v. de le en 2e zending
kan bij de 3e herhaald worden. Het geschriftje „De Bijbel een wonder" van den heer J. N. Voorhoeve
bevindt zich bij deze 3e zending niet. 't Wordt beloofd voor den jrg. 1927. De 3e zending bevat
een aantal traktaten, drie kinderboekjes (Bijbelsche prentenboeken) en In Diepe Plaatsen een verhaal
van Amy Le Feuvre. Afwaarts van M. Jacobs en De Boschwachter van den Oldenborn van
Schippers, zijn premieboeken bij den Gen Chr. Scheurkalender. Deze laatste bevat behalve een
aantal plaatjes die, als gewoonlijk niet best zijn, weer 't zelfde slag verhalen en bekeeringsgeschiedenissen. Doorgaans alleronwaarschijnlijkst. Het schild is eenvoudig smerig. Het weekkalendertje van de 3e E.B. zending is daarentegen heel aardig.
Over de beide premieboeken kan ik kort zijn. „De Boschwachter" is geschreven volgens het bekende recept van Schippers. Ditmaal zullen de lezers echter in een opzicht den wil voor de daad
nemen moeten : er is elchts een poging tot moord beschreven. Tenslotte loopt alles nog goed af.
Dat is ook het geval met de beide andere boeken. Ik kan slechts hopen, dat ze als Evangelisatielectuur niet heelemaal onbruikbaar blijken. Van literaire waarde is geen sprake.
P. H. M.

Pauweveeren, door Temple Bailey. Vertaling van Truce Esser—Kuylman.
Baarn, Hollandia Drukkerij. 1926. 298 pag.
Hoe Jerry Chandler, de fantastisch aangelegde domineeszoon uit het kleine dorp in den staat
New York uit zijn droomwereld tot de practische werkelijkheid komt en Mimi le Brun, het verwende weeldekind uit St. Louis tot het eenvoudige, werkzame leven in de landelijke omgeving
van het Wilde Westen bekeerd wordt, wanneer ze als man en vrouw hun leven daar opnieuw
beginnen, vertelt op boeiende en aantrekkelijke wijze dit boek van de Amerilmansche schrijfster
Temple Bailey. Jerry erft de bezitting van zijn oom, zonder er ooit te hebben vertoefd. zijn
romantische geest heeft zich de farm gedacht als een geweldig landgoed, een vorst waardig. HO
brengt er Mimi heen in de verbeelding, dat zij daar in weelde zal kunnen leven, zooals het bij
haar mooi, trotsch en veeleischend persoontje past. Ook Mimi denkt dat, zoo immers heeft de
dichterlijke Jerry het haar voorgeschilderd. De ontgoocheling komt zeer plotseling en de slag
is hevig. De farm is een solied, maar sober blokhuis, het landgoed maar matig groot en zonder
veestapel of contante fondsen. Hard werken is hier de boodschap. Eerst brengt deze teleurstelling
verwijdering tusschen de jongelui, maar nadat Jerry van een doodelijke ziekte is hersteld, heeft
Mimi leeren begrijpen, dat hun beider liefde meer waard is, dan alle luxe waar geen liefde
heerscht. ze verzoent zich met de situatie en ontwikkelt zich tot een flinke, practische vrouw,
die van aanpakken weet en die, steunend op hun liefde, met haar man samen den strijd tegen
de financieele moeilijkheden aanbindt. Haar leven heeft aan inhoud gewonnen : inplaats van
het ongestadige, rustelooze leven van vermaak en representatie in de groote stad is een inspannend
leven van arbeid in de open lucht, van toewijding aan het huishouden gekomen, een leven, dat
haar de kracht van haar eigen persoonlijkheid doet ontdekken.
Hier ontdekt ze, welk een voldoening het geeft, zijn leven zelf op te bouwen, zijn omgeving
zelf te scheppen. En als achtergrond van deze nieuwe vreugdevolle levensinhoud staat de
mooie, jonge liefde tusschen haar en Jerry en straks de rijkdom van een kind, hun noon. Wat
haar met de verandering van levenslot het meest verzoent is de ontwakende liefde tot de prachtige
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natuur van hun eenzame woonplaats — het machtige berglandschap, met zijn reusachtige
dennen, zijn verrukkelijke stroomen, de heldere hemel en de stralende zon, waarin alles frisscher
tiert dan in de drukke en benauwde stad : menschen, kinderen, dieren en planten. Die natuur
leert ze, als Jerry en zijn vader, liefhebben en begrijpen als het „stralende wonder Gods."
Het boek is ietwat romantisch getint, soms wat te veel zelfs. Het conflict is eenigszins
zachtzinnig behandeld, met veel concessies aan de cultuur .. die toch ondubbelzinnig bij de natuur
wordt achtergesteld. Het thema had bij een realistischer behandtling een overtuigender vorm
kunnen aannemen. Maar toch blijft dit een boek, dat een interessante en bewegelijke uiterlijke
handeling paart aan een geest van levensblij en frisch idealisme, gedragen door een Christelijke
levensbeschouwing. Een boek, dat we voor onze menschen beslist durven aanbevelen !
V. D. L.

Het einde, door Piet van Veen, te Bussum bij C. A. J. van Dishoeck. 1926.
Hebt U al eens toevallig van een ander een minnebrief in handen gekregen ? Zou U die willen
lezen ? Ik vermoed dat U wel zo netjes zou wezen om hem ongelezen aan het goede adres terug
te bezorgen. Maar als die ander nu zei : 'k heb hem opzettelik bij U in de bus gedaan, dat moet
U nou eens lezen ? Dan zou U toch zeker niet meer met hem te doen willen hebben. Nou, Piet
van Veen stuurt ieder die er een kleinigheid voor over heeft een hele cyclus minnebrieven tuis,
samen vormende de geschiedenis van iemand, die zijn brieven nooit ondertekent, maar in
Rotterdam op een kantoor een vrij ellendig leven heeft, omdat men hem, net als wij wel een
beetje neiging hebben, in 't ootje neemt. Hij doet ook wel wat zonderling. Als ze op het kantoor
zo veel van hem geweten hadden, als ik nu weet, hadden ze het een nog raarder geval gevonden.
Hij is niet alleen wanhopig verliefd op een meisje, dat met een ander van Rotterdam naar
Amsterdam vertrokken is, maar hoewel het meisje hem vrij duidelik vertelt, wat er met haar
aan de hand is, begrijpt hij er niets van en.. .. legt geld opzij voor veel postzegels, want liever
dan een reisje van Rotterdam naar Amsterdam te maken, schrijft hij minnebrieven. Als hij er
eindelik toe besluit, zijn de centjes aan postzegels versnoept, maar dan komt ook spoedig het
bericht, dat hem duidelik maakt, dat hij met zijn brieven aan „Het einde" is.
Waarom heb ik al die minnebrieven moeten lezen ? Wat vond Piet van Veen zo mooi daarin?
Ik vermoed, dat hij op m'n gevoelig hart spekuleert en een sentimenteel rneelij verwacht met
de zielige briefschrijver. Als de man tegelijk maar niet zo belachelik was, was het hem misschien
gelukt , maar, vraag ik me af, wat dan nog ?
Als de auteur uit een paar brieven me de suggestie had kunnen geven, dat ik echte brieven
had gelezen van een niet-onmogelike, maar levende, stakkerige jonge man, wat had ik dan nog
aan dat boekje ? Is het geschreven om ons voor te houden, hoe ideeel het is, om je meisje,
als ze van een ander houdt, veel geluk toe te wensen, met het verzoek weer terug te komen,
als ze van die ander genoeg heeft ?
Maat 'k heb nog een andere grief dan ethiese onbelangrijkheid en psychologiese onzuiverheid
tegen dat boekje. En niet tegen dit alleen.
Wat heeft een boekje als dit met schoonheid te maken? Men gaat bij het recenseren soms
zelf vergeten, dat men over „kunst" schrijft of over wat als kunst is bedoeld. Er is tegenwoordig
zo'n behoefte om psychologie, „menselikheid" te geven, dat al het andere, wat vroeger ook
tot de kunst hoorde, er bij verdwijnt.
1k geloof, dat de meeste 'n tikje betejonge mensen wel eens brieven schrijven als in dit boekje
voorkomen, eens een verliefd praatje, dan wat onbenullig gefilosofeer, soms wat pathos, alles
in een middelmatig jongensstijltje, maar wie denkt daarbij aan literatuur ? Het zielig verhaaltje,
dat .tot stand moet komen door de antwoorden van het meisje in indirekte stij1 in zijn brieven te
memoreren, kan de hoogst onbelangrijke vorm van deze brieven niet redden.
Moet 'n rechtvaardige eis, de vraag dat een boek naar zijn inhoud moet kunnen beoordeeld
worden, leiden tot de zotte konklusie, dat de vorm in kunst een onbelangrijk element is ?
S. H.
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Gerard Brom, Romantiek en Katholicisme in Nederland.
Eerste Deel. Kunst,
Tweede Dee!. Wetenschap en Staatkunde.
Bij J. B. Wolters' U.M., Groningen, Den Haag 1926.

Dit belangrijke boek over een belangrijk onderwerp hopen we binnenkort in een afzonderlik
artiekeltje te bespreken, waarom we hier alleen maar wijzen op de mooie uitvoering van de band:
rood met roomkleurige rug en tietel in goud.
v. H.

Op Nebo's top, door J. H. Gunning Jr. Uitg. J. M. Bredee Rotterdam (z.j.)
De Zielkundige kant aan uitingen van Christelijk Leven, door Ds.
H. J. Heynes. Uitg. G. J. A. Ruys' U.M. Zeist 1926.
Opvaart, door S. H. J. James. Uitg. N.V. Korteweg en Stemerding. Rotterdam.
Maart 1926.
De Wedergeboorte van Maria, door B. de Ligt. Uitg. N.V. v. Loghem
Slaterus' U.M., Arnhem. 1926.
De hier genoemde vier werken behooren niet tot ons terrein. Daarom kunnen we kort zijn
in de aankondiging. Moeten we het zijn, ook al wilden we van een paar graag wat meer geven
dan naam en titel.
„Op Nebo's top" is een nog onuitgegeven geschrift van den ouden, lang overleden professor
Gunning, dat ,,door het overlijden van een uitgever nooit is verschenen. Het dateert nit zijn
krachtigsten tijd." „Het past", zegt Chr. Hunningher, in een korte inleiding, „volkomen in de
rij zijner geschriften uit die dagen. Ook hier, evenals in „Lijden en Heerlijkheid" — het diepste
stichtelijke boek, dat in ons vaderland in de 19e eeuw verscheen — een breedte en een diepte als
door weinigen werd bereikt en een ootmoedige vreugde als nu vooral alley Christenen deel
moet worden."
Wij voor ons kunnen niet anders doen, na lezing, dan het eenvoudige boekje hartelijk aanbevelen ook en vooral aan de jongeren, die „vader" Gunning nooit hebben gekend.
Het werkje van Ds. Heynes : „De Zielkundige kant aan uitingen van Christelijk leven" verscheen als nr. 1 van den Jrg. 1926 in de serie „Practisch Christendom" en is een voorbeeld van
echte Heynes-stijI en -stofbehandeling. Wie van dezen frisschen, echt Hollandschen geest reeds
meer las zal weten wat dit beteekent. De korte kernachtige zinnen, het recht op den man
afgaan zonder plichtplegingen, de soms zonderling schijnende genitieven en datieven midden
tusschen doodnuchtere Hollandsche woordenreeksen oefenen ook weer hier hun zelden falende
bekoring. De inhoud ? Laat U niet van de wijs brengen door de geleerd uitziende titel ; de
eenvoudigste man of vrouw kan dit geschrift, dat wel bij uitstek practisch Christendom bespreekt leven. „Wat ik maar bedoel" zou de schrijver zeggen, is, dat men niet zoo gemakkelijk
een oordeel vellen kan over eens anders Christendom. Practisch Christendom is, wat we wel
het hardst noodig hebben. Juist wij Christenen. Daarom hopen we, dat dit boekje veel gelezen
zal worden.
Op zijn wijze, geheel anders dan Heynes geeft ook het boek „Opvaart" van den Delfshavenschen
predikant James practisch Christendom. „Schetsen over het hemelsche leven" bevat het werk.
Dat wij voor ons op verschillende punten een andere voorstelling van het hemelsche leven
hebben is iets wat slechts weinig ter zake doet ; hoofdzaak is, dat het ook dezen schrijver om
practisch Christendom te doen is. Gereformeerde dogmatiek moet men bij Ds. James niet wilden
vinden. Hij staat, als ik goed zie in zijn beschouwingen aan links-ethische zijde.
Rest ons nog aan te kondigen „De Wedergeboorte van Maria" van B. de Ligt. Het is, blijkens
een aanteekening van den schrijver op pag. 102: „een samenvatting van verschillende voor-

BOEKBESPREKING

37

drachten van 1918 tot 1924 in Nederland gehouden voor afdeelingen van het Religieus Socialistisch Verbond en van De Dageraad, voor de Woodbrookers, verschillende andere vereenigingen
en op de Internationale School voor Wijsbegeerte." Wij gelooven, dat het meerendeel onzer lezers
zich niet zal aangetrokken gevoelen tot de stof, in het boekje verwerkt. Evenmin is het ons
P. H. M.
mogelijk de lezing aan te bevelen.

Blijspelen, van Ludvig Holberg. Uit bet Deensch vertaald en van aanteekeningen voorzien door B. A. Meuleman.
Met een inleiding over Holberg als bliispeldichter, door Dr J. L. Watch.
H. Prakke, Nijmegen MCMXXV.
Toen het vorig jaar in het Nationalteater te Oslo een feestvoorstelling ter eere van Amundsen's
behouden terugkeer werd gegeven, koos men uit het uitgebreide repertoire van nationale stukken
Jeppe paa bjerget van Holberg. Nu dit jaar het 6de eeuwfeest van Helsingor in Denemarken
wordt gevierd, vond naast Shakespeare (door zijn Hamlet zo nauw aan Helsingor verbonden)
Holberg een plaats op het feestprogram. towel in Noorwegen als in Denemarken begint met
Holberg de nationale dramatiese literatuur. En het is een bewijs, dat het een gelukkig begin
geweest is, als we zien, hoe een stuk als Jeppe op den berg een modern publiek nog vermaken kan.
Ook in ons land is Holberg steeds gewaardeerd : een bewijs voor de populariteit van zijn werk
is wet, dat de tietel van een van zijn blijspelen : De politieke tinnegieter bij ons tot een spreekwijze is geworden.
Er zijn dan ook in de loop van de jaren al heel wat vertalingen van zijn blijspelen bij ons
verschenen. Nu wordt ons weer een goede vertaling aangeboden, waardoor de mensen van nu
nog weer eens van zijn werk kunnen genieten. Zijn blijspelen zijn als die van Moliere typestukken, waarin bepaalde gebreken worden gehekeld. Door het talent waarmee de schrijver
leven weet te geven aan zijn personen ontkomt hij het gevaar van zedeprekerij. Door het chargeren van een bepaalde eigenschap bereikt hij een groot komies effekt.
In dit eerste deel komen wet zijn meest populaire stukken : o.a. Jeppe op den berg. De
politieke tinnegieter en Gert Westfaler. Met De Wispelturige en Jean de France maken die
dit eerste deel vol, terwij1 Dr Jan Watch een goed orienterende inleiding schreef.
Om enig idee van het werk te geven, wit ik nog kort van Jeppe op den berg vertellen.
In veel opzichten komt het gegeven overeen met een stuk van Langendijk, n.l. Krelis Louwen
of Alexander de Groote op het Poetenmaal, de geschiedenis van een dronken hoer, die slapend
in het bed van een groot heer wordt geplaatst, ddan wordt wijs gemaakt dat hij geen boer, maar
een machtig heer is, tot hij zich 's avonds weer dronken drinkt en daarna in zijn oude omgeving
wordt teruggebracht. Het is een bekend motief, dat in verschillende tijden is gebruikt. Het
wordt al verteld van Filips de Goede van Bourgondie, komt al voor in de Duizend en een
nacht, en in Oud-Chinese verhalen. In de dramatiese lietratuur vinden we het o.a. ook verwerkt bij Calderon. (La vida es sueno, enige jaren geleden in ons land opgevoerd).
Jeppe dan is een boer, die een niet al te zachtzinnige vrouw heeft en Jeppe kan niet tegen
haar op, troost zich dan maar met een borrel. In een heel levendig toneeltje tussen Jeppe en
Schoenmaker Jakob maken we dan rnee, hoe Jeppe zich voor de zoveelste maal bedrinkt.
Baron Nilus met gevolg vindt hem aan de weg liggen. Ze spreken of een grap met hem te
hebben en brengen hem in het bed van de Baron.
Het ontwaken van Jeppe in het bed van de baron is wet het mooiste moment van het stuk.
'k Heb het genoegen gehad Hauk Aabel, de grootste komiese speler van Noorwegen als Jeppe
te zien, maar die bed-scene is om nooit te vergeten.
Niet zonder moeite wordt Jeppe ,,overtuigd" dat hij baron is. Is hij echter eenmaal zoover,
dan maakt hij van zijn rechten een royaal gebruik en toont hij, wat de schrijver met zijn stuk
wilde demonstreren : „Als boer of ambachtsman het land, het yolk regeeren, Dan zal de scepter
dra in eene roe verkeeren. En uit tyrannen zal uw overheid bestaan." In het vierde bedrijf zit
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Jeppe weer in zijn boerekleren op de mesthoop bij z'n huis. Hij meent dat hij in het paradijs
geweest is. Zijn vrouw, Nille, weet hem met een zweep goed voelbaar te maken, dat hij daar
in alle geval nu niet meer is. De grap kon bier mee uit zijn. De baron vindt echter dat jeppe nog
straf verdiend heeft voor zijn optreden, toen hij voor an dag baronnenwaardigheid bezat. Tegelijk
weet Holberg in de gerechtzitting die over Jeppe gebouden wordt, de rechtspraak van zijn
dagen te parodieren. Jeppe wordt veroordeeld tot gifbeker en galg. Met een touw onder de
armen wordt hij opgehangen, na met een slaapdrank buiten bewustzijn te zij gebracht. In het
laatste bedrijf vinden we Jeppe dan aan de galg. Zelfs daar slaat Nile hem weer tot de werkelikheid,
na een kort ogenblikje van berouw. Later wordt hij door de rechter weer van de galg bevrijd
en hem wordt het leven weer geschonken „wie je iets afneemt kan het je ook weer teruggeven" zegt de rechter. Kostelik is het als Jeppe te horen komt, dat noch het paradijs noch dood
werkelikheid is geweest. Daarna volgt de moraal.
jeppe de dronkenlap weet in zijn kostelike monologen zo heerlik over het leven te oreren ;
en door z'n opmerkingen over zichzelf, waarin hij zich toont in al zijn goedaardigheid, weet hij
ondanks al zijn tekortkomingen, sympathie te wekken, zonder dat we ons toch verwonderen over
V. H.
zijn onbehouwen en hard optreden als baron.

Onder de Tropenzon, door P. Verhoog. Rotterdam, W. L. en J. Brusses
Uitgeversmaatschappij 1925.
,,Op bruisende golven" van dezelfde schrijver is er bij het publiek ingegaan, omdat het ze
raak van het leven aan boord wist te vertellen. Ook dit boek munt weer uit door z'n uitstekende
weergave van het leven aan boord van de „Naardermeer", die een reis naar Indie maakt. De
eigenlike hoofdfiguur wordt niet zo biezonder belangwekkend, de kleine liefdeshistorie, die hem en
bet werk als roman belangrijk moet maken, heeft niet veel om het lijf en blijft te zeer bijzaak
om ons te boeien, maar in de tekening van het leven aan boord is dit boek weer uitstekend gev. H.
slaagd. Misschien wel het best in het waarnemen van de stokers en tremmers.

Middelnederlandse Legenden en Exempelen. Herziene en vermeerderde
uitgave, door Dr C. G. N. de Vooys.

Bij J. B. Wolters' U.M., Groningen, Den Haag 1926.
Dit is een herdruk van Prof. de Vooys' proefschrift. Toen het nu ruim 25 jaar geleden verscheen
opende het een geheel nieuw terrein van studie : het Middeleeuwse stichtelike proza als literair
objekt. Behalve aan Ruusbroec en het proza der moderne devotie, was er aan het stichtelik
proza Been noemenswaarde aandacht geschonken. Zodat de dissertatie van Dr de Vooys in
1900 moest beginnen met een pleidooi voor het plaatsen van dit werk onder de literaire aandacht.
Sinds is algemeen de betekenis van deze literatuursoort erkend en vele studies hebben sindsdien
het werk van Dr de Vooys uitgebreid ; menige dissertatie lichtte een detail uit Prof. de Vooys'
werk nader toe, menige tekst werd uitgegeven, zodat bij herdruk in de tekst meermalen wijziging
kon worden aangebracht, vooral veel noten aan de tekst konden worden toegevoegd.
We zijn dankbaar, dat door deze nieuwe uitgave dit belangrijk geschrift voor ieder gemakkelik
toegankelik geworden is. Het is het mooiste werk om een idee te krijgen van het naieve yolksgeloof der Middeleeuwen, de wijze waarop eenvoudige mensen elkaar de heilige waarheden
trachtten bij te brengen, dikwijls in een zo aardige vorm, dat het ons nu ook nog dadelik pakt.
,,Het geloof met zijn kindervertrouwen" daarmee zou men vele verhalen kunnen typeeren ;
sours worden de wonderverhalen zoo alleronmogelikst, dat we niet begrijpen kunnen, dat ze
zonder enige tegenspraak, als een vanzelfheid werden aanvaard.
Om enig idee te geven voor wie dit soort literatuur misschien nog niet ke pt, schrijf ik bier
een enkel typies, aardig exempel af, waarin wel zeer duidelik blijkt, hoe de gemoedsgesteldheid
van deze mensen was als die van kinderen
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„Twee oude vaders leveden menich iaer te gader ende en hadde nye strijt onderlinghe ghehadt. Doe seyde die een den anderen . „Laet ons dock eens kiven, als die menschen doen !"
Hij antwoerde de broeder ende seyde : „Ick en weet niet hoe men kiven sel." Doe seyde hij :
„Bich, ick legghe een cleyn steenkyn in die middewaert van ons beyden ende ick sel segghen :
„Dat is mijn !" mer du selste segghen : „Neen, het is mijn !" ende daer of sel 'tbegin des kivens
comen." Doe deden si alsoe, ende die een van hem seide : „Het is mijn !" Die ander seide .
„Neen, het is mijn !" Doe antwoerde die eerste : „Het is waer, het is dijn ; neemt ende ganck,"
v. H.
ende scheyden aldus van doen ende en mochten niet kijven." (pag. 11).

Lfitte Witt. Gustav Frenssen. Vertaald door C. D. Sax, Leiden. A. W. Sijthoff.
Frenssen werd beroemd door zijn „Rim Uhl", dat in 1901 de harten stormerhand veroverde.
Jammer genoeg heeft de schrijver zich niet op de hoogte van zijn eerstelingswerk weten te
handhaven. De achtereenvolgens van zijn hand verschenen romans „Hilligenlei" „Die Sandgrafin", „Klaus Hinrich Baas" en „Peter Moors Fahrt nach Sudwest" zijn alle veel minder sterk
dan Jorn Uhl, omdat daarin de typische gebreken van Frenssens uitbeelding niet genoegzaam worden
gecompenseerd door zijn goede hoedanigheden. Frenssen is nooit, ook niet in zijn eerstelingswerk, een sterk plastisch beelder geweest. De contouren van zijn verbeeldingen zijn vaag, er zit
in zijn verhaal meestal te weinig relief, de compositie is zwak. Daarom is Frenssen Been volbloed
epicus. Zijn menschenfiguren komen niet genoeg los van hun achtergrond. Hun spreken en handelen
is niet overtuigend gemotiveerd, de dialoog is nu eens vermoeiend woordrijk, dan weer getypeerd,
slechts zelden echter karakteristiek. Frenssen mist de dramatische ader, die ook in goede epiek
moet kloppen.
Daarbij zijn de personen ook niet organisch in het geheel van den roman gelocaliseerd. Hun
plaats in het verhaal is niet zelden problematisch en deze twijfelachtige functie in het romangeheel is van meer dan wenschelijke invloed op hun verschijnen en verdwijnen in de handeling.
Bovendien worden hoofdpersonen niet zelden ergens midden in het verhaal door bijfiguren van
hun plaats en naar den achtergrond gedrongen ; dit maakt de compositie wankel en verzwakt
den indruk. Zoo zijn de epische gebreken talrijk.
Duidelijk is daardoor echter, dat tegenover deze technische fouten ook andere hoedanigheden
moeten staan, die veel goedmaken ; immers blijkt uit het succes van Frenssens werk, dat men hem
veel vergeven heeft. Inderdaad ligt dan ook de kracht van zijn talent in een enkel punt samengetrokken : de diepte van gevoel. De groote bekoring van zijn kunst ligt niet in de beelding, maar
in de stemming die hij weet te wekken. Frenssen ondergaat het leven voornamelijk in de
diepte van zijn gemoed ; zijn werk wil dan ook meer gevoeld worden dan gezien n. Zijn proza neigt
sterk naar den — voor ieder prozaist gevaarlijken — lyrischen kant. Dat is de charme, maar
sevens de zwakheid van zijn talent. De technische samenhang is meestal uiterst zwak, maar door
de sterke en innige sfeer die door den geheelen roman heen op dezelfde spanning blijft, verbindt
Frenssen op eigen wijze menschen en dingen in zijn verhaal. Daardoor weet hij een eenheid
van compositie te suggereeren, die pas voor het kritisch onderzoek vervluchtigt.
Lutte Witt (kleine vlaskop) is, volgens den titel en ook globaal beschouwd door den gang van
de vertelling, de hoofdpersoon van Frenssens laatste roman. Zijn historie is wat pover als men
ze van haar bijmotieven en gevoelssfeer ontdoet. Hij woont bij zijn moeder, een doodarme
oorlogsweduwe ergens in het Ruhrgebied. Ook een zuster is in huis, de eenige broer is krijgsgevangene der Franschen, Door de namelooze ellende na den oorlog bezwijkt de vrouw tenslotte
en laat aan haar lieveling, Lutte Witt, haar geestelijk testament na : de jongen moet trachten, een
zuster ergens in Noordduitschland, waarmee ze levenslang gebrouilleerd was, met haar nagedachtenis te verzoenen. Tante Inge is erg rijk en erg hard, maar haar verzoening is, volgens
de stervende moeder, voorwaarde voor de terugkeer van het geluk in 't gezin. De broer komt
na moeders dood thuis, blind, geknakt naar lichaam en ziel en gemarteld door een ontzettende
psychose, een zonnevrees. Hij brengt een sombere sfeer in het huisgezin. Aileen Lutte Witt
blijft gelooven aan de toekomst, zijn jong hartje is vertrouwend en dapper ; hij heeft van de
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moeder karaktersterkte geleerd en de gedachte aan moeder doet hem, als 'n vroegwijs kereltje
den ongelijken strijd telkens weer aanbinden. Volgt een uitvoerig bijverhaal, dat episodisch
de ellende en druk van de Ruhrbezetting teekent. Dan komt, door een niet geheel onopzettelijk
toeval de kleine Lutte Witt juist bij zijn tante terecht, als beschermelingetje van een
dat verzwakte kinderen uitzendt. Door zijn liefdekracht gelukt het hem, zonder dat de tante weet,
wie hij is, de stugge harten van de knoestige Noordduitsche boeren te verteederen. Hij wint het
pleit der liefde voor moeder. Weer terug in zijn woonplaats loopt hij met den blinden broer
over straat en wordt door een Marokkaansch soldaat doodgeschoten. Hij sterft als een kleine held.
Frenssen is in deze roman onmiskenbaar tendenzieus. Wel is de strekking sympathiek — het
pogen, een nieuwe, bevredigende geestelijke houding te vinden, die eenigermate zal kunnen verzoenen met den ondragelijken geestelijken druk van de Ruhrbezetting, het pogen, een sfeer van begrijpen en vergevensgezindheid te scheppen en een nieuwe levensbeschouwing te bouwen op de
ruines van het gebroken leven. Maar deze gevoelsinslag is te zeer op elk punt onlosmakelijk vetbonden aan tijdelijke toestanden van zeer betrekkelijke belangrijkheid. Noch het abnormale van
het milieu, noch het hypernormale van de daaruit opbloeiende zielskracht zijn door Frenssen
als zoo noodzakelijk en daarom overtuigend uitgebeeld, dat deze verhouding blijvende artistieke
waarde zou hebben. Een sympathiek thema is tot zeer middelmatige kunst geworden.
Lfitte Witt is een symbool voor de nieuwe generatie in Duitschland, zooals Frenssen zich die
wenscht, verinnerlijkt door leed en verzoenender geworden door rijper inzicht. Maar het figuurtje
is te weinig levenswaar, te zeer belast met de heele tijdsconstellatie, om een karakter van blijvende
V. D. L.
literaire waarde te kunnen vormen.
Christelijk Letterkundige Studien, verzameld door M. J. Leendertse en

Dr C. Tazelaar. Deel II. Uitgeversmaatschappij „Holland", Amsterdam 1926.
Bij het verschijnen van het eerste deel heb ik mijn ingenomenheid betuigd met het doel
van deze uitgave, zodat ik dit tweede deel met bliidschap begroet. Om maar een voorbeeld
te noemen om een uitgave als deze te rechtvaardigen : het zou toch jammer zijn als een artiekel
als dat van Geerten Gossaert over Bilderdijk vergeten zou worden, begraven als het
ligt in de jaargangen van Ons Tijdschrift. Het is moeilik om zo in aard en onderwerp verschillende artiekelen tegen elkaar of te wegen, maar zonder aan de andere art. te kort te doen,
mag ik wel zeggen, dat alleen het art. van Geerten Gossaert reeds deze tweede bundel tot een
belangrijk boek maakt.
Een belangrijk en diepgaand artiekel is ook het alzijdig georienteerde essay : Eros of Christus
van Ds. Schilder. Ook algemeen van aard is het fijne, tastende opstel Over kunst en kunstgenot
van Ds. J. C. van Dijk. Van J. Jac. Thomson en M J. Leendertse is een speciaal onderwerp
opgenomen, respektievelik schreven zij over Goner's Mei en over Adama van Scheltema, socialistisch
dichter.

Ds. Wolf behandelt Nietzche als kunstenaar, terwijl van Dr J. van der Valk een technies
opstel opgenomen over is De taal van Jacques Perk's sonnettenkrans.
Voor alien die in onze kringen van literaire studie houden zijn deze twee delen van Leendertse
en Tazelaar onmisbaar, te meer, daar achter elk opstel nog een goed verzorgde bibliografie is
opgenomen, die de weg wijst voor wie aan een bepaald onderwerp zijn speciale aandacht
v. H.
wijden wil.
„De Romans van Hanje." Attie Nieboer. 3e verm. en verbeterde druk. Uitg.
Logon Amersfoort, z.j.
,,Deze bundel is een bloemlezing uit de humoristische dorpshistories zooals ik die — in den
loop der jaren verbeterd en omgewerkt — op verscheidene plaatsen van ons land voordroeg voor
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't Nut." Thans verschijnt van deze verhalen een derde druk. En, naar wij gelooven, terecht.
Wie de Betuwsche boeren en boerinnen wil leeren kennen, wie ze in hun doen en laten, in hun
spreken niet het minst wil geteekend zien kan hier te gast gaan. Aileen, het humoristische ligt er
soms wel eens wat al te dik bovenop. De schrijver zegt wel dat de meeste „oude zondaars" uit
deze verhalen dood zijn en de meesten hunner zonen „vergroeid tot brave burgers met een confectiepak aan en een lagen boord om den dorpschen nek", doch dat z'n helden en heldinnen bij
hun Leven zoo oliedom zijn geweest, en daarbij steeds zulk een oog hadden voor de komische
kant van hun boerenleven, dat nemen we niet steeds aan, ook niet op 't gezag van den leuken verteller.
P. H. M.

Een nestje van zeven. Christine ten Hove. Uitg. Logon Amersfoort, z.j.
„Een echte roman voor kinderen van 7 tot 12 jaar" is de ondertitel.
De schrijfster heeft beproefd ,voor jonge kinderen een leesbaar verhaal te schrijven, zonder
al te flauwe dingen te zeggen en zonder te vervallen in de didactische toon. We kunnen zeggen,
dat ze daarin goed geslaagd is. Er wordt niet gepreekt door vader en moeder van 't gezin waarmede de kleinen kennis maken, telkens weet de autrice wat aardigs of grappigs te zeggen. Aan
een andere veel voorkomende fout van schrijvers of schrijfsters van kinderboeken is Chr, ten Hove
eveneens ontsnapt : haar teekening van 'n beschaafd milieu is niet tot vervelends toe erop uit te
,toonen wat een ideaal-gezin dit toch is. Het goedverzorgde, jammer genoeg slechts met 'n titelprent
geillustreerde werkje kunnen we aanbevelen. De schrijfster heeft verschillel de klippen behendig
vermeden.
P. H. M.

Rijn Noordpooltocht. Roald Amundsen. Uitg. W. de Haan. Utrecht.
Reisverhalen, boeken van avontuur en ondernemingsgeest hebben in ors land reeds lezers
gevonden voor Bontekoe zijn „Journael" schreef. Talloos is het aantal reisbeschrijvingen dat te
onzent sedert de 17e eeuw is verschenen. Heel de glorietijd der Republiek door verhalen ze van
de cooed en volharding en het doorzettingsvermogen onzer voorvad.eren, van hun optimisme ook,
maar vooral van het geloof in God die helpen zal, juist in den hoogsten nood. Die 17e eeuwsche
reizigers zijn pioniers geweest. De taal, de verteltrant hunner beschrijvingen is eenvoudig, waarop
het voor hen aankwam was, dat ze behouden de een of andere kust bereikten. Er moge hen af en toe
een kreet van verbazing ontsnappen over al het vreemde en ongehoorde dat ze te zien krijgen
in onbekende streken bij vreemde volken, zij verdiepen zich niet bij v oorkeur in beschouwingen
omtrent het doen en laten der „Indianen". Dat is, wat de 18e eeuwsche reisverhalen wil doen.
Die latere reiservaringen werden veelal geschreven door geleerden die allerlei bizonderheden vertellen van de landen en volken waar de Compagnieen vasten voet hadden verkregen. En het is
niet te verwonderen, dat al dat vreemde en onbekende, door die schrijvers veelal heelemaal niet
begrepen en dan als het werk van demonen voorgesteld, indruk maakte op de lezers. Wat al
zotte begrippen vindt men in die 18e eeuwsche reisavonturen ! Men behoeft de plaatjes in die
boeken maar te bezien om te bemerken dat over dat vreemdsoortige lustig werd gefantaseerd. De
geest van de rariteiten-verzamelaars is in die boeken aan het werk.
In de 19e eeuw grijpen Tollens en Po'gieter terug naar de 17e eeuwsche reisverhalen. Heel
de vorige eeuw door verschijnen ook weer nieuwe verhalen. Maar nu bij lange na niet in zoo grooteri
getale als voorheen. Het zijn zoo af en toe zee-officieren die stukken van hun dagboeken publiceeren, of 't is een uitgever, die 't relaas der tochten van v. Noord, Tasman e.a. opnieuw opdischt voor jongeren of ouderen. Ook geven de almanakken soms reisverhaaltjes. Vooral het tijdschrift
„De Aarde en hare Volken" vertelt in vele jaargangen, bij gravures en houtsneden van vreemde
volken en verre landen.
Echter, het oude type resiverhaal, rustig beschrijvend, en breed-uit vertellend kon zich niet
handhaven bij vlugger levenstempo en sneller verkeer in moderner tijd. Wie heeft thans nog
tijd en lust om al de langdradige beschouwingen en mededeelingen te lezen waaruit alle
avontuur verdwenen is ?
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Maar zoodra vergeelden niet de gebonden jaargangen van De Aarde en haar Volken in vaders
boekenkast of het reisverhaal verjongde zich. En het lijkt wel, alsof in de 20e eeuw de wereld
opnieuw wordt ontdekt. Weer trekt men naar de polen, nu niet meer met de primitieve schuiten
van Heemskerk en Barentz maar met een luchtballon — wat zeg ik ? per vliegmachine of bestuurbaar luchtschip.
Hollandsch is het moderne reisverhaal niet. Wat op onze tafels komt zijn de vertaalde boeken
van Sven Hedin, Scott, Amundsen, Nielsen e.a. Aan de fantasie van den teekenaar of graveur
wordt de illustratie der boeken niet meer toevertrouwd, met vaak schitterende foto's zijn de
werken versierd. De kloeke mannen die Noord- en Zuidpool bezoeken, met flitslicht en buks de
donkere wouden van Afrika binnentrekken en er hun natuurkundige- en andere studies maken
zitten niet meer in koude streken als hun zeventiende-eeuwsche voorvaderen bij een walmende
vetkaars te bibberen in hun hut, hun poolhuizen zijn welhaast even geriefelijk ingericht als hun
wooing in 't vaderland , ze genieten hier als daar met evenveel eetlust van hun busgroenten.
In de wekenlange poolnacht vertellen ze elkaar van vroeger avonturen bij het licht van zooveel
honderd kaarslampen of, beter nog, (als in „Het Eeuwige IJs") bij de illustratie door de lantaamplaatjes geleverd.
Wat de moderne reisbeschrijvingen voor ons aantrekkelijk ma Mkt is het bioscopische in de
verhaaltrant. Verdwenen is er de rust en de kalmte der 17e eeuwers, gebleven is echter gelukkig
en veelal het besef van te zijn in Gods hand.
Meen nu niet, dat de hedendaagsche avonturen-zoekenden en geleerde v3rschers, gerugsteund
als ze worden door al de moderne technische hulpmiddelen onzer eeuw, geen nued, volharding
en doorzettingsvermogen zouden noodig hebben. Lees dan slechts het hier aangekondigde ,,Mijn
Noordpooltocht" van Amundsen en ge zult bemerken, dat hij en zijn tochtgenooten van 't
zelfde ras zijn als hun en onze voorvaderen.
Het genoemde boek draagt de sporen van haastig in elkaar te zijn gezet. Vier, vijf tochtgenooten schreven ieder een gedeelte dat binnen enkele weken in druk verschijnen moest. „Het
wemelt" zegt de vertaler Remko ter Laan in zijn nawoord „van anakoloethen en voor een beeldspraak als die van „een vonk die ontstoken werd als een verre droom en die zich zou ontwikkelen
tot een der voornaamste verkeersmiddelen" deinst Am.0 adsen niet terug." Laat ik erachter voegen
P. H. M.
dat het toch een hoogst interessant en vooral voor jongeren zeer leerzaam werk is.

Frederik van Eeden, door H. Padberg. S.J. -J. J. Romen en Zonen, Roermond 1925.
De schrijver van de studie, waarvan ik hier boven den titel afschreef, is niet meer. Op 45jarigen leeftijd werd dit werkzame levee door den dood afgesneden. Acht jaar had Padberg algemeene letterkunde gedoceerd en in dien tijd gelegenheid gevonden verschillende publicatie's
te doen, van beteekenis ook voor den Protestantschen letterkundige : Multatuli als mensch,
denker en literator (1920), als pendant hiervan in 't zelfde jaar J. A. Alberdingk Thijm als
mensch, emancipator en literator, Multatuli's voornaamste Ideeen tegen God, Godsdienst en
Zedelijkheid, een grammatica der Nederlandsche literatuurtaal onder den titel De movie Taal
en verder talrijke bijdragen in Studien, waarvan we thans alleen vermelden : In hoeverre kan
een Roomsche van niet-Roomsche kunst genieten ?, Dantes Divina Commedia en Abr. Kuyper als
stylist.
September 1924 echter moest hij zijn letterkundige studien onderbreken om wederom, zooals
vOOr hij te Mariendaal Imam, de natuurphilosophie te doceeren aan 't Berchmans-College te
Oudenbosch. Betrekkelijk kort na zijn arbeid daar aangevangen te hebben tastte een ernstige
ziekte hem aan, die hem na vele maanden ten grave sleepte. Gelukkig echter en 't is voor den
schrijver een reden tot dankbaarheid geweest, dat hij zijn aangevangen studien over Van Eeden
heeft kunnen voltooien en het resultaat van zijn werk ook in boek orm heeft zien verschijnen. —
Dr. Frederik van Eeden werd 18 Februari '22 in de St. Paul's Abdij der Benediktijnen te
0:sterhout door den Heiligen Doop in de Katholieke Kerk ingelijfd. Selbstverst.ndlich trail
er na dezen overgang tot de Kerk van Roomsche zijde veel belangstelling voor dezen dichter en
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zijn werk aan 't licht. Ir. L. J. M. Feber kwam al spoedig met een boek, waarin hij met enkele
breede lijnen den ontwikkelingsgang van Van Eeden trachtte te teekenen. Dr. H. H. Knippenberg
lichtte in een paar fragment ariische artikelen in 't Tijdschrift voor Taal en Letteren enkele momenten
uit v. Eeden's leven toe en gaf beschouwingen over sommige zijner werken. Tusschen deze beide
was volgens Pater Padberg plaats voor een literair-historische studie. —
Welk doel stelde Pater Padberg zich bij 't schrijven van zijn boek ? De auteur zegt er van in
de Inleiding : „voor de velen, katholieken vooral, die tegenwoordig belang stellen in Frederik
van Eeden, zou het een gids willen zijn door diens werken. Een veilige gids, een die een menschenleven hooger schat dan aesthetisch genot, die daarom meer geneigd is op gevaarlijke punten attent
te waken dan op mooie vues. Dat wordt dan sevens een tocht door Van Eeden's leven, want
leven en werk hangen bij hem zoo innig samen, dat het laatste zonder het eerste onmogelijk
kan worden begrepen."
Deze doelstelling is de auteur trouw gebleven, zijn boek is voor alles een ethische waardeering
van, d.w.z. een ethische kritiek op Van Eeden's werk. Dat behoeft niet te verwonderen. De
Katholiek, misschien meer nog dan de Protestant ziet in de moderne literatuur de draagster van
een anti-christelijken geest, een der groote gevaren voor ouderen zoowel als voor jongeren. Nu
verkeert men met Van Eeden in een moeilijk geval. Men staat freundlich tegenover hem, men
wil hem gaarne ter wille zijn, maar . . . . zijn vroeger werk aanvaarden, beschermen kan men
niet. Pater Gielen had van Van Eeden's boeken als „ongeschikt voor ieder" genoteerd De
Nachtbruid, Sirius en Siderius I en II, Van de koele Meeren des Doods, Johannes Viator. En.
Padberg voegt daaraan nog toe : De Broeders, De Blijde Waereld, Bij 't Licht van de Oorlogsvlam, Het Godshuis in de Lichtstad, Het Roode Lampje I en II, Jezus' Leer en Verborgen Leeven,
Uit Jezus' Oopenbaar Leeven. En van 't overige waarschuwt hij : voorbehouden d.i. alleen voor
hen „die in staat zijn een boek ter zijde te leggen, waar de lectuur hun niet weldadig lijkt of
zelf kunnen schiften, waar door den schrijver eenige onjuistheden ten beste worden gegeven" ;
in een woord „voor geestelijk volwassenen."
Waar men tegenover 't werk van een kunstenaar zoo staat, behoeft 't niet te verwonderen
dat men er voortdurend op uit is gevaarlijke plaatsen aan te wijzen en in zijn ijver daarvoor
wel wat te veel vergeet de schoonheid in haar nabijheid, mee te doen genieten. Padberg
was in de eerste en voornaarnste plaats geestelijke, zielenredder. „Zijn literaire werken moet
men dan ook nemen als een uiting van zijn zielenliefde," schrijft zijn broer. Hierbij komt dat
vurige bewonderaars van de tachtiger kunst onder de Katholieken maar zeer sporadisch voorkomen (zoo kon Padberg zelf tegen Kloos, v. Deyssel, Leopold en Herir. Roland Hoist ongenadig losscheuren), terwijl de schrijver als klassiekgevormde ook literair beter een Vondel en
Corneille wist te waardeeren dan 't werk van menig nieuwere.
Nu kan men van meening zijn dat iemand met deze aspiraties beter zou doen Van Eeden Va ti Eede 1
te laten en een boek te schrijven — welnu over Vondel of Corneille. 't Komt ons echter voor
dat deze laatste studie van een kunstgevoelig en geleerd letterkundige als Padberg was beteekenis,
meer dan momenteele waarde heeft. In de oogen van den heer Borel kon ze geen genade vinden .
En er zijn dingen die Borel in 't gelijk schijnen te stellen. De schrijver heeft zijn stijI niet steeds
gehouden in overeenstemming met 't behandelde onderwerp. Hij schreef teveel alsof hij sprak.
Door uitroepen van bijval ea afkeuring breekt hij telkens zijn betoog af. Hier en daar is een
streven merkt aar naar een zekere jovialiteit, die de dingen gemeenzaam maakt. Onderhoudend
maakt dit de lectuur van 't boek wel, vooral voor literair ongeschoolde lezers, evenals zijn
trachten naar de preciese mededeeling van alle feiten, die maar eenigszins van belang kunnen
zijn voor de kennis van 't onderwerp en het zeer ruim gebruik-maken van 't recht van citeeren.
Dit alles is niet bevorderlijk geweest aan een instructieve en artistieke bewerking der stof.
En toch, — deze poging van geloovige zijde, om hen die belangstellen in Van Eeden's werk
als gids te dienen verdient waardeering. Reeds omdat het het eerste boek is dat Van Eeden
bibliographisch in zijn geheel tracht te behandelen. Vervolgens brengt 't een massa verspreid
liggend materiaal van studie samen, waardoor 't langen tijd de bron is voor wie over Van Eeden
wil worden ingelicht. En eindelijk heeft Pater Padberg op verschillende plaatsen van zijn boek
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juiste en scherpe karakter:stieken gegeven, die voor 't begrijpen van den dichter en zijn kunst
van veel waarde zijn. Zoo, om slechts een paar voorbeelden te noemen, bewijzen o.i. de ontleding
van Van Eeden's zielebeeld (bi. 13), de teekening van de tegenstelling Kloos v. Eeden (bl. 27),
de ontwikkeling van 's dichters ideeen (bi. 200-203) en zooveel meer, dat Padberg toch veel
dichter zijn object genaderd is, en van Van Eeden meer begrepen beef t, dan Borel ons wit
M. J. LEENDERTSE.
doen gelooven.

Van mannen in Vree, door J. J. Moerman.
A Survey of English literature bij A. Perdeck.
John Galsworthy. Strife, bewerkt door Dr. H. de Groot.
Vom goldnen Uberflusz, herausgegeben von J. Karsten. J. H. Schouten
and J. Zuidweg. Zweiter Teil.
Christeiijke ethiek door Dr. D. J. van Katwijk.
Nederlandsche Spraakkunst door Th. Lancee en A. L. J. Wijtzes.
Hen nieuwe Nederlandsche spraakkunst, door J. van Ham en Dr. S. Hofker.
Bij J. B. Wolters, Groningen, Den Haag. 1926.
Een stapeltje schooluitgaven : het eerste beschavingsgeschiedenis voor de lagere school, dan
een overzicht van de Engelse literatuurgeschiedenis, twee leesboeken en een hulpboekje bij het
godsdienstonderwijs op de Middelbare school, ten slotte twee spraakkunsten, waarvan de laatste
poogt een nieuw grammatika-onderwijs te brengen in de Middelbare school.
v. H.

De Moordenaar, J. Eilkema de Roo. (Leidsche Uitgeversmaatschappij, Leiden).
D it boek vertelt ons den moeilijken strijd van een dokter, die niet langer kan aanzien, hoe
het lichaam van zijn vrouw nog bij haar leven langzaam vergaat. In het conflict van liefde en plicht
overwint de liefde. Tenslotte reikt hij haar den dronk. „die in weinige seconden de eindeloos
talmende dood tot zijn taak dwong." (pag. 142).
Een groat ethisch probleem wordt hier voor ons gesteld. En Dokter Borne kent daarvan den hevigen
strijd — de aarzeling zelfs, waardoor hij op het allerlaatste oogenblik eerst niet kan. Maar de
oplossing is tenslotte reeds in den titel gegeven, die een sarcastische hoon is en een verzet de
moordenaar maar : „hij wist, dat de moordenaar, wiens hand uit wraak of hebzucht doodde,
een bezit wint, maar dat hem, door zijn daad, alles ontvallen was. Hem was niets gebleven dan
haar dood beduidde de zijne." (pag. 142).
deze zekerheid : Reina's leven had zijn 'even beduid,
Er zijn in dit gegeven geweldige mogelijla eden. Het conflict, met de zoozeer geliefde vrouw
als middelpunt, kon niet heviger zijn. Er was de mogelijkheid geweest van een boek, dat ons sloeg
met mededoogen om dien wanhopigen strijd dat we huiverend hadden meegeleefd in de
eerlijke weergave van zijn ellende, die opstand is.
Maar — dit boek is niet in dezen subliemen zin „eerlijk" ! Het wil eer overhalen dan overtuigen, het is meer een betoog dan een roman — meer een opvatting van den schrijver dan
een brok werkelijk leven.
De fig uur van Dokter Borne zelf, „de moordenaar", is scherp en goed geteekend. We kennen
hem, vooral aan 't begin. Later, in het eindeloos gemijmer en geredeneer, waarin we te weinig het
werkelijke hart voelen kloppen, loopt hij gevaar onze belangstelling sons te verliezen totdat
dan ineens, abrupt, het slot de daad brengt.
Maar de bijfiguren om hem heen, de Retteijns, Pastoor Dael, van Reest vooral dienen enkel
om door de felle en gemakkelijke tegenstelling Borne's feed en strijd dieper te kleuren. Hun opvattingen dienen om de zijne scherper te doen uitkomen. Alsof bij een behandeling van binnenuit
dit alles nog noodig zou zijn geweest !
Soms komen teere gedeelten in het verhaal voor, zoo Reina's terugkeer nit het sanatorium
(pag. 115). Toch stelt het geheel teleur door een oppervlakkige gemakkelijkheid, die vaak aandoet
W. A. P. SMIT.
als gebrek aan ernst.
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VAN DE REDACTIE.
Meermalen ontvangen we van firma's en kornitee's berichten met de bedoeling, die op de een
of andere wijze in ons orgaan te plaatsen. Zo ontvangen we b.v. kort geleden enige berichten over
uitgaven in verband met de Pestalozziherdenking, over het Gedenkboek voor Dr. J. Th. de Visser,
een mededeling van de firma van Holkema en Warendorf, dat ze twee prijsvragen heeft uitgeschreven (1 1000.- voor het beste jongens- en 't beste meisjesboek), terwiji we nu enige dagen
geleden een bericht ontvangen van het komitee voor een Penning-hulde.
Deze berichten zijn meestal te uitvoerig om in ons tijdschrift te plaatsen, of zijn niet zo belangrijk,
dat ze voor zou len mogen gaan voor andere kopie, terwijl ze ter wille van aktualiteit dringen om
onmiddellike plaatsing, zodat we deze ongevraagde mededelingen, die soms tot een entrefilet uitgroeien, als regel mast ons neerleggen.
We hebben echter te veel oude sympatie voor Penning om het verzoek van het Penning-komitee
te negeren.
Daarom breng ik gaarne het verzoek van dit komitee over om giften in te zenden voor het
stichten van een gedenkteken op Penning's graf aan de penningmeester van het komitee, de heer
A. L. van Hulzen, Utrecht. Gironummer 53676.

BIJ HET KRUIS
DOOR

WILLEM DE MERODE.

Clamans voce magna.

Gij roept, maar wie durft U te roepen,
0 Majesteit aan 't barre kruis ?
Ik sta te midden van de troepen
En het hartstochtelijk gespuis
De Farizeeers met de woorden
Van God en Mozes in den mond,
En 't schuim dat U in 't sterven stoorde,
Als waart Ge een uitgeworpen bond.
Wie roept U aan, in uw geschonden
Ornaat, schoon nog vol hoogen gloed,
Koning vol wonden,
Koning vol bloed !
Vreesachtig, nu de nacht gaat dalen,
En niemand mijn ontroering ziet,
Durf ik Uw bangen kreet herhalen,
En roep : God ! God ! vergeet mij niet !
Hoort Gij mii ? kunt Gij in uw lijden
Nog letten op wat ik begeer ?
Gij doet met macht de wolken scheiden
En zegt geduldig ; zie Uw Heer !
zie zonder vrees naar Mijn geschonden
Gelaat in doodelijken gloed.
Uw Heer, vol wonden,
Uw Heer, vol bloed !
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1k zie U, Heer, last men mij grijpen,
En als Uw volger, scheldend slaan,
En huilend met de touwen knijpen
En sleuren om naast U te staan.
Scherp steekt het paard de felle horzel
Om buit van 't zoete levensbloed,
En druiven perst men graag te morzel,
Die sappig zijn en heet van gloed.
Hoe eerder in den dood gezonden,
Hoe eerder ik U weer ontmoet,
Koning vol wonden,
Koning vol bloed !
Helaas, 'k ben niet gestompt, bespogen,
De dronkenen van dollen haat
Schudden hun vuisten voor Uw oogen,
Hun blik schiet vuur naar Uw gelaat,
Uw wang ontverwt, Uw oogen vallen,
1k zie 't verstijven van Uw leen....
Tic hoor de koopren hoornen schallen,
Krijgsvolk en kijkers stroomen been.
Maar in dees korte stille stonde
Streef ik Uw rusten tegemoet,
Koning vol wonder,
Koning vol bloed !
0 troost, die van Uw groote rusten
Naar 't hiigen van ons wezen vliet.
Er is geen ja gen meer van lusten,
En dood is eindelijk 't verdriet.
Gij hebt, een boek met zeven zegels,
Voorgoed 't oud leven dicht gedaan.
Eens, samen, lezen wij de regels,
Verlosser en verloste uit waan.
Voor eeuwig ben ik U verbonden,
Ge ontsteekt mijn hart in hemelgloed,
Koning vol wonden,
Koning vol bloed !

GOEDE VRIJDAG
DOOR

HÈLÉNE SWARTH.

lk zie drie kruizen op een bergekruin,
Als donkre boomen, zwaar van vreemde vrucht.
En 't middelkruis rijst hoog in looden lucht.
En 't vale doornomkroonde hoofd valt schum
De. bleeke lippen slaben zacht een zucht.
En de aarde beeft, als viel zij dra in pain —
Doch 't kruis ombloeit een roode rozentuin,
Het kruis omsuizelt vleugelengerucht.
— Neen, open de oogen ! zie 't herlevend woud,
De struiken blij van ',. blonde heesterhout,
Bekleed alrée met knoppe- en bladerwa,
Den blauwen hemel, 't feestlijk bloemengoud I
'k Sla de oogen op, maar waar ik ga of sta,
Ilc zie drie kruizen op den Golgotha.

HOOGHEID EN DEEMOED
De pseudo-legende van Bar-Abbas, den moordenaar.
DOOR
W.

TEN KATE JzN.

BAR-ABBAS EN DE HAAT.
— Toen Bar-Abbas dien namiddag bijna de woning zijns vaders had bereikt,
werd hij plotseling opgehouden door een saamgedrongen hoop van menschen, die
de gansche breedte van de straat versperde. Bar-Abbas rekte hoog zijn lange wezen
om te zien, wat ginds gebeurde. Hij schouwde over de geruchtende menschklomp
heen, tot waar zijn oog tusschen de roerende koppen de flikkerende helmen van.
Romeinsche soldaten ontwaarde, die zich te posten schenen voor een woning, waarvan de deur-opening donker gaapte.
Aan alien kant gebaarde men druk-wijzend naar de kleine groep, en vooral hier
aan den buitenkant klonk er dreigend gemompel en een woedende kreet sloeg bijwijlen in de lucht. — Bar-Abbas vroeg met lage stem naar wat ginds roerde — en
opgewonden deed men hem 't verhaal van den verkommerden wever, die zijn belastingschuld niet had voldaan, — dien men nu halen ging ter gijzeling....
Reeds kwam er woeling in de schare en hevig kreet het ginder op : — commando's
kionken — : men maakte ruimte . . .., maar 't scheen niet vlug genoeg te gaan, want
eensklaps hoorde men 't geweld van slagen : lans-schachten beukten op den rug
der vooraanstaanden, die niet weg konden om de duwenden achter. Men leek er
zich te wezen en 't werd een wild tumult van vechtenden.. . . tot eensklaps door
de straat er hoefgedaver aangeruchtte : een patrouille ruiters, komend rij den met
getrokken zwaard, een centurio met wapperenden pluimbos aan de spits.
Bar-Abbas opgedrongen door zijn buren, werd tot voor — tot in een deur geduwd, die dadelijk daarop dan dichtgeslagen werd, waarna hij veilig uit een venster
op de straat kon zien. Hij zag hoe 't alles wegstoof, w a ar 't zich redden kon : het
plat der zwaarden danste op den rug der vluchtenden. — In een minuet was het
gedaan, en kwam reeds de soldatengroep, met in het midden — norsch en somber —
de gegrepen schuldenaar. —
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Bar-Abbas aanzag het alles. Daarstraks was even ook de woede in hem opgeslagen,
en had hij een tinteling in zijn knuisten gevoeld om mee te doen, — om rond te
slaan op de verdoemde, verwaten gezichten dier vreemden maar : hij wist het
immers, dat hij weer alleen zou blijven staan, dat ze er alien van door zouden gaan
Een bittere, cynische trek kwam om zijn lippen.
als de slagen gingen vallen.. !
't Waren alien lafaards : geen-een met maar een greintje moed in 't hart : ze zouden
alien vluchten, als 't ging dreigen voor het eigen ! Onder 't gaan-naarhuis herdacht hij 't als zoovele malen...., doch telkens rees nu 't gelaat van den
straks-weggebrachten vent weer voor hem op, temidden van de trotsche troep van
snoevende praalhanzen
; hij kon het niet weer kwijt : het bleef hem dwarszitten niet enkel dezen dag en donker broedde hij op wraak
! -Thais — in de statige woning van zijn vader, den eerwaarden overpriester
taalde hij er gansch niet van : hij wist vooruit, hoe men 't zou nemen : 't was er
mopperen in stilte, maar bukken in 't openbaar. Dat was immers de tactiek van
heel 't college der leden van den achtenswaarden tempelraad ! — atclen.. ! ? —
Toen hij 't vroeger wel eens had gewaagd om mee te doen, als 't tot een bakkeleien
kwam . . .. ha !.. . . dan had het thuis nog meer gebromd dan buiten ! Als hij keerde
met gescheurde kleeren, de nog-bloedende schrammen aan handen en gelaat, de
strijdlust hem nog flikkerend de oogen uit
dan had de harde stem zijns vaders
hem aangevaren, was op hem neergeslagen in ontnuchterende verkilling : en 't heette,
dat hij zijn familie schandalizeerde . ., hen verdacht maakte van stoking tot oproer. . , !
In den tempel, ja, als ze leerden de jongen, dan hadden ze den grooten
mond van de vroegere glorie van het rijk — en dat eens weer zou keeren z(56glanzende tijd
! Maar om nu zelf de handen uit te steken en daadkrachtig mee
te doen aan 't naderbrengen van dat schoone „eens" . ha
geen-een, die
daar den moed voor had ! Al hoorde zijn eigen vader hij dorst het wel Zeggen :
ze liepen liever in hun fijne, zachte kleeren langs de straat, met o-zoo-devote,
vrome gezichten en lieten zich genadig groeten t' allen kant om hun hooge eerwaardigheid
; ze zaten liever in den tempel vooraan, als de besten, braafsten
!
't Was zoo makkelijk en zoo veilig : hun leventje vlotte in zoo-schoone bedding
kalm en statig voort.. ! 0 !.. hij, Bar-Abbas, hij kon ze haten om hun lamme
sloomheid — om hun huichelachtige effenheid..
hij Wilde daden !
Zwijgend zette hij zich in het woonvertrek....,
luisterde maar amper naar der
huisgenooten praat —, en straks in den schemer trok hij weer onrustig-uit.
—
Er waren vrienden, die dachten als hij geen schreeuwers meest, maar kerels,
die het meenden en wilden gelijk Bar-Abbas. Hij wist ze te vinden soms kwamen
ze bijeen, pratend vaag van plannen, niet wetend of er immer iets uit groeten zou,
toch saamgedreven telkens weer, zwervend saam de straten door. Liefde hadden
ze alien voor hun stad, hun yolk : een lief de, door de meesten opgedaan reeds aan
de voeten hunner leeraars, als ze luisterden naar 't breed verhaal uit lang-vervlogen,
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gouden tijd, — Soms dwaalden ze buiten rond de stad, beziend de resten van de
eens-zoo-geweldige veste —, zich droomend het oude Jeruzalem, stralend in glorie. —
Donker bezag hun oog bij 't poort-doorgaan den hooghartig posteerenden
schildwacht. —
Dezen avond vond Bar-Abbas hen weerom, — Hij deed al gauw, aandikkend en
verzwarend, het verhaal van wat hij zag dien middag.. .., en meer dan anders wond
zijn stem zich op tot heftig-stootende zegging, terwijl zijn oog ging gloeien en zijn
arm gebaarde.... Ze luisterden alien zwijgend, met duisteren blik. — Een stilte
viel er op zijn woorden...., totdat er 66n ging roeren van den Galileeer, die weerom
te Jeruzalem was. Bar-Abbas haalde den schouder op: . . . . 't was er een, die 't wellicht ook goed meende —, die wel eens een stevig woord te zeggen wist,— die vooral
de Farizeeers aan te pakken dorst, om 't gehuichel van hun veinzende tronies —,
maar die toch hem veel te slap, te lijdzaam was —, die, als 't spande, ook niet door
te tasten wist !. . . . — De anderen, 't ermee eens, knikten toestemmend.... Ze
kenden hem alien den bleeken mensch, om wien reeds enkele malen Jeruzalem in
roering was gebracht —, voor wien ze alien wel een lichte sympathie gevoelden,
omdat hij zich — met hen — stelde tegenover de laksche priestermacht. — an —
een vent met diepe oogen in het stifle gezicht, die meest zwijgend terzijde zat —
hief den donkeren kop en, de anderen aanziend met zijn rustige, klare kijkers, betoogde in simpele woorden, dat het wellicht Anders was, dat de Nazarener wel eens
de wijste kon blijken te zijn.... : de man had over zich een kalme zekerte, die
zoowel Romein als Israeliet gelijkelijk imponeerde . . . . ; had hij 't met zijn eigen
oogen niet gezien, hoe de luidruchtigste marktschreeuwer aan den haal ging, toen
de Galileeer toornig den voorhof van den tempel ging reinigen van het sjacherend
gespuis .. 4 . 1: niet een, die iets er tegen roerde . . . . ! — Daar was iets aan hem
van een zwijgende hoogheid, die uitstraalde boven al het drukke gedoe der hemomringende hoop .... : b Ang was hij in elk geval niet ! 't Moest wat anders zijn,
dat hem Afhield van d Aden ! . . . .
Ze haalden de schouders op . . .. : ze w'sten wel, dat hij er een was, die dikwijls
naar den Galileeer liep .. . . ; zeggen deden ze niet veel weerom .... ; zij voor zich
verwachtten tot verwezenlijking van hun droomen niets van hem.... !
BAR-ABBAS EN DE TWIJFEL. —

T Och — toen 't enkele maanden later tegen Paschen liep en hardnekkige geruchten de ronde deden van den Nazarener, die kwam, en die nu k &ling worden
zou, — voelden zij een tintelende opwinding ook hen doorzinderen. 't Ging door
de gansche stad : overal fluisterde 't in de gesprekken van het komend nieuws. De
vrienden wilden 't niet gelooven en toch liet het hen niet los. Ze praatten er samen
over : — sommigen lachten spottend —, anderen weifelden —, eenigen, waaronder
de man met de diep-liggende oogen, geloofden het in overtuigde zekerheid....
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Bar-Abbas lachte cynisch, met Loch diep in zijn hart een flauw-glimmende vonk
van hoop....
Op een ochtend, nog geen week v6Or 't groote feest, kwam men vertellen, dat
hij in aantocht was en half Jeruzalem, in popelende verwachting, liep uit om het
te zien. De vrienden waren van de eersten, die den weg insloegen naar Bethanie,
vanwaar hij komen moest. Om den Olijfberg komend zagen ze plots in de verte de
aanstuwende menigte, die zingend en juichend hun tegemoet druischte.. .. : er
zwaaiden er met takken en groen...., er spreidden er kleeren over den weg, dat hij
erover gaan zou.... en middenin, op een jongen ezel, reed lij : de bleeke man,
zwijgend tusschen al het joelend rumoer.... a n kwamen zijn discipelen : een
groep van ruwe lui meest met verweerde gelaten.. .. En daar rond.... : er voor....
er achter.... van terzij : druischte in vroolijk gerucht de juichende schare van
mannen, vrouwen en kinderen....
De vrienden schaarden zich terzij : bezagen heel die woelende doening, steeds
nog in weifelend verwachten of hij het was, die „doàn" zou !.... Even, in 't voorbijgaan, sloeg de rabbi naar hen de oogen op : groote, donkere oogen...., zag hen
in tt gelaat .... en 't was of een lining hen doorliep om het vreemde,
dat er lag in dien blik .... : 't was of dat even kijken bij hen clOOrsloeg tot hun
binnenste, hen peilde en herkende, 't al blootlei van hun aarzelend verlangen....
In een fascineerend dwingen voelden ze zich meegezogen in de voortstuwende
schare : onwezenlijk volgend, — diep in zich vorschend naar het wondere geheim
van dien blik.
Bar-Abbas — geheel verward — zag maar op de gestalte, die daar vOcir hem
ging en trachtte 't zich te klaren, w at het was.... ? M acht — ja — maar ook dat
andere, dat vreemde-trieste als van smart.... ; d at was het, wat hem verwarde.
Was 't maar die macht en majesteit alleen, dan zou ook hij vooruitgestormd zijn en
't met daverende stem hebben uitgeroepen, dat „de Ice/ling" kwam.... en wee dan
den Romein.... ! ....Maar dat andere.... ? ....hij vloekte.... wijl hij 't niet
begreep.... —
Plotseling stond de stoet nu stil.... Wat was het daarginds ?........ Ook de
Nazarener hield in.... er werd geduwd .... een paar mannen worstelden door de
menigte : Farizeeers.... ! .... Wat moesten die.... ? .... Zich uitrekkend zag
Bar-Abbas ze toornig gebaren.... Rustig — was het niet met lets van hoogen spot
op het gelaat — antwoordde de rabbi...., scheen zich niet te storen aan hun woedend gedreig...... Ha !.... .. hij was niet bang !.... .. Kijk ze grommend
deinzen !.... —
Bar-Abbas had nu wel weer willen uitbarsten in juichend geroep ...., maar dat
andere, vreemde, weerhield hem.... : 't was hem of de Nazarener 't zelf niet
wail—. . . — — — Verder stuwde de stoet, aangroeiend steeds ; 't was een geweldige massa, die nu v6Or en achter golf de . . . . 0, 't duizelde door Bar-Abbas
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heen : een woord van hem daar in het midden en 't zou als een stortvloed over de
Romeinen heendruischen .... : een woord . . .., maar Hij sprak het niet.... !
Als de laatste helling in den weg bestegen was en de rabbi juist zich op het hoogste
punt beyond, hield weder alles stand. De Nazarener moest nu heel de stad in al
Naar schoonheid voor zich uit zien breiden.
De vrienden drongen vooruit om te zien, tot ze naast de discipelengroep schuin
van terzij den meester staarden op 't gelaat.... 't Werd heel stil, — alleen verderop
joelde 't gerucht.... Hoor, hij zei wat.. .. : verstaan konden ze 't niet, maar ze
zagen hoe zijn oog Jeruzalem bezag...., ze hoorden weekheid in zijn stem.. .. :
en dan— Bar-Abbas vloekte plotseling luid — dan boog hij 't gelaat in de handen....
en weende., . . - Ha, ha! — nu wachtte hij niet langer .... : dat hij triest was en somber,
't zij L... Maar een koning, die huilt als een kind.... !. ... Kom mee...., vooruit !
— Bar-Abbas rukte wild zijn kameraden voort.... : de zwakkeling !
Aileen de gene, met de donkere oogen, bleef.... —
— 't Was avond — en nog zwierf Bar-Abbas door de straten, van een paar nog
van zijn vrienden vergezeld. Een wilde onrust dreef hem voort.... : hij k an den
blik des Nazareners niet kwijt — en t Och haatte hij hem nu om zijn ellendige zwakheld !.... Een koning, die weent !.. .. Was het niet om zich zot te lachen.... en
was het niet tevens om hem met de zwaarste vloeken te verdoemen ! Want hij had
de macht : — als er een was, die het kon, dan was wel h`j het ! Met zijn blik alleen
deed hij de stoutsten deinzen ! — 0 ! dat hij het had gedaan ! Wat zou hij, BarAbbas, aan zijn zijde hebben gestaan ! Ha ! dat zou een lustige strijd geworden
zijn : wat zou zijn zwaard den dans gedaan hebben op de koppen der Romeinen ! ....
— Maar nu.... ! — 0, 't vloekte in hem. . . ., 't vloekte maar aldoor.... ! .... En
t Och L. . . Als die blik weer op kwam doemen voor zijn gezicht : die klare oogen
met hun diep en donker geheim.. .. ; dan leek het daarin te trekken, te trekken
naar den Nazarener been.... Dat was juist het ergste : die verwarrende tweespalt,
waaraan hij Been ontkomen wist.... : die maakte hem woedend.... !
— Aan zijn vrienden had hij niet veel : enkelen waren zwijgend heengegaan,
wellicht in hetzelfde conflict als hij, — zijn metgezellen van nu gromden vloekend
mee. —
Een paar dagen liep hij zoo wroetend om.
Toen hoorde hij opeens een ochtend : ze hadden hem te pakken : in den olijvenhof hadden ze hem 's nachts gegrepen en hij — ha, ha ! dat hij het ooit van hem
verwacht had ! — hij had zich 1 aten vatten — en zijn allertrouwste volgers, zijn
discipelen, waren aan den haal gegaan : de stumpers !.... 0, 't was alles een groote,
bespottelijke comedie geweest.... — Weg met hem I
't Was goed zoo : hij had niet beter verdiend ! Weg met een, die wel het groote
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woord had, maar de daad niet durfde !.... En t &h.... ! Neen, dien blik geraakte hij niet kwijt : 't was of die, diep in zijn wezen, zacht-meelijdend lachte .... !
Vervioekt.... ! hij stortte weer de straat op.... — — — —
........ ...I.... .......■
En dan plots was daar opnieuw 't kabaal van vechtenden : een donkere groep
kluwde er samen.... en nu hield Bar-Abbas zich niet afzijdig : hij wierp zich
midden in den strijd.... Hij wist niet, wat er gaande was, — hij zag enkel daar
plotseling een helm en zijn harde, knokige vuist beukte den Romein in den nek,
dat deze met een slag ter aarde smakte.... —
Duizelend stond Bar-Abbas stil, verbijsterd neerziend op den als een blok aan
zijn voeten neerstortenden soldaat...., in 't eigen oogenblik werden van links en
rechts zijn armen omsnoerd door sterke vuisten en werd hij meegesleurd, als een
in 't oproer gegrepen moordenaar, ter burcht Antonia. — —
— In de ruwe cel kwam hij eerst tot bezinning.... Hij wist niet meer, wat
verder was gebeurd : of hij zich nog geweerd had op den weg...., hij wist niet
van de straten waarlangs hij was gevoerd.... : er was alleen het oogenblik van
woest-oplaaiende drift, toen hij den vent had neergemokerd.... en dan later flauw
't verhoor door een barsch centurio, het schrijden tusschen de geleiders door de
lange, donkere gangen....
Eerst langzaam drong 't beseffen van zijn daad er tot hem door en van de hemwachtende straf.... ! Was die ....de dood ? — Hij tilde ...., maar nee : hij wilde
niet beven....: was 't niet de daad geweest, waarnaar sinds jaren reeds zijn ontoombaar verlangen was uitgegaan.... ! ? Nee : beven zou hij niet .. ..! Het was
immers de daad geweest voor zijn stad, zijn yolk. ... ! en t &h.— nu hij dan eenmaal had ged a an, waarnaar hij zOOlang had gesmacht.... : nu was alle glorie....
en alle hooge vreugd er af.... ; nu was daar niets dan 't triest gebeuren van een
dood neerstortend mensch...., en voor hem Bar-Abbas, een ellendig-grauw en
leeg gevoel van wrokkende onvrede.... —
In de donkere uren van den nacht, die volgde, dook weer eensklaps het gelaat
des Galileeers voor hem op, met het vreemde geheim van macht.... en van dat
andere, trieste, dat hij niet begreep : maar aldoor was het er.... en hij zocht peilend
of hij 't vinden zou...., 't was of hij 't vinden moest.... : die oogen, zoo klaar....
Onrustig wentelde hij om op 't harde stroo.... : hij begreep het niet.... — - De dagen gingen en met ieder uur wist Bar-Abbas zijn dood steeds naderkomen.... en het geheim, dat hij vol onvree zocht, verklaarde zich niet. —
't Was op een ochtend, dat hij wist : nu zal het morgen Paschen zijn, nu staat
thuis alles in onbesmette zuiverheid ; nu is het lam geslacht en worden de tafels
bereid, als ieder jaar.... Maar 't zal daar nu zijn onder den zwaren doem van mijn
nakenden dood.... In de straten was 't nu druk van de velen, van heinde en ver

58

HOOGHEID EN DEEMOED

samengestroomd voor het feest.... en plotsling schoot het door zijn denken : de
Galileeer was wellicht hier op de burcht : hij was immers gevangen en door zijn
volksgenooten wellicht overgeleverd aan den stadhouder.... 66k als oproerling....!
De gedachte, dat misschien hier in een cel-naastaan, de bleeke rabbi zat, deed weer
zijn peinzen naar den Nazarener dwalen.... en deed opnieuw hem zoeken, —
zoeken naar de oplossing van het geheim van hoogheid en dat andere.... was het
niet een trieste deemoed ? Hij kon zich die niet samenrijmen, hij vatte 't niet....
en t Och was 't immer, of hij 't weten most.... Hoogheid, macht.... Wanneer
het dat alleen was, zou hij gestreden hebben met hem, Bar-Abbas..., maar dat
andere, dat in hem was, had hem weerhouden.... en 't was, wanneer hij schouwde
in die rustig-klare oogen, of dat andere het mthdere was van de m acht.... Want
met de hoogheid, met zijn trotschen drang tot daden, liep hij, Bar-Abbas, met zijn
hoofd , te gruizel op den zwarten muur des doods, liep hij vast in een onbevredigd
wroeten.... en dat andere — hij zag het in den ld.aren vree des Nazareners —
tilde boven nood en dood en lijden uit....
BAR-ABBAS OP WEG NAAR DE RUST. —

Toen — terwijl hij nog te peinzen zat — werd plotsling van zijn cel de deur geopend en trad een soldaat binnen, die hem op ruwen toon gebood te volgen. BarAbbas — Opschrikkend — verhief zich sloom en schreed hem onverschillig na :
't was zeker voor een nieuw verhoor, als telkens weer in deze dagen.... Het ging
opnieuw de lange gangen door, waar hol de stap pen kaatsten, langs 't binnenplein, —
tot plots ze stonden voor de hooge poort, die van de burcht den doortocht liet
naar buiten.... Bar-Abbas zag geheel verbluft, hoe zijn geleider nu den zwaren
afsluitketting hief, het deurslot knarsend opendraaide en ruw de kleine zijdeur
openstiet : hem duidend, dat hij vrij kon gaan....
Verbijsterd stond hij uit te glarien in de ruimte : zoo van 't duffe donker der cel
in de heldere zonneklaarheid van het burchtplein, niets-begrijpend van wat plotseling met hem gebeurde ; niet-vatten kunnend, dat het wezenlijk de vrijheid was,
die men hem bood : hem, die over al het denken van de laatste dagen zwaar had
weten wegen de zwarte doem des doods.... : hij stond in totale ontdaanheid te
staren met oogen wijd-gesperd van onbegrip.... — Maar daar waren reeds de
vrienden, die hem wachtten, wetend dat hij komen zou. Ze stormden juichend
toe — : omringden hem, stuwden hem voort.... deden, op zijn in-verbijsteringgeuite vragen, broksgewijs het breed verhaal van wat gebeurd was voor Pilatus'
rechthuis — : hoe die, in 't nauw gedreven, tenslotte geen uitweg zag, dan hem,
Bar-Abbas, te zetten tegenover den Nazarener, als keuze voor het yolk om vrij
te laten op het feest.... : hoe men toen op 't aangestook der Farizeeen, niet den
Galileeer, maar hem gekozen had....
Als een golf van vreugde sloeg toen wel 't begrijpen door hem heen : het weten
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van z'n vrij-zijn.... : — maar direct daarop trok 't om zijn lippen : — weer die
Nazarener !.... en zwijgend schreed hij tusschen zijn makkers naar huis, hoorend
naar het verdere gebeuren met den rabbi ...., soms met een enkel vraagwoord
lokkend uit tot meer....
Zoo was het ook, dat hij thuis in vreemde afgetrokkenheid de vreugde zijner
ouders om zijn weerkomst over zich liet gaan, vaag glimlachend ...., starend diepin-zich naar het andere, dat er doemde in zijn ziel .... : 't bleek gelaat des
Nazareners. Men had hem gezegd, dat hij veroordeeld was ter dood...., dat men
hem voeren ging naar Golgotha.... en een ontoombare drang dreef straks BarAbbas uit om te zien...., om weer te staren in die oogen, trachtend te grijpen het
wonder van zijn rust.... ; — te zien ook, hoe hij het nu dragen zou...., of hij
nu — vlak voor den dood — niet aarzelen zou en ging verliezen zijn onberoerde
vree.... !
Hij liep de straten door...., op goed geluk de richting nemend van het rechthuis.... tot hij eensklaps menschen zag, inloopend vlug een ziisteeg.... Meerderen
daarop.... ! Hij volgde en belandde in een groote hoop, die aan den weg naar
Golgotha zich samendromde. Daar hoorde hij van ver alree 't gedruisch der
komenden.... ze naderden : ruiters voorop —, soldaten dan te voet, waarmidden
in hij plots hem zag, den rabbi, torsende het kruis.... Bar-Abbas vloekte, wijl
't hem naar de keel ging brokken.... Daar liep hij .... : 't bloed druppelde zijn
voorhoofd langs.... ze hadden zeker met hem rondgesold.... : het morste op
zijn kleed omlaag.... ; zijn wangen waren bleeker nog dan vroeger...., zijn neergeslagen oogen stonden diep in holle kassen...., hij zag moe...., hij sleepte langs
den weg....
En t Och .. .. : kijk, daar staan huilende vrouwen.... ze zeggen wat tot hem....

zeker beklagen ze hem...., en hij.... nu slaat hij plots de oogen op.... en nu —
met een slag — nu is het er weer.... : midden in de diepste verdeemoediging.... :
havheid, nicht. . . . ! — 't Is of er een meelijdend-milde glimlach om zijn lippen
trekt, meelijden om hen, niet om hemzelf.... — Hij spreekt terug.... : 't klinkt
klaar, al is 't met zwakke stem. ... en rustig.... — Ja, ondanks al zijn ellende :
het is er nog, het geheim van zijn vree. —
Straks zeult hij verder weer zijn zware vracht.
— Bar-Abbas, in vreemde getrokkenheid, volgt....
Ginds ziet hij ook den makker met z'n donkere oogen .... : hij gnat daar, starvooruitziend op den strompelenden Nazarener, omziend naar links noch rechts. —
Bar-Abbas dringt zich naar hem toe en duwt hem aan : de donkere oogen wenden zich
hem toe.... en even met een blik van blij herkennen beziet hij den vriend....,
drukt hem zwijgend de hand.... Dan gaan die twee tezamen — aangestooten van
alle zijden — hun eenzelvigen, zwijgenden gang, steeds star het oog gevest op de
gebogen gestalte, ginds voor hen.
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De stoet stuwt omhoog ter Hoofdscheêlplaats,
't wordt ruimer — in een
wijden kring schikt het dan alles zich rondom den platten heuvelkruin....
Bar-Abbas en zijn makker staan vooraan.... Terzijde is de Rabbi.... ; in 't
midden richten ze het kruis . : dan gaan ze Hem hangen.... —
Heel Golgotha is stil,.... alleen de hamers kloppen dof de spijkers in het
hout..
Hij uit geen kreet
hoog hangt het bleeke hoofd aan 't rijzend hout
—
Beneden snikt het.... ; daar staan vrouwen ; men fluistert : „zijn moeder"
en mannen.... „zijn discipelen".... „de lafaards" hoont het in Bar-Abbas'
hart.... —
De twee staan samen heel den dag.... ; de vriend is bleek : zijn donkere oogen
staren op naar den Gekruiste
: 't is, of hij al Diens smarten mede lijdt....
Bar-Abbas, de hoekige kop schuin- op gestrekt, schouwt uit met fellen blik, die
zich als vasthaakt aan 't gelaat van den Gehangene. Hij roert zich niet. — De
handen, diep-gedoken in zijn kleed, houdt hij krampachtig saamgeklemd. — Het
trekt soms plotsling om zijn lippen. — In zijn oogen brandt een donkere gloed. —
In hem roert het onstuimig : er breekt wat ; — iets, dat tot nu zijn „ik" was,
berst er wankelend samen.... en diep, — diep komt iets rijzen, iets geweldigs dat
onweerstandelijk zich heft, als een rots, die door cyclopische machten gestuwd,
oprijst uit de zwalpende wateren der zee. Het oude stort ineen, aangestooten door
het andere : heel zijn streven, de idealen waarnaar a1 zijn leven zich strekte, wat
de gronden vormde van zijn bestaan,.. het valt verkruimend samen als iets,
dat absoluut waardeloos werd.
Heftig zwoegt zijn borst, wijl hij, met den wilden storm in zijn binnenste, in versiondenheid omhoog staart. —
Wat vanaf de eerste ontmoeting met den geheimzinnigen vreemde hem fascineerend heeft getrokken, en anderzijds felhatend hem afstiet, het gaat het nu
winnen. Langzaam, — langzaam is het diep in hem gaan groeien, onbewust....
het vertroebelde zijn dagen door een wrijtende tweespalt ...., in de donkere, onrustige nachten doemde 't in zijn wakend-droomen.... en al meer,.... al meer
nu het hem almachtig veris hij zonder weten heengegroeid naar dit moment....,
overen gaat.... —
Hoor ! daar klankt de kreunende stem omlaag „Mijn God, mijn God, waarom
hebt Gij mij verlaten ?" : het hijgt zwaar van donkere benauwing.... en t
en tech.... — De vreeselijkheid van het nachtzwart omhangt den kruisheuvel bij
— Hoor ! daar klinkt opnieuw zijn stem en nu is het
vollen dag.... en t
er weer : het onbelemmerd overstijgen van allen nood in 't klaar en rustig woord
Dat is niet een gelaten het
„Vader, in Uwe handen beveel ik mijn Geest 1"
dit is het willend-samengaan met 't willen van
opgeven, moe van den strijd,
den hoogen God. Nu is alle benauwenis gevlucht, nu is Hij 't weer van immer
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........MS.

met de rimpellooze klaarheid zijner ziel : de Hooge, de Machtige, die den diepsten
deemoed heeft doorleden....
— Jezus, gij Nazarener, ge hebt het van mij gewonnen.... ; nu gaat mijn
oud woest-stormend willen breken, nu slaat het alles in me stuk.... ; en het
andere — ik voel het groeien, groeien.... Rabbi, dat ge nu juist sterven
moest...., laat Uw stervende blik 't me nog duiden.... help me ... ., nu val ik
gebogen...., nu berst de hoogheid van mijn hart tezamen.... en buig ik in
deemoed.... deemoed....

HET LAM
DOOR

HELENE SWARTH.

Ik zie die ziel gelijk 't verdoolde lam,
Dat mild de Herder in zijn armen nam
En met zijn mantel dekte zorgzaam toe,
't Verkleumde lam, voor klacht alree to moe.
De hei lag dor, de wind blies ruw en koud
En boos en donker dreigde 't sparrenwoud.
Geen maan, geen ster, de donder gromde, er was
Geen teugje water en geen mondvol gras,
Geen luwe stal, waar 't kalm en veilig sliep.
En 't volgde een pons wie langs de heide liep
En lokte 't lam met zoete liefdestem,
"MA in dien vreemde 't zag een zweem van Hem,
Al verder weg, tot hij 't alleen weer liet
En 't lam begreep : hij was de Herder niet.
Kil ruischte regen en de nacht was lang
En 't vragend klagen werd zoo droef, zoo bang —
Tot Hij, die 't vrij liet, maar 't wel had vermist,
Het lam ging halen waar hij 't eenzaam wist,
Wijl 't ver verstervend zuchtezacht geblaat
Hem drong in 't hart, een roos, die opengaat
Voor smart, wijl Hij ons alter smart doorstond
En Hij zijn lam bij Poel-van-Wanhoop vond —
't Lam lekte stil zijn warme en teedre hand
En liet zich dragen naar het Vredeland.
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J. HAANTJES.

S. Anema. Moderne Kunst en Ontaarding.
Uitgave van J. H. Kok te Kampen.
H. Marsman. De anatomische Les.
C. A. J. van Dishoeck, Bussum.
De heer Seerp Anema staat in de platenatlas van Poelhekke en de Vooys als de
eerste Calvinistiese dichter, die zich aansloot bij de tachtigers. Sindsdien heeft hij
z'n verleden verlochend in artiekel en voorrede. En tenslotte heeft hij zijn boek
„Moderne Kunst en Ontaarding" geschreven — de tietel zegt al genoeg.
Het litterair verleden van de heer Anema bestaat uit 'n paar verzenbundels en
misschien nog uit 'n roman „In 's levens opgang", hoewel velen betwijfelen, of
die nog tot de litteratuur moet worden gerekend.
Zo langzamerhand is de heer Anema zijn verzen gaan beschouwen als jeugdzonden. En ik kan dat begrijpen. Zijn dichterlik vermogen was nooit sterk, en
niet zelden nam hij van de tachtigers niet enkel de vorm, maar ook iets van de
geest over. Het sterke dichterschap van zijn tijdgenoten palmde hier en daar z'n
persoonlikheid in. Slechts zelden was zijn vers een volmaakt gave uiting van de
dichter zelf.
1k kan me dus de inkeer van de heer Anema begrijpen, maar — en dit dient
met de meeste nadruk gezegd — slechts als iets persoonliks. Met de verhouding
van Christendom en kunst heeft dit alles niets te maken. Dat de tachtigerkunst
niet Christelik was, heeft Seerp Anema van het begin of beseft en verkondigd.
Per slot van rekening gaan zijn jeugdzonden terug op een te zwak dichterschap,
op een persoonlik gemis.
Minder sympathiek is de wijze, waarop deze inkeer zich voltrekt. Het is geen
wegvluchten in stilte van de tafel, waar de heer Anema nog kort geleden mee
aanzat en brood at, waar hij zelfs nog zeer vriendelik toastte,') maar het is een
1) Bedoeld is de Tentoonstelling van Letterkunde in 1924. Waarom, de redevoering, toen gehouden, nu nog gedrukt ? Zie verder van Ham in „Opwaartsche Wegen" I.
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demonstratie geworden, waarbij het trompetgeschal en de paukenslag niet ontbreken.
De heer Anema maakt van de gelegenheid gebruik om zich de mantel van een boetprofeet om te slaan. Hij wentelt de last, die zijn eigen geweten drukte, of op anderen.
En dat maakt, dat men dit boek niet lezen kan, zonder zich te ergeren. Men
voelt de behoefte om de waanwijsheid en de eigengerechtigheid van de schrijver
eens zo scherp mogelik aan de kaak te stellen. Maar de grote gedachte, die dit
boek bevat, is toch ook weer te belangrik om ze verloren te laten gaan onder deze
terechtstelling. En daarom onderdrukken we zoveel mogelik de ergernis over het
fanfarekorpsachtige, en bepalen ons bij de essentiele inhoud.
De hoofdgedachte van dit boek is de volgende. Het individualisme is een proces
van ontbinding, dat uit moet lopen op een algehele ondergang. En de kunst is
van dit ontbindingsproces de sublieme uiting.
Men ziet het, Anema blijft niet enkel bij de tachtigers staan. Hij betrekt de
gehele kunst, van de tijd van het rationalisme af, in z'n doemvonnis.
Hij gaat mij echter nog niet ver genoeg. Hij zit te veel aan Bilderdijk en da
Costa vast, om z'n blik geheel vrij te maken. Het verderf begint voor hem bij de
Franse revolutie, waartegen ook zij beiden zich verzetten.
De ondergrondse stroom, die daar aan voorafgaat, hij bemerkt hem niet. Hij
vervolgt de ziektekiemen niet tot aan hun wieg, hun oorsprong, tot in de Renaissance. Hij vergeet, dat 't rationalisme en de Franse revolutie de openbaring zijn
van krachten, die reeds lang heimelik voortwoekerden.
En zo komt hij dan b.v. tot een vergelijking van onze tijd met die der Franse
revolutie, en vindt allerlei overeenkomsten, die natuurlik wel bestaan, maar die
niets zeggen.
Onze tijd verschilt in wezen van die der Franse revolutie.
En dan komt de heer Anema met zwaar geschut. Max Nordau's „Entartung",
en 'n stapel psychiatriese hand- en leerboeken, en 't boek van Spengler : „Der
Untergang des Abendlandes."
Dat is wel een waagstuk voor een leek. Want het gaat hier over moeilike en
hoogst gewichtige kwesties, vraagstukken waaraan ik als niet-psychiater, niet raken
durf. 't Gaat vooral over de vraag naar het verband tussen abnormaliteit en zonde.
En als zwaar geschut niet goed bediend words, dan kan het veel schade aanrichten.
De heer Anema is geen meester op 't zware wapen. Hij is geen veidheer, die het
geheel beheerst. Hij weet wel, hoeveel stukken hij heeft, en hij weet wel ongeveer, hoe
hij ze elk voor zich bedienen moet, maar de samenwerking, de inwerking van de
ene batterij op de andere ontbreekt te veel. De heer Anema holt van het ene stuk
naar het andere. Hij geeft inhoudsopgaven. En hij vertelt ons in die inhoudsopgaven
veel wat van onze en nog meer wat van zijn eigen gading is. Maar ook veel, waarbij
we denken, wat doer het er toe.
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En wij vragen ons of : was hij de man wel voor dit werk ? Heeft hij hier geen
werk op zich genomen, dat boven zijn krachten ging ?
En in dat geval is het werken met zwaar geschut niet zonder gevaar !1)
Maar afgezien dan van deze twee aanmerkingen (die beide op de niet-litteraire
kant van dit boek betrekking hebben) ga ik voor een zeer groot deel mee met de
heer Anema in zijn hoofdgedachte. En, wat veel belangriker is, sommige van de
besten onder de hedendaagse schrijvers hebben een zelfde overtuiging. Anema
noemt zelf, in ander verband, al ergens Urbain van de Voorde. Ik haal hier nog
even aan een paar zinnen uit H. Marsman, De Anatomische les. Ze staan in een
appendix, dat een fragment bevat uit een lezing, en handelen over de verhouding
van leven en kunst. „Individualisme is de kern en de erfenis — misschien moo
ik zeggen : de bijzondere erfzonde van 5 eeuwen renaissancistische cultuur. Daar
ontkomt niemand aan. In dien zin zijn wij alien losgeslagenen, verwilderden, vrij buiters, kapers . . . . " „De befaamde ontwaking der persoonlijkheid, het vrij worde n
van den mensch, voerde rechtstreeks en onverbiddelijk tot isolatie, verschrompeling
en bandelooze eenzaamheid. Zelfs vitalistisch is het niet te verdedigen : het is
niet waar, dat wij grootscher en sterker leven dan een middeleeuwer, ook ons
bloed is moe en somber geworden." En over de moderne dichtkunst zegt hij :
„De somberheid, het visioenaire voorgevoel van het wereldeinde, de apocalyptische ondergang, is erin bedwongen en verhard door een vastberaden, verbeten
beheersching."
En nu mag ik misschien wel even afdwalen om terloops een warme aanbeveling
te schrijven voor dit boekje van Marsman. Het bevat 'n reeks korte dichtertypdringen. Misschien is 't nog beter te zeggen : lyriese ontboezemingen over
dichterlike persoonlikheden.
Maar — en hierom is dit boekje voor ons zo van belang — dezelfde behe erste
bewustheid, die we al constateren konden in de aangehaalde zinnen, vinden we
ook, waar het geldt de verhouding tussen religie en kunst. Marsman weet, dat
hij daarin modern voelt, en hij weet, dat anderen daarin anders voelen, voelen
moeten, dan hij. En telkens, waar dat nodig is, wijst hij zichzelf en anderen
(Katholieken en Calvinisten) hun grenzen aan. Alleen zou het misschien, om
verwarring te voorkomen, aanbeveling verdiend hebben, het woord Calvinisten
door een ruimer (orthodox-Protestanten b.v.) te vervangen.
Ilc heb al gezegd, dat ik het met de hoofdgedachte van het boek van de heer
Anema voor een groot deel eens ben. a kan er nog bijvoegen, dat ik ook in hoofd1) Tegen Max Nordau shreef G. B. Shaw zijn boekje „The Sanity of art". Misschien kom ik
in een der volgende nummers nog op dit geschrift terug.
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zaak instem met de aesthetiese geloofsbelijdenis, die hij aan 't eind van zijn boek
neerschrijft. Al moet ik er hier onmiddellik bij opmerken, dat ik de dingen wellicht geheel anders zou formuleren, dan hij het doet.
En toch bevredigt dit boek me niet. En ik vermoed zo, dat het al heel weinig
lezers bevredigen zal. Men mist er iets in. zelfs van de zijde, die de schrijver het
meest verwant is, bleef het woord „ziekelik" niet achterwege.
Als ik dan nags, waarom dit zo is, dan ga ik daarbij uit van persoonlike feiten.
De schrijver noemt in z'n boek ons blad een maal (hij trekt er zelfs het Christelik
karakter van in twijfel !), hij oefent kritiek op mensen en boeken, die bij ons in
tel zijn.
Als ik dat doe, dan is dat niet ter verdediging. Die komt, ofschoon ze voor
een enkel geval niet ontbreken mag, toch pas in de twede plaats.1) Ik doe dit dan,
omdat ik proberen wil van uit de kritiek op 'n enkel feit, op te klimmen tot
'n algemëne beschouwing, en mijzelf, en met mij m'n lezers, bewust te maken
van de gebreken van dit boek.
Laat ik dan maar dicht bij huis beginnen. Op blz. 159 schrijft Anema : „Onlangs
heeft een christenschrijfster, — let wel, een vrouw — in een roman, die een
christelijke wilde zijn, diezelfde ongerechtigheid 2) als een godsweg van haar held
voorgesteld. Kort na het verschijnen van dat monsterproduct nam het zich christelijk
noemend tijdschrift Opwaartsche Wegen in nummer twee van zijn tweeden jaargang
een vers op, evenals die roman getiteld „Gods gevangene", dus in tegenslag daarop,—
dat sluit met deze sympathiebetuiging in kreupelrijm :
Die van de wereld banling is,
maar een van God gevangene is,
durft in zijn Naam te leven.
Ik zal dit wangedrocht niet trachten te paraphraseeren : het zou zijn werken
met gifgas."
Op het epitheton ornans, dat aan ons tijdschrift hier wordt toegedicht, ga ik,
dapper m'n ergernis verbijtend, niet verder in. Maar wel wil ik hier even, op het
gevaar of van gifgas, het gedicht ontleden, dat des heren Anema's verontwaardiging
heeft opgewekt.3 ) Wat toch is het geval ? Iemand heeft een zonde begaan. Welke
zonde, dat doet er niet toe. zonde is zonde. De mensen verachten hem er om.
Zoals de mensen gewoonlik doen. Maar zonde is geen zaak tussen mens en mens.
Het is een zaak tussen God en de zondaar. En God maakt deze zondaar vrij,
1) Ik verdedig dan ook niet alle gevallen, die een verdediging behoeven. Ab uno disce omnes!
2) Dit slag terug op een gezegde op blz. 158: „omdat hij den geest van Sodom en Gomorrha boven Christus in zijn ziel liet heerschen."
3) Ik vestig er ten overvloede de aandacht op, dat ik hier geen eigen zaak verdedig. Dit gedicht was reeds aangenonien, voordat ik in de redactie trad.
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neemt hem in Zijn gevangenis, die tevens vrijheid is. God brengt hem terug in
het leven, vrij en onbedwongen, ondanks al z'n verkeerde neigingen, ondanks z'n
zonde. Er glanst in dit gedicht iets — al is het dan ook maar jets — van de
vreugde van een Maria Magdalena, toen zij door Christus' stralende liefde tegelijkertijd was veroordeeld en vrijgemaakt. Zullen wij dan oordelen ?
Maar, werpt de heer Anema nu misschien tegen, ontbreekt dan in dit gedicht
niet juist het zondebesef, dat u in uw ontleding wel naar voren brengt ? Ilt zou
hier kunnen antwoorden, dat de Christelike litteratuur nog geen verplichte schuldbelijdenis kent. Maar liever wijs ik er op, dat dit gedicht gelnspireerd is op Wilma's
roman, en als men op dit boek (uitsluitend aestheties gezien I) een aanmerking zou
moeten maken, dan zou het wel deze zijn, dat daarin eerder een teveel is aan
zondebesef dan een tekort, dat het zondebesef daar niet voldoende door een zondedaad gesteund wordt.1)
Maar genoeg hiervan. De heer Anema, het blijkt wel uit dit ene voorbeeld,
dringt (en nu zeg ik het heel zacht 0 niet diep door op z'n bewijsmateriaal. Z'n
stelsel beinvloedt meermalen z'n voorbeelden, in plaats dat de bewijs stukken (afzonderlik gewikt en gewogen) z'n stelsel beinvloeden.
Ten overvloede geef ik hiervan nog twee andere voorbeelden.2)
Op blz. 152 zegt de schrijver : „Een christen-literaat als Wijtzes, schrijver van
een leerboek voor Nederlandsche letterkunde in christelijken geest, zegt op pag. 221,
dat ons „naast de schoonheid van Gossaert's poezie niet minder haar echt christelijk
karakter treft." Men moet de taken in de juiste verhoudingen zien. De heer
Wijtzes (wiens verdiensten ik overigens hoogacht) is geen christen-literaat, zijn
leerboek is — nu ja, een leerboek, meer niet, de zin op pag. 221 — een zin uit
'n leerboek, Been beginselverklaring. Maar de heer Anema klaagt naar aanleiding
van deze zin : „Ai mij, hoe is alle onderscheidingsvermogen in den impressionistischen
kunstroes zelfs onder christenen verdwenen."
En dan op blz. 112 ! Bilderdijkse huwelikstrouw wordt hier gesteld tegenover
Goethiaans overspel. Uxorem accepi.. ..
Waarlik, de anti-impressionistiese ijver heeft zo of en toe deze schrijver verblind.

Het gedicht uit „Opwaartsche Wegen", dat ik zo even besprak, is voor de heer
Anema „kreupelrijm", omdat de inhoud hem niet bevalt.
Het boek van Wilma, waarop dit gedicht geinspireerd is, hoezeer ook met
1) In geen geval erken ik dus, dat dit gedicht zou inhouden een verheerliking van „ongerechtigheid." Het is geen „omdat", maar een „ondanks." De vraag naar de al- of niet-wenselikheid
om een boek als dat van Wilma te publiceren, wens ik hier buiten beschouwing te laten.
2) Ik beperk me hier, zoals elders, tot het Christelik-litteraire. Dat is bier ook maar het veiligste. Want als ik over van Gogh, Verlaine of Oscar Wilde kwam te schrijven, zou ik m'n ergernis
zeker niet meer kunnen verkroppen. Hoe durft iemand op zulk een oppervla kkige kennis zo'n
oordeel uitspreken.!
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innerlike ontferming geschreven, wordt bij de heer Anema — een monsterproduct.
M.a.w. het verstandsoordeel van deze schrijver bepaalt ook meteen z'n aestheties oordeel. Het aestheties oordeel als aparte functie is verdwenen.
Dat dit tot allerlei zonderlinge consequenties voert, spreekt vanzelf. Ik bepaal
me hier dan ook maar weer tot een enkel voorbeeld.
Het is een algemeen aangenomen feit, dat de tachtigerbeweging onze taal verrijkt
heeft. Geen kwestie van, proclameert de heer Anema. „De begrippentaal van het
gezonde Nederlandsch is gebleven, wat het was voor tachtig." „Men „vernieuwt"
geen taal zonder nieuwe ideeen."
Wat nu ? vragen we ons af. De begrippentaal van 1880 nog de onze ? En geen
vernieuwing zonder nieuwe ideeen ? En hadden de tachtigers dan geen nieuwe
ideeen ? Anti-Christelike wel, maar toeh nieuwe ideeen ?
Jawel, zegt de heer Anema, maar dat waren meer emoties. „Ze waren niet in
staat begrippen in de schoonheidssfeer te heffen."
Maar is dan enkel die taalverrijking Christelik-toelaatbaar, die door nieuwe begrippen wordt tot stand gebracht ? Moeten we niet dankbaar zijn, dat de tachtigers
aan onze taal aangelegd hebben de spanriem hunner fijn-genuanceerde aandoeningen,
en zo zijn elasticiteit hebben vergroot ? Is dan emotie geheel verwerpelik in de taal ?
De schrijver eindigt z'n boek met 'n prachtig en zeer toepasselik psalmvers,
waarvan de twee eerste regels aldus luiden :
Mijn bee met opgeheven handen
Klimm' voor Uw heilig aangezicht.
Pas bier nu eens een begripsontleding toe en waar blijven we ? Is het dan niet
belachelik : een bee met opgeheven handen ? Maar hebben we er ooit zo aan gedacht ? Benaderden we het niet als 'n gevoelsassociatie en was het ons niet
goed zo ?
Jede Konsequenz fiihrt zum Teufel.
En nu kom ik nog met een derde, en veel ernstiger bezwaar: de heer Anema
verwaarloost het nieuwe en goede, dat er op modern litterair terrein te koop is.
Hij negeert (en ik beperk me weer tot het Christelik-litteraire) b.v. de gehele
Guido Gezelle en Totius, als hij zegt, dat de letterkunde sinds het midden der
negentiende eeuw „zich er nog heel wat namen bij heeft waardig gemaakt, maar
geen schoonere."
Hij negeert, ik mag gerust zeggen geheel de Christelik-litteraire beweging uit
de laatste jaren, voor zover hij het er niet mee eens is.
Hij komt nog weer 's voor de dag met 't fabeltje, dat *Gossaert Christendom
en dichterschap onverenigbaar acht. Hoe lang nog ? In ieder geval had hij uit
mijn Gossaert-studieen anders kunnen weten.
Hij is op 'n conferentie geweest van de Geref. Studenten Bond. Een der
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studenten heeft hem verteld, dat op Nijhoff z'n hoop voor 'n nieuwe Christelike
kunst gevestigd was. En nu geeft hij dat als 'n voorbeeld, hoe diep 't Christelike
yolk litterair wel gevallen is. Nijhoff : infantilist, twede religiositeit.
Dat had de heer Anema niet mogen doen, zonder zich te verzekeren of dit het
algemeen-gangbare standpunt is. En, als hij dan „Opwaartsche Wegen" gelezen
had, het enige Christelik-litteraire tijdschrift in die tijd, dan zou hij daarin gezien
hebben hoe dat tijdschrift er anders over dacht en wel degelik op 't gevaar van
Nijhoff's kunst gewezen heeft, ook al gebruikte het niet zulke dikke woorden als
de heer Anema.
De lezer zal mij vergeven, dat ik hier kwam aandragen met een paar feiten, die
mijn persoonlik werk betreffen. Ze liggen mij natuurlik na aan het hart, maar toch
gaf ik ze daarom niet alleen. Deze voorbeelden dienen om te illustreren, hoe grof
de heer Anema verwaarlozen kan.
Want dat had een belangrik gevolg. Men kan namelik, in het wereldgebeuren
nooit spreken van een algehele ondergang. De geschiedenis is een continu proces,
en het laatste stadium van het oude draagt de kiemen in zich van het nieuwe.
Als de heer Anema nu eens ontvankelik geweest was voor dit nieuwe, hoe anders
zou z'n boek dan geworden zijn I Als hij eens even onbevangen geluisterd had
naar de jongste uitspraken over individualisme, zoals b.v. Marsman die geeft !
Hij zou tot de ontdekking gekomen zijn, dat individualisme voor de besten onder
de jongere schrijvers niet meer gevoeld wordt als een ideaal, maar als een last,
een vloek.
Nu neemt de heer Anema de allure aan van een boetprofeet, maar inderdaad
komt hij als zodanig minstens een halve eeuw te laat.
De moderne Christelike litteratuur vormt hierin geen uitzondering. Integendeel.
De heer Anema negeert ook hier al 't nieuwe — en tevens iets heel ouds — dat
er leeft onder ons en in onze kring. a kan het misschien het beste aanduiden
met het woord zekerheid. Die is er b.v. in het artikel van Smit over „De traditionalist en de moderne mensch." „Tegenover het wanhopig zoeken van den modernen
mensch voelen wij hevig het geluk van ons weten." Ze is er b.v. ook in het artikel
van Van Teylingen over „Nieuwe Wegen." „Het gaat niet meer in de eerste plaats
om de nooden van den enkeling maar, het gaat thans om een wereld, die geschokt
is en geslagen. — En ik zei het al : hier is een nieuwe en breede weg tot ontplooiing eener Chr. Litt. Want zij kan in deze gebrokenheid staan met rotsvaste

zekerheid."')
1) Ik noem er hier slechts twee, maar er zijn er meer. Deze twee verschillen misschien op
andere punten, maar hierin zijn ze een, want dit is een algemeen kenmerk. En zegt de heer
Anema : wat heb ik aan theorie, geef mij een voorbeeld uit de praktijk, dan verwijs ik hem
naar.... Wilma. Zie m'n artikel over haar in de eerste jaargang.
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Deze uitspraken moesten de heer Anema uit het hart gegrepen zijn. En misschien
zijn ze dat ook wel, maar waarom zegt hij dat dan niet ? Nu bepaalt hij zich uitsluitend tot het negatieve en bereidt daarmee zichzelf en zijn boek de dood.
Et had hier in plaats van zekerheid haast gezegd : zendingsovertuiging, indien ik
niet bevreesd was voor de ongewenste associaties, die dit woord misschien zou
oproepen. Maar als het waar is, dat deze wereld de ondergang in zich draagt (het
zij nu gezegd met zekere beperking), dan verandert dat niets aan onze Christelike
zekerheid, maar dan moet dat onze liver verdubbelen om deze Christelike zekerheid
uit te dragen in de wereld, ook in de litteraire wereld, dan maakt dat ons getuigenis nog dens zo dringend nodig. Men heeft wel eens gezegd, dat de theologie
van Augustinus z'n mediese kant heeft. Zulk een medies Christendom is (met een
analogie naar Spengler) minstens evenzeer, nee meer nog nodig in onze tijd.
Het is niet voldoende, erger het is onverantwoordelik, om, zoals de heer Anema
dit doet, de banvloek te slingeren in het modern-litteraire kamp. Wij moeten, ook
in het litteraire, de Joden een Jood en de Grieken een Griek kunnen zijn. Wij
moeten ook daar getuigen van God's heerlike zekerheid, op hun tijd en wijze.
En juist omdat we moeten getuigen, zal het psychologiese in ons werk een voorname plaats moeten bekleden. Van bevriende zijde werd mij eens opgemerkt, dat
m'n artikel over Houwink uitsluitend aestheties was. Ik heb daarop menen te
moeten antwoorden : het is noch aestheties, noch ethies. Het is psychologies.
Wil men een uitsluitend aesthetiese kritiek, dan leze men, wat Marsman in „De
anatomische les" over Marnix Gijsen schrat. Een prachtstukje van ontleding dit,
maar we zouden niet weten, dat Gijsen en Vlaming en Katholiek was, als Marsman
het ons in 'n inleidinkje toevallig niet vertelde. En juist omdat we niet kunnen
zonder „de meta-aesthetiese normen van goed en kwaad", verlangen we de ganse
mens, de persoonlikheid, moeten we psychologies zijn.1)
De heer Anema nu is te zeer psychiatries en te weinig psychologies.
Onze zendingstaak houdt niet op bii de moderne litteratuur zelf, ze raakt (meer
en directer nog) ons Christelik publiek. Maar ook bier geldt dezelfde eis : wees
1) De heer Q. A. de R(idder) schrijft in z'n bespreking in „de Nederlander" van 22 Jan. 1927
„Ook ons heeft het meermalen verdroten het weee gebazel te lezen van verschillende zoogenaamde christelijke jongeren over dichters en schrijvers van de overzijde. Van een diep inzicht
in wat tenslotte deze lieden scheidt van schoonheid-zoekenden aan onzen kant, is veelal in die
artikelen niets of weinig te bespeuren geweest, integendeel, de verschillen werden meermalen
angstvallig verdoezeld, om toch maar de schoonheid te kunnen blijven genieten in producten,
die uit anderen hoofde behoorden te worden geweerd." Wat hebben we aan zulk een vage beschuldiging ? Laat de heer de Ridder namen en feiten noemen. Maar misschien , doet hij dat
nog. Want hij zal het wel met me eens zijn, dat deze aanklacht te ernstig is, om onbesproken
te blijven.
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vooral psychologies en geef immanente kritiek, kritiek van binnen uit. Er is jets
veranderd sinds Anema z'n jeugdverzen schreef. We kunnen niet meer toe met
een kritiek op 'xi enkel vers, 'n enkele versregel soms. Die lijkt ons nu oppervlakkig en vooral grenzeloos vervelend. We moeten doordringen tot de persoon
We moeten eerlik aantonen, waar de ontwikkelingslijn afvoert van God en we
mogen ons blijde verheugen wanneer ze toebuigt naar het Christendom.
Ilc moest dit laatste even aanroeren om volledig te zijn. Maar ik ga daar niet
dieper op in. Want ik heb nu de waarheid gevonden, waar het me om te doen was.
De christelike houding tegenover kunst is die van een zending ten behoeve van
de schoonheid, en tevens die van een zending door schoonheid. Omdat kunst beide
is : gave Gods en kracht Gods.
De heer Anema doet in zijn boek (practies) beide geweld aan. En daarom ontbreekt aan z'n boek iets van wat het zelf predikt. Daarom bezit het iets van het
pessimisme van Spengler, terwiji de schrijver daar krachtens z'n overtuiging boven
uit behoorde te gaan.
Moet ik dan de vraag nog herhalen, die ik boven deze bespreking schreef ?
Ik geloof het niet. De bespreking zelf geeft er antwoord op. Wij houden onze
koers — met God !

PHILIPPE DESPORTES,
LX PSEAUMES DE DAVID.')
DOOR
DR.

j. W. MARMELSTEIN.

Menigeen denkt met heimwee terug naar de oude tijd, waarin de handwerksman
zijn vernuft, zijn wijsheid, zijn fantasie, zijn poesie, zichzelf, vermocht te leggen
in het werkstuk dat uit zijn handen voortkwam ; en verwenst de industrialisatie
van de menselike bedrijven, die de handwerksman van zijn troon heeft gestoten
en hem onmogelik heeft gemaakt op de wereld.
Toch is het schoone en artistieke Goddank nog geenszins uit de industrie gebannen. En wij hebben het woord kunstnijverheid slechts te noemen om voor de
geest te roepen een wereld van gans bloeiende schoonheid.
Maar denkt men bij kunstnijverheid bij voorkeur aan aardewerk-, glas-, metaalof houtindustrie, men vergeet wel eens welk een aanzienlike plaats het BOEK
daarin bekleedt.
Plantijn, Elsevier, de Waesberghe's hebben met hun eenvoudige en plompe
persen boeken gedrukt ongeevenaard van deugdelikheid en schoonheid. Maar, bij
alle evolutie die het drukkersbedrijf sedert dien heeft doorgemaakt, heeft het movie
Boek nimmer ontbroken. Evenmin hebben, bij alle wisselingen die de smaak, de
liefde en de liefhebberijen der mensheid ondergingen, lieden ontbroken die het
schoone boek wisten te waarderen en in hun bezit te krijgen.
Het ligt niet in mijn bedoeling, nog veel minder binnen mijn competentie, een
overzicht te geven van wat er in de laatste jaren voor moois is uitgegeven, maar wel
wil ik wijzen op een frans-hollands drukkershuis dat op dit gebied buitengewone
dingen presteert en bezig is, te midden van al het lelike en middelmatige dat van
onder de persen te voorschijn komt, om de boekdrukkerij haar oude glorie te hergeven.
Het is La Connaissance, die drukt onder het devies On se lasse de tout excepte de
connaitre. De hoofdzetel is te Parijs, maar de laatste nummers van haar collection
d'art zijn gedrukt bij Charles Nijpels te Maastricht.
1) La Connaissance, 1926, imprime a Maastricht (Hollande).
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Twee dingen geven aan La Connaissance haar distinctie. In de eerste plaats,
natuurlik, de drang naar het schone, maar niet minder een ontroerend goed vertrouwen
in de liefde der bibliophielen. Toen ze haar vorstelike uitgave ondernam van Mirbeau's
Le jardin des supplices met haar rijkdom van etsen, die door de artist Gio Colucci
zelf met de hand „au pochoir" werden gekleurd, vreesden de vrienden der firma
dat deze onderneming een echec zou worden. Maar, in plaats van een „strop", is
het een volkomen succes geweest. Het, uiteraard, beperkte aantal exemplaren der
editie, was direct uitverkocht ; en nu kan men deze kunstuitgave alleen nog maar als
antikwariaat bemachtigen tegen fabelachtige prijs.
* *
*
Ook de uitgave van Desportes' Psalmen is een daad van moed, een daad van vertrouwen in de goede smaak van het publiek — natuurlik een elite uit het grote publiek.
Zeker, het kleinerende vonnis dat Malherbe velde over dit late werk van abbe
Desportes — „ik houd meer van mijn soep" — heeft sinds lang revisie ondergaan
voor de rechtbank van de geschiedenis der letterkunde, maar populair zijn de
Psalmen van Desportes nooit geweest, en populair zullen ze nooit worden. Ten aanzien
daarvan moeten ze het afleggen tegen die van Marot. En nu komt voor de moderne
lezer ook nog het bezwaar van de grillige, verwarrende en verduisterende orthographie der zestiende eeuw, die zonder enige concessie aan de traagheid of de
onkunde van de lezer door de uitgevers is overgenomen.
De Liefde en de eerbied die men voor mooie verzen hebben kan, zijn in deze uitgave tot uiting gekomen ; de sterke begeerte om een mooi en voornaam boek te
maken is ten voile verwerkelikt : Het degelike oud-hollandse papier is in grote
vlakken en brede stroken aangewend om de lezer de innerlike rust en de placiditeit
te geven zonder welke de ontroering of de gedachtenvorming die de text beoogt,
niet kunnen plaats grijpen. De voor uw oog zo aangename Mediaevaal Erasmus
letter is in drie kleuren aanwezig : zwart voor de text, rood voor de opschriften
en blauw voor de varianten op de kantlijn ; hij brengt ons in de sfeer der zestiende
eeuw zonder enig offer te vragen aan de duidelikheid. De blauw gekleurde lettrines
zijn speciaal gesneden door S. H. de Roos. Raphael Dronart maakte van het portret
en het wapen van Desportes een mooie forse houtsnee, en tekende als titel-vignet
een in begeestering gebogen David wiens beide handen grijpen in de snaren van
zijn dierbare harp.
Nu rijst de volkomen gewettigde vraag, of zOveel zorg besteed is aan een waardig
objekt. Desportes, een der laatsten uit de school van Ronsard, en op zijn beurt weer
een school stichtend, belast met de fouten en gebreken die „school" vorming —
immers de decadentie van een genre — geeft ; „Desportes le mignard", de liefdoenerige, de gekunstelde, zoals hij in zijn tijd genoemd werd ; Desportes, de
wereldse abbe die niets deed dan de zonden van zijn koninklike penitenten in het
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gevlei te komen, Desportes, aan wiens adres Agrippa D'aubigne dit verachtelike
woord neerschreef :
Des ordures des grands un poete se rend sale
Quand ik peint en Cesar un vil Sardanapale.
Desportes, het zondagskind der fortuin, die een jaarliks inkomen had van dertig
duizend ponden en de gunst genoot van alle vorsten. Hoe kon deze man ook maar
enigszins benaderen de gemoedsgesteldheid waaronder David verkeerde bij het
dichten van de meeste zijner psalmen ? Het lijkt onbegrijpelik ; maar men staat
voor het feit dat vele berijmingen van Desportes pure en diep-gevoelde stukken
poezie zijn, sierlik van woordkeus en rythme, z6dat ze, ook wat het uitwendige
betre ft, zeker de vergelijking kunnen doorstaan met de mignardises die hem zijn
roem hebben gegeven. Men zegt dat een zware ziekte, die hem tot aan de dorpel
des doods bracht in het jaar 1592, voor de luchthartige abbe de aanleiding was om
de psalmberijming ter hand te nemen. Hoe het zij, de psalmen van Desportes behoren
tot de schoonste berijmingen die er van Davids liederen bestaan.
Zeker, Desportes is een kind van zijn tijd en sommige van zijn uitdrukkingen zijn
lichtelik precieus. Zo is het gebed van Mozes (Ps. 89 duidt hij het aan, overeenkomstig
de Septuagint) :
Car a la fin, Seigneur, sept dizaines d'annees,
Rendent des jours humains les bornes terminees.
Quelques plus vigoureux, et qui mieux se maintiennent,
Jusqu'a quatre vingts ans aucunes fois parviennent.
Maar tegenover deze enkele gewrongen wendingen staan ganse strofen die melodieus zijn als muziek :
C'est le Dieu nostre Dieu : Son pouvoir est si fort
Qu'il donne le salut aux portes de la mort :
Les chemins du trepas sont tous en sa puissance.
— Ps. 67 (68)

Het binnenrijm : portes — mort doet hier verbazend goed. De laatste regel zou
Racine of Lamartine geen oneer aangedaan hebben.
Si j'attache a mon dos le plumage divers
De l'aube si legire, et reeele ma fuite
Jusqu'aux bouts plus perdus des plus lointaines mers,
Ta main par tout m'attrape ardente a ma poursuite,
Et ton bras ne me perd en l'obsur des deserts.
— Ps. 138 (139) —.
Ook hier treft de laatste regel met z'n prachtig binnenrijm : perd — deserts.
Om de citaten te besluiten geef ik nog de laatste strofe van dezelfde psalm :
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Eprouve moy, Seigneur, sonde moy bien avant,
Voy mon coeur, voy mes pas, reconnais mon adresse,
Si je suis des picheurs les detours poursuivant,
Voy si riniquite de mon ame est maitresse
Et me guide en to voye 6 Dieu toujours vivant.
De vergelijking met de andere psalmberijmer uit iets vroegere tijd, Clement
Marot, dringt zich aan ons op. Dat Desportes' berijming het in de concurrentie der
volgende tijden heeft moeten afleggen tegen die van Marot, ligt niet in de meerdere
of mindere schoonheid ervan, maar eenvoudig in het feit dat Desportes voor
roomsen heeft gedicht, Marot voor protestanten, en dat deze laatsten trouwer bewaarders van Gods woord zijn geweest dan de eersten. Bovendien had Marot een
grote voorsprong hierin dat hij de zangwijzen dadelik bij de hand had. Dat zijn de
zangwijzen die Dathenus in de Nederlanden heeft geimporteerd en, enigszins verfrommeld en verknoeid wel is waar, tot op de huidige dag in Nederland, Zwitserland
en Frankrijk in stand gebleven zijn. Het zou niet moeilik vallen een mooie strofe
van Desportes te stellen naast een minder geslaagde van Marot, en alzo het pleit
voor de eerste te winnen. Ook Marot heeft vaak de diepten der psalmen gepeild
en gevoeld, ook Marot was vaardig genoeg met de pen om zijn gedachten en ontroeringen de gewenste vorm te geven in rythme en rijm. Maar hij behoort nog
half tot de middeleeuwen, zijn taal is erg archisties, zijn beeldspraak naief, zijn
verzen zijn vol van inversie
Sur la douce harpe
Pendue en 6charpe
Le Seigneur louez ,
De luths, d'ipinettes,
Saintes chansonnettes
A son nom jouez.
— Ps. 33.
Desportes is moderner, zijn prachtige yolk verzen klinken als orgeltonen. Zij
kondigen de periodes aan, waarmee Bossuet zijn gehoor zal verrukken, en die bewonderaars zullen vinden, zolang er frans gesproken wordt.
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Aangaande mij en mijn huis. S. Stemerding.
Met het oor gehoord. Een dorpsvertelling. S. Stemerding.
Beide uitgegeven door de N.V. Korteweg en Stemerding, Rotterdam.
Het eerste boek bevat korte opvoedkundige schetsjes. Ze gaan niet diep, raken slechts even
de oppervlakte en missen daardoor bijkans alle originaliteit. Maar dat is, als men 't eenmaal
weet, niet zulk een bezwaar. Bij opvoedkunde, vooral als men zich richt tot ouders en andere opvoeders, komt 't meer aan op 't bezinnen en beleven van reeds gehoorde waarheden, dan op
nieuwe vondsten. Zo ook hier. 't Zijn lekepreekjes over de opvoeding. Als ik de heer Stemerding
bij dit werk een raad mag geven, laat hij dan ook niet trachten om origineel te zijn. Want dat
kan hij niet. Telkens waar hij 't probeert, mislukt 't, voelt men 't aanstellerige, en de heer Stemerding
weet 't wel, opvoeding is voor alles echtheid en waarheid. Dergelike opgeschroefde zinnen en
gezegdes als : ge moet nooit een voorhamer halen, om een vlo te doden, moest de heer St.
voortaan maar thuis laten.
Want hij bevindt zich daarmee op gevaarlik terrein. Dat blijkt wel uit 't twede boek, een boek
vol fouten en gebreken.
De taalkennis van de heer St. schijnt niet heel diep te gaan. Hij schrijft zinnen en maakt
taalfouten, die hem vast en zeker 'n onvoldoende zouden bezorgen op 'n onderwijzersexamen.
Wat b.v. te denken van een zin als de volgende : ze deed dubbel haar best om te schijnen,
dat ze er toch wel „in" was ? Een uit vele.
Maar nog erger is bij de heer St. het gebrek aan stijlgevoel. Hij viert z'n originaliteit de vrije
teugel hier, en 't gevolg is, dat ge 't soms uitschateren moet om de zinnen die hij gebruikt. Ze
spreken voor zichzelf, en 't beste, wat ik daarom doen kan, is, er enkele hier te laten volgen.
Ter illustratie :
„In de heesters linksch (sic !) hoorde je zoo nu en dan takjesgeritsel van een of ander vogeltje,
dat nog geschikt logies zocht, of in zijn droom meende, dat het dag was. Heel zachtjes hoorde
je ook nu en dan een grintje verrollen, doordat er een kikkertje over tipte."
„Naarmate het zonlicht wegzonk in den geheimzinnigen afgrond van het Noorden, (?) kreeg
het kleine ding van een theelichtje meer praats."
„Als een hinde scheerde ze de kamer uit en rende de trap op naar de studeerkamer."
„Onder den reusachtigen hemeltrap, met den voet in vage verten op de donkere aarde en zijn
myriaden wiemelende en tintelende sterren in top, voelde hij zich een gering stipje in het wijd uitgespannen heelal."
„Koeltjes was het afscheid van Nico, en toch op het moment, dat hij Marie's hand in de zijne
voelde, voer er plotseling een stroom van ongedachten moed door hem, en hij gaf twee extra
drukj es."
Men ziet 't : totaal gebrek aan werkelikheid. We leven hier in een bordpapieren wereld, die
door de heer St. zeer kunstmatig in elkaar is gezet. De dominee in dit boek maakt preken en deelt
lessen uit in verdraagzaamheid. Meer is hij niet. Toch hebben de jongens uit 't dorp zoo'n respect
voor hem, dat ze Zaterdags hun „wilde gilspelletjes" (het woord is van de heer St.) niet spelen
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voor de pastorie, maar in een ander gedeelte van 't dorp. Z'n dochter is even houterig, ondanks
'n grote dosis verliefdheid en voortvarendheid. Zie hier 'n staaltje van 'n gesprek tusschen haar
en 'n theologies student.
,,Marie bloosde, neeg deftig en een beetje koud vormelijk maakte ze haar tegencompliment:
,,Wederkeerig heel aangenaam, mijnheer, Heel gaarne zal ik van tijd tot tijd uwe moeder eens
bezoeken."
Waarlik, meneer Stemerding, u, die de opgroeimde jeugd zo goed meent te kennen, geloof u
me maar, zo spreekt nbch een dom'neesdochter, nbch een theoloog. En evenmin spreekt een
student z'n meisje met ,,u" aan. En de doorsnee-theoloog, hij mag dan a1 eens met z'n beide
,,been" ('t tegenwoordige meervoud van been is doodgewoon benen, meneer St. !) uit 't raam
hangen, hij heeft toch nog we1 zoveel fatsoen, en z'n gevoel is nog niet zoveel vergroofd, dat hij
vanuit z'n raam meisjes nafluit. En 'n theologies student praat nooit zo gemaakt over richtingskwesties, als u 't ze laat doen,
En daarom is uw boek er een zonder ,,waarheid." Er staat minstens i t n leugen op iedere
bladzij
,,Helaas, wat liegt het (sic !) in vele gezinnen," klaagt u in uw opvoedkundige schetsjes. U had
er gerust bij kunnen voegen : Helaas, wat liegt het in menig boek.
Nu is dit alles nog niet 't ergste. U zoudt, als opvoeder, a.w.z. liefhebber der waarheid, uw
kwaad kunnen inzien, beterschap beloven en u verder kunnen bepalen tot uw pedagogies werk.
En zorgen, dat uw dorpsvertelling nooit in handen komt van uw leerlingen ; 't zou hun opkiemende letterkundige smaak kunnen bederven.
Maar er is in dit boek nog een groter gebrek. Dat is een gebrek aan liefde.
Twee studenten gaan naar college.
,,Ze waren trouwens bij deze laatste woorden a1 voor de academiedeuren.
Links zagen ze a1 den geuzenkop van den Prof., die zijn college aanving.
Snel wipten ze binnen.
Met een tikje gewetenspijn zetten de laatkomers zich neer om inplaats van naar elkanders
jongelingsgeheimen en jongelingsdwaasheden te luisteren naar de klare en wijze woorden van
den grooten Prof., die in twee werelden leeft ; de wereld der heilige godgeleerdheid en de wereld
der hoogere politiek."
Nu gebeurt dat collegelopen niet zo, als u zich dat voorstelt. Daar is een stoep voor 't Utrechtsche Univertsiteitsgebouw. En dan is er 'n vestibule, en een gang, en een kleedkamer of kapstok. E n als je a1 die dingen gepasseerd bent, dan pas kom je in de collegezaal.
De prof. is er dan nog niet. Die komt pas later, als de studenten er a1 zijn. Binnenkomen,
tenvijl de prof. a1 voor z'n katheder staat, dat dce je eenvoudig niet. Of je moet 'n echte laatkomer zijn, maar dan wandel je ook niet kalm, onder 'n hartroerend gesprek, naar je college,
maar haast je je wat.
De prof. die college geeft, is Hugo Visscher, nietwaar ? Dat is tenminste, volgens de uitdrukking van Kuyper, de man met de geuzenkop. Dat is ook de man, ,,die in twee werelden
leeft, de wereld der heilige godgeleerdheid en de wereld der hoogere politiek."
Nu moet u weten, meneer Stemerding, dat ook ik, evenmin als u,een bewonderaar van prof. Visscher
ben. Maar ziet u, zo'n opmerking als de laatste is toch - zullen we zeggen, niet fijn gevoeld?
Maar omdat hij staat in een ,,vertelling", wordt hij liefdeloos. Want ziet u, 't grootste
geheim van een verteller is, dat hij liefde kent voor z'n personen. Dat hij niet veroordeelt, maar
begrijpt. Ook begrijpt bij die personen, die hem overigens niet sympathiek zijn.
U doet dat niet. Bij prof. Hugo Visscher niet, bij mej. Keursteen niet (bien itonnis de se
trouver ensemble !). Uw boek is een boek van richtingen. Van richtingenhaat. Van ethiese
onverdraagzaamheid.
Ik zie u a1 protestkren. Ik heb dan toch ook 'n figuur getekend, las IJsbrand, zegt u, Gereformeerde-Bonder, maar met 'n levend geloof. Zeker, zeker, maar is uw liefde dan zo schaars,
dat ze maar tot enkele personen doordringt? En moest ze niet zo groot zijn (omdat ze pretendeert
Christelike liefde te zijn), dat ze alle personen omvat? Ook b.v. mej. Keursteen?

.
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Kan ik 't helpen, dat ik bij dit twede boek zo vaak aan 't eerste moet denken? U zegt de
dingen zo goed. Herinner u 't u nog ? Wat u daarin over vertellen hebt geschreven ?
„Vertellen", zegt u, „is niet ieders werk".
't Is maar voor enkelen weggelegd om 't goed te doen, het is 't werk van een kunstenaar."
Zo is het.
J. H.
Geestelijke poezie van Jacobus Revius. met inleiding en aanteekeningen
Chr. Stapelkamp.
(„De Waelburgh" — Blaricum).
Revius is in onze letterkunde de vertegenwoordiger van het onwrikbare, strijdende
Calvinisme. Met een sombere, maar onverwoestbare geestdrift houdt hij den strijd vol voor wat hij ziet
als de eere Gods. De strijd van de Zeven Provincien is voor hem allereerst een strijd om het geloof.
Daarom ook worth de zaak der vrijheid tot Gods eigen zaak en de Spanjaarden zijn vijanden van
God zelf. Daartegenover zijn de Oranjes de uitverkoren helden, door wie God Zijn yolk verlossen wil.
Revius' verzen zijn ons van dit alles een getuigenis. Ze toonen ons den strijder — soms als
hoonenden spotter, vaak als hartstochtelijken vloekdichter — maar ook den vromen, door en
door ernstigen Christen, die nooit het zware gevoel der zonde van zich kan afzetten en die de volkomen afhankelijkheid kent :
Het goede wilt ons, Heer, toemeten,
T'sy dat wij 't bidden, of vergeten.
Het quade geeft ons nimmermeer
A 1 baden wij het noch soo seer.
Gelukkig komt Revius den laatsten tijd wat meer in den kring der belangstelling. Lang waren
zijn verzen voor leeken alleen bereikbaar in van Vlotens „Leven en Uitgelezen Zangen van
Jacobus Revius" van 1863. Thans echter ontbreekt hij ze!den in bloernlezingen. Zijn prachtig
sonnet :
T'en zijn de Joden niet, Heer Jesu, die u cruysten —
begint de bekendheid te verwerven, die het onder de allerbeste Christelijke poezie zonder twijfel
verdient.
Ook bovengenoemde bloemlezing, keurig uitgegeven in de serie der „Zonnebloem-boekjes",
draagt den wensch van haar samensteller mee „er iets toe te mogen bijdragen, dat hij (Revius)
meer gewaardeerd en beter gekend worde dan tot hiertoe 't geval was." Des te meer spijt het
me dit boekje niet met warme woorden van blijdschap te kunnen begroeten.
Het begint met een inleiding van ruim 7 bladzijden over den dichter. We krijgen hieruit
echter niet meer dan een heel vagen indruk — de persoonlijkheid, de figuur zelf, gaat niet voor
ons leven. Enkele losse feiten — enkele oppervlakkige opmerkingen — meer krijgen we niet,
en zeker allerminst : den korten neersiag van een grondige studie. Op pagina 6 troffen mij de
volgende onnauwkeurigheden :
„Daar in Deventer schrijft hij over David Jorisz en over Jan de Bakker.... Verder voltooit hij daar zijn tot op den huidigen dag waardevolle geschiedenis van zijn vaderstad : zijn
Daventria Illustrata."

Het „schrijven over" bepaalt zich in de beide eerste gevallen tot het uitgeven van een handschrift, resp. van Bleskidius en Gnapheus. De Daventria Illustrata werd niet in Deventer, maar
in Leiden (waarheen Revius in 1642 vertrok) voltooid en verschee,n eerst in 1650. Het beeindigen
en corrigeeren van dit werk kostte hem zelfs meer tijd dan soms voor het Regentencollege wel
dienstig was. De uitvoerige biographie van Dr. Posthumus Meijer maakt deze feiten voor ieder gemakkelij k toegankelijk.
Over de vaderlandsche verzen zegt de heer St. :
„De levendigheid en frischheid van voorstelling doen ons hier reeds den dichter voorgevoelen,
maar 't terrein, waarop hij zich 't zuiverst als kunstenaar openbaart, is dat van zijn godsdienst,
zijn geloof, zijn godsvrucht."
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Naar mijn boven reeds aangeduide opvatting lijkt het mij niet juist zoo scherp Revius' vaderlandsche van zijn zuiver-religieuse verzen te scheiden. Dat hij in de eerste minder kunstenaar
zou wezen dan in de laatste, zou ik niet gaarne willen onderschrijven !
De heer St. vindt er echter een reden in om alleen uit de „geestelijke poezie" een (zeer
ruime) keus te doen. Daardoor krijgen we een wel heel belangrijken kant, maar toch niet meer
dan een bepaalden kant, van Revius te zien. Waar dit boekje na van Vloten de eerste Reviusbloemlezing is, acht ik dit in hooge mate te betreuren.
Noten verduidelijken de voor den leek in den tekst niet dadelijk verstaanbare woorden. Maar
er is bier een overdadig teveel, dat de bladijden ontsiert en den lust tot lezen beneemt.
Ik kies mijn voorbeeld dadelijk uit het eerste gedicht (Lof Gods).
„Ick wil dan mijne stem doen hooren alle man . . . ."
In dezen eenvoudigen regel komen twee noten voor : dan = daarom en alle man = iedereen 1!
Op pag. 62 wordt „op een behouden ree" met „in een veilige haven" verklaard, wat bovendien
niet eens geheel juist is. Meerdere voorbeelden zijn zeker wel overbodig.
Het boekje maakt een slordigen indruk. Wie zich echter door dit alles niet laat weerhouden,
vindt er een aantal verzen van een waarachtig dichter.
W. A. P. SMIT.

De Klas van Twaalf door Carry van Bruggen. Uitg. Hollandia Drukkerij Baarn. 1927
Carry van Bruggen — Mevr. Pitt-de Haan — heeft een meisjesboek geschreven !
En als ik me niet bedrieg, heb ik onlangs ergens gelezen, dat „men" aan Carry van Bruggen
al meermalen gevraagd had of ze dat eens doen wou. Eindelijk is het boek er dan.
Nu, de jeugdige vriendinnen van de schrijfster zullen ervan genieten. Wat zullen ze meeleven
met alle twaalf die jongedames, met Nel en Door en Gien en Lea en Marie Mol en ook, ja
zelfs, met Leida Verkruysen al is dat ook maar een „akelig spook." Die twaalf meisjes, bakvischjes toen nog, ontmoeten we in den aanvang van het boek op het plein voor de Normaalschool, op den dag, dat ze toelatingsexamen moeten doen. Boven verwachting slagen ze alle
twaalf, en nog meer boven verwachting blijven ze ongescheiden al die vier klassen door vier
lange jaren, die toch, aan 't eind van het boek, zoo vlug zijn voorbijgegaan.
Wat al avonturen, wat al ondervindingen hebben de twaalf. En ze hebben ieder een eigen
karakter, dat verschilt van dat der overigen ; zelfs de drie of vier paren vriendinnen, die zich
tot elkaar voelen aangetrokken Leven niet altijd in pais en vrée getuige de geschiedenis tusschen
Nel en Door !
Het spreekt vanzelf, dat er „echte" en „flare" leeraars en leeraressen op de „Nor" zijn. Die
meneer Adelink, d At was pas een man ! En z'n onverwacht overlijden geeft stof voor een heel
goed hoofdstuk. Maar daar heb je de directeur, nee maar, die is zoo onuitstaanbaar ! Werkelijk,
ik geloof, dat 't een vreemd soort meisje moet zijn, als ze geen smaak vindt in deze nieuwste
creatie van Carry van Bruggen.
Wat echter niet wegneemt, dat ik toch wel eenige bezwaren heb tegen het boek.
Het werk is even slordig geschreven als het uitgegeven is.
Ik stel me voor, dat Mevr. de Haan door 't vele vragen naar een meisjesboek wat kregel is
geworden en gezegd heeft : Nu, vooruit dan maar, als het er toch eens van komen moet, dan
maar dadelijk. En toen is ze zoo'n beetje luk-raak maar aan 't schrijven gegaan, haastig,
tusschen ander werk door, dat veel belangrijker was, en zoo is het boek geworden tot een onnevenwichtig stukje schrijverij, heel aardig voor meisjes, ik zei het al, en als ontspanningslectuur
als je niet al te nauw toeziet, maar slordig, nee maar !
Op de eerste pagina begint het al. Eerst stappen twee meisjes de coupe van 'n trein uit. En
een regel of wat verder verlaten ze de wagen nag eens, maar ze springen er nu uit.
Het heele boek door is er een van de twaalf, die Lea Schaap heet. Dat is een heel gewone
naam voor een Israelitisch meisje en alles gaat goed, tot op pag. 34 waar 't kind ineens (doch
slechts eenmaal) Eva Schaap heet ! Omdat dat niet maar een gewone schrijffout is noteer ik 'em
hier even. Haar herinnering heeft de schrijfster bier parten gespeeld .. . . Eva Schaap is al lang
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overleden. Een feit is 't dat de drukproef niet al te best is gecorrigeerd dat zie je aan allerlei
woorden. Verschillende drukfouten zijn heel eenvoudig blijven staan. Die Lea Schaap heeft de
schrijfster nog meer vreemde dingen laten doen. Op pag. 151 vertelt haar vader, een oude echt
orthodoxe Jood aan „de klas van twaalf" van de beteekenis van het Loofhuttenfeest. Maar de
goede man begaat de merkwaardige vergissing, dat ie wel van de symbolische beteekenis van de
Loofhut vertelt, maar niet van de werkelijke, de reeele ! En die symbolische beteekenis wordt
voor de werkelijke uitgegeven door de schrijfster. M.a.w. zijn beschouwingen zijn heelemaal niet
die van een orthodoxe Jood.
Lea Schaap doet mee aan een liefdadigheidsfeest, ze heeft het heel prettig, danst met 'n vriend,
geniet kortweg, en op 't einde van de avond soupeert ze ook met de heele club. Ei ! mevr. de Haan
ze soupeert ? Maar Lea is een orthodox meisje, en ze m ag daar niet mee eten ! Carry van
Bruggen is te haastig geweest, dat is nu, door die paar voorbeelden al, wel duidelijk. Ik zou
er nog kunnen bijvoegen dat de constructie van sommige zinnen ook bewijzen kunnen wat ik
betoogde, ik zou die dan aanhalen waarin gesproken wordt van dat meisje met die „fijne slanke
gelaatskleur" enz. maar dat laat ik nu maar.
Het boek is aardig, de situaties zijn vaak goed gevoeld en fijn geteekend, maar dat het zoo
P. H. M.
slordig is bederft heel wat.

De Weg tot de Werkelijkheid door Just Havelaar. N.V. van Loghum Slaterus
Uitgevers-Maatschappij. Arnhem in het jaar MCMXXVI.
Dit boek is een geestelik dagboek. Allerlei soorten onderwerpen worden er in aangeroerd.
Even een paar ervan ter illustratie. De aestheet. De winkelier. De moderne mensch. De radio.
De dynastie van de motor. Queen Victoria. De Paascheieren. De criticus. De heilige tollenaar.
Pluk den dag.
Ik mag dit boek liever dan de voorafgaande (Humanisme, De volksziel). Daar is meer de
wijsgeer aan 't woord, daar leven we in 'n ietwat schemerige wereld van humanistiese
bespiegelingen.
Hier is wel dezelfde humanitiese persoonlijkheid aan 't woord, maar hij is bier niet enkel
wijsgeer, maar bovenal mens. En daarmee leren we nog een andere kant van Havelaar kennen.
Hier is de mens, die dissoneert met de wereld rondom hem, die worstelt met z'n geloof in
het leven, in de mens, in de werkelikheid der ziel. En dat geeft aan de toon hier en daar iets
wrangs.
Hij zegt zo'n enkele keer ook lets zuurs over de orthodoxie. Maar dat kan geen kwaad, omdat
Havelaar 't eerlik meent. Ook z'n eigen vrienden verzwijgt hij de feilen niet.
Aileen wanneer hij met z'n sarcasme 't heilige raakt . . . . 't Is maar een kleinigheid, maar
voelt Havelaar zelf niet, dat 'n titel als „De drieeenheid op een zolderkamer", even hindert ?
En nu weet ik wel dat 't „geheim van 't leven de liefde is", en dat dat in even sterke mate
geldt, niet alleen tegenover mensen, maar ook tegenover boeken, en dat, als we hier niet
terstond boos weglopen, dat we dan wel begrijpen, hoe Havelaar tot zulk een titel kwam —
Maar daarom gaat 't bier toch eigenlik niet. 't Gaat er hier om, dat deze zelfde liefde ook
de schrijver kenmerken moet, dat die liefde, d.w.z. eerbied hebben moet voor anderer geestelik
bezit, en zijn medemens niet (onnodig) ergeren moet. Geen eerbied moet opofferen aan
spitsvondigheid.
Het is maar 'n kleinigheid. Voor 't overige — met behoud van elkaars standpunt — wil ik
dit boek graag aanbevelen. Havelaar's stijl lijkt sores veel op zachte wol, waarin je zo genoegelik
kunt wegzinken, maar telkens treft je bier en daar toch 'n fijne opmerking, die je aan 't denken zet.
J. H.

POL DE MONT.

Hij is nu grijs en eerbiedwaardig geworden, die „eeuwige student." Zeventig
jaar dat is de leeftijd van de sterken. En wat jaren geleden werd geschreven
door Andre de Ridder en Geert van Roosbroeck, geldt ook nu nog, misschien in
nog sterkere mate van deze fijn aristocratische figuur : „Een edele verschijning, die
denken doet aan de hoofsche gestalten der Hollandsche XVIIe eeuw, aan den
schoon-zinnelijken tijd van Hooft en BrederO. Dit nobel-gelijnd gelaat zou passen
bij den blanken plooikraag, die sierlijke gestalte den fluweelen mantel ridderlijk
dragen ; — die zacht-zinnelijke lippen zouden de rondeelen en klinkdichten heerlijk
voor luister-genegene schoonen zeggen en de klanken laten neértinkelen, en ze
langzaam smaken met een subtiel gent."
*

*

*

't Is nu al lang, zeer lang geleden, dat hij met Berten Rodenbach, droomde van
een literaire groot-wording, van verhooging, verbreeding en veredeling hunner taal
en letterkunde. Toen droomde hij van een nieuwe lyriek .... Hij wist van Gezelle's
werken en dichten ; hij wist ook van den klove tusschen dichter en yolk. Nu moest
er komen een overbrugging tusschen het Vlaamsche yolk en de Vlaamsche koppen.
In dezen tijd verscheen Waarheid en Leven ; jongelingsleven ; Rijzende sterren en
de Eerste mensch. Dat was de romantische tijd. Toen bleek zijn werk-gemakkelijkheid.
Er borrelde een spontaniteit. . . . Hij werd een volkstribuun, die over het Vlaamsche
yolk machtige geestdriftige redevoeringen met geweld heenzwaaide. Zoo werd hij
een kampvechter voor Vlaanderen. Niemand heeft met guller en misschien niet
velen hebben met nobeler gebaar, royaler het goud der levenbrengende gedachten
over Vlaanderen uitgestrooid.
*

*

*

Daar waren honger-jaren in Vlaanderen, dat alles dood lag. Dan zijn daar de
Koppen gekomen .. . . Gezelle, Conscience, Rooses, Rodenbach en Verriest, een
keurbende , en daar is gewerkt en gedicht. En in al dat opkomende, dat verbreedende werk, in die vernieuwing en herleving, daarin en daartusschen en daarboven stond Poi de Mont.
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Hij met zijn subjectieve verzen. Hij bezingt den schoonen schijn der dingen en
de weelde der malve avonden, de wonne der klaarte-klaterende morgenzon.
1k voel mij trotsch
dichters en vogels zijn
lievelingen Gods !
Daar kwamen achtereenvolgens : Gedichten, Lentesotternijen, Loreley, Fladderende Vlinders, Idyllen, Claribella, Iris en zijn krachtige persoonlijkheid, zijn
kritisch werk, zijn journalistieken arbeid, zijn luid opklinkende woorden.. .. De
levenszee bruiste in Vlaanderen en Poi de Mont sprong er midden in, dat 't klotste
en schuimde rondom hem.
*

*

*

Nog werkt hij. Nu grijsaard. Grijs geworden in een strijd, een vrijheidstrijd,
waarvan de overwinning nog nooit is behaald. Hij is nu zeventig. De leeftijd des
menschen, daarin zijn zeventig jaar of zoo wij zeer sterk zijn tachtig jaar, en ook
is het uitnemendste van zijn leven moeite geweest. Dat hij in den morgenstond
verzadiging vinde,
v. D.

CHRISTUS PAUPERUM CONSOLATOR
DOOR

J. J. VAN GEUNS,

Voor een versteende wet en wereldsch good
Boog hij zich niet. Hij heeft voor haveloozen
En uitgeworpenen partij gekozen. —
En daarom stierf hij aan 't verachte hout.
Ook thans is hij een trooster in het leed.
Vie 't laagste vielen gaat hij voor ten hoogen.
Hij kent hun lot, — die zelve moest gedoogen
Den druk van 't kruis dat in zijn schouders sneed.
Zacht is zijn zin voor zwakken en misdeelden.
Maar voor wie zich gewenden aan de weelde
Is nog zijn woord gestreng, zijn oordeel hard,
Als toen hij tot den rijken jongling zeide
Gij moet van al uw schatten leeren scheiden
Als gij mij volgen wilt met heel uw hart.

DE STREBER
DOOR

0. RUISCH.

I.
Ietwat verwezen stond de nieuweling den tuin rond te kijken, waarin de jongens,
blij 'n oogenblik los te zijn uit de schoolsche banden, schreeuwend en joelend
ronddolden. 't Leek hier we! 'n vrije boel te wezen — heel anders dan ie zich
had voorgesteld.... Vroeger, in de maatschappij, als ze hem dreigden met sturen
naar 'n gesticht, dacht ie aan cellen precies als in 'n gevangenis en 'n binnenplaats
met hooge muren, bewaakt door strenge mannen met gummistokken — dit scheen
net 'n vacantiekolonie en de jongens vertoonden al heel weinig droefenis over 't
verlies van hun vrijheid....
Wat hem wel tegenviel was, dat er zoo weinig notitie van hem werd genomen.
Toen hij daareven 't lokaal binnenkwam, midden onder schooltijd, hadden ze hem
natuurlijk erg aangekeken en scherp geluisterd naar en antwoorden op de vragen
van meneer — maar direct na de eerste begroeting ging de les gewoon door en
deden ze, alsof ie al maanden in de klas zat.... En nou stond ie in den tuin en
voelde zich als 'n kat in 'n vreemd pakhuis, doch niemand, die naar hem toekwam,
niemand, die vroeg of ie meedeed — als dat zoo door moest gaan, kon ie z'n
plezier wel op.... Zouen ze allemaal reeds zoo braaf geworden zijn, dat ze van
nieuwelingen, die nog vol slechtigheid zaten, niets wilden weten ?
Met z'n houding verlegen — uit zich-zelf 'n ander opzoeken dorst ie niet en
alleen de tuin inloopen stond ook zoo gek — leunde hij tegen de schutting en
keek naar 't spel.... 'n Gedeelte deed krijgertje, de meesten waren aan 't slagballen gegaan, de groepsleider deed ook mee — 'n gezellige vent,. . . . hem liet ie
staan voor spek en boonen, 't was toch eigenlijk geen manier.... Langzamerhand
begon Willem medelijden met zich zelf te krijgen — z'n moeder moest 'es weten
dat ie hier nou van alle menschen verlaten maar moest afwachten, wat men met
hem doen wilde.... Ze had al zoo gehuild, toen ie weg werd gebracht,....
wanneer ze er achter kwam, dat ze hem in Veenzand voor lucht aanzagen, viel

ze heelemaal van 'er stokje . . . .
'n Plotseling geschreeuw rukte hem uit z'n sombere gepeinzen. Verbaasd op-
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kijkend, zag hij de spelers allerlei woeste gebaren maken in zijn richting goeie
help, hij stond toch niet op 'n verboden plaats,.... wat bedoelden ze met hun
lawaai ? Thans heelemaal in de war, wierp hij verschrikte blikken om zich heen,
zoekend 'n plek waar hij zich rustig kon terugtrekken, maar overal leek het terrein
hem onveilig....
Ein der jongens kwam hard op hem af, zich vermannend ze zouen hem toch.
niet opeten— liep hij hem 'n paar pas tegemoet, pogend vriendelijk te glimlachen..
Doch de ontvangst was niet hartelijk....
„Zeg knul, je bent toch niet dOOf ! Hoar je niet, wat ze riepen ?"
„Nee," antwoordde Willem verbluft.
„Maak dat nou de kat wijs .. Of je 't balletje wou opgooien !"
„O", zei Willem verlicht en speurde rond.
ezel, vlak voor je voeten.... Nee, ik hoef 'em niet, naar achteren gooien,
vooruit, melk nou niet zoo...."
Willem berekende de worp, 't was 'n heel end, maar hij zou 'es toonen, dat ie
werpen kon als de beste Helaas, hij wilde het te sierlijk doen — de arm heffend,
maakte hij 'n krachtige zwaai naar voren, doch hij had het balletje niet vast genoeg
in de hand gepakt, met 'n zielig boogje viel het achter hem neer.. ..
De toeschouwers joelden laid, Willem wenschte zich ver uit de buurt, begreep
'n figuur te hebben geslagen.
„Geef mij de bal maar joggle", zei de spreker van zooeven, „m'n ouwe tante
doet het vlugger dan jij
je moet je opgeven voor de Olympische spelen, zeg.."
„W ie, ik ?".... Willem vond het zelf 'n onnoozele repliek, doch hij wist niets
beters.
„Nee, je zuster met de kromme duim, is 't nou goed ?" En terug rennend naar
z'n plaats, het ie Willem aan z'n gedachten over.
* *

't Was niks gedaan in Veenzand, tenminste niet in de afdeeling, waartoe hij
behoorde, vond Willem na 'n paar dagen.... O ja, zoo op 't eerste gezicht zou je
heel wat denken,.... 'n lollige meneer, die veel van 'n grapje hield, 'n mooie
groote tuin, waarin je zoowat al je vrije tijd doorbracht
't was volop zomer
maar op de keper beschouwd.. .. De jongens waren gewoonweg pestkoppen, zaten
hem den heelen lieven dag dwars.... Dat onnoozele ongelukje met bal-weggooien
had hem 'n hoop kwaad gedaan en toen ze daarna hoorden dat ie uit den Haag
kwam, werd het heelemaal hommeles.... Haagsche wind, Haagsche ham, Haagsche
sjiek hij kon z'n mond niet opendoen of het hagelde rondom hem van dergelijke
flauwiteiten.. .. En die lamme van Straelen zat er maar bij te grinniken, deed er
zelfs nu en dan nog 'n schepje bovenop,.... zooals van ochtend, toen hij tijdens
't schriften-uitdeelen expres bij hem z'n arm hoog ophief en 't cahier achter z'n
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rug liet vallen.... Daverend gelach natuurlijk — 'n klein kunstje voor 'n meneer
om ten koste van 'n jongen grappig te wezen, — . . succes verzekerd, de anderen
grijnsden wel.
't Lamste was echter, dat er hier zoo ellendig-veel aan sport werd gedaan, voetballen, slagballen, hardloopen, discus- en speerwerpen, je dee in je vrije uren haast
niet anders .... Nou, achter 'n lap leer 'anloopen, kon ie nog wel j'—. al vond ie er
niks aan — maar van de rest had ie geen kaas gegeten.... In den Haag vroeger,
ja,.... hij zat er in de bioscoop of liep achter de muziek van de grenadiers —
fijn bliezen die kerels — en 's zomers was ie op Scheveningen — air kon je eventjes
gappen ! — verder wist ie nog allerlei plaatsen waar je makkelijk geld in je handen
kreeg,.... doch aan sport doen ?.... Als hij centen had, kocht ie er sigaretten voor
of lord Listers,.... ging ie naar Scala of naar 'n cinema — goeje tijd, jets fijners
bestond er immers niet.... Wie liep er zich nou voor de lol in 't zweet ?....
Maar hier moest je wel, of je wou of niet.... Wanneer je 's avonds — nota bene
als er geen lessen of zooiets waren ! — 'es lekker-rustig leunen ging tegen de schutting,
dan vloog als 'n duvel meneer van Straelen op je af.... „Alto, geen gelummel,
meedoen of 'n boek pakken" — altijd tong de vent hetzelfde liedje.... Nou, van
lezen hield Willem niet, tenminste, de flauwe kost, Welke ze hier verkochten, konden
ze van hem cadeau krijgen,.... allemaal indianenboekjes, goed voor kleine jongens,
geen enkele behoorlijke detectiefroman.... Wat bleef anders over dan meedoen ?..
ja, je mocht ook nog in 't schoollokaal gaan zitten Wren, doch daar voelde je natuurlijk heelemaal niks voor.... En wee je gebeente, wanneer je niet je inspande
bij 't spel — als van Straelen in de smiezen kreeg, dat je 't wel geloofde, raakte-n-ie
onaangenaam kort aangebonden.... „Slapjassen hooren in 'n broeikas" — alweer
zoo'n vaststaande uitdrukking van hem en hij transporteerde je heel gemoedereerd
naar 'n politiekamer in gezelschap van twintig ciifersommen— —
Nee, je kon je plezier hier wel op....
* *
*

Toch, na 'n tijdje kon Willem sport doen, zonder dat de anderen hem voortdurend uitlachten.... 't Had hem menige zweetdroppel gekost en 'n groot aantal
verwenschingen was over z'n hoofd heengegaan — want in 't begin verknoeide hij
geregeld de mooiste kansen van z'n eigen partij — doch 't ging nu.... Echter,
opgenomen in de gemeenschap, thuis onder de jongens, raakte hij niet — schoon
hij er sterk z'n best voor deed.. Wat drommel, destijds in den Haag kon ie net zooveel vrinden krijgen als ie wilde en wanneer ie met 'n troep meeging, kozen ze hem
stilzwijgend tot aanvoerder.... En hier — 't leek wel of de duivel er mee speelde,
al z'n pogingen mislukten,.... hij begreep er niets van....
Eerst probeerde hij zich aan te sluiten bij de grootsten. — . 't Viel niet mee,
want z'n oude zekerheid was ie kwijt en daardoor doodsbenauwd 't verkeerd aan
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te zullen pakken.... Misschien kwam ie er in, door veel te praten over vroeger
— al zei-d-ie 'et zelf, hij had in den Haag heel wat meegemaakt — en dus stofte
hij op z'n verleden, vertelde op vertrouwelijken toon van z'n dieverijen,.. .. en ze
luisterden.... Moediger geworden door de klaarblijkelijke belangstelling, plaatste
hij knipoogend 'n schuine mop, hij kneep 'em wel, dat het uit zou lekken, maar hij
moest nu toonen, dat ie 'n kerel was.... Gelukkig, er werd — schoon ietwat schuw
— om gelachen, daarop zinspeelde hij geheimzinnig op allerlei avonturen, welke
hij met meisjes zou gehad hebben en waarover hij later wel 'es uitvoeriger praten zou. .
Toen Willem ophield te vertellen en met iets zegevierends rondkeek — ze voelden
nou toch zeker wel, dat ie geen groentje was, doch 'n duchtig door de wol geverfde
mannetjesputter — nam Henk Lamers het woord, een der meest populaire jongens
uit de groep. Allang had Willem op diens vriendschap gehoopt, tot nog toe te vergeefs, Henk bleef stag op 'n afstand en spotte hardnekkig met al z'n sportieve ongelukken. Maar nil scheen hij dan eindelijk gewonnen.
„Potdorie j6", zei hij en hij gaf Willem 'n joviale, ofschoon pijnlijke klap op de
schouder, „jij hebt heel wat meer uitgespookt dan ik.... Raai 'es waarvoor ze mij
hier gestopt hebben ? Nou ?"
Willem haalde z'n schouders op en bekende z'n onwetendheid.
„Ik vond op de straatweg 'n touwtje en dat beurde-n-ik op."
De ander keek argwanend, werd ie soms toch weer genomen ?
„'n Rit !" ging Lamers onverstoorbaar verder, „nee, je hoeft me niet met zulke
groote oogen aan te staren,.. .. ik verkoop nooit smoesjes ! nooit !.. . . Toevallig zat
'an dat touwtje 'n koe — maar dat wist ik niet.. En nou ga 'k 'n potje pillen ...."
Lachend liepen de jongens met Lamers mee, Willem alleen achterlatend. En
toen begreep deze, dat ze niets van z'n verhalen geloofden, ze hadden hem aangehoord, wijl ze toevallig niks beters wisten te doen, maar er door in hun achting
gestegen was hij niet.... Wie weet, wandelden ze nu met uitgestreken gezichten
naar van Straelen om te vertellen, wat hij gezegd had,. . .. kreeg hij nog straf
op de koop toe .... Als het eerste 't beste boertje was ie er ingevlogen,.... nou
maakten ze buiten natuurlijk lol omdat ie zich zoo fijn had laten nemen... .
Nijdig balde hij de vuist, .... o, als ie 'es gelegenheid kreeg zich te wreken op dit
tuig.. ..
* *
*

Gelukkig, hem aanbrengen deden ze toch niet.... 'n Paar dagen liep Willem
met de angst in z'n hart, dat de een of ander van Straelen zou meedeelen, waar het
gesprek over geloopen had en telkens als de man z'n naam noemde kromp ie
in-een van schrik — cachot stond op schuine moppen, dat wist ie zeker en hij was
als de dood voor brommen in 't hok — maar nee, ze mochten hem pesten, ze klikten
tenminste niet.. .. Nou, ze konden lang wachten, eer hij weer 'n mond opendeed
over z'n verleden, aan die eene keer had ie genoeg.. ..
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Toch bleef hij zinnen op 'n middel om meer populair te worden. Niet, wijl hij
z'n groepsgenooten zoo aardig vond, innerlijk haatte hij ze. Maar het kwetste voortdurend z'n trots, dat hij, die vroeger altijd de eerste viool speelde, hier zich tevreden
moest stellen met te worden geduld, hij kon het eenvoudig niet verkroppen. Dus
wierp hij het over 'n andere boeg, vernederde zich ofschoon hij inwendig kookte
— deed onderdanig tegen de jongens, omgaf vooral de invloedrijke met allerlei
vriendelijkheid.... In alles poogde hij uit te blinken, op school leerde hij tot hij er
hoofdpijn van kreeg, tijdens de sport deed hij z'n best, alsof z'n leven er van af hing.
't Lukte hem wezenlijk 'n goed voetballer te worden, in de achterhoede werd hij
'n behoorlijke kracht — toch speelde ieder oogenblik z'n zelfingenomenheid hem
weer parten. Telkens opnieuw liet ie uitkomen, dat hij zich-zelf 'n kranige vent
vond en onmiddellijk reageerden de anderen er op door snouwen en plagerijen
Vergeefs poogde hij dan door direct inbinden de gemaakte indruk te doen verdwijnen, z'n kameraden voelden instinctief, dat ie comedie speelde, zich slechts
nederig voordeed.... En dan lieten ze zonder genade hun spotwoorden weer over
hem heen gaan, of verkleinden zonder gewetenswroeging z'n onmiskenbare verdiensten, . Willem zweeg en trok zich terug in de eenzaamheid, woedend op de
Doch den volgenden dag putte hij zich uit in vriendelijkheid
geheele wereld....
tegen ernstigste belagers, zinspeelde met geen enkel woord op 't gepasseerde
van gisteren, toonde niet de minste wrok. Met onverwoestbare hoop van te zullen
slagen begon hij van voren af aan z'n positie op te bouwen en al bleef er 'n kern
van jongens, welke te winnen onmogelijk scheen, op den duur kwamen er steeds
meer, die met 'n zeker respect tegen hem opzagen.

II.
Vol interesse had van Straelen in den loop der maanden het gedrag van z'n
leerling gadegeslagen. V6Ordat de jongen in z'n groep kwam, was hij in staat gesteld
kennis te nemen van de zeer ongunstige rapporten, welke over Willem waren uitgebracht en ofschoon hij heel wel wist, dat de dossiers der verpleegden in zake
de karakterbeschrijving soms erg ver er naast waren, in dit geval achtte hij groote
voorzichtigheid plicht. De knaap stond afgeschilderd als 'n ongevoelige, brute
jongen, die 'n gansche bende van kameraden om zich vereenigd had, waarop hij
onbetwiste invloed uitoefende, voorts was hij de schrik der buurt, straatschender
eerste klas, onverbeterlijk diefachtig, terwijl z'n moeder 'n weduwe niet het
minste gezag over hem kon uitoefenen, ja hem nog dwaselijk verwende.
Van Straelen vond het 'n hoogst merkwaardig waschlijstje van alle mogelijke
ondeugden maar zelfs al was de helft ervan overdreven, dan leek het nog erg
genoeg, Toen Willem voor 't eerst in z'n klas verscheen, schrok de onderwijzer
toch min of meer : inderdaad, de jongen maakte 'n ongunstigen indruk met z'n
plompe gestalte en het breede, bol-bleeke gezicht, terwijl de groenachtige oogen
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schuw langs iemand heen keken., .. Dat bleef langen tijd van Straelen's grootste
grief tegen z'n leerling : hij dorst je nooit recht aanzien. Overigens viel het erg mee
f t brute heerschap scheen z'n vroegere overmoed in het huis van bewaring reeds te
hebben verloren, hij was beleefd, haast kruiperig... .
Ook van de onbetwiste invloed op andere jongens bleek weinig. Integendeel constateerde van Straelen, dat z'n groep zeer weinig van den nieuweling hebben moest
en expres zorgde hijzelf ervoor, dat de eerste weken zoo min mogelijk notitie van
Willem genomen werd. 't Kon volstrekt geen kwaad als de knaap 'es niet al te vlug
zich thuis voelde, moeite had met de omgeving, het leerde hem de hoog noodige
bescheidenheid. Echter, Willem bleef het zwarte schaap, ook toen de begin-periode
allang voorbij was — zoo hier en daar informeerde van Straelen eens, waar 't eigenlijk
aan lag, 't bleek dat z'n jongens de telkens voor den dag komende zelfgenoegzaamheid
van Bastiaans niet konden zetten.
Hoewel hij Willem evenmin aantrekkelijk vond, toch kreeg hij respect voor diens
wilskracht. In 't begin blonk de knaap op school volstrekt niet uit, veel verzuim had
groote gapingen in z'n kennis veroorzaakt en bovendien was z'n aanleg middelmatig. Na 'n maand ongeveer begon hij echter plotseling aan te pakken, vroeg om
extra-werk, klom 's avonds met boeken en schriften naar boven om daar nog 'n
uur verder te leeren en 't bleek niet 'n bevlieging van enkele dagen, zooals bij de
anderen zoovaak voorkwam, integendeel — hij zette door. Na 'n half jaar had
hij vrijwel z'n achterstand ingehaald, toen na gehouden proefwerk hij als nummer
twee uit de bus kwam, achtte van Straelen zich verplicht dit feit roemend te memoreeren en in de voile klas stelde hij Willem tot 'n voorbeeld van ijver en plichtsbetrachting. Maar tegelijkertijd begreep hij beter dan ooit te voren, waarom anderen
hun groepsgenoot 'n hak zetten wanneer ze konden — het schijnbaar nederig en
toch in werkelijkheid hinderlijk-triomfeerend gezicht dat de jongen onder het
pluimpje trok, ergerde hem zelfs.
Hij besloot er met Bastiaans over te praten. Denzelfden avond nog nam hij hem apart.
„Het deed me erg veel plezier, kerel, toen ik bij 't nakijken van 't proefwerk
merkte, dat iii zoo'n flink stuk ingehaald had", begon hij, zich dwingend tot vriendelij lcheid .
Willem draaide wat verlegen op z'n hakken heen en weer. TOch klonk z'n antwoord tamelijk positief.
„Ik heb ook hard gewerkt, meneer."
„Dat heb ik wel gezien jongen.... En — ben je nu erg tevreden over je zelf ?"
„Misschien was ik wel nummer 6in geweest, als ik nog beter m'n best had gedaan" — Willem keek naar den grond, toen ie dit zei.
„Je bent dus niet tevreden ?" 't Was van Straelen onmogelijk de gemoedelijke
toon vol te houden, hij sprak de laatste woorden op 'n toon, als of ie 'n standje
wilde gaan uitdeelen.
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De ander voelde de verandering. Direct antwoordde hij
„Eigenlijk wel meneer."
„Maar man, waarom begin je dan met die bescheiden smoesjes ?" zei van Straelen
heftiger dan ie wel wilde, „ik vind het heel begrijpelijk, dat jib die met leeren 'n
hoop moeite hebt, blij bent met het bereikte resultaat. Je mag dat gerust tegen
mii zeggen, zonder dat ik dan denken ga, dat je aan hoogmoedswaanzin liidt — —
Hoe bevalt het je tegenwoordig in de groep ?"
„Best meneer."
„Zoo,.... dat valt me mee.... 1k dacht, dat je nog al 'es ruzie had met die
jongens !"
„Nou ja,.... dat overkomt iedereen."
„Zeker, . . . . maar ik meende toch gemerkt te hebben, dat ze jou tamelijk veel
afbiiten — nou, laat ik het maar ronduit zeggen : eigenlijk geloof ik, dat je nu niet
bepaald erg geliefd bent hier.... Of ben ik er naist ?"
Willem haalde de schouders op. „Ze zijn jaloersch", zei hij na eenige aarzeling.
„Waarop ?"
„Omdat 'k zoo vooruit gegaan ben."
„Kom — denk je dat het dat alleen is ?"
'k Zou niet weten, wat anders.... 1k leg ze nooit 'n stroobreed in de weg.. .."
„Heb je nooit 'es bij je zelf gedacht, dat je weinige populariteit icon liggen aan
je eigenaardige manier van optreden — aan het feit bijvoorbeeld, dat haast iedere
dag Willem Bastiaans laat merken dat ie Willem Bastiaans 'n geweldig kranige kerel
vindt ?"
De ander knikte ontkennend.
„K ijk 'es jongen, vanaf het oogenblik dat jij hier in de groep kwam, heb ik vrij
nauwkeurig op je gelet.... Ik heb gezien, hoe je je alle mogelijke moeite gaf om
er bij de jongens en bij mij in te komen, .... en hoe slecht het je lukte.. —"
Plotseling snikte Willem het uit. „U heeft 66k altijd de pest 'an me gehad", zei
hij, woest met z'n hand in de oogen wrijvend, „tegen mij was U heel anders als tegen
de anderen."
„Waarde heer, begin nu niet tragisch te doen, ik ben daar zoo hopeloos ongevoelig voor.... Bovendien praat je onzin.... Weet je, wat jouw hoofdfout is?....
je vindt je zelf te belangrijk— .."
„Heelemaal niet", zei Willem dof.
„Och kom .... Zooling je in de groep bent, heb je niets anders geprobeerd, dan
je zelf naar voren te schuiven. 1k weet, dat je vroeger in den Haag gewend was ontzien, mi sschien wel bewonderd te worden. En je grootste grief — ook tegen mi.; —
is, dat we hier niet in aanbidding liggen voor Willem Bastiaans.... Integendeel —
we vinden, dat er nog heel wat aan hem verbeterd moet worden, dat ie er nog lang
niet is.. .. "
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„Dat weet ik ook wel...."
„Prachtig.... Maar doe dan eén stap verder en vecht 'es tegen je gruwelijke
pedanterie.... je hebt 'n behoorlijke dosis wilskracht, gebruik die 'es in daze
richting. En misschien kom je in de loop der jaren dan tot de conclusie, dat men
het goed met je meenen kan 66k als men je ronduit de waarheid zegt. Begrijp je
wat ik hiermee bedoel ?"
„Jawel meneer."
„Nou, doe dan voortaan niet meer alsof je hier het vreeselijk lot van door ieder
gehaat te warden, dragen moet. Zoo erg is het niet met je. a wil je met plezier
op alle mogelijke manieren helpen, jou evengoed als 'n ander."
„Dank U, meneer" — en Willem stak plotseling z'n hand uit, Welke van Straelen
overbluft drukte .... Onder 't naar huis gaan, moest hij zijns ondanks lachen,
hoewel hij 't geergerd gevoel van misschien beetgenomen te zijn niet van zich of
kon zetten.... Zou het werkelijk 'n spontaan gebaar van Bastiaans geweest zijn,
lets gemeends ? .... 't Was natuurlijk mogelijk, maar aan den anderen kant, dergelijke dingen waren voor 'n jongen merkwaardig ongewoon.... Grappig was 't in
ieder geval, dat hij daarnet zoo zoetjes de ietwat kleffe hand van Willem te drukken
stand.... hij, die voor gevoelvolle demonstraties bang was als de dood....
* *
*
Toen van Straelen de groepsdeur achter zich gesloten had, ging Willem kalm in
het schoollokaal zitten, nam 'n boek en deed alsof ie verdiept raakte in de lectuur.
Buiten speelden de jongens, maar hij voelde er niets voor mee te doen — vast
zagen ze aan z'n gezicht, dat er wat bijzonders aan de hand was geweest en hij
wilde geplaag voorkomen. Achteraf vond ie het jammer, dat ie daareven zich too
had laten gaan — é& oogenblik toen de vent zoo echt gemeen liet merken, dat ie
nech bij hem, n Och bij de jongens er in kon komen, was het hem onmogelijk zich
te beheerschen, gooide hij er uit, wat hem voor den mond kwam.... En op dit
oogenblik geloofde hij nog, dat van Straelen hem niet mocht — ook al verkocht
de man mooie praatjes van willen helpen en dergelijke.... Och kom, gedurende
den did dat ie hier zat, had ie haast geen vriendelijk woord gehoord,.... dat onnoozele pluimpje van van middag was hem al lang vergald, door wat ie daarna te
verteren kreeg....
T6ch voelde Willem — ondanks z'n nijd — eenig respect voor van Straelen,
makkelijk bedotten kon je hem niet,.... en 't bleek wel dat de vent hem leelijk
door had.... Verdikkie, .... met 'n vrindelijk gezicht waren hem daar eenige
waarheden gezegd,.... nou, vroeger in de vrijheid scholden ze hem altijd uit
voor alles wat gemeen was, dat liet je langs je kouwe kleeren glijden, desnoods
gaf je 'n groote bek terug — hier moest je slikken en „dank U" zeggen op de koop
toe.... Met herrie-maken en boos-doen schoot je immers niks op,.. .. bovendien,
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wanneer van Straelen heel gemoedelijk en met 'n blauw gezichtje eventjes vertelde
hoe-d-ie over je dacht, ja,.... dan stond je toch feitelijk 66k met je mond vol
tanden. . . . Niks prettig als er iemand vlak bij je leefde, die je zoo in de smiezen had,...
afijn, misschien werd de man, nou-d-ie eenmaal z'n gal 'es 'n keer had uitgespuwd,
wat vriendelijker .... Aan hem zou 't niet liggen, hij zou wel zorgen voortaan uit
van Straelen's vingers te blijven.. ..
III.
Van nu of aan had Willem maar 66n Joel, dat ie met onverzettelijke halsstarrigheid najaagde : allereerst in de gunst te komen bij meneer. Hij begreep, dat het
moeite zou kosten, dat hij zich buitengewoon in acht zou moeten ne men — maar
hij wilde. Met de jongens klaarde hij het wel op den duur,.... z'n moeder stuurde
vrij geregeld pakjes over, wanneer je dan gul deed en niet doodbleef op 'n stuk
chocola of 'n handvol snoepgoed, kreeg je gauw genoeg vrienden.... En de
weinigen, die hem negeeren bleven, nou ja — al vond ie 't vervelend — die moest
je dan maar in hun vet laten gaar smoren....
Geen oogenblik verslapte z'n liver — 't volgend proefwerk bracht hem van de
tweede op de eerste plaats. Zeer zorgvuldig hield hij zich buiten de geheime overtredingen zijner kameraden — vaak werd rookgerei uit 'n hoogere afdeeling gesmokkeld naar 'n lagere, wanneer dergelijke zaakjes uitkwamen, bleek Wille m
altijd er buiten te staan, dikwijls had hij er zelfs tegen gewaarschuwd.... En toch
maakte hij niet den indruk van hinderlijk-braaf te zijn, en n66it klikte hij —
toen van Straelen na 'n jaar Willem's balans opmaakte, kwam hij tot 'n inderdaad
gunstig resultaat.... Op school behoorde de iongen tot de besten, een der weinige
leerlingen, waarvan je nu 'es als onderwijzer plezier beleefde, in de gemeenschap
was hij 'n betrouwbare knaap, wien misschien alleen verweten kon worden, dat
hij wat te zichtbaar z'n best deed.... Eigenlijk was het toch bar moeilijk van 'n
verpleegde 'n behoorlijke persoonsbeschrijving te geven, ondanks alle mogelijke
tests,.. .. als van Straelen nu alles precies naging — wat wist hij dan feitelijk
van Willem ? Iedereen, die met den vent in aanraking kwam en iets kende van
z'n slechte verleden, roemde den jongen,.... en werkelijk alles wat ie aanpakte,
deed ie OM—. Op z'n herhaald verzoek opgenomen in de gestichtsfanfare,
behoorde hij in korten tijd tot de beste spelers, en zijn plotse vorderingen prikkelden de overigen weer tot intenser oefening om niet overvleugeld te worden —
de dirigent wreef z'n handen en prees Bastiaans ze6r.... En toen de oudere leden
der vereeniging gaandeweg afvielen, wijl ze 't gesticht verlieten — toen groeide
Willem's invloed, weldra was hij de ziel van 't corps en de anderen, ofschoon
nu en dan morrend, onderwierpen zich aan z'n leiding — voor geen gering deel
was 't aan zijn werken te danken, dat de fanfare bij dorpsfeesten 'es medewerking
verleenen mocht.
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Van Straelen overdacht dit alles, en nochtans liet hij 't formulier van persoonsbeschrijving oningevuld .... Binnen 'n paar dagen was er algemeene vergadering,
waarop men bespreken zou de verplaatsing van verschillende jongens uit de schoolnaar studie- of ambachtsgroepen, Willem had den wensch te kennen gegeven
opgeleid te mogen worden tot boekhouder. Voor 'n deel hing de verwezenlijking
van dit verlangen of van van Straelen's advies — ofschoon minder dan het leek.. . .
Want Willem was verstandig genoeg geweest, meer menschen dan alleen z'n 'eider
te bewerken, waar hij slechts kans zag, had hij gesproken over z'n hoop hetzelfde
yak te mogen leeren als door wijlen z'n vader uitgeoefend. Feitelijk wist ieder er
reeds alles van — en gegeven de gunstige stemming, waarin de collega's ten opzichte van Bastiaans verkeerden, stonden z'n kansen zeker goed . . . .
Weer keek van Straelen naar het blanco formulier voor hem, . . . . 't werd langzamerhand tijd, dat hij aan 't invullen en aan 't adviseeren begon, . . . . maakte
hij 't zich niet overdreven lastig ? Je kon ook te zwaar op de hand worden en al
te minutieuse zoekers van waarheid liepen kans tot bekrompen krentenwegers te
vergroeien . . .. Tenslotte had ie feiten genoeg om Willem — zonder overdrijving
— te kunnen afschilderen als 'n goede, eerlijke, veelbelovende knaap, . . . . dat,
ondanks die feiten, hij Willem steeds bleef zien, als 'n niet gave, niet eerlijke
slechts zeer eerzuchtige jongen, kon voortkomen uit 'n verkeerd aanvoelen. . . . En
op zoo iets zwevends mocht hij toch niet afgaan. Bastiaans had recht op 'n billijke
beoordeeling — bovendien, wanneer de goede daden van brave, zelfs vooraanstaande burgers een gewaardeerd werden naar de impulzen — wat bleef er dan over ?
Wie wel 'es 'n blik sloeg in eigen hart, kreeg reden te over tot schaamte — ook
als opvoeder — en leerde lets verstaan van de inderdaad wonderlijke genade van
God, dat Hij door menschen gediend wilde worden.. . . Hoevaak bestond dat
nederig dienen niet uit hoogmoedig verknoeien, ondanks de vele vrome woorden, . .
hoevaak bestond je opvoeder-zijn niet uit het laten koning kraaien van eigen haan
— al was het dan in paedagogisch dialect.
* *
*

Er werd op de algemeene vergadering lang en ernstig en grondig over de verhooging of overplaatsing der jongens gepraat — doch slechts kort over Willem.
Toen van Straelen meedeelde, dat de knaap leeren wilde voor boekhouder, wat
meebracht 'n vertoeven in de studiegroep, de afdeeling waar men groote vrijheid
en vele voorrechten genoot, was er niemand, die bezwaren opperde.
„Al wilde die jongen bij wijze van spreken opgeleid worden voor middelbaar
wiskunde", zei Martin, het hoofd van onderwijs tevens adjunct-directeur, „dan
zou 'k er nog voor zijn . . . . Ik vind het gewoonweg 'n prichtkerel —" Martin werd
zelden enthousiast, maar ditmaal was ie het hevig.. . .
„Acht U hem in staat de opleiding te kunnen volgen, meneer van Straelen?"
vroeg de directeur.
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„O ja.... Wat hij mist aan bevattingsvermogen, haalt hij in door z'n ijver .. ..
Veel begaafder jongens dan hij moesten het tegen hem afleggen...."
„Dat is waar.... Nu en wat z'n gedrag betreft zie ik geen enkele reden waarom
we hem niet bij meneer van Waveren zouden plaatsen.... integendeel, als er
een voorrechten verdient, is hij het...."
'n Algemeen gemurmel van toestemming volgde op deze woorden — even voelde
van Straelen ergernis opkriebelen omdat het voor Willem zoo gesmeerd ging, terwijl
over andere jongens, die 't misschien meer verdienden dan hij, zwaar gediscussieerd
werd.... Enfin, 't was van hem if, van Waveren moest nu maar zien, hoe hij
't met z'n Bastiaans redde....
* *
*

Met de beste voornemens bezield, betrad Willem z'n nieuwe verblijf. Eigenlijk
kneep hij hem wel 'n weinig — over het regime in de studie-groep liepen onder
de jongens de wonderlijkste verhalen.... Je kwam er met heel veel moeite in,
en lag er buitengewoon makkelijk weer uit, je had 'n berg voorrechten, maar
een domme streek deed je ze alle verliezen. En dan de meneer er van — de een
schilderde hem of als 'n ongelooflijk humeurig individu, wiens grootste genoegen
was, 'n gestichtsjongen er tusschen te nemen, onmenschelijk streng voor nieuwelingen,
alleen maar goed voor z'n vriendjes, .. .. de ander roemde hem daarentegen weer
huizenhoog, ofschoon alien toegaven, dat je voorzichtig met hem wezen moest —
nou, Willem was niet anders van plan.... Het deed hem plezier, dat ie thans me t
van Straelen niets meer te maken had, .. . . zeker, de laatste tijd liep alles op
rolletjes, o, de man was heel dragelijk geweest,..., maar toch, recht boteren tusschen hen tweeen deed het nooit.... Misschien viel van Waveren mee in 't gebruik,
in elk geval, hij zat nou in de hoogste groep van 't gesticht en zou wel zorgen, dat
ie er in bleef 66k.. ..
Ver voorzichtig gedroeg Willem zich — de eerste tijd merkte van Waveren nauwelijks, dat de jongen bestond. Met haast eerbiedige oogen keek hij als er les werd
gegeven en tegenover de oudste leerlingen, die vlak voor hun examen zaten en
dus zich voelden als bijna-heeren, was z'n houding zoowat onderdanig. Niet dat
hij ze aardig vond — in z'n hart noemde hij ze opscheppers en als ze met gewichtige gezichten en veel boeken 's avonds verdwenen in 'n politiekamer, waar
ze zwaar rookten en weinig studeerden, dan hield ie met moeite z'n gezicht effen —
maar toch benijdde hij hen. En hevig verlangde hij er naar over 'n jaar of anderhalf
net zoo te kunnen doen — ook 'n beetje minachtend naar de sommen der nieuwelingen te kijken, 66k ten aanhoore der groenen, die pas met boekhouden begonnen
waren, ernstig te boomen over de ieder jaar moeilijker examen opgaven, 66k de
ongeren te gebruiken voor allerlei kleine diensten ....
Och -- 't leven in de studie-groep was zoo kwaad niet .... Nou ja, de eerste
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tijd moest je je erg koest houden, niet te veel drukte maken, je 'n beetje achteraf
plaatsen . . .. 't kostte hem wel moeite, maar als je het deed, had je het best .. ..
Zelfs de geweldige van Waveren vond ie heel niet om zoo tegen op te kiiken,. . . .
lieve hemel, 't was heel geen vent om benauwd voor te wezen. . . . Eigenlij k voelde-n
ie voor van Straelen indertijd veel meer respect, .. . . zeker, hij was misschien minder
streng, kon oudere jongens misschien minder gauw aan omdat ie niet zoo'n groote
mond had — maar hij zag door je heen . ... Tegen Van Waveren zou je niet veel
spats maken, wiji je wist dat ie je met 'n paar spot-woorden staan liet in je hemd,
maar overigens . . . . Al die kouwe drukte van opspelen, .... dat rondloopen met
'n gezicht als 'n donderwolk, . . . . dat plotselinge uitvallen tegen 'n jongen die 'es
lets verkeerd deed, . . . . je schrok er wel 'es van en zorgde dat je uit de buurt
bleef — doch zoo heel veel indruk maakte het ten slotte niet . . . . Meestal zag je
van te voren wel, hoe het met hem stond ; als ie uit z'n humeur was, had ie 'n
Ideine rimpel tusschen z'n oogen — „hij heeft weer 'n pestbui", ging dan de waarschuwing rond. . . . Nou, daarna wist ieder uit welke hoek de wind woei en je
re kende er mee . . ..
Maar kennen, zooals van Straelen je kon, deed ie je niet . . . . Willem wist zeker,
dat er jongens uit de groep, die toch dikke vrinden met meneer waren, heel niet
deugden : ze speelden mooi weer in z'n gezicht, maar, achter z'n rug, . . . . nou !
En och, 't was toch ook eigenlijk zoo'n klein kunstje am in de geur te komen : je
moest hard werken, niet te veel toonen, dat je graag voetbalde — want daar had
ie 't land aan — en veel met hem praten over je toekomst en zoo.... Als je dan
bovendien nog 'n beetje degelijk wist te doen 66k : bijvoorbeeld lid werd van de
jongelingsvereeniging in 't gesticht, 'n beetje spaarde van je zakgeld en niet alles
verrookte, . . .. nou, dan was je 't heertje !
Gelukkig — Willem gaf niet veel om rooken, hij kreeg er hoofdpijn van, 'n enkel
sigaretje zoo nu en dan smaakte soms, maar nooit gebruikte hij er twee.... Jammer,
dat ie niet tegen 'n pijp kon, hij werd er helaas zoo misselijk van als 'n kat, als
je van degelijk sprak, dan was dat het.... Enfin, hij sloeg toch 'n behoorlijk
figuur tegenover de anderen en wat alles goed maakte : hij was ook lid van de jongelingsvereeniging, zat zelfs in 't bestuur.
Niet alleen om in de geur te komen echter. Nou ja, natuurlijk — 't stond niet
kwaad, en van Waveren — al oefende hij in dit opzicht nooit invloed op de jongens
uit — vond het prettig. Maar Willem kwam uit 'n geloovig milieu, z'n moeder was
zeer vroom, schreef hem steeds brieven vol teksten en stuurde ieder jaar 'n,
christelijke scheurkalender — ofschoon hij vroeger zich bitter weinig van de geestelijke dingen had aangetrokken en de Zondagsschool alleen maar waardeerde om
het Kerstfeest en de cent voor de zending, die hij steevast versnoepte — thins vond
hij godsdienst toch eigenlijk lets noodzakelijks . . . . De heele leiding van 't gesticht
ging hem er in voor, en dat waren alien respectabele menschen. Will em meende
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oprecht, dat het bij goed-oppassen behoorde christelijk te zijn — de jongens die
niet deugden, waren geen van alien vroom te noemen. Hij ging graag naar de
kerk, omdat de directeur mooi preekte, hij bad geregeld, omdat dit plicht was.
Wel is waar bleef veel van 't gehoorde hem onduidelijk — als de dominee sprak
van bekeering of van strijd tegen boezemzonden, dan luisterde hij wel, maar
begreep niet recht, wat z'n bidden bij voorbeeld te maken had met z'n eigen,
innerlijk Leven. Hij volbracht het, wiji het behoorde tot 'n reeks zaken, welke te
zamen den godsdienst uitmaakten — doch iets helpen tegen z'n jongens-zonden
deed het hem niet.
Geen oogenblik aarzelde hij om, direct na z'n zeventienden verjaardag, zich op
te geven als lid der jongelingsvereeniging. Eens in de week, 's Zondagsavonds, was er
vergadering, 'n niet onprettig besluit van den saaien dag, je bleef op tot tien u ur,
dronk 'n beker thee, kreeg aardige voordrachten te hooren en van tijd tot tijd ' n
interessante lezing met lichtbeelden van een der heeren. Er waren jongens, die het
er 'n droge boel vonden, . . . . 'n vent uit je klas moest je voorzitter noemen, en je
moest weer luisteren naar 'n bijbelbespreking — alsof de dominee niet iederen dag
genoeg vromigheid oplepelde — en dan al die flauwe grapjes van invloed oefenen
in 't gesticht en in de klas, niks dan huichelarij natuurlijk of zoeken in ' n goed
blaadje te komen . . . . Willem trok zich van al dit mopperen niets aan, hij vond het
er gezellig, bovendien kon je er, zonder dat het opviel, de eerste viool spelen —
de moesten toch hadden het land als ze jets doen moesten, 'n voordracht of zoo,
en waren maar al te blij als 'n ander hun baantje overnam. En Willem liet rich
graag hooren, verlegenheid kende hij niet — zoo hield hij vaak inleidingen of las
voor uit de Genestet en van Zeggelen, ernst en luim dus met overleg wisselend . .
't Duurde niet lang of z'n stage bereidwilligheid werd beloond, 'n half jaar voordragens bracht hem op de stoel van den president . . . .
Toen hij dien avond op bed lag en z'n gestichtsleven overdacht, voelde hij zich
ruimschoots tevreden. Ondanks z'n slechte begin was hij toch aardig in 't zaal
gekomen, met gerechtvaardigde trots kon hij zich thans noemen een der meest geziene jongens uit 't gesticht. Bij den directeur mocht hij 'n potje breken, van Waveren
toonde in alles, dat ie hem 'n kei van 'n kerel vond, met de jongens had ie geen
last meer, de bloei der fanfare was zijn werk, de jongelingsvereeniging wilde hem
als voorzitter en hij maakte 'n prachtkans om nog captain van 't gestichtselftal te
worden 66k . . . .
Iv.
Wat z'n afkomst betreft, behoorde Willem oorspronkelijk tot beteren stand dan
het gros der gestichtsjongens — z'n vader was boekhouder geweest op 'n groote
fabriek en nog had hij 'n oom, die 'n goede betrekking bekleedde aan 'n bank in
Rotterdam. Echter, het plotse sterven van den vader had het gezin doen achteruit
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gaan, moeder Bastiaans was te zwak om leiding te kunnen geven en 'er verkwistende
aard bracht haar al spoedig in schulden. 'n Paar maal hielp de oom, hij poogde
ook Willem op het goede pad te houden, doch de onverstandige opvoedingstactiek
van z'n schoonzuster, die door dik en dun Willem's wangedrag verontschuldigde,
verijdelde alles. Teneinde raad trok de man zich terug en ofschoon hij de veroordeeling van z'n neef voelde als 'n schande voor den eerlijken naam, dien hij droeg,
dat de dwangopvoeding den jongen onttrok aan 'n omgeving, welke hem absoluut
verloren zou doen gaan, achtte hij 'n zegen. Misschien kwam Willem op deze manier
nog terecht.
Heimelijk informeerde hij telkens naar het gedrag en de vorderingen van Willem
zonder echter met den jongen zelf contact te zoeken. Van den aanvang af luidden
de berichten gunstig — 't zei hem weinig, natuurlijk, zoo'n eersten tijd, onder
streng regiem, hield het ergste boefje zich koest.... Eerst als men rekenen mocht,
dat 'n knaap aan 'n bepaald systeem gewend was, kon men met meer recht oordeelen — daarbij, Veenzand werd bestuurd door 'n dominee, in den regel waren
predikanten onpraktische menschen, vanwege hun vak idealisten en de sfeer van 't
gesticht was orthodox-christelijk, ook al bedenkelijk, Gerrit Bastiaans vond
orthodoxen ietwat domperig en zwaar op de hand en oordeelde dat al hun gezeur
over zonde en onmacht tot goed doen, slappe suffers kweekte . . . . Van al de mooie
woorden, die de menschen gebruikten in kerk of samenkomst, ging ten slotte bitter
weinig kracht uit : z'n schoonzuster was vroom en ze had 'er gezin en 'er zoon
verknoeid, .... sommigen van z'n ambtenaren — hij was afdeelingschef — waren
vroom, ze werkten geen steek beter dan de niet-vromen ... . Eigenlijk vond ie
godsdienst alleen maar nuttig voor zwakkelingen, die niet behoorlijk konden leven
zonder 'n stok achter de deur, voor hen was God de groote boeman, die klaar stond
met hellestraf — wel, als het hielp ze met dit idee in 't spoor te houden, vooruit
dan.... Hij had er geen behoefte aan, hij wist z'n plicht te doen en fatsoenlijk
door de wereld te komen, ook al geloofde hij niet aan eeuwige verdoemenis of gelukzaligheid mitsgaders al de zonderlinge poespas, welke de dominees nog meer verkochten. Mensch-zijn in de voile beteekenis van het woord, dat was zijn godsdienst
— het overige gaf ie cadeau.
Inmiddels raakte hij toch benieuwd om eens iets te zien van de gunstige resultaten
welke men meende in Veenzand behaald te hebben. De laatste berichten luidden
dat Willem opgeleid werd voor boekhouder en met grooten ijver werkte — als
dit werkelijk waar was, als ze van het verslapte, diefachtige, lammenadige kereltje,
die hem tot wanhoop gebracht had, werkelijk nog 'n behoorlijk vakman wisten te
maken, dan konden ze ginds meer dan alleen bidden en psalmzingen en nam hij met
plezier voor dat soort vroomheid z'n hoed af.
In z'n vacantie trok hij 'n dag naar Veenzand. Hij vond, dat ie keurig ontvangen
en behandeld werd als 'n heer -- ten slotte kwam je toch eigenliik maar om 'n
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boefie op te zoeken, wie hier z'n kinderen ter opvoeding had moeten afstaan,
behoorde natuurlijk voor negenennegentig procent tot het schorriemorrie.... Enfin,
ze zagen aan hem blijkbaar, dat ie 'n behoorlijk mensch was, bovendien kenden ze
hem ook uit z'n brieven — de directeur deed hoogst hupsch en praatte gelukkig
gansch niet zalvend. En Willem viel hem zeer mee inderdaad, hier waren resultaten behaald, der vermelding waard. De jongen sprak beschaafd, was flink uit de
kluiten gegroeid en voor zoover hij 't in zoo korten tijd beoordeelen kon, degelijk
in z'n voordeel veranderd
Kranig werk, hij had er respect voor.
'n Heelen middag besteedde hij aan z'n bezoek. Willem mocht hem 't gesticht
laten zien en dit verhoogde nog z'n enthousiasme.
jongen", zei hij, toen ze weer zaten, „wil je wel gelooven, dat ik haast
jaloersch op je ben ?"
Willem trok 'n ongeloovig gezicht, maar dorst niet veel te antwoorden. Eigenlijk
was ie door deze onverwachte visite geducht in de war — z'n herinneringen aan
oom Gerrit waren niet van de prettigste, in tijden had ie niks van hem gehoord
en nu in eens dit....
„Natuurlijk, ik begrijp wel, dat je liever vrij was.... Maar anders, wat 'n leven
hier, wat 'n pracht-opleiding voor niets moest in mijn tijd hard blokken,
me ontspanning ontzeggen, me bekrimpen tot het uiterste — en jij ? Alles gebeurt
van zelf, de menschen staan de heele dag voor je klaar,.... ik vind het 'n zegen !"
„Dat is het ook, oom", zei Willem plechtig. Hij vond het maar beter, alles toe te
stemmen, ofschoon hij dien zegen nu nooit zoo erg gevoeld had.... Nog al wiedus,
dat ze hier voor je klaar stonden, ze werden er voor betaald en bovendien, hij was
hier niet op zijn verzoek neergepoot, licht dat de heeren dan hun best voor je deden.
„'k Ben blij dat je 't zoo voelt.... En nog blijer ben ik, dat ik je zoo ten goede
veranderd heb mogen aantreffen. Je vader was 'n beste, brave man, Willem, ik
't Heeft me erg veel verdriet gedaan, dat jij vroeger zoo
hield veel van hem.
verkeerd ging maar dat je nu van plan bent weer in de voetstappen van je
vader te treden, verheugt me meer dan ik zeggen kan.... Werk zoo hard als je
kunt, leer zoo veel mogelijk, alles komt je in 't leven te pas.... En dit beloof ik je
plechtig : wanneer je klaar bent en je blijft van zins als 'n eerlijk man door de
wereld te gaan, dan kun je op mijn steun rekenen."
„Dank U oom", zei Willem verheugd. Inderdaad — dit was de prettigste verrassing van den geheelen dag vrijwel zeker kon ie thans wezen na z'n examen
spoedig geplaatst te worden. oom had invloed genoeg en nu hij hem zoo gunstig
gezind bleek, zou hij de man met alle kracht te vrind houden....
„Ik zal tante Anna vertellen, dat we weer 'n neef hebben", ging Bastiaans verder,
„ook hair zal dit verheugen.... En nu jongen, ik reken er op, dat je me voortaan
geregeld schrijft, ik zal mijnerzijds eveneens voor geregelde correspondentie zorg
dragen. Je mist 'n vader — die leege plaats wil ik vervullen."
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oom praatte wel wat deftig,.... maar hij meende het best .... Willem wilde
graag op de een of andere manier z'n dankbaarheid toonen, wist alleen niet hoe —
steeds gedempt „dank U, oom" zeggen, stond zoo kaal ... .
„Dan ga ik nu heen. A weet, dat ik je in goede handen achterlaat en dat je zelf
met de beste voornemens bezield bent. . .. Doe m'n groeten aan je directeur — over
' n paar maanden kom ik je weer 'n bezoek brengen."
Willem drukte hartelijk de hem toegestoken hand en voelde er 'n rijksdaalder
in glijden. . .. Fijn, hij had net 'n nieuw voetbalbroekje noodig, dat kon ie nou
prachtig in 't dorp koopen ....
* *
*

Geregeld schreef Willem na het ontvangen bezoek aan z'n oom en hij ontving ook
steeds antwoord terug — brieven vol ernstige raadgevingen en wijze lessen, ietwat
gemaakt van stiji en met veel stadhuiswoorden, doch in 'n toon, die gemeend
klonk. Willem vond ze erg mooi en liet ze steeds aan van Waveren lezen en dan
bespraken ze samen ernstig den inhoud. Er kwam veel in voor over „den leermeesters
dankbaar zijn", over „hunnen invloed gewillig ondergaan", over „paraat worden
voor den strijd des levens",.... soms werd van Waveren er wel eens wat kriebelig
onder, maar Willem deed z66 onbevangen en toonde zich z66 ingenomen met de
lofredenen op 't gesticht, dat de groepsleider tenslotte geen enkele reden kon vinden
om den jongen te wantrouwen. Jets van de degelijkheid des ooms scheen in den
neef gevaren,.. .. hij sprak over Rotterdam alsof hij er morgen naar toe moest,
vertelde hoe hij z'n leven zou inrichten en op het programma prijkten zeer moedgevend geregeld kerkgaan, studeeren 's avond en lid worden van 'n jongemannen
vereeniging ....
Willem huichelde niet, als hij zoo sprak — ofschoon sommige jongens, die iets van
die gesprekken hoorden, het dachten. Inderdaad zag hij z'n toekomstig bestaan
vast verankerd aan kerk en godsdienst, zoo lag het veilig en je kon vooruitkomen.
't Was toch maar 'n feit — z'n eigen gestichtsleven deed niet anders dan het voortdurend bewijzen — dat iemand, die in Veenzand, z'n best deed zich naar de regelen.
— ook de godsdienstige regelen — van het huis zoo goed mogelijk te gedragen,
er voor beloond werd. De anderen mochten achter z'n rug over hem kletsen, zeggen,
dat de kat de kandelaar likt om de smeer — hij had er rondweg lak aan, ging
rustig z'n gang.... Had hij geen best leven ? Genoot hij niet alle mogelijke voorrechten ? Nam hij, met al z'n baantjes, niet 'n eerste plaats in ? Nou ja, je moest er.
wat tegenover zetten, .... je moest eerlijk blijven, 't geschonken vertrouwen niet
beschamen,.. .. 't was soms moeilijk, want je had wel 'es lust met verboden dingen
mee te doen,.. .. maar als je jezelf in bedwang hield, trok je toch steevast aan
't langste end .. .. En natuurlijk, dat je later in de maatschappij van 't zelfde Laken
'n pak aangemeten kreeg — ook daar kwam de belooning voor vroomheid en degelijkheid, ook daar hielpen ze je voort als je in alles je best deed ... .
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Als hij, in 'n rustig oogenblikje, positie van thans 'es vergeleek bij die van
'n paar jaar terug, wat 'n verschil constateerde hij dan.... Nog zag hij zich staan,
dien eersten dag in den tuin, door niemand met eenige aandacht waardig gekeurd,
och wat leek hij destijds 'n slecht leven te zullen krijgen. . En hoe was alles niet
tOen achteraf gezet, nit op 'n vooraanstaande plaats, tOen door
meegeloopen,
van Straelen gewantrouwd, nu door alien beschouwd als 'n toonbeeld van eerlijkheid.
Werkelijk, van laatste was hij eerste geworden..
* *

Intusschen werkte hij hard. Komende jaar moest ie e xamen doen en 't was voor
Willem 'n heele toer klaar te komen — de fanfare en de sport eischten mede 'n heel stuk
van z'n tijd. Het eerste wilde hij niet laten schieten, omdat het verbazend prettig
was met optochten in 't dorp mee te doen, je zag nog 'es jets anders dan 't eeuwige
gesticht, kwam er 'es echt uit en wit fijn zoo door allen voor de baas van 't zaakje
te worden aangezien ! Er ging altijd wel 'n meneer mee als geleider — maar die
liet toch de regeling aan hem over, hij bepaalde welke marschen er gespeeld
zouden worden en hij dankte voor 't applaus.... Doch het repeteeren of instudeeren van nieuwe stukken kostte heel wat wren per week, geen wonder, dat ie
tot 's avonds laat in 'n politiekamer te blokken zat ja, zoover was hij nu ook, maar
hij deed wijzer dan vorige jongens : hij verkoos alleen te zitten en voste. Slagen
moest en zou-d-ie, in Rotterdam rekenden ze er vast op, . z'n kantoorstoel stond
al klaar
Geen haar op z'n hoofd had ooit geEigenlijk was hij toch 'n reuzen-boffer....
dacht, dat z'n oom, met wien hij vroeger steeds ruzie had, zich weer opnieuw met
hem bemoeien zou. En nu was hij de dikste vrienden met hen,.... hij kreeg hartelijke brieven vol loftuitingen laatst nog een over de keurige kapstok, die hij
gestuurd had.... 'n Grappig geval — hij wend nu ginds ook nog aangezien
voor iemand, die buitengewoon handig knutselen kon, terwijl hij alleen maar had
geholpen met inwassen.... Henk Daaleman had het ding voor hem in elkaar gezet
en met snijwerk versierd, 't was 'n prachtstuk geworden,.. . nu was de vent

Natuurlijk kon hij in 'n volgende brief
bezig met 'n naaidoos voor tante Anna....
schrijven, dat hij beide voorwerpen had laten waken,.... hoewel,.... och wat
gaf het ook,.... hoe beter z'n oom van hem dacht, hoe meer voordeel het afwierp....
V.
„Dus, meneer van Waveren, U durft het aan Bastiaans met November examen
te laten doen ?"
„Gerust directeur. De vent heeft gewerkt als 'n paard en wat hij eenmaal in z'n
hoofd heeft gehamerd, vergeet hij niet meer Natuurlijk ik sta er niet voor in,
dat hij er kOmt, 'n examen blijft altijd 'n examen, maar goeje kans maakt hij zeker."
„U is dus tevreden."
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„In alle opzichten. 'k Meen dat meneer Martin hem op 'n vergadering 'es 'n prachtkerel heeft genoemd — nu, na twee jaar hem meegemaakt te hebben, durf ik het
volkomen onderschrijven. ."
„Ja, de jongen heeft buitengewoon goed opgepast . . Toch vraag ik me wel eens
af, of alles echt was .. . ."
„Hoe bedoelt U ?"
„Vond U hem nooit,.. . nu, laat ik zeggen al te braaf ?"
„'t Vie! me nooit op, nee... natuurlijk heeft ie fouten,..
hij is erg zelfingenomen, kan moeilijk hebben, dat je aanmerkingen maakt,.
hij is tamelijk eerMijns inziens bezit ie
zuchtig ook geloof ik — maar 'n huichelaar zeker niet
sterk les cidauts de ses qualit6s."
„Of les qualites de ses ddauts" zijns ondanks zei van Straelen het hardop.
Eigenlijk had ie zich heel niet in de discussie willen mengen, de periode Bastiaans
lag ver achter hem en hij was sinds dien tijd slechts heel sporadisch met den jongen
in aanraking gekomen.. . Maar toen van Waveren daareven zoo hevig zelfverzekerd
z'n oordeel zat mee te deelen, kwam de oude tegenzin weer op, vooral na de vraag
van Ds. Hoven, die toch blijkbaar jets dergelijks voelde als hij
„Went U dit, meneer van Straelen ?" vroeg de directeur.
zwijgen beter achtend, toch met grooten
Even aarzelde de aangesprokene
lust tot spreken. Maar hij moest nu wel antwoorden, al was het alleen uit beleefdheid.
„Ik stel direct voorop, directeur, dat het al twee jaar geleden is sinds ik Bastiaans
in de groep had, m'n oordeel is dus min of meer oudbakken en ten overvloede
de jongen kan veranderd ziin. . Maar, ofschoon hij ook bij mij heel goed z'n best
ik had altijd het hinderlijke
deed en eerder reden tot roemen dan tot klagen gaf
Vandaar
gevoel, dat eerzucht en berekening 'n te groote rol bij hem speelden
dat ik sprak van de qualiteiten van z'n fouten."
„U bracht toch bij z'n overplaatsing 'n heel gunstig rapport uit", zei Martin,
die 'n geheugen bezat als 'n ijzeren pot en — dikwijls ten onpleziere van menig
aanwezige uit vergaderingen van jaren her zich uitspraken herinnerde, welke
dan in flagranten strijd bleken met de tegenwoordige.
„Natuurlijk", zei van Stralen kort. „Ik sprak zooeven van 'n gevoel. Wanneer
daartegenover feiten staan, ben ik gewend, die de voorrang te geven."
„Dat begrijp ik niet", glimlachte Martin.
Van Straelen zuchte
daar had je 't gegooi door de glazen al,. . . . nu moest
ie 'n heele boom gaan opzetten....
„'t Is toch vrij duidelijk, dunkt me. Om me bij dit geval te bepalen Bastiaans
gaf me geen enkele reden tot 'n ongunstig oordeel, hij deed ijverig z'n best, werkte
goed, scheen betrouwbaar. Aileen, dwars tegen die feiten U stemt me misschien
toe, dat ik dit feiten mag noemen — in, hield ik het gevoel : het is niet gemeend,
het komt niet uit innerlijke drang voort, het is berekening, het is eerzucht. Nu meen
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ik nog steeds, dat men met z'n immers zeer subjectieve gevoel voorzichtig moet
zijn, sympathieen of antipathieen liefst heel niet moet laten spreken. Vandaar, dat
ik over 't geen ik nu — helaas — te berde bracht, tOen zweeg."
„Hoe denkt U over 't geen van Straelen zei — hebt U nooit die indruk gehad ?"
vroeg de directeur aan van Waveren.
„Nooit directeur.... Ik kreeg juist altijd 't gevoel, dat Willem bij al z'n fouten
oprecht was. 't Is natuurlijk mogelijk, dat de jongen vtheger minder gunstig zich
voordeed — in twee jaar kan veel veranderen.... Overigens is lezen in iemands
innerlijk erg moeilijk en ik zal nooit beweren, dat mijn kijk op 'n jongen de juiste is."
„Ik ook niet", zei van Straelen.
„Dan zijn we 't zooals altijd, weer wonderlijk eens, " sprak de directeur ietwat
spottend. „In ieder geval ben ik blij, dat we hier even over gepraat hebben, 't kan
voor ons 'n aansporing zijn Willem, voordat ie weggaat, nog 'es goed onder de
loupe te nemen. Ik zal een deter dagen zelf 'es met hem spreken, .... ik kreeg
gisteren weer 'n uitnoodiging voor de fanfare en dat geeft me 'n ongezochte gelegenheid 'es rustig onder vier oogen met hem te praten...."
* *
*

Den volgenden avond reeds moest Willem bij den directeur komen. De meeste,
jongens voelden zich weinig op hun gemak, wanneer ze op het bureau geroepen
werden — heel vaak kwamen daar zorgvuldig geheim gehouden overtredingen aan
het licht en bovendien was het er zoo ellendig deftig . groote stoelen, waar je in
wegzonk, 'n schrijftafel vol papieren, 'n kleed op den grond, waarover je natuurlijk
altijd struikelde. En dan de man zelf....
Maar Willem kende geen angst. Rustig klopte hij aan, vrijmoedig trad ie binnen, als een, die weet hoe 't hoort, bleef hij in correcte houding voor den schrijftafel staan.
„Ik heb je laten roepen, Willem", zei Ds. Hoven, „omdat de fanfare aanstaande
Donderdag spelen moet op het kinderfeest van de Oranjevereeniging. Hoe lijdt
je dit ?"
„Fijn directeur 1"
„Maar jullie mogen wel goed oefenen, want 6erst blaas je Knee in de optocht en
dan nog op het terrein. Jullie moet dus zorgen voor behoorlijke afwisseling — niet
alleen marschen — wordt dat niet te moeilijk ?"
„O nee, directeur. Meneer Riemelts zei laatst, dat we best 'es 'n uitvoering
konden geven, zooveel nummers kennen we."
„Zoo, da's prachtig.. .. Maar — lijdt onder al die blazerij je werk niet wat veel ?
je wou van 't najaar examen doen, is 't niet ?"
„Als U 't goed vindt, graag directeur."
„Denk je, dat je er komt ?"

...............................................
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„Dat weet ik niet, directeur, maar meneer van Waveren zei, dat ik het best
probeeren kon."
„En wat zeg jij van je zelf ? Zit je erg in de rats ?"
„'t Is 'n erg zwaar examen, directeur, en 't wordt ieder jaar moeilijker."
„Och kom — ga nu niet zeuren .. . . Bijna iedereen, die examen gaat doen klaagt
van te voren — net als jij — dat het zoo zwaar is en dat het steeds moeilijker wordt.
Als ie er dan door is, heeft ie 'n glorie extra, is ie gezakt, dan heeft ie 'n excuus extra. .
Maar jij moet er maar heelemaal over zwijgen — zoo'n onnoozel diploma-examentje... .
Honderden doen het, die overdag hard moesten werken en slechts 's avonds tijd
hadden voor studie en ze slagen. En jij kunt van 's morgens vroeg tot 's avonds
laat leeren.. .."
Willem werd wat kriebelig onder dit betoog.. .. De directeur zat daar te redeneeren alsof ie van boekhouden wonderveel verstand had en in werkelijkheid wist
ie er geen klap van .. .. 'n Diploma-examentje — jawel, makkelijk gezegd, maar als
de baas dat examentje moest doen, zakte-ie als 'n baksteen. . .. Willem dicht er
niet aan, jets te zeggen over de moeilijkheid of gemakkelijkheid van de domineesstudie — alsof er geen honderden predikanten waren ! — waarom bleef de directeur
dan ook niet van zijn vak of ?
Maar natuurlijk — zooiets kon hij als gestichtsjongen niet vertellen en dus antwoordde hij
„Meneer van Waveren zegt toch 66k, dat de opgaven ieder jaar moeilijker worden."
„Dat zal meneer zeggen, denk ik, om jou tot grooter krachtsinspanning aan te
sporen, hij zal, net als ik, bang zijn dat je zult gaan meenen, dat je al knap genoeg
bent. VrOegere jongens trokken zich de laatste maanden uit alles terug, maar jij blijft
aan alles meedoen — overschat je je zelf niet te veel ? Kosten al je liefhebberijen
je niet 'n hoop tijd, die je nu eigenlijk beter kon gebruiken ?"
Willem vond, dat de directeur 'n vervelende bui had, de man deed niks anders
als hem 'n hak zetten. En waarom bleef hem 'n raadsel . . . .
„Al m'n liefhebberijen, directeur ? Alleen de fanfare — en dat is maar twee uur
in de week. De jongelingsvereeniging telt niet mee — die vergadert 's Zondagsavonds en 's Zondags werk ik nooit."
„waarom niet ?"
Willem aarzelde even met antwoorden, hij vond dit 'n rare vraag voor 'n dominee.
Net of die niet wist, dat je op de Sabbath rust houden moest....
„Omdat je op Zondag, — U weet dat toch 66k wel, directeur !"
„Ik wil het nu 'es van jou hooren."
,,Zes dagen zult gij arbeiden, maar de zevende dag is de Sabbath des Heeren
uws Gods, dan zult gij geen werk doen", zei Willem prompt.
„Dat heb je goed uit je hoofd geleerd.. . . En wat doe je nu wel, 's Zondags ?"
„Lezen directeur, daar heb ik door-de-weeks geen tijd voor. En dan
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wandelen met de groep natuurlijk en 's avonds wat voetballen in de tuin."
„Je vindt dus, dat dat mag ?"
Willem kreeg 'n onaangenaam gevoel over zich,.... 't leek, alsof de directeur
hem zoo'n beetje voor den gek zat te houden, hij keek tenminste door z'n groote
brilleglazen op 'n manier, die den jongen niets beviel.... En wat de man met
al die vragen bedoelde mocht Joost weten, hij snapte er geen sikkepit van.... Het
maakte Willem onrustig, dit vreemde gesprek en hij raakte z'n zekerheid geheel
en al kwijt....
„Jawel directeur", zei hij na eenig zwijgen, „het is toch geen werken ?"
„Verveel je je nooit 's Zondags ?"
„Soms wel, directeur."
„Zoo — maar ook al verveel je je, leeren doe je vast niet, he ?"
„Nee directeur — dat kan ik de heele week nog doen."
„Ah, hier springt plotseling de aap uit de mouw", zei de directeur glimiacl-end.
,,Maar nu moet je me 'es even vertellen, Willem, waarom gaf je nu 66rst als reden
voor je 's Zondags niet willen werken op 'n vroomklinkend voorwendsel, terwiji het
toch in werkelijkheid daar niets mee te maken heeft ? Doe je dat nu, omdat je denkt :
daar zit 'n dominee in die groote stoel en die vindt het we! prettig, als ik 'n beetje
godsdienstig me voordoe ?"
„Daar dacht ik heel niet aan, directeur", zei Willem, terwijl hij verontwaardigdontkennend 't hoofd schudde....
„'t Lijkt er anders veel op. En weet je : ik vind 'n dergelijk optreden fataal, je
begrijpt wel wat dat vreemde woord beteekent. De laatste tijd heb ik trouwens we I
'es mëer de indruk gekregen, dat jij 'n heele boel dingen doet of nalaat, niet uit
innerlijke overtuiging, maar omdat je meent, dat wij zooiets prettig zouden vinden
en jou roemen als 'n brave kerel."
Willem was doodsbleek geworden en keek strak naar den grond.
„Weet je wat het groote gevaar is, waar je zoodoende aan bloot staat ?" ging
Ds. Hoven voort, Willem's veranderde houding niet achtend. „Dit : dat je je heele
leven niets anders gaat doen, dan 'n brave rol spelen, met andere woorden : dat je
uitgroeit tot 'n volmaakte huichelaar. Ik zeg niet — versta me goed — dat jij
dit bent, ik geloof integendeel, dat je het tot op zekere hoogte eerlijk meent, dat je
heusch dacht op deze manier het goed te doen. Maar werkelijk jongen, vrome
woorden en brave daden maken iemand nog niet tot 'n christen — 't is mOgelijk,
dat je sommige menschen er mee wint, God ziet het hart aan en Hij geeft niets om
uiterlijk gedoe .... En nu moet je niet denken, dat ik dit alles je zei, om je onaangenaam te wezen of uit lust je 'n standje te maken — als ik niet vond, dat je
in 'n heele hoop opzichten 'n fiinke kerel bent, dat was ik zoo niet opgetreden. Maar
ik vreesde wel, dat je met al je goede kwaliteiten op 'n dwaalweg verkeerde en daarom
wilde ik je waarschuwen, voor het misschien te laat was .. .."
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Willem zei niets, keek nog steeds naar den grand.
„Denk nu maar 'es rustig na over 't geen we samen besproken hebben, ik
begrijp wel, dat je op 't oogenblik liever niet verder met me praat. Of wou je nog
lets zeggen ?"
„Nee directeur", mompelde Willem.
„Nu, ga dan maar naar de groep terug. Voor de zaak van aanstaande Donderdag
zal ik verder wel zorgen. Dig Willem."
„Dag directeur", en Willem verdween.
* *
*

Van Straelen had het toch wel goed gevoeld — tenminste tot op zekere hoogte..
Ongetwiifeld zat er in Bastiaans 'n stevig stuk farizeisme en veel van en braaf heid
kwam voort uit louter utiliteits-overwegingen.... Ds. Hoven zuchtte even,
scherper dan ooit zag hij het gevaar, dat men handige aanpassing en uitwendige
gehoorzaamheid ging aanzien voor innerlijke verbetering.
(Words vervolgd).

OP VERKENNING MET LES GROTESQUES
VAN THEOPHILE GAUTIER
DOOR

M. STEVENSE.

1k heb het genoegen gesmaakt „Les Grotesques" te ontdekken in een boekenstalletje op de Dordtse Vrijdagmarkt, ernstig aangestaard door de stomme figuren
der gebroeders de Witt. Hadden die kunnen meebeleven de verguizing der genieen
waarvan Theophile gewaagt, ze hadden stellig een plaatsje gevraagd in de rij van
getrapten, vergetenen, rniskenden ! Als 'n trouvaille heb ik voor luttele centen het
boekje met het jaartal 1856, met bruingele vlekken, maar met solied papier, glad
en prettig om te bladeren — als Thdophile ben ik „un homme pour qui le monde
ext6rieur existe" — meegepakt, ontvoerd aan de vale bestaring der stenen de
Witten — Na de misschien wat ongebruikelike mededeling over de ontdekking
van het boek, wil ik de lezers van dit tijdschrift een naar ik hoop hoger genot bereiden door ze een indruk te geven van de inhoud, van de schilderachtig-rake stijl,
het onbevangen, artiestieke oordeel van de schrijver ; door met ze te beschouwen
een vervlogen tijdperk, voornamelik het einde van de zestiende en de eerste helft
van de zeventiende eeuw, groots tijdsgewricht van de franse letterkunde ; door ze
bij vernieuwing of voor het eerst kennis te laten maken met kunstenaars uit die
bloeiende, boeiende tijd. — Laat de lezer ditmaal niet in belangstelling verflauwen,
omdat het nu eens geldt schrijvers die de beoordelaar samenvat onder de kenschetsende, toch wel kernachtige naam van „Grotesques", de zonderlingen, de fantasten,
de belacheliken, de hansworsten. Denk niet dat uw aandacht verspild zij aan een
reeks van grillige grapjassen, van buitennissige paljassen, aan een groep onbekwame
rijm- of prozaverguizers, van knutselende knoeiers die aan uw oog nu ja wel kleurig
maar kakelbont zullen voorbijtrekken als opgedirkte karnavalskoningen, opgesmukte
dansers en wufte pierrots van een gemaskerd bal, of als popperige dandineske feeen
van een modeshow. Al waren ze dat — en enkelen zijn 't heus — dan geeft de
schrijver u ten antwoord : „C'est precisanent parcequ'ils sont detestables que je
m'en occupe." Juist onder de twede-rangs-dichters vindt men de meeste oorspronke-
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likheid en. . . . buitensporigheid. Moeten we de schrijver der „Grotesques" zelf

ook een plaats geven onder dezen na zijn boute bewering „Ik moet erkennen dat
ik tot over de oren genoeg heb van grote dichters, van grote genieen en ander gebroed van dat snort waar het tegenwoordig schrikbarend van wemelt, en dat ik
gaarne eens een schrijver lees die ik slecht kan vinden" ? Zoo'n uiting zou te denken
geven, als een mislukkeling ze had geschreven, maar nu niemand minder dan Theophile Gautier ze voor z'n rekening neemt, kunnen we niet met de veroordeling
„jalousie de métier" voor de dag komen. Zeker heeft de wet der tegenstellingen
gewerkt bij dit ongewoon genot. Nog een ander argument geeft Theophile : om
een tijdvak in zijn geheel te kunnen overzien moet men niet nalaten kennis te nemen
van twede- en zoveelste-rangs schrijvers, ze zijn als de schaduwen die het licht
doen uitkomen ; men moet zowel kunnen de karikaturen als de portretten, zowel
Scudery b.v. als Corneille. Met dit argument reikt Theophile de hand aan onze
jonge moderne dichter-kritikus Nijhoff die in een opstel over de gedichten van
Danser 1) zegt „later wordt het dan juist het belang van enkele „poetae minores"
hun tijdperk vertegenwoordigd te hebben. . .. Ja, ik geloof dat voor iemand die
de stroomingen en gevoelswendingen van literaire perioden wil nagaan, de kleine
dichters belangrijker zijn dan de groote, die door hun te-veel een tijdperk doen
overschatten of onrechtvaardig in de schaduw stellen."
Toch wijkt Gautier dan weer of met de bewering dat de grote dichters — hij
neemt groot hier in de betekenis van de massa voor zich winnen — enkel algemene
ideeen hebben uitgesproken, en beneden zich hebben geacht wat de mindere epigonen hebben gegeven, namelik het groteske, het alledaagse, het lelike, het gewaagde,
het in-mekaar geflanste, het spreekwoord, de dwaze metafoor. Al wie Theophile
Gautier goed kent, die zijn voorliefde kent voor in 't oog lopende kleedij, volstrekt
afwijkend van 't gewone, zijn zin voor de sprekende, pittoreske trek, zijn romantiese
grillen, verbaast zich niet dat het ongewone, het potsierlike, het buitensporige hem
onweerstaanbaar aantrekt. Daar komt nog bij dat hij zich niet altijd kan verenigen
met de klassieke aandacht voor de „reputations toutes faites", en dat men volgens
hem in Frankrijk wordt geprezen of ver acht, wat mij wel wat al te beslist klinkt.
M.i. behoort juist Gautier tot diegenen, die een reputatie van het midden genieten.
Hij is een begaafde, die meer als heraut en als onderhandelaar is opgetreden dan als
leider en heer , hij heeft de brug geslagen van het romantisme naar het realisme.
Voor ik u nu ga bezighouden met de „Grotesques" die Gautier ons laat zien,
wil ik een greep doen uit de talloze biezonderheden die hij te kust en te keur geeft,
die de biografieen en schetsen afwisselen en sieren, als tierlantijntjes geslingerd
om het hoofdtema, of wel dienst doen als omlijsting, histories - letterkundig, waarbij
telkens opduiken duidelike sympatieen en nog duideliker antipatieen. Laat ik met
9 N .RC. Avondblad 24 Jan. '25.
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het volgende beginnen. Telkens weer keert terug zijn bewondering voor Ronsard,
wat slechts pleit voor zijn smaak. Daar Theophile in de eerste plaats artiest is, moet
hij wel diepe verering hebben voor die verzenvirtuoos uit de 16e eeuw. Hij en andere
romantici hebben Ronsard opgedolven uit het stof der vergetelheid. Deze schittert
nu weer in voile glans, getuige de jongste Ronsard-herdenking. Ronsard, de lyrikus
en de ontwerper van nieuwe strofenvormen heeft bewondering en navolging gevonden bij de romantici. De techniese navolging is duidelik aan te wijzen : La
demoiselle van Gautier en Sara la baigneuse van Victor Hugo bx. hebben dezelfde
bouw als het beroemde gedicht1)
Bel aubespin verdissant,
Fleurissant,
Le long de ce beau rivage,
Tu es vestu jusqu'au bas
Des longs bras
Mine lambruche sauvage. etc.
Vergelijk hiermee La demoiselle van Gautier :
Sur la bruyere arrosee
De rosee,
Sur le buisson d'eglantier ;
Sur les ombreuses futaies ;
Sur les hales
Croissant au bord des sentiers ; etc.
Dezelfde plastiek met overeenkomstige natuurtranspositie.
Met z'n eerbied voor Ronsard hangt samen z'n bewondering voor de zestiende
eeuw. In vervoering roept hij immers uit : „Admirable seizieme sikle ! — Siecle
fecond, touffu, plantureux, oft la vie et le mouvement surabondent I" Ook dit is
een trek die hij gemeen heeft met Hugo en zijn tafelronde, het smachten naar het
verleden.
Uit de adoratie voor Ronsard vloeit voort, we hadden het niet anders verwacht,
een verachten van Malherbe en van Boileau, de moordenaars van de nagedachtenis
van de meester der minneliederen (Les Amours). Het is hier de plaats om over dit
punt de mening te laten horen van een van Frankrijk's grootste kritici, Ferdinand
Brunetiere.2) Hij verwijt Gautier geschreven te hebben „que la forte main d'Hugo
a retrouve dans l'ombre du temps la main puissance du vieux Ronsard." Want,
zegt Brunetiere, Ronsard, hoewel door de romantici als voorloper erkend, is hun
veel minder een voorbeeld geweest dan de „irrêguliers" uit het begin van de 1 7e
eeuw ; „desnoods zou ik hiervoor het bewijs vinden in zijn Grotesques", wat in
onze ogen het belang van dit boek slechts verhoogt.
1) Ronsard is de schepper van deze strofenbouw.
2) L'evolution de la poesie lyrique en France au 19me siècle Tome II p. 65 e.v.
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Brunetiere verdedigt Malherbe en Boileau, beiden dichters en beroemde kritici
(vooral de laatste) van op elkaar volgende tijdvakken, tegen de genieaal-onbesuisde
aanvallen van „le pauvre Theo". Natuurlik, Malherbe kon de nieuwe school niets
leren, hij had „tue le lyrisme". Maar „de kunst van Ronsard stond dichter bij die
van Boileau dan Boileau zelf gemeend heeft". En toch geselt deze hem in zijn Art
poétiquel) onbarmhartig en onrechtvaardig :
Ronsard, qui le (= Marot) suivit, par une autre methode,
R6glant tout, brouilla tout, fit un art a sa mode,
Et toutefois longtemps eut un heureux destin.
dais sa muse, en francois parlant grec et latin,
Vit, dans l'3ge suivant, par un regard grotesque,
Tomber de ses grands mots le faste pedantesque.
Waarop dan plotseling triomfantelik klinkt, klaroent de loftrompet voor Malherbe,2) alsof zegt een voetnoot ,,Malherbe op eeuwen van duisternis „eindelik"
een morgenstond van klaar licht heeft laten volgen ":
Enfin Malherbe vint, et, le premier en France,
Fit sentir dans les vers une juste cadence,
Tout reconnut ses lois ; et ce guide fidHe
Aux auteurs de ce temps sert encore de modele.
Dat is Theophile Gautier to erg en hij harnast zich ten aanval. De forse hand
van Hugo had voordien al slagen toegebracht :
„Et sur les bataillons d'alexandrins carres,
Je fis souffler un vent revolutionnaire.
Je mis un bonnet rouge au vieux dictionnaire.
Je fis une temp2te au fond de l'encrier, 3)
Laten we Theophile Gautier volgen in zijn Boileau-beschimping ; een bespreking,
kunnen we het niet altijd noemen. De verfoeiing boeit nochtans door het Van
Deysseliaans-hartstochtelike. Wat Boileau van Saint-Amant zegt is een „Conte
invente a plaisir" ; generaliserend volgt daar scherp op . „de meeste verzekeringen
van de beroemde kritikus missen alle grond." Daarna wordt de wetgever van de
klassieke zangberg (zo noemen hen degenen die hem waarderen) een „benepen
geest", een „hartstochtelik en dom kritikus" genoemd, een dichter „die aldoor
redeneert over verzen en rijmen en nooit over poezie. Malberbe, de heraut van
Boileau, wordt nog feller gestriemd. Hij kan het niet verkroppen dat Theophile
de Viau zo geheel vergeten is en dat de naam van Malherbe, „gezworen uitpluizer
1 ) Chant I, vers 123-130.
-) Chant I vers 130-140.
5) V. Hugo Contemplations (Reponse a un acte d'accusation).
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van diphthongen" overal met ere wordt genoemd. De letterkundige wetgever van
de tijd voorafgaande aan de grote klassieke tijd was juist Malherbe, „de droge,
taaie en langdradige Malherbe, over wie Boileau, uit 't zelfde hout gesneden,
hemelhoogprijzende verzen heeft geschreven, die ongeveer evenveel dwalingen als
lettergrepen bevatten. Malherbe is „de minst dichterlike geest die ooit heeft bestaan,
ongemeen verwaand en brutaal." Geen wonder dat Gautier gniffelt bij het lezen
van de werkelik-fijne verdediging van Theophile de Viau, de gesmade wiens zijde
hij openlik kiest :
Je ne fus jamais si superbe
Que d'oster aux vers de Malherbe
Le francois gulls nous out appris
Malherbe a tr^s bien fait, mais it a fait pour lui
J'aime sa renommee, et non pas sa legion.
Even juiste als rake opmerkingen.
Bekend is hoe in deze strijd Mathurin Regnier tegen Malherbe het vernietigende
vers heeft geschreven :
„C'est proser de la rime et rimer de la prose."
inderdaad maken Malherbe en Boileau de indruk van angstvallige beschermers
te zijn van maat- en rijmuiterlikheden, opgevat naar vaste snit. Vormdiktators
Geen begenadigde scheppende kunstenaars. Maar laten we voorzichtig zijn : veel
hebben we hun te danken, laten we ons niet blind staren op les defauts de leurs
qualités.
Is er een menselike uitspraak denkbaar, ergo een letterkundige kritiek, die niet
te apodikties, te volstrekt aandoet ? Gautier behoefde niet te vergeten, ondanks
vermeend en werkelik gepleegd onrecht aan hem geliefde geesten, dat ook „de
dichtkunst een kunst is die eigen formules en methoden heeft", un „art qui s'apprend".
Immers volgens hem zelf moet de Muze een „nauw keurslijf aantrekken". flat
wil dat anders zeggen dan d.at de vorm verzorgd moet worden, dat de inkarnatie
der gewaarwordingen en gevoelens aan wetten gebonden is , ook de ware vrijheid
heeft haar wetten. Malherbe en Boileau zouden ook in onze tijd met verrast genoegen zuivere alexandrijnen horen klinken, zeer zeker tevens met ontsteltenis
van verskunstontaarding gewagen en met Rëgnier spreken van „proser de la rime".
Laten we het hun niet euvel duiden. Tenslotte de ars poetics die naar de voorstelling van Gautier moet uitlopen op de praktijk van „l'art pour raft", is in haar
uiterste konsekwenties niet minder dwingend voor de vrijheid van de kunst en
die van de kunstenaar. Uit dien hoof de zegt Bruneti:.re dan ook eerlik voor beide
partijen „omdat Malherbe en Boileau hem waren voorgegaan, was hun les daarom
niet slechter."
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Boileau meende, natuurlik ten onrechte, voor elk tijdvak en voor elke dichtsoort
algemeen-navolgbare regels te kunnen geven. Malherbe is meer dan hij iemand
geweest met een nieuw geluid. Boileau heeft nochtans de onvergankelike verdienste
de klassieke kunst te hebben gekodificeerd, en de smaak voor meer dan een eeuw
te hebben bepaald. Maar ons nieuwere standpunt toch is anders.
Hoewel er na ons zullen komen die zullen zeggen : transeamus ad alias, menen
we toch — en Gautier zal dat voorvoeld hebben — dat dit nieuwere geluid minder
eentonig is, dat een methode wordt gepropageerd en getolereerd die in haar toepassing buigzamer en oneindig plooibaarder is. Hoor dienaangaande onze Hollandse
taalrechter Dirk Coster ') : „De waarachtige dichter zal voor de uiting van een
bepaalden gemoedstoestand zich onmiddelijk en onwillekeurig naar het maatschema
gedrongen voelen, dat aan dezen gemoedstoestand in groote trekken kan beantwoorden . . . . Tal van groote dichters hebben dezelfde maten gebruikt en toch hebben
die dichters hun eigen beweging gehad, een beweging onder duizenden herkenbaar."
De kritikus Gautier heeft ons zo vanzelf gebracht op het terrein der kritiek ; in
't biezonder op dat van de 1 7e eeuw, die tenslotte uitloopt op wat Gautier noemt
„la grande querelle", bekend ander de naam van „la querelle des anciens et des
modernes." Een strijd in grote stiil. De tegenwoordige strijd om de ontwapening
en die om het vrije vers zijn daarbij vergeleken slechts spiegelgevechten. De wederzijdse aanvoerders waren Boileau en Perrault. ') Rnelon heeft de godsvrede gebracht met z'n „Lettre a l'Akademie" — die besluit ten gunste van de ouden. Hier
is voor het eerst naar voren gekomen de vraag van de „vooruitgang", op letterkundig
terrein. En weer prijst Gautier een van zijn Grotesques, ditmaal Saint-Amant, die
er vrijere opvattingen op na dorst houden dan Boileau. Hij citeert tenminste van hem.
„il faut quelquefois rompre la mesure, afin de la diversifier autrement . . .. . . . .
je prevois qui ceux qui n'aiment que les imitations des anciens, qui en font leur
idole, qui voudraient que l'on fat servilement attaché a ne rien dire que ce qu'ils
ont dit, comme si l'esprit humain n' avait pas la liberte de produire rien de nouveau,
diront qu'ils aimeroient plus un larcin que j'aurais fait sur autruy que tout ce que
je pourrois leur donner de mon propre bien" . . . . Gautier, die dweept met SaintAmant, jubelt, dat deze zo onbevangen, zo duidelik verstaanbaar (stoutmoedig voor
die tijd zelfs) vrijheid en vooruitgang heeft durven prediken. Maar ik moet U dat
laten gevoelen met de glinsterende zegging van Th6ophile Gautier, die zo blij is,
dat z'n beschermeling „zich Hever met de eigen eenvoudige veren tooit, dan zich
opschikt met de rijk-geschakeerde vederdos van de pauw, ontleend aan Homerus
en Vergilius."
De gehele zeventiende eeuw door vinden we die voorliefde voor literaire diskussies. Naast het grote debat, hierboven genoemd, warden allerlei kleinere vragen
1) Dirk Coster. Nieuwe Geluiden p. 23 inleiding.
2) De bekende schrijver van Contes de fees = Vertellingen v. Moeder de Gans

enz.
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aan langdurige besprekingen onderworpen. De franse Akademie bespreekt de Cid
van Corneille. Chapelain, mede een der Grotesques van Gautier, wordt opgedragen
de kritiek te formuleren. In 1638 verschijnt dan ook „Sentiments de l'Acadimie sur
le Cid", een geschrift ingegeven door de naijver van Richelieu. Opgedrongen afkeuring en persoonlike bewondering trachten elkaar in evenwicht te houden. Ook
Scudery heeft Corneille's meesterwerk veroordeeld. De prozaschrijver Balzac heeft
terecht het schone erin aangewezen. Het is nu opmerkelik dat Theophile Gautier,
wars van Malherbe's en Boileau's opvattingen, en zich voegende achter de banier
der kunstvrijheid, wegloopt met dit hybridiese pamflet. Is het misschien omdat
Balzac, voor wie Gautier nu toevallig weer weinig gevoelt, onrechtvaardig geweest
is jegens zijn troetelkind Theophile de Viau ? Mijn veronderstelling lijkt boud, haast
oubollig. En toch, wordt Saint-Beuve, Frankrijk's grootste negentiende-eeuwse kritikus dan niet van soortgelijke partijdigheid beschuldigd ? En heeft men dergelike
tonen niet gehoord in de strijd Kloos—v. Eeden ? Ik vind het ditmaal jammer dat
Gautier onomwonden verklaart, dat de bewuste kritiek is „juste, d6cente et honnSte",
en dat ze de opsteller eert. Nog ergerliker en erger is dat Gautier de lamlendige
schrijver Scudery in zijn verfoeielike beschuldigingen aan 't adres van Corneille
in 't gevlei komt. Hij had dit keffen veeleer tot zwijgen moeten brengen. Maar
Gautier heeft ook te zorgen, dat zijn theorie van gevestigde reputatie's niet in 't gedrang komt (zie boven).
Een belangrijker, want omvattender strijd, was die over de „pra ciosite !"
Gautier maakt de opmerking, dat de gehele literatuur van Lodewijk XIII tot
Lodewijk XIV zich onderscheidt door een zekere „préciosite", die voortgekomen
is uit L'Astree, de ellenlange roman van Honors d'Urfe. Dat niet alleen Corneille
en Racine de invloed er van hebben ondergaan, maar zelfs Moliere „in weerwil
van zijn „Precieuses Ridicules" en hoewel hij het genie is dat 't minst op gemaaktheld gesteld is." Nu vinden we letterkundige mooidoenerij in alle perioden, maar
het merkwaardige van de voor-klassieke tijd in de franse letterkunde is het massale
optreden van het verschijnsel, het is dan als een epidemie die alle epidermen aantast.
Eigenaardig is het dat deze uiterste verfijning van zegging zich heeft geopenbaard
in een tijd waarin anderzijds een grote nuchterheid valt waar te nemen, waarin
Corneille last klinken „la raison souveraine", waarin Descartes, Pascal, Boileau,
Molihbe, een reeks van niet-sentimentele vertegenwoordigers van het franse ras
hebben geleefd, denkers en schrijvers die er een streng-logies systeem op na hebben
gehouden, waarvan de drie laatsten vooral het wapen van de spot schitterend hebben
gehanteerd. Toch vinden we een verklaring als we letten op de letterkundige salons
van die tijd, kringen waar de uiterste nauwlettendheid vanzelf leidde tot pose, tot
onnatuurlikheid, en op de toen bestaande verhoudingen, ik bedoel de afstand tussenn
schrijvers en grands seigneurs de positie van de grote schrijvers ook ten opzichte
van het hof, van de koning, in 't biezonder van Lodewijk XIV, de Zonnekoning,
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wiens aureool men niet ongestraft aanschouwde. De salons, in hun ijver, om schrijvers
en hogere standen met elkaar in aanraking te brengen, hebben de toon te sterk aangezet en de taal geweld aangedaan. Inderdaad zijn er bij Corneille en Racine duidelike sporen van het precieuse, maar hun werk wordt er niet door bepaald en er allerminst door bedorven. En pleit het niet voor de scherpe blik en de gedurfde daad
tevens van Moliere om in de omlijsting van zijn tijd, tijd waarvan hij een ontaarding
duchtte van de franse taal, bressen te slaan, waardoor uitzichten werden geopend
op redding in het natuurlike ? Eigenlik zijn er vanaf het begin der grote eeuw
voortdurend twee stromingen, in wezen zeer verschillend, die parallel gaan : die
we kunnen noemen de heroiese en de realistiese, de laatste eindigend in het komiese
en in het burleske, waarvan de heroiese, zich voortzettend onder Lodewijk XIII
(waarvan de taal door Gautier met een opstapeling van adjektieven genoemd wordt
„bekoorlik, gekleurd, naief, krachtig, vrij, helloes, fantasties, elegant en grotesk")
als reaktie op de zestiende eeuwse gauloiserie, uitloopt op het klassieke treurspel
van Corneille en Racine, de Art podtique van Boileau en op het gebied der plastiek
op de art Louis XIV, die zoals Gautier het noemt is een „art magnifique, grandiose,
solennel", maar . en nu komt het voorbehoud „een kunst die spoedig verveelt".
En die kunst is G. te gemaakt, te bedacht, te evenwichtig ; hij drukt dit heel oorspronkelik uit door ze te vergelijken met „de onberispelike bomenrijen die wedijveren in strakheid met de pruisiese landweer." De realistiese nevenstroom heeft
een bedding gevonden in de romans van Charles Sorel, Furetiire en van Paul
Scarron. Zij parodieren de idealistiese voortbrengselen. Van die narrige bent is
Paul Scarron de Homerus. Nu stelt Gautier biezonder belang in deze soort schrijvers,
„omdat we bij hen trekken vinden die het brede penseel van groter schrijvers veronachtzaamd heeft." Volgens hem kon het niet uitblijven of de „fijne, spottende franse
geest, die altijd een geheime hang naar het groteske heeft gehad" moest stof tot
spot vinden in het statige, klassieke gebaar. Ge voelt in die oneerbiedige bejegening
zou ik haast zeggen van de grote eeuw een eigen toon, de taal van de romantikus
met het „rode vest". Vele geslachten hebben hun bewondering uitgesproken voor
die gulden tijd. Gautier durft in de kontramine zijn. Hij bewijst er overigens alleen
maar mee dat de gesmade „onbescheidenheid" ziiner bentgenoten uit vroeger eeuwen,
en hij geeft daarvan voorbeelden, ook hem erfelik aangetast heeft. Nadat Gautier het
al te gemakkelik aanvaarden van geschenken heeft afgekeurd, in 't biezonder naar
aanleiding van het feit dat Colletet van een aartsbisschop een prachtige zilveren Apollo
als beloning heeft gekregen voor een hymne die hij geschreven had over „de onbevlekte ontvangenis van de maagd", terwijl hij daarbij de volgende regels citeert
„Il semble que le dieu dont je recois l'image
Vienne animer déjàles tableaux que je peins.
Preat, je n'aurai plus une fureur vulgaire,
Puisqu' Apollon m' 6chauffe aussi Bien qu it m'eclaire."

114

OP VERKENNING MET LES GROTESQUES

geeft hij z'n overpeinzingen ten beste over „le paganisme de ran a cette epoqu?."
Hij vindt in de voortbrengselen van die tijd een voortdurende vermenging van de
olympus en het paradijs. Het is wel waarschijnlik dat hij er voornamelik de plastiese kunst mee bedoelt immers hij zegt : „naar den vorm was men geheel en al
heidens geworden door steeds goden te zien in tuinen, verzen en nissen." En moet
dan z'n uitspraak dat menig eerzaam burger vloeiend de namen der twaalf grote
goden kon opzeggen maar heel beteuterd geweest zou zijn wanneer hij bij een
of andere doopplechtigheid zijn Credo had moeten uitspreken", opgevat worden
als een geestige vergelijking, als scherpe scherts of als een heuse, rake typering ?
Het is wel sterk, in de middeleeuwen zag men op vele plaatsen (pleinen, straten),
madonnabeelden, kruisen, heiligenbeelden, nog geen twee eeuwen later verdrongen
door nimfen, venussen, beelden van Pan, Bacchus en Mercurius. Dat alles in de
na-renaissancistiese tijd. Gautier besluit verstrekkend : De „artistes" uit de 16e
en 17e eeuw waren echte gedoopte heidenen en hebben veel bijgedragen tot de vat
van het katholicisme en Voltaire had na hen niet veel meer te doen."
Wij merken hieruit dat Gautier tegenover elkaar stelt de middeleeuwen en de
klassieke tijd. Inderdaad staat daarin tegenover elkaar katholiek-religieuse inspiratie
en een stiil geent op de stam van helleense en latijnse beschaving. De motieven,
zoeven genoemd in de beeldhouwkunst, wijzen op die tegenstelling op dit kunstt errein. Ruw gesproken vinden we dit kontrast ook op literair gebied. Maar de
bewering dat de onmiddellik-n amiddeleeuwse letterkunde paganisties is, kan bezwaarlik als kenmerkend aforisme worden gehandhaafd.
Aangaande de bouwkunst vindt men in Ernst Wickenhagen !) „Gegen die mitte
des 16. Jahrhunderts tritt Paris im Vordergrund. Der Stil der franzOsischen Hochrenaissance mit seinen italienisch-antiken Formen verdrangt die Gotik." Pierre
Puget (1622— 1694) geeft de beelden van Alexander en Diogenes en Milo uit
Kroton. Over de schilderkunst vinden we 2) „Die herrschende Richtung (17e eeuw)
ist die klassizistische, und die meisten Kanstler betrachten Rom und Italien als
ihre wahre Heimat." Nicolas Poussin (1594-1665) „hat seine Stoffe aus der Bibel,
der Mythologie und der alien Geschichte in die edlen Formen der Alten gekleidet."
Hij ontleent de stoffering voor zijn landschappen aan de klassieke oudheid of uit de
Bijbel. In het Louvre hangt van hem een gesidealiseerd landschap met een Orpheus
op de voorgrond.
Dit wijst dus wel op vermenging van kristelike en heidense motieven. Chateaubriand in zijn Genie du Christianisme, na te hebben gekonstateerd, dat de kristelike
Godsdienst tegen de 13e eeuw eindelik het koor der Muzen weerbracht, zegt van de
eeuw van Lodewijk XIV juist, dat ze misschien de enige is die op bouwkunstig gebled het volmaakte evenwicht heeft bereikt (Wtel des Invalides) ; van Versailles,
1) Ernst Wickenhagen. Geschichte der Kunst. bl. 71 vgll.
2) Ernst Wickenhagen. Geschichte der Kunst. 1..1. 245.
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dat het in zich heeft geborgen „les pompes de 1'5ge religieux de la France". Emile
Faguet 1) evenwel laat gevoelen dat we voorzichtig moeten zijn met de uitspraken
van Chateaubriand, omdat hij bevooroordeeld te werk gaat. Omdat hij kristen is,
weert hij de mythologie uit het kunstwerk, in tegenstelling met Boileau, die, omdat
hij kristen is, het kristendom niet wil in de literatuur :
De la foi d'un chr6tien les mysteres terribles
D'ornements 6gay6s ne sont point susceptibles")
De klassieken onderscheidden nu eenmaal enerzijds l'art, die zijn sappen ontleende aan de oudheid met Homerus voorop, anderzijds le vrai, dat uit God komt,
dat we brengen in ons denken en doen, maar dat nochtans geen stof biedt voor de
kunst. En toch . . . . de klassieken tellen in hun gelederen Pascal, Bossuet, Fenelon.
Corneille schreef Polyeucte, een kristelik treurspel ; Racine gaf Phedre, Athalie en
Esther. De werken dezer schrijvers zijn gedrenkt met de kristelike moraal. Daarnaast bestaat de andere, gevoed met paganistiese elementen. En daarin heeft Gautier
goed gezien, wellicht juister gezien — plasties gesproken — dan Chateaubriand,
die dichterliker, maar op dit terrein ook eenzijdiger gevoelt.
Wij hebben nu de rappe, vage, kontoeren getrokken van het tijdvak, waaraan
Gautier zijn Grotesques heeft ontleend, en dat gevat is tussen de Renaissance en de
klassieke tijd, een tijdvak van voortzetting en voorbereiding, van na- en voortbloei,
van traditie hoofdzakelik, beschenen door de flambouw van Ronsard's talent, en
waarop Boileau definitief het stempel heeft gedrukt ; een tijdvak van grote, onsterfelike figuren waarbij het in de schaduw staan haast aantrekkelik mag warden genoemd. Waar nu boekdelen zijn geschreven over Corneille, Racine, Moliere enz.,
zodat het soms lijkt alsof er in die tijd geen andere „mensen" hebben geleefd, is het
sympatiek, is het aantrekkelik dat Gautier er als een letterkundige hyena — hij noemt,
dat zelf zo — op uitgegaan is om dichterlijken op te graven en te besnuffelen, m.a.w.
om zich het versmade dezer wereld aan te trekken en eventueel recht te zetten wat
door verguizing is omgegooid, te laten staan wat eenmaal stond .. .. en eerlikheidshalve ook wei eens om te gooien, in casu trachten om te gooien wat fier overeind
staat, en zelfs laat Gautier in zijn altruistiese bemoeiingen soms liggen wat ligt.
Laten we hem volgen op zijn ontdekkingstocht.
II.
Indien Gautier zich in zijn Grotesques uitsluitend bemoeid had met minderwaardige schrijvers, totaal onbekend aan het grote publiek, zouden ze zeker onze
aandacht niet zijn waard geweest. Maar behalve de vele algemene gezichtspunten
die Gautier aan de orde stelt op zijn originele manier, zoals ik U dat al liet merken
in het voorafgaande, neemt hij ander z'n veelkleurige loupe een erkend groat dichter,
1 ) Emile Faguet. Etudes sur le 19e siècle. Chateaubriand 27. vgll.
9 Art Poitique Chant III vers 199-200.
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n.l. Francois Villon ; twee miskende genieen Theophile de Viau en Saint-Arrant ;
Chapelain, George de Scudery, Cyrano de Bergerac en Paul Scarron, die deel uitmaken van de franse literatuur en wier namen in iedere volledige letterkundige geschiedenis van Frankrijk dienen voor te komen ; Colletet, een der eerste leden van de
Academie francaise, gans niet van talent ontbloot en tenslotte Scalion de Virbluneau,
een onbekendheid en Le Pere Pierre de Saint-Louis, een belachelikheid. Dit is een
bonte stoet. Gautier heeft ze niet in de boven aangegeven volgorde van belangrijkheid
behandeld. Z'n volgorde is min of meer chronologies. Voor de rangschikking naar
waardering zorgt hij overigens zelf wel.
Als men deze rij namen ziet, is wel de eerste vraag die zich aan ons opdringt,
waarom zij de gemeenschappelike benaming van Grotesques dragen. Immers wat
een verschil in wezen en in waarde ! Teruggaande van Le Pre Pierre de Saint-Louis
tot Villon wordt onze aanvankelike verwondering over de titels steeds sterker. Hoe toch
ter wereld komen deze beiden in elkaars gezelschap? Villon de grootste dichter van zijn
tijd, de andere een volslagen duisterling. In het woord grotesk overheerst, hoe men het
ook vertolke, het ongunstige element. Fantasties is te mooi voor de minsten, grillig
te lelik voor de besten. Laten we zeggen dat ze alien iets buitennissigs hebben
vertoond, gradueel verschillend en bovendien de een meer in zijn gedragingen, de
ander meer in zijn dichterlike openbaringen. Het zo te zeggen bevredigt mij het
meest, aangezien m'n persoonlike opvatting over die Grotesques enigszins afwijkt
van die van Gautier.

(Wordt vervolgd).

EEN VAN DE ONZEN
DOOR

J. VAN HAM.
Feesten van 't jaar, door W. A. P. S mit.
U.M. Holland, Amsterdam 1927.
Meermalen is de klacht geuit, dat er in onze kring een droevig tekort is aan
goede poezie. We hebben vooral zo weinig, dat we regelrecht het onze mogen
noemen. We hebben Willem de Mirode, die reeds een naam had, voor ons tijdschrift
begon, ja voor hij onze medewerker was in Opgang, en die bovendien slechts een
klein deel van zijn oeuvre bij ons publiceert. Van Geraert van Suylesteyn en E.L.S.
wier verzen we gaarne plaatsten, merken we tegenwoordig niet veel meer. Wapenaar
heeft een schaarse produktie. We plaatsten enkele gedichten van Hel. Swarth,
J. J. van Geuns, Martien Beversluis, Bij het vele wat zij schreven, is het weinige
dat wij plaatsten, zo nietig, dat het ons niet het recht verleent, hen een van de
onzen te noemen. We hebben de frisse, jonge verzen van Jan H. de Groot, wiens
poezie een dieper toon begint te krijgen. Verder zijn er verschillende anderen van
wie we een enkel gedicht konden opnemen ; de meesten daarvan zijn aarzelende
jongeren, die nog tasten naar hun kunst, die slechts zo nu en dan iets bereiken,
dat meer is dan een poging. Dankbaar zijn we voor alles, wat we konden opnemen,
maar toch — als redaktielid beleeft men pas zijn voile vreugde aan iemand wiens
talent men zich bijna geheel in eigen kring heeft zien ontwikkelen en die van het
begin of zijn verzen zonder te veel aarzeling schreef. Dit geldt grotendeels voor het
werk van Smit, waarom ik persoonlik veel sympatie heb voor zijn werk. Dat zou
natuurlik niet kunnen, als het niet ook andere verdiensten in zich borg. Met persoonlike sympatie voor de dichter komt men bij de waardering van een vers niet ver.
Er is in de poezie van Smit geen pose, ze verbergt niets, ze ligt eerlik en open
in klare eenvoud. Als men zijn gedichten leest, is het niet moeilik zich een voorstelling van het innerlik Leven van deze jonge dichter te vormen. Zijn geloof is
Been aangenomen houding, ook niet een door heftige strijd gewonnen bezit, maar
een stille adoratie. Zijn liefde is geen heftige passie, maar een zoet geheim. zijn
ritme is dan ook weinig bewogen en van grote gelijkmatigheid. De statige gang der
jamben wordt nergens verbroken. Soms wordt men daar wel eens even wrevelig
onder. Het lied van Kerstdag, Goede Vrijdag en Pasen op de zelfde melodie.
Toch zou het onzuiver zijn geweest, als het anders was. Smit toch staat tegenover
al deze Feesten van 't jaar gelijk, n.l. in stilheid, in vrome aanbidding. Deze tere
nadering tot het heilige spreekt al dadelik heel sterk in de Toewijding, eindigend
en beginnend met de woorden: 0, God, -- o wij aanbidden U --
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Bij het Kerstfeest waait de wind het geluid van de Kerstklokken over het land
,zoover de wereld openleit...."
Tot alles is vervuld van klank
En tot in ieder harte beeft
Het groot geluk, in grooten dank,
Dat God zoo lief de wereld heeft....
Zo moet ook wel op de aanbidding der wijzen een persoonlik, weer direkt ove rbrengen in 't heden volgen :
Zoo, in de armoe onzer ziel,
Zijt gij gebogen onverwacht,
En 't licht, dat rond Uw hoofdjen vie!
Staat als een ster in onzen nacht.
Goede Vrijclag — dat wij uit onze vorige jaargang reeds kennen — en dat van
het lijden van Christus slechts in een paar beelden, zij het dan ook sterke beelden,
spreekt — eindigt met een aanbidding.
In Paschen durft de dichter het grote geluk der upstanding niet te aanvaarden.
Aarzelend en twijfelend staat hij tegenover die heerlike openbaring van nieuw leven.
Het is te veel en te groat en inplaats van de juichtoon klinkt het stale gebed.
Bij Hemelvaart voeren de Engelen, die „als witte wolken" zijn gedaald, Jezus
niet in de stralende heerlikheid, maar zachter en stiller
— tot den zachten schijn
Van het onnoemelijke Licht.
Waar Engelen gebogen zijn
Hun vleugels vouwend voor 't gezicht.
In Pinksteren is angstige dreiging, hier en daar een fel geluid, maar de dichter
plaatst zich uit de wanhoop in de stilte :
Wij bidden bevend dit alleen,
Wat duizelend ons hart bezint :
Maak Gij de duizenden tot den,
Ut omnes, omnes unum sent.
Zijn Sluiting is een dankgebed.
Er is lets weldadigs in deze stille, mystieke sfeer der aanbidding, ook lets eentonigs. In 't algemeen is de kunst van Smit nog wat beperkt, ook in uiterlike
middelen. Een zekere eenvormigheid valt niet te ontkennen, maar ze is eerlik en
zuiver, van een zoete melodie en rijk aan mooi gegrepen beelden. We verwachten
dan ook in de toekomst nog veel van hem.
De gedichten zijn door de Maatschappij Holland keurig uitgegeven, gedrukt door
C. Nijpels op de eigen persen van Leiter-Nijpels te Maastricht met de Grotiusletter en initialen van S. H. de Roos. Veertig exemplaren werden gedrukt op geschept papier.

HERMANN LON'S')
Mummelman.
Op de Bergwei.
De Kraaienhut.
Heidevolk.
De Wulpen roepen.
Nu 't Lente wordt, en het voorjaar wonderen werkt, nu komen weer oude verlangens
naar voren. Nu de natuur, de menschen, de dieren des velds en de vogelen des hemels
weten dat de nieuwe Lente komt, nu komt ook dat levende verlangen en het onverklaarbaar jeugdige over alles, dat den mensch blijde levensvolharding en
dankbare levenslust schenkt.
De mensch gaat uit en overziet zijn weelde, en de lust tot weten ontwaakt.
Ik grijp in 't voorjaar gewoonlijk naar dezelfde werken. Heimans en Thijsse,
William Long, Mol, de Stoppelaar en, o ja, mijn nieuwe vriend Herman LOns . . ..
Nog altijd moet ik over dezen vriend schrijven.
Had ik ooit een beteren tijd kunnen afwachten ?
Kom ik niet op den juisten tijd, nu 't verlangen in de natuur zelf is opgestaan
en 't jonge leven om aandacht roept ?
Hermann LOns leeft niet meer, in de sombere oorlog in 1914, toen de wereld
beschadigd is, vond men hem op het slagveld bij Loivre, tusschen het MarneAisne kanaal en Villers-Franqueux.
Uit een inleiding die de heer A. L. Broer schreef bij het tweede deel
in deze pracht-serie, neem ik iets over, om U het leven van dezen dichter te
doen weten.
„In 1866 in Kultn, een stadje in West-Pruisen geboren, bezocht LOns het gymnasium
en de Munstersche universiteit. Speciaal op ZoOlogie legde hij zich toe en reeds in,
zijn gymnasium jaren, meer nog in zijn studententijd, heeft hij waardevolle wetenschappeliike arbeid geleverd.
Maar dorre studeerkamerarbeid en droge systematiek beviel hem toch niet duurzaam, uit stof en engheid van studiecel en collegebanken riep de lokkende stem van
de vrije natuur hem weg oni uit eigen aanschouwing en beleving iets van haar
groote geheimen te leeren verstaan.
1 ) Uitg. A. G. Schoonderbeek, Laren.
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Daar hem de middelen ontbraken om al zijn tijd te kunnen wijden aan jagen
en zwerven in de verre velden, nam hij gaarne de hem aangeboden gelegenheid aan
om als medewerker aan het Hannoversch Dagblad zich een positie te verschaffen,
die hem een geldelijk onbezorgd bestaan bood en hem tevens genoeg vrije tijd liet
voor zijn zwerftochten.
Voor en na verschijnen nu in grooten getale artikelen, natuurschetsen, novellent
gedichten, die weldra gebundeld, al ras geestdriftige lezers vonden...
Het kan bevreemding wekken, dat iemand die zoo boeiend en zoo geestig vaak
uit het wonderboek der natuur vertellen kan, die in de dorpsherberg de boeren
en in de stad zijn vrienden zoozeer aan zich te binden wist door zijn verhalen vol
humor en scherts, in wezen, vooral later, zulk een somber en aan het leven vertwijfeld man kon zijn. De ondergrond van zijn natuur moet wel zoo zijn geweest,
uiterlijke omstandigheden hebben daartoe niet weinig bijgedragen.. "
Midden in zijn zwerftochten over de heide bereikte hem het bericht van het
uitbreken van den wereldoorlog....
In 1914 is hij gevallen.
't Zijn dierenboeken. Alles wat vliegt of loopt, fladdert of huppelt, zingt of roept
is met een zeer nauwkeurige maar nog meer met een aandachtige liefde bewonderd
en weergegeven. Maar boven dit alles is er bij LOns toch nog jets anders, jets
geheel eigens dat zijn boeken en verhalen doet groot zijn. Omdat hij een dichter is.
Daar is in deze boeken meer dan een gezellige groepeering van eigenschappen
en kenmerken en gewoonten van de dieren in hun vrijstaat. Iets anders dan een
jagers-roes, meer een grenzelooze bewondering, haast vereering van al het geschapene.
Over enkele dieren raakt hij niet uitgeschreven; de Kor-haan van de heide, „baldert"
door heel de boeken-reeks, en Mummelmans familie is in voortdurende belangstelling
met een haast menschelijke deelneming.
Daar komt uit de verhalen een zon en een leven, een lente en een geluk, een
zang en een lach die ons arme stad-menschen heim-wee veroorzaken. Terwijl toch
oak weer het sombere en moedelooze door veel verhalen trilt, en de weemoed
en eenzaamheid zelfs tegen de verlaten hei uitkomt.
Maar dan plots breekt weer de zon door en zaait een gouden glans over de aarde.
Dan hoor ik het jodelen van den leeuwerik, en zie ik de kluchtige sprongen van
hags en konijn, ik weet nu de verliefdheden van den reebok en de zorgen van kraaien
en spreeuwenfamilie.
Blijf niet thuis nu de Lente komt. Grijp naar de boeken van LOns en de natuur
komt tot U en vetkwikt 't hart.
v. D.

BOEKBESPREKING.

Albrecht Diirer en de Reformatie, door Dr. R. Miedema. N.V. Uitgevers
Mij. „De Tijdstroom", Huis ter Heide. MCMXXVI.
Het is slechts bij uitzondering, als in ons tijdschrift even buiten het terrein van de literatuur
getreden wordt. Tot heden is ons tijdschrift naar onze mening er niet door gediend, al we ons
tijdschrift in zijn betrekkelik nog kleine omvang zouden gaan open stellen voor een meer algerneen doel. Het terrein der literaire kunst is ook breed genoeg op zichzelf om ook bij uitbreiding deze beperking te wettigen. Het onderwerp van deze studie en de voortreffelike uitvoering, zowel wetenschappelik in de tekst als typografies in de platen, mag onze uitzondering
voor dit werk verklaren.
In dit werk wordt Diirer als kind van de reformatie en als schepper van veel, wat de Reformatie
beter kan doen verstaan, beschreven. Dat het leven van een kunstenaar en zijn kunst een zijn,
en dat men uit het leven van de kunstenaar zijn werk, en uit zijn werk de kunstenaar leert
verstaan, dat leert ons deze biogafiese toelichting bij een aantal van de mooiste werken van Diirer.
v. H.

Koning Oidipoes. Drama van Sofokles, in Nederlandsche verzen overgebracht
door P. C. Boutens. Mij. voor goede en goedkoope Lectuur. Tooneelbibliotheek 1926.
Maar weinigen kunnen klassiek werk vertalen als Boutens, met zo zuiver aanvoelen van elke
kleurschakering der woorden, zo nauwkeurig, en zo goed van klank. Het enige wat misschien
als bezwaar tegen Boutens' vertalingen zou zijn in te brengen, is dat hij in zijn pogen oni voor
typies-Griekse woordkombinaties equivalenten te fabriceren in onze taal sons te ver gaat. In
zeker opzicht zijn deze vondsten een deel van het bewonderenswaardige van zijn werk, aan de
andere kant bemoeilikt dat soms het verstaan en geeft het jets gemaniereerds aan sommige
zinnen. Overigens valt deze vertaling niet anders dan te loven.
v. H.

De betooverde tuin, door Ida Heyermans. N.V. Uitgeversmaatschappij „De
Tijdstroom" Huis ter Heide.
Een bundel opstellen „Over opvoeders en kinderen" van de bekende pedagoge en schrijfster.
v. H.

Door tijd en ruimte, door Dr. J. L. Snethlage.
Prikkeldraad van H. Bakes. Uitgaven van de N.V. Uitgeversmaatschappij „De
Tijdstroom" Huis ter Heide 1927.
Het vrijzinnig Protestantisme, door Dr. K. F. Proost en G. Horreiis de Haas.
N.V. Uitgeversmaatschappij „De Wachttoren" Huis ter Heide 1926.
Een drietal modern-theologiese geschriften.

v. H.
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De Kluchten, van Gerbrand Adriaensz. Bredero, met een inleiding, aantekeningen. en een woordenlijst uitgegeven door Dr. A. A. van Rijnbach. H. J. Paris,
Amsterdam, MCMXXVI.
Wanneer een klucht als Bredero's Klucht van den Molenaer in onze tijd voor 't eerst verscheen
of werd gespeeld, geloof ik, dat de kritiek eenstemrnig deze beschrijving van dierlike lust als
een te vergaand realisme zou veroordelen. Tegenover Bredero oordelen we zachter. Terecht,
als we zien hoe de 17e eeuwse opvattingen van kiesheid zijn, hoe ver ook andere kluchtschrijvers,
en zelfs mannen als Hoof t, vooral Cats en Huyghens durfden gaan. Toch ook maar gedeeltelik
terecht, daar de kritiek op deze „losheid" ook in de 17e eeuw reeds klonk.
De kluchten van Bredero zijn door de belangstelling voor Moortje en De Spaense Brabander,
vooral voor de laatste, niet zo bekend. De in veel opzichten zo alleraardigste Klucht van de koe
misschien nog het best.
Toch is de voile Bredero der blijspelen reeds in deze kluchten aanwezig. Het fel waargenomen
leven, de rake dialogen, de grote afwisseling der taferelen, zijn liefde voor het lagere Amsterdamse
yolk, ook zijn platte aardigheden, zijn belangstelling voor minderwaardige, vooral ruw-erotiese
tiepen.
Zijn zin voor het komiese van de twist, van het bedrog, van het vieze geeft dat alles overvloedig en met een talent als niet overtroffen is.
Dat dit alles door Bredero zou geschreven zijn als „een spiegel", „om te leven", zoals men
toen zo graag ter verontschuldiging, ter outlasting van 't geweten, zei, zoals ook zijn uitgever
van der Plasse ons wil wijs maken, is natuurlik niet waar.
Bredero was geen zedemeester, hij heeft zelf genoten van wat hij schreef, is er in opgegaan;
anders zou het nooit zo goed geworden zijn.
En zolang het gezond realisme blijft, waarderen we dan ook wat Breero gegeven heeft, al moeten
we dadelik de beperking er bijvoegen, dat het niet lektuur is voor iedereen. Waar de
auteur achter soms door zijn stof wordt beheerst en al te veel plezier krijgt in zijn eigen
scheppingen wordt het esteties en moreel gevaarlik : wansmakelik en beestachtig.
In deze uitgave, die een studieuitgave is, waarvan de grote betekenis ligt in de nauwkeurige
tekstuitgave, de wetenschappelike aantekeningen, de bronnenstudie, enz. is deze kwestie een
kwestie van het tweede plan. Dit is voor een kleine kring van weter schappelike beoefenaars
van de 17e eeuwse kunst bestemd en als zodanig een uitstekend ges 1 aagde uitgave, de eerste,
v. H.
wetenschappelike uitgave ook die volledig is.

Leven en Lieven. Verzen door Zonnebloem. Uitg. De Vrij Religieuse Tempel.
Aan dit bundeltje verzen is nu letterlijk alles vaag. De titel, den naam van de schrijver, alles,
van het ongenoemde jaar van uitgave tot de waterige religiositeit der liedjes toe. Het is niet
onoverkomelijk, dat deze versjes vrijzinnige preekjes zijn, doch, dat het preekjes zijn. Preekjes,
en anders niet, van dit kaliber : (9)
En in mij komt een kreet gestegen
o mensch, ontwaak uit duisternis ;
gij zijt een Godd'lijk heerlijk wezen
wiens leven enkel vreugde is.
Men kan niet van mij veronderstellen, dat ik de rijmelarijtjes van Zonnebloem au serieux
zal nemen. Deed ik dat, dan zou ik gedwongen zijn o.a. ook te wijzen op heerlijkheden van dit
slag :
De vlinders rnog en u omstoeien
diep in uw hart ter ruste gaan . . . .
'k Houd me overtuigd, dat zelfs het Licht gestichte gemoed van vrij-religieusen door deze, te
kwader ure uitgegeven, berijmde toespraakjes niet kan bewogen worden.
P. H. M.
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Godsdienst en Karaktervorming, Dr. F. W. Foerster. Uitg. J. Ploegsma.

Zeist 1926.
Na het uitstekende „Christus en het Menschelijke Leven" heeft de Ziiricher paedagoog Foerster,
over wiens werk hier te lande reeds een dissertatie is geschreven en herdrukt, thans dit werk
„Godsdienst en Karaktervorming" gepubliceerd, dat beschouwd worden kan als een uitbreiding
en voortzetting van zijn vorige boek. Ook thans is het „Woord Vooraf" van Prof. Dr. J. H.
Gunning Wzn. onder wiens leiding Mr. J. L. Gunning dit lijvige deel van 380 groote pagina's
vertaalde.
Daar de inhoud van het mooie boek buiten ons bestek valt kan ik er maar weinig van zeggen.
Maar, aan den vertaler alien lof ! Het is een buitengemeen moeielijke arbeid de lange sam,engestelde en ingewikkelde zinnen van Foerster in goed Nederlandsch over te brengen. Men behoeft het boek maar vluchtig door te zien om de taak van den vertaler te kunnen schatten.
Doch, het is een dankbaar werk geweest. De talrijke onderwijzers, leeraars, paedagogen en —
niet 't minst — de vele jongemenschen die van „Christus en het Menschelijke Leven" hebben genoten zullen erkentelijk zijn voor de moeite die Mr. Gunning zich voor hen heeft willen getroosten.
Om eenig denkbeeld te geven van den inhoud van „Godsdienst en Karaktervorming" noem ik
tenslotte eenige van de zeer talrijke vragen en problernen die Foerster hier behandelt.
Het eerste deel is erop uit „de onmisbaarheid der religie voor de karaktervorming" aan te
toonen. Hoofdstukken uit dit deel bespreken b.v. de „psychologie der karakterloosheid", „dwalingen der vrijheidspaedagogiek", de „ongenoegzaam,heid van het beroep op den natuurlijken
zedelijken aanleg", „de illusie der zelfverlossing", „gebondenheid aan de natuur en vrijheid van
wil", „de psychologie van de Christelijke genadeleer", „Paulus en Nietsche", „psychanalyse
en Chr. religie" enz. enz.
Deel twee beschouwt daarop „Het Waarheidsprobleem" Hfdst. I. spreekt b.v. van de religie en
de mod. wetenschap. Tenslotte geeft dan het derde deel „Gezichtspunten en voorbeelden inzake
de hervorming der Religieuse paedagogiek". We noteeren van de hoofstukken : „Schopenhauer en
Plato als opvoeders", „Bijbel en levensrealiteit", „Een nieuwe taak voor de humanistische opvoeding".
Moge ook dit nieuwe werk van Foerster, evenals de vier andere, in 't Nederlandsch vertaalde,
door vele Christelijke paedagogen en ontwikkelde jongeren gelezen, of beter, bestudeerd worden.
P. H. M

Voorbijgangers, door H. S. S. Kuyper. Uitgave : J. H. Kok, Kampen. 1927.
Mej. H. S. S. Kuyper heeft een nieuwen bundel „Verhalen en verzen" saniengesteld, zoo ongeveer in het genre van haar vroegere „verzamelingen" : „Van Liefde's Licht" en „Van Liefde's
Leed". Ik wil van die vorige boekjes niets kwaads zeggen, maar we zijn er, sedert de laatste producten niet bepaald op vooruit gegaan.
Wat de vertelseltjes betreft, ze zijn en zoetsappig Christelijk, en saai.
Het is een eigenaardige hebbelijkheid van de schrijfster, dat ze haar novellen gebruikt om
allerlei nuttigheden aan het geachte publiek te veilen. Om maar wat te noemen, daar is die
novelle Dageraad. Daarin kan de goedwillige lezer o.m. vinden, dat er zoo'n warme gloed zit
in een woord als oranje ; dat „Busken Huet zoo'n vlijmscherp woord is", „net zoo koud en
critisch, als zijn stijI". En : „zooveel ontroerende woorden hadden o-klanken. Oorlog, hongersnood, revolutie, koorts roover, oproer, moord". Ja, 't is waar, dat heb ik ook al eens gedacht
als ik:trek had en d'r stond brood en boter en honig op tafel, met koffie en room. Zoo ontroerend he?
Ook de toevalligheden zijn de wereld nog niet uit in dit boekje. Van die echte sentimenteele
toevalligheidjes komen er voor in die drie schetsen „Een karnferatoom", „Twee Heldinnen" en
„Dageraad". Het is mogelijk, dat zulke schoteltjes, opgediend met een christelijk sausje, aan
sommige lezers (en vooral waarschijnlijk aan bedaagde lezeressen), behagen kunnen wij kunnen
er maar geen smaak in krijgen.
I) In een gelijke uitvoering verschenen bij A. G. Schoonderbeek te Laren (Gooiland).
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In „De Kamferatoom" is er tenminste nog iets wat zweernt naar 'n literair pogen, maar de beide
andere verhalen hebben in hooge mate vooral dit euvel, dat ze buitengewoon zijn uitgerekt en
uitgesponnen. Hoogstens de helft van het getal bladzijden aan elk besteed had voldoende geweest..
De „Verzen", afgedrukt Ili de novellen zijn al niet beter.
'k Geloof, dat 't het beste is een versje of te schrijven. Men oordeele zelf :
Laat de lente strMen
Stralen in rnijn huis
's Winters, ach, dan is 't er
Eigenlijk niet pluis.
Een ander couplet uit 'n ander gedicht is dit :
En Hij toch leed onschuldig
Ja, als Gods offerlam
Dat weg der wereld zonde
En ook m.ijn zonde nam.
Dit is het summum van onbenulligheid.
Conclusie : Mej. Kuyper preekt in verhaal en vers, en doet dat doorgaans op een wijze die
r ngenietbaar is.
P. H. M..

Zij en hare kinderen, E. von Oertzen,
Op gouden wieken, M. Rudiger.
Een levend offer, Clara Heitefuss. Uitg. van La Riviere en Voorhoeve, Zwolle.
Deze drie verhalen behooren gerangschikt te worden in de rubriek „stichtelijke romans". Dat
zou men niet zeggen, als men 't niet wist. Om de eerlijke waarheid te zeggen, ik heb er de
schrik van, een Christelijke roman te lezen. Zulke dingen zijn doorgaans of wee van stichtelijkheid,
of er zit geen grein Christendom in. En bovendien hebben ze dan nog meestal niets van een
roman. Ook bij deze drie werken is dat het geval.
De firma La Riviêre en Voorhoeve is een Christelijke firma. En als er 'n verhaal van haar
persen kornt is het 66k Christelijk. En uit het Duitsch vertaald. En slecht. Ook ontbreekt bij
deze boeken weer eens de naarn van vertalers en het jaar van uitgave.
Zij en hare kinderen is een Christelijke roman van een dikke 300 pagina's. Een Duitsche gravin
leeft, gescheiden van haar man, met een nichtje op 'n paar kamers in Bonn. Het uitzicht op
de Rijn is riant, maar de tante van het bekoorlijke meisje is een draak. Zij is ook zoo goed als
blind. Wat haar evenwel niet verhindert het dadelijk te bemerken als er ook maar het geringste
aan haar kleeding mankeert. Verder is er een zekeren heer Bojentin die „dingt naar de hand
van de schoone Elise". Zooals dat betaamt voelt zij niets voor den rijken weduwnaar met z'n twee
landgoederen in Pornmeren en twee zoontjes uit zijn eerste huwelijk, en hij wordt afgewe zen als
hij haar op pag. 10 kom.t vragen. Natuurlijk tot niet geringe ergernis van de drakerige tante.
Echter, een pagina of twintig verder is Elise toch maar verloofd, en weidra gehuwd ook, met
von Bojentin. Oorzaak ? Er is een oudere zuster van haar, die vroeger met een tandarts is gehuwd
geweest (natuurlijk ver beneden haar stand). Die tandarts overleed, en op 't oogenblik dat Bojentin
Elise vraagt krijgt deze kennis van het bestaan der weduwe : Ze bezoekt haar, helpt haar meer
dan eens uit finantieele moeielijkheiden, en speelt met het eenige dochterje van Lonny. Dat
dochtertje wordt echter plotseling ziek en wel zoo ernstig, dat geneeskundige hulp absoluut noodzakelijk is. Natuurlijk is daarvoor geen cent in huis. Wat te doen ? Elise zal Bojentin huwen en
als huwelijksvoorwaarde bedingen, dat ze een geregelde ondersteuning aan haar zieke nichtje kan
bieden. Ge verbaast u over de gemakkelijkheid waarmede Elise heenstapt over het bezwaar dat ze
van Bojentin in 't geheel niet houdt, en hem allleen huwt ten bate van het nichtje ? Er komen
zotter dingen in dit boek voor.
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Na het huwelijk gaat het echtpaar naar de beide landgoederen in Pommeren. Daar ontmoet de
jonge gravin allerlei menschen, en wij eveneens. Het is mogelijk, dat Elise wijs kan worden uit de
karakters, die ze thans leert kennen, maar de lezer staat, bij iedere bladzijde welhaast, verbaasd
over de onbegrijpelijkheid en raadselachtigheid der diverse psychen. Daar is, om maar wat te
noemen, de huishoudster, Vrouw Zibell, die ge op de eene pag. voor een monster houdt omdat
ze de beide zoontjes van Bojentin zoo hardhandig behandelt, maar die een paar bladzijden
verder de vriendelijkheid en zachtmoedigheid zelve is ; eindelijk ontslagen wordt om verschillende
redenen, doch alleen om aan het einde van het verhaal op het alleronverwachtst terug te komen
als een reddende engel in den nood.
De heer Bojentin blijkt, als hij eenrnaal gehuwd is een poosje, niet in staat te zijn de jonge gravin
de gouden bergen van liefde te geven die hij haar zoo opgewonden had beloofd. Integendeel
Maar, als we ons trachten duidelijk te maken hoe zijn houding tegenover zijn vrouw, en zijn
geheele gedrag in huis, is, dan bemerken we, niet tot klaarheid te kunnen komen, omdat de gegevens in het boek ons in den steek laten. Bojentin is een beul voor zijn zoontjes en een zwakkeling, hij is trouwhartig en tegelijk de meest achterdochtige en wantrouwige natuur die er rondloopt.
Hij heeft zijn echtgenoote lief en beschuldigt haar tevens van diefstal. En, uit de gevoelens van
Elise voor haar gemaal verklaar ik, na nauwgezette studie op dat punt, heelemaal geen wijs te
kunnen worden. Veracht zij haar man of heeft ze hem lief ? Is ze ziende blind en hoorende
doof ? Ze springt telkens in de bres wanneer Bojentin Hubert of Erich met de rijzweep wil
opvoeden, maar ze houdt hem niet tegen, als hij met z'n opzichter massa's geld verkwist en het
landgoed slecht beheert.
Eindelij k krijgt de waardige echtgenoot een ongeluk (ik ben niet in staat geweest erachter te
komen wat er eigenlijk gebeurd is) en nu blijkt, dat de bezittingen zoo slecht beheerd zijn,
dat een bankroet onvermijdelijk schijnt. Doch, alles komt tenslotte toch nog terecht, en Elise
begint met haar beide stiefzoons, bijgestaan door Vrouw Zibell, een nieuw leven.
Het boek is als compositie zoo slecht, zoo door en door voos, dat de lezing een doorloopende
ergernis is. Het hangt letterlijk als droog zand aan elkaar. Het getal ongemotiveerde handelingen en feiten is legio. En, zooals ik al zeide, uit de psyche der diverse dramatis personae is gem
wijs te worden.
Tenslotte : wat is het Christelijke van dit boek ? Dat er zoo of en toe de naam, God in voorkornt,
gebruikt op oogenblikken dat die of gene in de war zit ?
Op gouden wieken is 66k uit het Duitsch vertaald en 66k slecht :
Het verhaal „speelt" in den tijd van Luther, en wil waar maken, dat voor Protestantsche
C hristenen uit dien tijd de weg ging door strijd en lijden.
Er is een rijk roomsch koopman, Nicolaas Roka, die zijn zuster en haar beide dochters het
leven zuur maakt, omdat ze ketters zijn. Hij wordt aangehitst door 'n bisschop die hem geheel
in zijn macht heeft.
Mevrouw Roka de zuster, is in de allereerste plaats lijdzaam. Neef Hans, bij Oom Nicolaas op
kantoor is verliefd op Irma de dochter van Nicolaas' zuster. Allerlei verwikkelingen zijn natuurlijk het gevolg, maar als de zaak schijnt mis te loopen komt alles toch weer op z'n pootjes
terecht. Nicolaas Roka sterft als protestantsch geloovige.
Dezelfde bezwaren als tegen „Zij en hare kinderen" gelden ook hier. Er is niet de minste
m,otiveering in 't gebeuren en de taal mist elke aansluiting aan het leven.
De zinnen die de lieden tegen elkander gebruiken zijn vaak zoo ongenietbaar houterig en zoo
leeg, dat men niet begrijpt hoe het mogelijk is dat een schrijver zooiets maar in koelen bloede
kan opschrijven.
Een levend offer is tenslotte weder uit het Duitsch vertaald en weder slecht.
Louise is de bloemzoete Duitsche gouvernante in een Engelsche familie. Zij is het levend offer.
Men sta mij toe dat ik dit verhaal niet oververtel. Maar, zoo iemand stijlbloempjes plukken
wil, die kan in dit allerchristelijkste verhaal terecht. Hij vindt dan op blz. 7 b.v. dit: „Onderloekend hingen haar oogen aan haar gelaatstrekken".
P. H. M.
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Rede en Openbaring, )
Philip Mauro. Uitgave J. N. Voorhoeve, den Haag.
Leven in het Woord,
Twee geschriften van den bekenden Amerikaanschen rechtsgeleerde die zich, nu al jaren geleden, tot het Christendom bekeerde. Aanvankelijk uitgegeven bij de firma Damien verschijnt
thans de 2e druk van het eerste en de 4e van het tweede boekje bij J. N. Voorhoeve.
We kunnen volstaan met een aankondiging, hopen evenwel dat beide geschriften in de vertaling van Nellie (v. Kol) opnieuw hun weg mogen vinden.
P. H. M.

In de Lente, C. M. van Hille Gaerthe. De Tijdstroom, Huis ter Heide 1926.
„In de Lente" bevat van deze bekende schrijfster een tien, twaalftal schetsen waarvan weinig
te zeggen valt. Er is in vele een zeldzaam scherpe observeering van het kinderleven met z'n
lief en leed, maar er zijn ook bladzijden waarover men zit te geeuwen. Naieve en neuswijze
kindertjes worden in deze korte stukjes voorgesteld en, als ik zeggen moet welke kleuters ik
'It aardigste vind, dan wijs ik op die, uit het allereerste novelletje.
De menschen, de dieren, de planten, de situaties, 't is allemaal goed gezien en vrij zuiver
op 't papier gebracht, maar, men voelt het als een teleurstelling wanneer ge op de laatste pagina
aangekomen zijt : het is niet rneer.
P. H. M.

Publicaties der Afdeeling Nederlandsch van het instituut Nieuwe Letteren
aan de Nijmeegsche Universiteit.
Uitgegeven door Prof. Jac. van Ginneken. S.J. Tweede deel. Aflevering een.
Nijmegen, Utrecht 1926. N.V. Dekker & van de Vegt en J. W. van Leeuwen.
Het leven van Jezus, naar het Middellimburgsche handschrift van Sint Truyen
uit de 14e eeuw, vertaald door T. van Kersbergen, met een inleiding van Prof.
Jac. van Ginneken. S.J.
Onder het wetenschappelik werk van Prof. Plooy neemt een zeer belangrike plaats in zijn
ontdekking dat het Limburgse Leven van Jezus de hele zo goed als ongeschonden Tatianustekst
bevat.
Tatianus is de schrijver van een beroemde evangelieharmonie, die gold als een zo ideale samenvatting der vier evangelien, dat ze een tijdlang meer populair was dan de evangelien zelf.
Dit belangrik werk, dat een grate invloed gehad beef t, had men echter slechts in onbetrouwbare of onvolledige overlevering. Juist dat wat persoonlike bijvoeging van de auteur was, was
door vergelijking met de vulgaat, geschrapt. Dus juist wat zijn werk karakteristiek m,aakte,
ontbrak. In het Limburgse handschrift ontdekte Prof. Plooy nu een vertaling van de oorspronkelike tekst. En al is dit dan nog wel niet de Latijnse tekst zelf, toch is het gevondene reeds van
groot belang. Om het onderzoek naar deze Latijnse tekst voor grotere kring mogelik te m,aken
is de rnoeilike Middellimburgse tekst door Mejuffrouw van Kersbergen in modern Nederlands
overgebracht.
"Oft de Inleiding van Prof. van Ginneken blijkt met hoeveel zorg getracht is orn behalve een
mooie ook een zeer nauwkeurige vertaling te geven.
Deze belangrike tekst uit onze Middeleeuwse literatuur is dus nu op een voortreffelike manier
toegankelik gemaakt, voor wie in ons ouder Nederlands zich niet goed tuis voelt.
v. H.

Ontvangen
Marnix-drukken. Herm. Anders Kruger. Gottfried Kampfer, herausgegeben
von J. H. Schouten.
Marnix-drukken. Vom goldnen Ueberfluss, herausgegeben von J. Karsten,
J. H. Schouten and J. Zuidweg. Dritter Teil.
Oude verhalen, Mythen en sagen, door Jac. v. d. Klei en Joh. Veenbaas.
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Aanteekening.
Deze bibliografie is slechts als literatuur-opgave over Perk te beschouwen.

P. H. M.
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WILLEM DE IVIÈRODE.

Wij weten niet wat God met ons wil doen,
Nu Hij ons kwetsbaar in de wereld zette:
Of Hij ons wil opkweeken of verpletten
Een roos wordt teelaarde in het laat seizoen.
Wij bloeien, en de winden grijpen ons.
Vormt ons hartstochtlijk glanzen 't avondrooden ?
Een plukt onze angsten, en wie is de snoode ?
Wie rust op 't levend uitgerukte dons ?
Soms zweven we in de ruimten als een veer.
W Acht ergens iemand op ons prachtig gloeien ?
Wie speelt met ons en schendt ons in vermoeien,
En laat ons zinken en veracht ons weer ?
Ilc moet in iemands denken zijn geweest,
Die mij vergooide na voldaan verlangen,
Maar God heeft mij zeer teeder opgevangen
En ik ben nauwlijks in het stof geweest.

HET GELUKSLAND
DOOR

WILLEM DE MERODE.

De Roode Zee en de Jordaan
Scheiden ons nog van Kanaan,
En tusschen beiden de woestijn
Vol zand en zonneschijn.
Veertig jaar gaan bij God to gast,
Onszelf tot lust en Hem ten last,
Veertig jaar dwalen is niet veel,
En heimwee is een trouw gespeel.
Veertig jaar dwalen, en de dood
Lacht om dien tocht zijn tanden bloot.
Veertig jaar dwalen, en een paar
Vindt in het eind de landpaal maar.
Maar dan : stadsmuren vallen om
Ten huldeblijk en wellekom.
Het brood staat op het land gereed,
De vruchten tarten greep en beet.
De druiven zwellen zwart en rond
Te besten in een rooden mond.
D An sterven — ook dit heil gaat om
Zat van geluk en ouderdom.
Wie reist niet graag naar dit festijn
Door zand en zonneschijn ?
Maar — o dat dwalen veertig jaar,
En dood ontkomen slechts een paar.
Veertig jaar dwalen is to veel
Met enkel heimwee als gespeel.
Stil — Roode Zee en de Jordaan
Scheiden ons slechts van Kanaan.
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RUYSCH.
II,

VI.
De eerste dagen bleef Willem zorgvuldig den directeur uit den weg doodsbenauwd, dat 'n ontmoeting tot 'n nieuw gesprek zou voeren en wie wist, waar 't
dan weer over gaan zou, misschien wel over z'n veranderd gedrag ten opzichte van
z'n moeder
't Was natuurlijk mogelijk, dat men op 't bureau nog niets gemerkt
had, .. hoewel, ze lazen er toch alle ingekomen of uitgaande brieven Toen
dan ook gisteren de baas zoo raar uit z'n slof schoot, vreesde-n-ie eigenlijk, dat de
man hem 'n standje wou beginners te maken over z'n weinige schrijven, al in geen
zes weken had hij jets van zich laten hooren.
Sinds Willem geregeld contact met z'n oom had verkregen, was ie z'n moeder
min of meer gaan verwaarloozen. Zoo heel intiem was de verhouding nu wel nooit
geweest haar epistels zaten immer vol klachten over 'er eenzaamheid of 'er luttele
pensioen en getuigden daarbij van 'n ziekelijke vroomheid, welke Willem eer af
stootte dan aantrok. Toch antwoordde hij geregeld — al wist hij op 'er gezucht heel
moeilijk te reageeren, zoodat haast iedere keer 'n verwijt kwam over z'n onhartelijkheid. Gelukkig stuurde juffrouw Bastiaans behalve brieven ook pakjes en dit waardeerde Willem meer, hij had slechts te kikken en de eerstvolgende maal stuurde ze
het 'er vrijgevigheid scheen onbeperkt. 't Bracht echter dit gevolg : dat Willem
van 'er armoe heel weinig geloofde, iemand die dure voetbalshirts, beste voetbalschoenen en 'n volledige kampuitrusting zenden kon, leed toch niet aan geldgebrek.
Als van zelf kwam hij er toe de andere klachten over ziekelijkheid en 't eenzame
leven 66k niet au serieux te nemen hij herinnerde zich trouwens heel goed,
dat ze vroeger, toen hij nog thuis was, eveneens veel jammerde en toch geen gebrek
leed,.... ze kende immers 'n stelletje mevrouwen, die erg rijk en zeer medelijdend
waren en die 'er geregeld steunden —
Toen was oom Gerrit in z'n leven gekomen en deze kon z'n moeder niet al te
best zetten. De man dacht er geen oogenblik aan Willem van haar of te trekken,
maar wel achtte hij het noodzakelijk, dat de jongen later niet naar den Haag terug-
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ging. Hij wilde met alle plezier neef voorthelpen, vooral nu hij merkte dat
deze zelf graag vooruit wou, maar dan moest ie er zeker van kunnen wezen, dat zijn
opbouwend werk niet door 'n ander weer werd afgebroken. Dit alles beteekende
volstrekt niet 'n soort eischen, dat Willem met z'n moeder brak, doch wel, dat de
jongen zich straks geheel aan zijn leiding zou overgeven.
In dezen trant sprak Bastiaans, tijdens
tweede bezoek, met Willem over de
kwestie en deze toonde zich in alle opzichten gewillig. De keus viel trouwens niet
zwaar — moeder kon hem weinig aanbie den, terwiji oom Gerrit niet alleen 'n
positie maar ook steun beloofde. 't Sprak vanzelf, dat in 't vervolg Willem's aandacht voor 't grootste deel op Rotterdam gericht werd en dat hij meende in z'n
eigen belang te handelen door zoo min mogelijk op den Haag te letten. Ten
overvloede beging z'n moeder nog de onvoorzichtigheid am toen ze hoorde
dat 'er zwager zich weer met Willem en diens toekomst bemoeide — telkens allerlei
kwaads van hem te schrijven, 't geen niet anders bewerkte, dan dat de jongen zich
nog meer van 'er afkeerde.
Toch voelde Willem wel, dat op z'n houding ernstige aanmerkingen te maken
waren en volkomen vrede er mee, had hij niet. Zoolang hij in 't gesticht zat, was
hij door z'n moeder overladen met goede gaven — dat hij 'er nu zoo verwaarloosde
en op 'er brieven nauwelijks antwoordde, maakte hem wel 'es onrustig. Maar ja,.. . .
ze wilde met alle geweld, dat ie na z'n examen in den Haag
ze zeurde ook zoo,....
'n betrekking zocht en bij 'er kwam wonen, ze schold iedere keer op oom
Gerrit, ze verweet hem in elke nieuwe brief, dat hij vreemden voortrok boven
eigen je werd er echt tureluursch van.... En zoo suste hij z'n stille gewetensstem — vooruit wilde hij en niemand mocht eischen, dat hij z'n toekomst opofferde aan het gezucht van 'n onverstandige moeder.
* *
'n Paar maanden later deed Willem examen in Utrecht en slaagde. Ofschoon
hij natuurlijk zeer blij was met het behaalde resultaat — 'n klein angeltje stak
hem toch : cijfers waren niet bar hoog, hij kwam net aan 't noodzakelijk aantal
punten, terwijl Henk Lamers, z'n oude vijand van of den tijd van meneer van
Straelen, allemaal achten op z'n lijst kon toonen. En als de ander nu even hard had
gewerkt als hij,
maar 't leek er niet op, Henk had er vrijwel met de muts
naar gegooid .
Enfin, wat Lamers miste, bezat hij weer 'n oom, die voor 'n betrekking zorgen
zou. Direct na het bekend warden van den uitslag schreef Willem naar Rotterdam
en kreeg per keerende post bericht terug, dat hij den eerstvolgenden Zaterdag op
bezoek rekenen kon, misschien mocht hij, als belooning voor z'n harde werken, dit:maal z'n familie wel van 't spoor afhalen.
Inderdaad werd dit toegestaan. En zoo be yond Willem zich op het aangegeven
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uur aan het station, het keurige burgerpak aan, dat expres voor het examen was
aangeschaft.
Oom Gerrit bracht z'n vrouw mee en beiden schenen uitermate ingenomen met het
heerachtige voorkomen van hun neef. Vooral tante Anna uitte herhaaldelijk 'er
blijdschap — eigenlijk had ze erg opgezien tegen de Veenzandsche tocht en gevreesd met 'n jongen in grijs gevangenis-buisje over straat te moeten loopen, stel
je voor, dat 'n kennis je zag ! — doch dit nette ventje, al deed ie nog wat onwennig
in z'n nieuwe kleedij, stal 'er hart.
„s Jonge, jonge Wim", zei ze vriendelijk, „wat hebben ze je keurig opgeknapt.
Geen mensch zou toch zeggen, dat jij in 'n opvoedingsgesticht zat !"
„Ja", viel oom Gerrit in, „hij kan niet genoeg waardeeren, wat ze in Veenzand
voor hem gedaan hebben . . . . Als ik bedenk, hoe hij vroeger was en hoe hij hier
gemaakt is tot 'n jongen, die zich voor niemand hoeft te schamen, dan zeg ik :
alle respect voor de menschen, die z66 iets konden te weeg brengen. Heb je dominee
Hoven voor z'n zorgen al bedankt, Willem ?"
„Nee oom, ik ben nog niet weg !"
„Je had dit direct moeten doen, lijkt me. Ware dankbaarheid benut iedere gelegenheld om het hart te doen spreken . . .. Enfin, ik ben blij, dat ik tenminste, direct
toen ik van je succes hoorde, 'n brief hier naar toe geschreven heb, waarin ik den
directeur namens je overleden vader hartelijk dank zei voor het terug brengen van
den noon in maatschappelijke banen."
Och, begon oom Gerrit nu maar over de betrekking.. .. Al wat hij vertelde, klonk
wel erg mooi en Willem geloofde heel graag, dat de man meende wat hij zei —
doch het voornaamste vergat ie toch.... Wanneer je zoowat 'n jaar in spanning had
gezeten, wilde je eindelijk wel 'es weten, wat er nu precies met je gebeuren ging
en kon je maar een ding wenschen : dat oom over de brug kwam met z'n positie.
'n Tijdje liepen ze zwijgend verder, de laatste huizen van het dorp waren gepasseerd,

in de verte rees reeds het torentje van 't hoofdgebouw boven de boomen op. Toen
zei de heer Bastiaans :
„De directeur rekent er zeker op, dat ik met hem over je toekomst spreken wou ?"
„Ik denk het wel, oom — U heeft hem toch geschreven dat U kwam ?"
„Natuurlijk. — We moeten nu eindelijk 'es spijkers met koppen slaan."
Asjeblieft,.. . . dacht Willem, . . . . en liefst direct.... Maar oom zweeg weer over
het groote onderwerp, begon 'n praatje tegen z'n vrouw over 't gesticht, dat zoo
lief daar lag, echt landelijk, als verscholen in het groen.. .. zou-d-ie nu heel niet
in de smiezen hebben, dat hij op heete kolen liep of hield ie zich maar zoo ? ....
Gelukkig, toen ze over het voorplein wandelden, zag Willem, dat de directeur op
z'n bureau zat — misschien kon oom hem direct te pakken krijgen . . . . 'Es even
probeeren . ...
”0 ", zei hij, als terloops, maar z'n stem beefde wat, „ik zie dat de directeur er is..
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'k Geloof, dat U verstandig doet hem maar meteen te spreken te vragen, oom,
't is best mogelijk, dat U anders 'n heele tijd op hem wachten moet . . . ."
„Nou, om zoo direct met de deur in huffs te vallen",.. . . meende de heer Bastiaans,
„en dan, tante zal wel even willen uitblazen. 't Is 'n heel end van Rotterdam bier
naar toe !"
„Ja maar", zei Willem ijverig, . . . . „de directeur heeft 't nog al druk en als ie
eenmaal van z'n bureau weg is, moet je maar afwachten wanneer ie terug komt . .
En als-t-ie per ongeluk vergadering heeft, ben je heelemaal zuur . . . . Laatst was
er 'n vader van een van de jongens, die hem beslist spreken wou en die heeft tot
's avonds laat gewacht en nog voor niks . . . . "
Dit laatste schot zit eindelijk,. . . . Willem zuchtte haast luid-op van verlichting.. . .
,,Zoo, . . . . " antwoordde oom, „nee, dan zal ik er maar direct achterheen
Zitten. a wilde graag met de middagtrein weer weg, omdat we nog 'n kennis in
Utrecht zouden opzoeken . . . . "
En hij gaf aan den portier z'n kaartje, met verzoek of de directeur hem even ontvangen wilde.
* *
*

Wat duurde het onderhoud lang . . . . Reeds 'n half uur zaten ze nu op het bureau
— tante was ook mee — wat zouen ze in vredesnaam allemaal te bepraten hebben ?
't leek wel of er nooit 'n end 'an kwam . . . . Zenuwachtig stond Willem op van de
stoel — hij was maar vast in het bezoek-zaaltje gekropen — en ging voor 't
raam staan, . . . . 't voorplein lag leeg en uitgestorven voor hem, je zag er geen
kip loopen, . . . . hoe oom het entree van 't gesticht zoo mooi kon vinden was hem
'n raadsel.... Hoorde-n-ie daar niet 't belletje van den directeur gaan ?....
goeje genade, misschien moest ie zelf ook nog voor 't front komen,.. .. gespannen
luisterde hij .... Ja, de portier kwam hierheen,.... och lieve tijd, nou zou je 't
hebben . . . .
„Bastiaans — bij den directeur komen", zei de man op officieelen toon. En dan,
meer menschelijk van klank, er achter : „Zeg, die meneer, is dat familie van je ?"
„Ja, m'n oom, meester."
„ZOO", . . . . en Willem voelde zich gevleid, blijkbaar vond de portier oom
Gerrit 'n nette vent, hij smakte tenminste respectvol . . . .
* *
*

Op het bureau zaten oom Gerrit en tante Anna in de diepe fauteuils en trokken
zeer vergenoegde gezichten. Ook de directeur keek vriendelijk— plotseling voelde
Willem, dat alles in orde was, ook al wist hij dan nog niet hoe.
„Willem" begon de directeur, „ik heb daarnet 'n zeer belangrijk gesprek gehad
met je tante en je oom — over wat er met jou gebeuren moet . . . . Ik zal je maar
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niet langer in spanning laten dan noodig is — ik begrijp wel, dat je erg benieuwd
bent — welnu dan, je oom deelde me zooeven mede, dat hij voor jou tn betrekking
heeft op z'n kantoor in Rotterdam — 'n betrekking, waaraan, als je tenminste je
best wilt doen, heel goede vooruitzichten verbonden zijn, .. terwijl je tante mij
aanbood jou geheel als kind in huis te nemen. Vin je 't niet prachtig?"
„Jawel, dank U wel, directeur, oom, tante", brabbelde Willem.
„Dus je maakt geen bezwaren tegen deze oplossing ? Of wou je liever naar je
moeder in den Haag ?"
„Nee directeur."
„Waarom niet ?"
„Omdat ik me bij oom veiliger gevoel",.. . . Willem wist zelf niet hoe hij in-eens
aan deze mooie woorden kwam, maar ze sloegen in, dat merkte hij wel ... .
„Zoo — nu ik heb er niets op tegen dat je naar Rotterdam gaat, integendeel,
ik ben je oom dankbaar, dat hij me dit aanbiedt."
„Als er van dankbaar zijn gesproken moet worden, dominee", zei de heer
Bastiaans opstaand, „dan past dat Ons, ik bedoel m'n neef en mij. Dank zij Uw
voortreffelijke leiding, Uw onwaardeerbare zorg en de niet genoeg te prijzen bekwaamheden van Uw personeel is hier van — ik durf zeggen : 'n jongen, die
dreigde op te groeien voor galg en rad, 'n knaap gemaakt, die het leven thans in kan
gaan als 'n geheel vernieuwd mensch. a heb het U al geschreven, maar waar
Willem bijstaat, wil ik het nog eens mondeling herhalen : mede dank ik U uit naam
van z'n overleden vader, 'n braaf man, die niet verdiende, dat z'n zoon schande
over z'n eerlijk hoofd bracht . . . ."
„Al goed, al goed meneer", gebaarde de directeur afwerend, „we deden niets
dan onze plicht."
Maar oom Gerrit drukte hem herhaalde malen de hand en tante Anna snikte —
Willem vond het toch wel roerend.
VII.
Twee weken later waren Willem's stukken in orde en kon hij vertrekken. Het
afscheid was zeer hartelijk : hij bezocht alle meneeren en alle beambten en drukte
ze de hand, hij ging elke afdeeling binnen om er de jongens vaarwel te kunnen
zeggen — fanfaristen, leden der jongelingsvereeniging en voetballers zaten overal
verspreid en hij Wilde geen een overslaan. Nu hij wegging — en hoe had hij niet
naar dit oogenblik verlangd ! — voelde hij toch, dat z'n hart rneer aan Veenzand
gehecht was, dan ie ooit had gedacht en hij meende het oprecht, toen hij beloofde
met Kerstmis over te zullen komen. Ook nam hij zich ernstig voor, steeds in correspondentie te blijven — 't interesseerde hem sterk, hoe het met de verschillende
vereenigingen gaan zou, als hij eenmaal in Rotterdam zat, . . . . 't leek hem heel
waarschijnlijk, dat bijvoorbeeld de fanfare voorloopig op geen uitvoeringen buiten
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't gesticht meer behoefde te rekenen, er was immers niemand, die hem kon vervangen. En met de troostende zekerheid, dat men hem er nog zou missen, verliet
Willem Veenzand....
* *

Hij werd in Rotterdam binnengehaald als 'n prins. Oom [Gerrit stond met
z'n twee kinderen aan den trein en tante had gezorgd voor 'n feestelijken maaltijd,. .
Willem raakte diep onder den indruk, vooral toen bij de pudding oom 'n zeer hartelijke speech tot hem richtte en hem opwekte er voor te zorgen, dat de nieuwe bladzijde van z'n levensboek met niets dan goeds zou worden beschreven Toch
trof eén ding hem als vreemd — men bad hier niet voor 't eten, toen hij z'n handen
vouwde en de oogen sloot, was er bij de jonge neef en nicht zelfs merkbare verbazing.
Overigens verliep de avond buitengewoon genoeglijk, gezamentlijk ging men nog
winkelen en Willem, groote stadsdrukte sinds lang ontwend, duizelde het op straat.
Tegenover de anderen hield hij zich groot, maar hij was dankbaar toen oom hem.
om half twaalf z'n kamertje wees — hij voelde zich doodmoe en verlangde naar bed
Welk 'n genot uit te kunnen slapen ! Oudergewoonte werd hij den volgenden
morgen even voor zevenen wakker, doch er luidde geen hatelijke bel, welke hem
tot opstaan maande.. zich fijn-languitstrekkend keek hij z'n nieuwe verblijf 'es
rond — zelfs hier vond ie het haast deftig, aan alles kon je zien, dat oom er
goed bij zat. En nu lag voor hem 'n zelfde toekomst open — als ie doorzette kreeg
hij mettertijd 66k 'n goede positie,. .
wat had ie toch geboft.. . .
Tegen negen uur hoorde hij beneden lawaai, toen stond hij op. Tot z'n verwondering bemerkte hij nog te vroeg te wezen, hij trof alleen tante, die hem vertelde,
dat ze 's Zondagsmorgens 't er van namen — oom moest in de week altijd om
acht uur de deur uit, geen wonder dat hij deden morgen benutte om 'es echt lang
te blijven liggen .... De mededeeling gaf Willem 'n nieuwe verbazing — men ging
hier dus nooit naar de kerk, toen hij tante er naar vroeg, keek ze zeer verwonderd
en zei ietwat minachtend, dat ze aan die dingen niet deden, maar als hij wilde,
'n paar straten verder kon hij terecht, zij zou hem niet tegenhouden . . . .
„Nee, 'k kan best 'es 'n keer overslaan, 'k ben nu zooveel jaar iedere Zondag
geweest", glimlachte Willem — doch wonderlijk bleef ie het vinden, dat iemand
als zijn oom in dit opzicht zoo gansch anders deed dan hij zich had voorgesteld.
* *

Met oom Gerrit ging hij den volgenden morgen naar 't bureau — zich zeer klein
en zeer angstig voelend, als ie het werk nu 'es niet aan kon !. En toen hij
de trappen beklom van het groote kantoorgebouw, passeerde den in good en groen
uitgedosten portier, die beleefd groette, zag al de keurig gekleede heeren, welke zoo
kalm-verzekerd door de vele gangen liepen, druk pratend en lachend— hij dorst
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geen mond opendoen — toen verlangde hij plots hevig terug naar de vertrouwde
Veenzandsche omgeving, o, als ie nu 'es 'n bekend gezicht zag....
Oom bracht hem zelf bij den meneer, die z'n chef zou worden, wel 'n erg deftige,
maar gelukkig iemand met 'n menschelijk gelaat.
„Berkhof, dit is m'n neef, de bewuste. Ik mag hem nu verder wel aan je zorg
aanbevelen ?"
De ander keek Willem nieuwsgierig aan.
„ZOO,.... is ie dat nou.... Jongmensch, je komt dus bij mij de voet in de stijgbeugel zetten,.... wel, ik hoop dat ik plezier van je mag beleven...." Willem
kreeg 'n hand, welke hij eerbiedig drukte.
De heeren smoesden nog even — Willem meende iets te hooren van „'n flinke
jongen, valt me mee...."
Dan zei oom — z'n stem kionk heel hartelijk :
„Nou jongen, ik ga naar m'n eigen afdeeling. Denk aan wat ik je gezegd heb —
nu moet je toonen, wat je waard bent !"
En de heer Bastiaans verdween.
* *

„Thans moeten wij 'es wat nader kennis maken, jongmensch !" zei de chef, „je
oom heeft je natuurlijk al verteld, dat je hier werken moet, nietwaar ?"
„ja meneer."
„Ik hoop, dat je 't doen zult.... Je mag wel heel erg dankbaar zijn, dat je hier
aangenomen bent — voor iemand die wil, is hier 'n toekomst.... 1k zal zoo
dadelijk je je plaats en je werk geven eerst nog enkele mededeelingen.... 't Is
me natuurlijk bekend, waar je vandaan komt,.... nee, je hoeft niet te kleuren,....
alieen ik weet dat en natuurlijk de directie. Misschien zul je binnenkort wel 'es bij
een van de directeuren geroepen worden, misschien ook niet,. . in elk geval
— van de gewone ambtenaren heeft niemand ook slechts het flauwste vermoeden
dat je in 'n gesticht gezeten hebt. Zelf zal je wel zoo verstandig wezen er over te
zwiigen...."
„Natuurlijk meneer."
„Nou,.... verder geloof ik niet, dat ik je nog veel te vertellen heb.... De kantooruren weet je van je oom, dus daarover behoef ik niets te zeggen.... In 't
algemeen nog deze raad praat zoo min mogelijk in bureau-tijd, doch werk geregeld
door. In 't begin zal alles erg vreemd voor je zijn maar dat went wel, als je je best
doet. Je begint natuurlijk met zeer eenvoudig werk, acht je daar niet te hoog voor,
doe alles wat je te verrichten krijgt met toewijding slechts hij, die het kleine
onder de knie heeft, kan met het groote beginnen.... En nu zal ik je je werk geven,
ga maar met me mee."
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Willem kreeg 'n plaats vlak bij het glazen kamertje van den chef, en begon
direct met grooten ijver aan den hem opgedragen arbeid. Opkijken deed ie nauwelijks hij Borst het ook niet goed, naast en tegenover hem zaten van die keuriggekleede heeren, waaraan de chef hem wel had voorgesteld — en ook deze in
Veenzand onbekende ceremonie was min of meer 'n marteling geweest
doch
die hij thans nog niet durfde beschouwen als zijn gelijken, integendeel, voelde
voor hen 'n bange verlegenheid. Gelukkig namen ze niet veel notitie van hem,
ook zij werkten geregeld door — alleen, zoo nu en dan merkte Willem heel goed,
dat als ze zijn richting opkeken er jets spottends in hun blik zat en sommige gefluisterde opmerkingen leken hem te wezen grapjes over zijn persoon.... 't Vermeerderde z'n onrust en onbehaaglijkheid, hardnekkig hield hij zich geconcentreerd
op eigen lessenaar, zeer wel voelend, dat hij zoo geen reden gaf tot contact.
Zoolang de chef aanwezig bleef, viel het Willem gemakkelijk genoeg zich in z'n
isolement te handhaven, doch tegen elven verdween de man en onmiddellijk legden
de anderen hun penhouders neer.
„He, he", zei Willem's overbuurman, zich uitrekkend en daarna op z'n horloge
kijkend, „wat heb ik hard gewerkt van ochtend.... Gelukkig, al elf uur, de kop
heeren...."
is er bijna
„'t Duurt anders nog lang, voor 't weer Zaterdag half een is, Houpst !" zuchtte
een der anderen.
„Hou maar op, man, hou maar op," zei Houpst, „mask me niet katteriger, dan
ik al ben. je moet nooit 't genoegen van 't oogenblik vergallen, door te denken
aan de vele onaangename dingen, die op 't genoeglijk oogenblik weer kunnen volgen . Wat zegt U meneer,.... meneer,.... ja Uw naam ben 'k weer kwijt."
penhouder vallen, en brabbelde iets onverstaanWillem schrok, kleurde, liet
baars ten antwoord.
„'n Wonderlijk dialect spreekt U — U komt zeker niet uit Rotterdam ?"
„Uit Veenzand, meneer."
„Veenzand, Veenzand.... Ik ontdek plotseling 'n gap end hiaat in m'n aardrijkskan een van de heeren sours dit gat met z'n wijsheid vullen ?"
kundige kennis
„'t Ligt in de buurt van Utrecht", zei Willem bereidwillig.
bosch, hei, villa's, wandeldreven en dorpsche heeren,....
„I remember,....
'n lief plaatsje. Hebt U er altijd gewoond ?"
„Ja, meneer."
uit de vredige rust van het dorpje naar dit
„'n Heele overgang dan voor U
daverende Babel.... Woont U op kamers ?"
„Nee, bij 'n familielid. Die is hier ook op kantoor."
„Zoo.... Wie is dat dan, als ik vragen ,mag ?"
„Qom Gerrit,.... ik bedoel", haastte Willem zich te verbeteren, toen hij de verschillende lachjes ontdekte, „meneer Bastiaans."
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De ander floot even tusschen de tanden, terwijl hij Willem verbaasd op nam.
„Be careful, my beloved brethren", zei hij dan, de collega's ernstig toeknikkend,
„dees uil konde 'n valk worden...." En op geheel veranderde toon tot Willem :
,,Meneer Bastiaans, ik hoop, dat we goed met elkaar zullen opschieten, . . . . als U
soms met moeilijkheden zit, U vriagt maar, we zijn hier gewend elkander te helpen."
Toen — ofschoon de chef nog niet terug was — begonnen alien weer aan hun
werk.
* *
*

Ietwat verbaasd over het wonderlijk eind van 'n gesprek, dat opgezet was om
hem er tusschen te nemen — zooveel begreep Willem er nu wel van — ging
ook hij voort met het invullen van z'n staten. Rare kerels,.... maar veel knapper
dan hij, ook veel gewiekster. Hij voelde zelf, dat ie als 'n stuk onbeholpenheid tusschen ze in zat, hij besloot goed op te letten en zooveel mogelijk van hen over te
nemen.... TOch lollig, dat ze zoo gauw inbonden, toen ie vertelde familie te wezen
van meneer Bastiaans — stom, dat ie in z'n verbouwereerdheid eerst oom. Gerrit
zei, 6cht boerachtig — ze waren natuurlijk benauwd geworden, dat ie aan 't
klikken zou slaan.... Maar zoo gek zou Wimpie niet wezen, integendeel, . . .. goeje
vrinden moest ie maken, ze toonen dat, al deed ie n6u nog wat onwennig, hij heusch
niet zoo'n groentje was, als ze dachten. ... Doch tegelijkertijd nam ie zich heilig
voor evenmin z'n werk te verwaarloozen — meneer Berkhof de chef, bleef nummer
een....
VIII.
„En, . . .." vroeg oom Gerrit, 's avonds na 't eten, „hoe is je de eerste dag bevallen ?"
„'t Ging wel oom", antwoordde Willem, „'t was natuurlijk alles 'n beetje vreemd,
maar 'k zal wel wennen."
„Viel 't werk je mee, kon je 't aan ?"
„Je moet wel secuur wezen, maar moeilijk vond ik het niet. Trouwens, meneer
Berkhof heeft me eerst alles heel duidelijk uitgelegd."
„Zoo,. . .. nou, als er iets komt, wat je te moeilijk lijkt, knoei dan niet op je
eigen houtje voort, maar vraag het even.. .. Geen mensch, die dat kwalijk neemt,
integendeel, juist nieuwelingen, die net doen of ze alles begrijpen en maar raak
stumperen, bezorgen zich de meeste last. 'k Weet het uit eigen ondervinding."
„Ja, oom.... De collega's" — Willem had even moeite met het deftige woord
en kleurde licht — „de collega's boden me trouwens ook al hun hulp aan, als ik
soms vast kwam te zitten."
„'k zou me maar tot meneer Berkhof wenden, als ik jou was — tenzij natuurlijk,
dat hij iemand speciaal aanwijst om je te helpen.. . . TOch valt het me mee — hebben
ze heel niet geprobeerd je er tusschen te nemen ?"

140

DE STREBER

„In 't begin waren ze 't, geloof ik, we! van plan. Maar toen ik vertelde 'n
neef van U te zijn, werden ze in-eens erg vriendelijk. Ze schenen voor U respect
te hebben !"
De heer Bastiaans glimlachte ietwat gevleid.
,,Zoo,.... ja, ik denk niet, dat je verwantschap met mij je kwaad zal doers,, ...
wanieer je tenminste flink aanpakt.... Maar,.... eh, wat ik zeggen wou,
hoe kwam je er eigenlijk toe om te vertellen, dat ik,.... enf in, dat we familie
waren of merkten ze 't aan de naam ?"
„Nee,— ze vroegen waar ik vandaan kwam en of ik hier altijd gewoond had.
Toen ik zei van Veenzand, maakten ze wat grapjes over dorpsche heeren en zoo,
'k merkte wel, dat ze me nemen wouen..... Maar 't hield ineens op, toen ze
hoorden van U."
„Grappig.... Hoewel,.... erg verstandig van je vind ik het niet, dat je begon over
Veenzand. Dit had ik nu maar liever verzwegen."
„Ik heb natuurlijk niet gezegd, dat ik uit 't gesticht kwam", verdedigde Willem
zich.
„Nee, dat begrijp ik.... Maar toch,.... de een of de ander behoeft maar 'es
't verband te leggen en je bent verkouden.... Heusch, je doet 't beste met over
je verleden te zwijgen, 't gaat niemand aan.... Eigenlijk had ik het liefst, dat
je Veenzand maar zoo gauw mogelijk vergat 'k hoorde je vanmiddag zeggen,
dat je naar 'n meneer schrijven wou, doe dat niet.... 't Lijkt ondankbaar, dock
de menschen daar zijn, hoop 1k, verstandig genoeg om te begrijpen, dat ze nu afgedaan hebben. Je hebt getoond, dat je hun goede zorgen waardeerde, ten overvloede
heb ik ook eenige malen duidelijk laten merken, dat ik hun moeite op prijs s telde,.
't lijkt me voldoende.... Je bent nu in 'n nieuwe levenskring opgenomen, 'n goede
toekomst ligt voor je open — beschouw je verleden als dood en begraven."
„Zooals U wilt, oom", zei Willem.... 't Speet hem wel 'n weinig, graag had ie
na verloop van tijd nog 'es ginds de menschen 'n bezoek gebracht als meneer en 'es
laten zien, hoe fijn ie thans te paard zat — maar alla, zoo heel erg vond ie 't nou
ook weer niet... Eigenlijk had oom 't grootste gelijk van de wereld,.... inderdaad
kon hij Veenzand nu voorgoed missen....
* *

„De eerste week moet je maar 'es besteden om heelemaal op je gemak te komen",
vond Oom Gerrit. „Je gaat de stad 'es in — je moet toch Rotterdam leeren kennen
— misschien wil George je wel weg-wiis maken."
George was de neef,.... Willem zag heimelijk 'n beetje tegen hem op en voelde
tegelijkertijd 'n soort angst voor 'ern. Niet, dat de jongen uit de hoogte deed
of onvriendeliik,.... och nee, hij was heel hartelijk, evenals Annie, het veertienjarige nichtje,.... maar lets in z'n heele houding,.... in z'n kijken bijvoorbeeld,
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wanneer Willem nog 'n beetje Veenzands deed, maakte onrustig. George zat in de
hoogste klas van de H.B.S. en wou dokter worden, toch wel fijn, als je met zoo
iemand gewoon omging....
Zelf dorst Willem den ander niet goed te vragen, maar den volgenden avond
bood George aan samen op stap te gaan.
„'t Is goed weer en 'k ben klaar met m'n werk,
heb wel zin om 'es 'n flinke
loop te maken. Ga je soms mee ?"
„Graag", zei
In 't begin spraken ze weinig, George bracht z'n neef door de voornaamste straten
en wees belangrijke gebouwen aan, onderwijl wat scheldend op de rot-stad, de
rommelige drukte en 't ordinaire avond-gedoe.
„Och, voor jou is 't misschien wel aardig je komt uit 'n dorp, waar alles zoo
wat met de kippen op stok gaat en waar je tien menschen op straat al 'n heele
drukte vindt,.... maar als je eenmaal aan de herrie hier gewend bent, kijk
je er niet meer naar.... Je kwam in Veenzand er 's avonds zeker nooit meer uit, he ?"
„Nee", zei Willem, „geen denken aan, om negen uur lag je onder de wol."
„s Zomers ook ?"
„'t Heele jaar door."
„Goeie genade,..., dan kan je met de zomertijd sproeten in je bed op doen.. .
Je zult nou je weelde niet op kunnen !"
„'t Is 'n heele verandering tenminste en 'k ben blij, da 'k er uit ben.. . ."
„Zeker 'n stijve boel daar he ? De ouwe peer zei, dat het er nogal vroom was,. . .
moest ie niks van hebben.... Ge166f jii ?"
„Hoe bedoel je ? vroeg Willem wat aarzelend.
„Nou,.... ik zie je voor en na 't eten nog wel 'es je handen vouwen, hoewel",....
en George glimlachte eenigszins spottend,. . „hoewel 't al heel wat korter duurt
dan toen je de eerste keer bij ons at.... Waarom doe je dat ?"
„Och,.... 'k ben 't altijd zoo gewend geweest, he ?"
„Nou ja,
dat je 't daarginds deed.. .. Maar je wil mij toch niet wijsmaken,
,clat je al die bijbelverhalen gelooft ? Als je toch je verstand gebruikt.. "
„Natuurlijk.. .." zei Willem.
„Gunst kerel,.. ja, jouw opleiding is anders dan de mijne geweest en ze zullen
in Veenzand de resultaten van de wetenschap wel voor jullie verzwegen hebben,..
maar heusch, ik kan me werkelijk niet voorstellen, dat er nog een verstandig mensch
rondloopt, die geloovig
Zoo langzamerhand weten we toch wel, dat alles
z'n natuurlijke verklaring heeft en God 'n uitvindsel is van vroeger eeuwen.... ."
„Och,..., om je de waarheid te zeggen", zei Willem, . .
„ik heb altijd 't wel
heel wonderlijk gevonden, wat de dominee me leerde.
Maar ja,.... je zat
eenmaal in 't schuitje he ?.... En dan lei je tenslotte j'er bij neer . . . "
ik begrijp het wel", verzekerde George,,
,,O, . .
„enfin, je bent nu in 'n
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vrijere omgeving, waar gelooven op gezag niet noodig is.... En 'k wed, dat je
spoedig al die vrome ballast overboord gooit.... Stel je voor,.... bidden, net of
alles niet gebeurt, zooals het gebeuren moet...."
„Och,.... 't eten smaakt even lekker, denk ik ", glimlachte Willem, „of je bidt
of niet...."
„Al die nonsens.... moet je Wiemers hooren, een van onze leeraren,.... als
die loskomt !.... Trouwens bij ons in de kias is er geen een, die wat gelooft....
Tegenwoordig hebben we de hypothese van 'n God niet meer noodig.... Je weet
toch wat 'n hypothese is ?"
„Jv zeker .... De kortste verbinding tusschen twee punten is de rechte lijn",_
zei Willem, zich z'n meetkunde herinnerend.
„Dat is 'n axioma", verbeterde George, ietwat minachtend, „in 't algemeen is
't 'n grondstelling, waarvan je uitgaat voor 'n betoog of 'n theorie...."
„Ja, ja, natuurlijk, ik drukte me 'n beetje ongelukkig uit, maar ik begreip 't
wel", haastte Willem zich te verontschuldigen.
„Enfin, thuis heb ik wel wat boekjes van de ouwe heer, 'k zal ze je morgen 'es
geven. Verduiveld interessant. Als je die doorgewerkt hebt, dan ben je tenminste
wat op de hoogte van de tijd."
„Goed", zei Willem. „Je begrijpt, in Veenzand kreeg je alleen maar flauwe kost
te lezen.... En ik wil me dol graag ontwikkelen."
George voelde zich plots erg aangetrokken tot den nieuwen huisgenoot.... Toen.
'n paar weken geleden de oude heer vertelde, dat Willem in de kost zou koment
had hij zich maar matig ingenomen betoond,.... wat 'n sentimenteele dwaasheid,. .
stel je voor, 'n gewezen boefje moest je beschouwen als je gelijke.... Maar 't viel
erg mee,..., de vent wist ten minste, waar ie staan moest, je kon je gerust met
hem op straat vertoonen. En in-eens royaal bood hij Willem aan met hem 'n.
pot bier te gaan drinken....
(Wordt vervolgd).

SKANDINAVIESE LETTERKUNDE')
DOOR

J. VAN HAM.

Er is in de laatste tijd veel belangstelling voor Skandinaviese literatuur in ons
land. Een orientering in deze stof is dan ook niet overbodig en na het boekje van.
Prof. Boer over Noorwegens letterkunde in de 19de eeuw is het deeltje van de bekende Elsevierserie een welkome aanvulling.
Het werkje is goed geschreven, overzichtelik en boeiend. Aileen zou men kunnen
zeggen, dat de tietel wat misleidend is, daar van een behandeling van het tijdperk
na 1914 eigenlik niet meer gesproken kan worden. Wel wordt weliswaar de produktie
der ouderen tot op onze tijd doorgevoerd, de jongeren komen echter nauweliks
aan de beurt. Mogen het nog geen schrijvers van Europese betekenis zijn, onbelangrijk zijn b.v. Tom Kristensen en Emil Bonnelycke zeker niet. Maar overigens
is het een uitstekend geschreven werkje.
Als begin van de moderne Skandinaviese letterkunde wordt Georg Brandes geplaatst, een van de geweldigste Europese literaire kritici, een van die heroen, zooals
hij zelf zo graag bewonderde en beschreef. Er is in de laatste maanden — naar
aanleiding van zijn dood gelegenheid geweest om dat lange leven te overzien
en vele zijn de korte karakteristieken die van deze veelomstreden figuur zijn gegeven.
De nadruk valt tegenwoordig meer op zijn bezielende persoonlikheid dan op het
blijvende van zijn werk. Hij met Jacobsen, Drachmann ; Bjornson, Ibsen en Jonas
Lie vertegenwoordigen het moderne ontwaken, zij breken de weg van sentimentaliteit
en romantiek naar realisme en naturalisme. Sterk overheersend is bij dit nieuw
geslacht de roman, die a,h.w. er op berekend is bij „de burgers" ergernis te wekken.
Lykkeper van Pontoppidan is in Denemarken het beste, wat dit naturalisme bracht ;
i) Naar aanleiding van : H. Topsoe Jensen, De Skandinavische letterkunde 1870-1925. Uitg.
Mij. Elsevier 1926 ; Hans E. Kink, De predikant en Chrysanthemum, vertaling en ingeleid door
Jan de Vries. Bij Hijman, Stenfert Kroese en van der Zande Arnhem 1925 en 1926 ; J. Paludan,
Vogels om den vuurtoren. Uitg. Mij. Elsevier 1926 ; Gabriel Scott, Het pad, Uitg. W. de Haan.
Utrecht (z.j.) ; Martin Andersen NexO, Pelle de veroveraar. Uitg. v. Holkema e n Warendorf,
A'dam 1926 ; Einar Kvaran. Uitbesteed, Uitg. C. A. Mees, Santpoort 1926.
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Mikael van Herman Bang, ook uit deze school, besprak ik in de vorige jaargang.
Het verzet tegen deze richting ging in Denemarken uit van Karl Gjellerup, die
in 1917 met Pontoppidan de Nobelprijs voor letterkunde deelde. Van de
Noorse gelijktijdige literatuur komen naar voren de satiricus Alexander Kielland,
Amalie Skram, schrijfster van pathologies-pessimisties werk, Gunnar Heiberg,
dramaschrijver vol hekelende spot, en ten slotte Arne Garborg, die aan het landsmaal de overwinning heeft bezorgd. In Zweden staat boven alle anderen uit
Aug. Strindberg.
Na het naturalisme behandelt Jensen Neoromantiek en Symbolisme. Nu wordt
het moeiliker met enkele namen, het karakter van de tijd aan te geven.
Dc lyriek neemt veel groter plaats in dan in het voorafgaande tijdperk. Het gevoel
wint het van de redenering. Ook godsdienstig gevoel ontbreekt niet meer. Johannes
Jorgensen, die van Vrijdenker Katholiek werd, is misschien hiervan het meest
sprekende voorbeeld. Nog meer nadruk haast legt Jensen op Helge Rode. In Noorwegen is het Knut Hamsun, die de nieuwe tijd vertegenwoordigt en zich tegenover
Ibsen plaatst. En niet minder de pas in de laatste tijd volledig gewaardeerde en
buiten zijn land bekend geworden Hans E. Kinck, wiens overlijden kort geleden
met een algemene erkenning van zijn grote betekenis samenviel.
Uit Zweden is Selma Lagerlof het meest bekend geworden. Topsoe Jensen noemt
nog verschillende anderen.
Na 1900 is in Denemarken de belangrijkste dichter Johannes V. Jensen , in deze
tijd leeft ook de profeet van het Socialisme Martin Andersen Nexi3 en de zo geheel
anders georienteerde Otto Rung.
In Noorwegen werkt de populaire Johan Bojer, verder Olav Duun en
Sigrid Undset.
Bij de Eindopmerkingen vestigt de schrijver even de aandacht op de e xpressionisten, op Anker Larsen en vele anderen.
Hoe verder we in de geschiedenis het heden naderen, hoe minder we ran
„Skandinaviese" letterkunde kunnen spreken. Noorwegen, Zweden, Denemarken
gaan ieder hun eigen weg. Ook wordt het beeld in elk land afzonderlik in de laatste
tijd steeds meer gekompliseerd. De schrijvers zijn niet langer om een of twee
grote persoonlikheden te groeperen. De literatuur is ook niet zo sterk meer het
veld van een ideeenstrijd.
Het werkje bevat achterin een beknopte literatuuropgave over enkele van de
belangrijkste der genoemde personen.
Aan de voet der bladzijden worden verschillende tietels vertaald. Als ik het
goed begrepen heb, is dat alleen gebeurd bij werken, die we in een Hollandse vertaling bezitten. Dan is echter de lijst nog niet geheel volledig. Ook houdt de
stroom vertalingen nog steeds . aan. Over het algemeen wordt met veel zorg vertaald
en valt de aandacht wel op belangrijke werken. Gelijk met het aardige hierboven
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besproken handboekje, dat door Dr. Annie Posthumus overgezet werd, kondig ik
hier enkele, niet onbelangrijke vertalingen aan.
In de eerste plaats van Hans E. Kinck de roman De predikant en de novelle
Chrysanthemum, beide vertaald en ingeleid door Prof. Dr. Jan de Vries; die ook
enkele opstellen over Kinck heeft gepubliceerd.
Hans Kinck is een van die schrijvers, zoals Noorwegen er verschillende heeft
gekend, die vol lief de voor hun yolk, heel scherp de gebreken van dat yolk zien
en het onmeedogend de waarheid kunnen zeggen. Het is vooral het Noorse boerenyolk, dat in slaafse nederigheid voor de stedeling, de ambtenaar, de predikant
kruipt, maar ondertussen op zijn ondergang zint, dat in een grijns het beste en
't edelste beduimelt, belastert, doodt, waartegen hij zijn spot richt door ze uit hun
geniepige achterbaksheid in het voile licht te plaatsen. Halvor Bratthus uit De
Predikant is een dergelik boerentype ; het oude vrouwtje uit Chrysanthemum is
ook verpersoonliking van de kwaadsprekende plattelandsbevolking.
Ook „de predikant", die niet het minste begrip had van die sluwe onnozelheid
der boeren, wordt mee omlaaggetrokken. En al weet hij aan de greep van Halvor
te ontkomen, het is ten koste van de kwalifikatie van eigen leven als een leugen ;
uit zijn fantasieen wordt hij gestoten : geen nimf, maar een koe is Boi ; en als
Anna en Nils elkaar opnieuw menen gevonden te hebben, heeft Emma, hun kind,
door de pijn om de strijd der kleine dingen tussen vader en moeder, zich van hen
losgemaakt.
In Chrysanthemum, een buitengewoon goede novelle, vertelt Kinck al evenmin
een opgewekte geschiedenis. Het leven is een hard ding. De werkelikheid is dikwels
wreed. Haast cynies is Chrysanthemum als het niet werd verzacht door de weemoed.
Kinck's stiji is sarkasme met ingehouden tranen. De liefde trilt nog na, als het
lied van de haat is verstild.
Lets blijmoediger, maar toch ook met een scherp oog voor gebreken ; kritiek die
meer tot humor wordt verzacht vinden we in Vogels om den vuurtoren van
J. Paludan. Het is niet zo geniaal.knap als het werk van Kinck, maar is toch niet zonder
betekenis. Het zijn de kleine mensen van een klein stadje aan de kust van Jutland,
die hierin aan de kaak worden gesteld. Kinck eist meer van zijn lezers, is ook
dieper, maar toch is Vogels om den vuurtoren een levend boek, vol scherpe
waarneming.
Pelle, de Veroveraar van Martin Andersen Nexti, noemde ik in mijn bespreking
van Ditte in de vorige jaargang reeds het epos van het socialisme. Pelle, hoewel bij
ons na Ditte vertaald, is ouder. Het geeft in de geschiedenis van de hoofdpersoon
de geschiedenis van het socialisme. Evenals in Ditte is ook hier de beschrijving
van de jeugdjaren het beste gedeelte. Later verdringt het vooropgezette Joel wel
eens de kunstenaar.
Zo is b.v. het verdwijnen van Pelle in de gevangenis wat al te opzettelik en de
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geschiedenis der kooperatie te veel teorie. Maar toch blijft dit grote werk van
vier respektabele delen tot het laatst boeien. Groter geschiedschrijver had het socialisme nog niet. Het pad van Gabriel Scott is in tegenstelling met al het vorige een
roman van de stilte, 't is een verheerliking van het herdersleven, een terugkeer
tot de natuur, maar niet als een onnatuurlike idylle, maar een werk van weemoedige
ernst.
Uitbesteed van Einar HjOrleifsson Kvaran is uit het IJslands vertaald. De
modern-IJslandse literatuur wordt in het boekje van Topsoe Jensen niet behandeld ,
een interessant overzicht stond echter in de vorige jaargang van De Witte Mier
van de hand van de IJslandse professor Sigurdur Nordal,
Uitbesteed is vooral in zijn eerste helft (het bestaat uit twee scherp gescheiden
gedeelten) een met veel meegevoel verteld verhaal over een „bestedeling", een van
die arme stakkerige weeskinderen die zoals dat bij ons op het platteland vroeger
gebeurde en misschien op sommige plaatsen nog gebeurt. worden in de kost gedaan
bij wie ze zo goedkoop mogelik wil aanvaarden. Het is een stevig geschreven verhaal, dat in zijn tweede gedeelte echter te veel het anekdotiese nadert.
Deze rij vertalingen overziende kunnen we niet anders dan dankbaar zijn, dat
zoveel werkelik goed werk door deze vertalingen onder het bereik van ons yolk
is gebracht.
Voor onze gewone mensen, die met niet te veel inspanning een boeiend, goed
geschreven boek willen lezen, zijn Het pad en Vogels om den vuurtoren het meest.
geschikt, hoewel Pelle en de boeken van Kinck belangrijker zijn.

OP VERKENNING MET LES GROTESQUES
VAN THEOPHILE GAUTIER
DOOR

M. STEVE N SE.
II,
Om te beginnen met Villon, de benaming grotesque blijft mij schrijnend aandoen,
al is Francois Villon als mens nog zoo'n rare snaak geweest, die met de gevangenis
meer dan Bens heeft kennis gemaakt en die zelfs tot de strop is veroordeeld. Maar . .
hij heeft op zijn naam le Petit Testament (1456) en vooral le Grand Testament
( 1 461)." Wat Gautier over Villon zegt is de moeite waard gelezen te worden ; in
de bibliografieen worth dan ook zeer terecht naar deze kritiek verwezen. Het is een
der mooiste uit de serie. Villon valt buiten het raam van de hierboven omschreven
tijdruimte. Hij staat bier alkén als middeleeuwer, (15e eeuw). Weir Ronsard, kent
Frankrijk wel enige ware dichters, maar geen stijgt tot de hoogte, die Villon heeft
bereikt. Gaston Paris, een der grootste romanisten, heeft het de moeite waard
geacht een gehele studie aan hem te wijden 1.) De studie, de beschouwing van Gautier
treft door de warmte van toon, de lief de voor het onderwerp, de gedurfdheid der
verdediging. Er hoort ongetwijfelt enige moed toe om openhartig het oeuvre
van Villon te bespreken met de voorkeur van een Gautier. Vaak worden vergeleken
— en ze bieden punten van overeenkomt — Villon en Verlaine, Ook Verlaine heeft
twee jaar in de gevangenis doorgebracht, omdat hij een pistoolschot heeft gelost

op en vriend, de dichter Arthur Rimbaud. Verlaine is evenwel niet een openbaar
misdadiger geweest als Villon. Toch heeft deze „prince des pontes", evenals Villon
kwade gezelschappen gezocht. Niettemin is zijn poezie als gelouterd uit de smeltkroes zijner zinnelike beroeringen te voorschijn gekomen. Ze is rein en schoon. Dat

is anders bij Villon, ook al staat de kunstenaar torenhoog boven de mens. Zijn
dichtwerk draagt de duidelike sporen van zijn gedragingen. Beider boetvaardigheid
kent het neerzinken voor God's troon. Maar Verlaine, de grootste der symbolisten, die streeft naar een nevelige zegging, die het reeele verlochent ; hij toch
zegt zelf in zijn Art poaique :
Pas la couleur, rien que la nuance !,
Verlaine blijft verre van de forse, natuurgetrouwe aanduiding van Villon, ten1) Gaston Paris. Villon. (Les Grands Ecrivains francais).
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minste in zijn beste gedichten. Opvatting en tijd liggen hier o.a, aan ten grondslag. Villon is rechtstreeks, naefbrutaal-openhartig.
Boileau heeft in zijn Art po6tique hem slechts twee versregels gewijd :
Villon sut le premier, dans ces sEcles grossiers,
DThrouiller rut confus de nos vieux romanciers.
Daarmee moet dan de oud-franse letterkunde veroordeeld en Villon beoordeeld
zijn. Gautier veronderstelt dat Boileau er niet mee op de hoogte was en van
Villon „geen enkel vers gelezen had".
Meestal krijgen we een Villon te zien die durft en weet te hekelen, en die door
de doodsgedachte aangegrepen, ogenblikken van oprechte inkeer doorleeft. Gautier
is vollediger en houdt ons tevens voor het boheme-type, de zinnenzoeker, de maatschappelik-verongelukte, de paria gedreven naar de plaatsen van ontucht. Hij verheerlikt die niet, wel de dichter die opwiekt uit die poel van zedelik verval. — Alle
bloemlezingen geven o.a. of uitsluitend de ballade die hij zijn moeder laat richten
tot de Heilige Maagd, waarvan hier het prachtige derde koeplet :
Femme je suys, povrette et ancienne,
Qui rien ne scay, oncques lettre ne luz,
Au moustier voy, dont suys paroissienne ;
Paradis peinct, ou sont harpes et luz,
Et ung enfer, ou damnes sont boulluz,
L'ung me faict paour, l'autre joye et liesse,
La joye avoir faict moi haulte deesse
A qui pescheurs doivent touz recourir,
Combles de foy sans feincte ni paresse ,
En cette foy je veuil vivre et mourir.
Of wel de ballade met het bekende refrein ,,Mais oa sont les neiges d'antan ?"
Daarin vraagt Villon waar zijn de schone vrouwen van vroeger (Thais, Haoise etc.)
vooraanstaande mannen (Koning Arthur, Lanceloet etc.).
„Or ils sont mortz". De doodsgedachte beangst hem. En Gautier is zo vrij
ons mee te delen dat daarbij Villon hardnekkig wordt vervolgd door de vraag waar
de vrouw van lichte zeden blijft ; van haar heeft hij in alle toonaarden gezongen,
haar beurtelings verheerlikende en beschimpende. In verband hiermee vindt
Gautier niets zo schoon, in geen enkele dichter, als „les regrets de la belle Heaulmyere", die terugverlangt naar het verleden, die treurt bij de flarden daarvan. De
dichter verwijlt bij haar schoonheid en toont ons onbeschroomd, zonder enige terughoudendheid haar lichamelike aftakeling, la charmante jeune file et la vieille femme.
Inderdaad is de schildering levenswaar en diepontroerend, want tragies en getuigend
van menselike zwakheid, voerende tot afzichtelike deerniswaardigheid ; ze is tevens
vol bezinning over de vergankelikheid van het aardse :
„C'est d'humaine beaute l'yssues" ( = le r6sultat).
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Gautier laat niet na te zeggen, dat Villon onder die ganse bent van spullebazen
en lichtekooien een ongerepte vrouwenfiguur heeft getekend, n.l. die zijner moeder,
een onschuldige-vrome ziel. Een bewijs dat onder zijn bandietenplunje er plaats is
voor betere, hogere gevoelens, waar overigens zijn groot-dichter-zijn borg voor isl).
Aan Theophile de Viau schijnt de groteskenschrijver zijn hart te hebben weggeschonken. In een breed betoog verdedigt hij hartstochtelik zijn naamgenoot,
met een fanatieke vooringenomenheid. Gautier zegt zelf, dat Theophile de Viau
voor hem een heilig huisje is ; hij is onverdraagzaam voor ieder die zijn beschermeling niet verdraagt : Malherbe, Baizac en Boileau hebben het ondervonden (hun
nagedachtenis altans). Nu moge zulk een vooropgezette toewijding getuigen van een
uitgesproken voorliefde en een definitieve, overtuigde smaak, ze doet toch te kort
aan de literair-kritiese objektiviteit. Zo moeten we de verdediging van Gautier
m.i, dan ook zien. Raadpleegt men de meningen van Lanson, Doumic, Levrault
en last not least van Boileau naast die van Gautier, dan bemerkt men sterke verschillen. Wat is er om en over Theophile gevochten ! En de strijd schijnt niet
beeindigd. Van de vele slachtoffers van de satiriese moordlust van Boileau, heeft
men getracht er te redden, te rehabiliteren. De negentiende eeuw heeft Ronsard
in eer hersteld. Zal de twintigste eeuw Theophile aan de vergetelheid ontrukken ?
Het volgend jaar (1926) brengt de 300-jarige herdenking van zijn dood. Men is
het er over eens dat hij een man van genie was ; over de waarde van het geniale
in zijn werk verschilt men.
In zijn satire 'X, waarin Boileau een ware slachting aanricht, zegt hij dat het dwaas is.
A Malherbe, a Racan perferer Theophile,
Et le clinquant du Tasse a tout l'or de Virgile.
Gautier noemt deze beide verzen kortweg belachelik en zegt, dat hij in tegenstelling met de grote zeventiende-eeuwse kritikus Theophile hoger schat dan
Malherbe en Racan „hoewel ze onberispeliker zijn." Volgens hem is hij de meest
vooraanstaande („remarquable" zegt hij) dichter n a Regnier en voor Corneille.
Men voelt aldoor hoe hij hem wil ontrukken aan de greep van Malherbe en Boileau.
Dat hij deze laatsten zo verfoeit is ten dele te danken aan hun aanvallen op zijn
troetelkind. Hij kan het ten enenmale niet begrijpen, dat een dichter hij de gratie
Gods, ook al is zijn leven gekenmerkt door uitspattingen, in waardeschatting, bij
tijdgenoot en nazaat, het moet afleggen tegen de „woorden- en sylbentyran"
Malherbe. Wie was nu toch die dichterlike zondebok ? — 't Schijnt wel of Gautier
niet alleen zich aangetrokken gevoelt tot grotesken, maar zelfs tot viveurs. Vele
ogenblikken van Theophile's leven hebben immers in dat te gen gestaan. Hij belijdt
dat „things of beauty" zijn „a joy for ever." Zijn ziel is „un vrai cristal a mille
1) Na het schrijven van dit artikel is verschenen : Francis Carco, le Roman de Francois
Villon, waarin een aannemelike psyche van de dichter-rover wordt gegeven.
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facettes." Met de Musset zegt hij „dat we van veel 1) Bingen moeten houden op
deze aarde." Maar heeft hij als zinnengenieter zijn levenskunst weten te voeren
over de volgende regel van de Musset „om toch te weten waar men 't meest dan
wel van houdt", tot het besluit „dat gistren morgen is, d' ziel eeuwig zal bestaan" ?
Theophile is een lyriese, bruisende natuur. Hij is Hugenoot en wordt daarom,
Gautier bevestigt het luide, vervolgd. Hij gaat over tot het Katholicisme. Waarom ?
Uit overtuiging of om zich in veiligheid te stellen ? Het eerste is mogelik, het twede
baat niets. De aanvallen worden hoe langer hoe feller. Men beschuldigt hem van
atheisme. Pater Garassus stort de fiolen van zijn toorn het gloeiendst over hem
uit. Uit het kwarto-boekdeel van deze priester klinkt ons schrijnend tegemoet de
onkristelike, laag-bij-de-grondse toon van de polemiek uit die tijd. Theophile wordt
erin genoemd een poetaster, een vilain (een kinkel), een pouacre (een smeerpoets)
enz. Een mooie gelegenheid om tegelijk Luther over de hekel te halen wordt niet
veronachtzaamd : deze heet „gros buffle d'Allemand, gros tripier (afvalverkoper),
gros piffre (vraat)," In die stijl gaat het door. Enkele dichters (Colletet, Motin, Ogier
e.a.) schrijven gezamenlik onder de naam van Theophile een bundel lichtzinnige
verzen „le Parnasse satyrique".
Hoewel Theophile ze desavoueert, zijn ze de inzet van de tegen hem gerichte
aanvallen. Al zeggen anderen dat onze dichter een libertijn geweest is, Gautier beschermt in hem, behalve de kunstenaar, tevens de gelovige : „menig gelovige van
tegenwoordig vervult minder nauwgezet zijn plichten dan deze „atheist". Inderdaad schrijft Theophile ook : „met den apostel ken ik slechts Christus en dien gekruisigd." Desniettemin veroordeelt het Parlement hem levend te worden verbrand ; dit vonnis wordt verzacht tot opsluiting en tenslotte tot verbanning. Zo
sterft hij jong, 36 jaar oud. Te jong om zijn idealen te hebben kunnen verwezenliken. Zijn treurspel, meer een drama, Pyrame et Thisbe, had veel sukses. Het vormt
een schakel tussen Hardy en Corneille, en 't heeft ook wezenlike schoonheid, ten
spijt van het erg romantiese onderwerp (Een minnaar die zich in een bos doorsteekt,
menende dat zijn geliefde door een leeuw is verslonden ; waarna het jonge meisje
zich doodt bij het lijk van haar minnaar). Men heeft later het stuk veroordeeld
naar aanleiding van twee versregels, sedert bekend gebleven :
Ah ! void le poignard qui du sang de son maitre
S'est soak la chement ! D. en rougit, le traitre !
Deze versregels zijn werkelik belachelik ; stellig is het onrechtvaardig geweest het
geheel daarmee te verwerpen. De dichter heeft als verskunstenaar opvallende verdiensten, men ontwaart in zijn verzen ongemene gaven, een diep-dichterlik aanvoelen, ze krijgen bijwijlen een brede vlucht. Aan de gekoesterde verwachtingen
heeft hij nochtans niet beantwoord. Hij heeft zich aan de preciositeit niet genoeg1) Sonnet a Victor Hugo.
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zaam weten te ontworstelen. Men mag nu, als Gautier, oorzaken daarvoor opsporen
en die aanwijzen als verzachtende omstandigheden : anderen zijn onder een minder
gelukkig gesternte, en nog jeugdiger gestorven, de zangberg suksesvoller beklommen.
Ware hij minder eigenzinnig geweest, wat toch jets anders is dan oorspronkelik,
hadde hij de door hem verfoeide lessen van Malherbe wat meer gevolgd, hij zou
Malherbe ver achter zich hebben gelaten, aangezien hij meer dan deze met dichter lik voelen en kunnen was begenadigd. Beider poezie overtuigt daarvan. Malherbe
voert konsekwent, welbewust naar het franse klassicisme, hij brengt de „verzoening
van het rationalisme en van de kunst." 1) Theophile, in zijn kunst, evenals in zijn
leven, miskent de tucht. Hoe kan nu Gautier zo anders oordelen dan Boileau c.s. ?
Niet alleen vanwege een zekere vooringenomenheid. Hij ziet in Theophile een vrijgevochtene, die het dogma de rug toekeert, die over de kiassieke periode heen het
romantisme de hand reikt. Hij ziet in hem de grondlegger van de romantiek, omdat
hij een uitgesproken minachting heeft voor de mythologie :
„La sotte antiquite nous a laisse des fables
„Autrefois les mortels parloient avec les dieux."
Om te bewijzen dat hij als de voorloper van Lamartine moet worden beschouwd
citeert hij de elegie „La Solitude", die wel heel mooi inzet :
„Dans ce val solitaire et sombre,
Le cerf qui brame au bruit de l'eau,
Penchant ses yeux dans un ruisseau,
S'amuse a regarder son ombre."
a geloof niet dat de glinsterende parelen van zijn werk, helaas verspreid tussen
vele eenvormige en doffe schelpen, het zullen redden. Behalve te beknopt is het
daarvoor te onevenwichtig. De echte zielsrythmen, kunnen slechts innig-bewogen
en niet speels-vernuftig, ongerepte onsterfelike Schoonheid baren.
Het zelfde geldt van Saint-Amant. Toch zegt Lanson, dat men van de
slachtoffers, geveld door Boileau, Theophile en Saint-Amant weer heeft kunnen
roprichten. Theophile zegt van Saint-Amant :
Saint-Amant sait polir la rime
Avec une si douce lime
Que son luth n'est pas plus mignard.
Saint-Amant was zeer muzikaal en een bekwaam luitspeler.
Dit doet Gautier uitweiden over het feit, dat er weinig franse dichters bekend
zijn, die muzikaal zijn geweest. Dat treft hem te meer, daar hij van mening is
dat muziek en poezie veel minder overeenkomst hebben dan men pleegt te denken.
De eerste richt zich tot de zinnen, de twede tot het verstand. M.i. is dit uitgangs3 ) G. Lanson. Hist. de la litt. fr. 365.
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punt al verkeerd, dus ook de konklusie ; in weerwil van de afkeer van Victor Hugo
voor straatorgels, van Lamartine voor piano's en van Theophile Gautier voor
violen, en zelfs ten spijt van de honden die harmonieus-verstandig blaffen bij 't
horen van orteltonen en onaandoenlik blijven bij 't horen zeggen van prachtverzen.
Maar Verlaine moest nog komen : „de la musique avant toute chose."
Behalve de bewondering van Gautier en de reddingspogingen aangewend door het
nageslacht, delen Theophile en Saint-Amant de striemen van Boileau. Ook het
leven van Saint-Amant is als dat van Villon en Theophile een eigenaardige mengeling
van losheid en bezinning. Hij heeft het eerste gedeelte van zijn aangenomen naam
niet met ere gedragen. Hij was „po s te buveur." Hij moge aan Bacchus geofferd hebben, volgens Gautier, om zich aan de werkelikheid te kunnen onttrekken, dus om
de dichter in hem wakker te roepen, men mag er zeker van zijn, dat hij in zijn
roes de Muse wel eens vergeten zal hebben.
Gautier verwaarloost niet naar voren te brengen „le grotesque, element indispensable que des esprits étroits ont voulu rejeter du domaine de l'art." Frankrijk mogedaardoor een dichter rijk zijn van drinkliederen, een uitbeelder van drinkgelagen,
wiens palet aan Van Ostade, aan Jan Steen doet denken ; die ons Vlaamse oubolligheid te binnen brengt, Breugheliaanse tafrelen oproept en karnavalstemming wekt,
de lezer van dit tijdschrift zal toch liever bepaald worden bij andere gedeelten uit
zijn werk, werk van hoger plan en betere ogenblikken.
In 't midden van de 17e eeuw verschijnen in enkele jaren tijds niet minder dan
zes grote heldendichten, o.a. La Pucelle van Chapelain, waar ik nog op terugkom
in dit artikel. Daarbij sluit aan het epiese werk van Saint-Amant in 1653 uitgegeven onder de naam van Moyse sauve. Zoals het hoofdwerk Pyrame et Thisbe
van Theophile veroordeeld is om de twee zwakke versregels, bovengenoemd, heeft
Boileau 1) Saint-Amant aan de kaak gesteld naar aanleiding van enkele verzen
uit de Moyse sauvi, Nu bespreekt Boileau dit werk in het gedeelte, waarin hij het
epos behandelt, terwiil Saint-Amant z'n werk een idylle heroique heeft genoemd,
aldus plaats latend voor aliments familiers." De geinkrimineerde passage betreft
een stuk uit het vijfde gedeelte, waarin de dichter de doortocht van de Israelieten
door de Rode Zee beschrijft. Volgens Boileau verwijlt de dichter bij nietszeggende,
overbodige biezonderheden, als b.v. het kind, dat op de bodem schelpen en steentjes
vindt en die telkens aan zijn moeder geeft....
Ramasse une coquille, et d'aise transports,
La pr6sente a sa mere avec naïveté ;
inzonderheid stoot Boileau zich aan
Et la, prês des rempars que l'oeil peut transpercer
Les Poissons esbahis le regardent passer.
1) Art. poitique. Chant III 261. vgll.
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Het laatste vers heeft dan ook Boileau het spotvers in de pen gegeven, dat
Saint-Amant
met les poissons aux fenetres.
Die spot is geestig en niet onverdiend, maar m.i. staat daar tegenover het mooie
beeld uit het onmiddellik voorafgaande vers. In de weergave van het gevecht van
Mozes met de Egyptenaar komen Alexandrijnen voor, Victor Hugo waardig :
Tous deux grands, tous deux forts, a la palme ils pretendent ;
Le pied, l'oeil et la main se suivent et s'entendent ;
Le bras s'accorde au coeur, fart repond au desir ;
Et de reprendre haleine ils n'ont pas le loisir.
Les ruses, les detours, les surprises, les feintes,
Et tout ce que l'escrime en ses vives atteintes
A de hardy, d'affreux, de brusque et de cruel,
Se mettent en pratique en cet a(s)pre duel.
In zijn Solitude, die Doumic stelt boven die van Theophile, waarin de natuur
rechtstreeks wordt bezongen, zonder zweem van navolging, slaat de dichter tonen
aan, die de Romantiek bijna twee eeuwen later zal laten horen. Zo is ook de
„ode du Contemplateur" een schone mijmerij :
J'ecoute a demi transports,
Le bruit des ailes du silence
Qui vole dans l'obscurite.
Ongetwijfeld is dit een meditatie of harmonie van Lamartine „avant la lettre,"
Chapelain is het aambeeld geweest waarop Boileau's mokerslagen het hardst, het
onbarmhartigst zijn neergekomen. Hem is de twijfelachtige eer beschoren het „beroemdste slachtoffer" te zijn van Frankrijk's grootste reputatie-killer.
Chapelain was algemeen en verdiend geacht voor de openbaarmaking van het
epos, dat hem tot een aanfluiting heeft gemaakt. V6Or Boileau was hij de letterkundige gids, de algemene vraagbaak op literair gebied, met een prachtige reputatie,
een orakel van details die ten nauwste samenhingen met de schrijfwetten uit die
tijd. Hij wordt dan ook aangewezen om uit naam van de Acaamie francaise de Cid
te beoordelen (zie boven). Een staf van bewonderaars en van machtige beschermers
omringde hem ; ik noem slechts Richelieu en Colbert. Tot aan zijn dood, stelde
hij de lijst vast van schrijvers die van de Koning een jaargeld ontvingen. Hij omschreef het plan voor het woordenboek van de Academie, een omvangrijk werk, 1)
volgens Gautier „een onuitputtelike bron van vermakelikheden".
De plaats van scheidsrechter in letterkundige zaken bezorgde hem het voorwoord
(„afgrijslik" woord van klank volgens Nicolaas Beets) van een gedicht „l'Adone"
van Marini, een Italiaan die naar Frankrijk was gekomen om zijn verzen te laten
1) De negende druk is kortgeleden verschenen.
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zulke kostelike openbarende opmerkingen te maken, hij kreeg zoo'n geweldige indrukken. Hij wilt over de fameuse klassieke eenheden (v. tijd, plaats en handeling)
vloed, dat van hem de weeropbouw der franse letteren werd verwacht. Men had
de overtuiging, dat hij een wezenlik groot dichter was. Hij werd geprezen in woord
en geschrift :
„L'un t'apporte un sonnet, l'autre t'apporte une ode", schrijft Godeau, bisschop
van Vence.
En toch is Chapelain geworden „une gloire ridicule". Indien de greep van Gautier
ons voor sommigen zijner „grotesques" vermetel toeschijnt, hij is aangaande Chapelain meesterlik juist. Het is ook wonderlik, het lot van deze opgeblazen reputatie,
ongeveer gelijk (in macht) aan die van een Malherbe en een Boileau. Evenals zij
heeft Chapelain de staf gezwaaid met een albedwingend „veni, vidi, vici" op de
lippen. Maar Malherbe en Boileau zullen de eeuwen trotseren, niettegenstaande
kritiek en verandering. Zij hebben ingegrepen, op hun wijze en naar hun talent.
Chapelain, die als arbiter het klassicisme een stap heeft vooruitgebracht, heeft,
behalve in enige oden, hopeloos gefaald in de toepassing zijner denkbeelden. Hij
heeft zich vergrepen aan de kunst, aan de dichtkunst, en daardoor aan zich zelf,
aan zijn faam.
Hoe bereidt ons Gautier voor op een welgeslaagde „grotesque" ! wanneer hij ons
de man tekent, uitbeeldt, letterlik van top tot teen, namelik naar aanleiding van een
portret : „une tete austere, sobre, avec quelques grandes lignes scientifiques pleines
de grec et de latin, des rides qui ressemblent a des feuillets de livre." Dit hoofd
heeft een kwarteeuw lang gebroed op het heldendicht(!) La Pucelle. iWaarom heeft
Shaw in zijn „Saint Joan" in de epiloog de schim van Chapelain niet opgeroepen.
Die had daar dan met veel waarheid kunnen getuigen met de schim van Warwick
„I sincerely regret my (little) mistake".
Wat heeft Boileau die fout gehekeld ! Men struikelt telkens in Boileau's werk
over een hatelikheid aan het adres van Chapelain. Het is komies-tragies : Chapelain
als literaire luidspreker verdrongen door Boileau voor de tijdgenoot, als schrijver
voor altijd neergestoten. Van de vier en twintig zangen van de „Pucelle" zijn
er slechts twaalf in druk verschenen. Chapelain heeft er veel geld mee verdiend
(het had aanvankelik sukses, het werd met spanning verbeid), zijn roem er mee
verspeeld. Boileau zegt van de verzen, dat ze hem doen „geeuwen" en dat ze „fords"
zijn. Geestiger is de spot van Gautier :
„Pauvre Jeanne d'Arc ! les Anglais t'ont fait brider seulement et ne t'ont pas violee."
Met het bovengenoemde stuk van Shaw is de maagd van Orleans, het wonder
van Domremy, weer eens het middelpunt van de algemeene belangstelling geweest,
misschien wel geworden. Het zou heel belangwekkend zijn de verschillende scheppingen aan elkaar te toetsen. Het is wel jammer, toch waar dat de franse letterkunde,
in zonderheid de franse toneelliteratuur over Jeanne d'Arc, geen werk kan aan-
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wijzen, dat de vergelijking met de duitse Jeanne d'arc (Schiller's Jungfrau) noch
die met de jongste engelse schepping (Shaw's Saint Joan) kan doorstaan. Gautier
stipt aan hoe de stof zich leende voor een wezenlik nationaal heldendicht, waarin
„het bovennatuurlike en de werkelikheid ongedwongen samengaan." „Het wonderbare leven, zo kort en zo vol, van de blonde herderin doet eerder denken aan een
1 egende dan aan een kroniek." Nochtans heeft Chapelain het niet verder gebracht
dan tot „een plomp berijmd krantenverslag ; Voltaire maakt er als hij dezelfde stof
behandelt slechts een onteerende „priapee" van (= ontuchtig stuk)". Gautier vindt
woorden en beelde n om het onwelluidende van sommige verzen van Chapelain's
maaksel ons te doen verstaan. Hij zegt dat „ze krassen als zagen, schreeuwen als
1 evend-gepluimde gaaien en harder zijn als de Sierra-Morena." Nog een stap verder
(een geweldige stap) en hij zegt dat „de Fransen niet alleen geen aanleg hebben
voor epiek, maar in 't algemeen niet de minste aanleg voor poezie," en „slechts
belangstelling hebben voor het verhaal, het onderwerp en een kunstzinnige inkleding
niet achten," uitspraken die veel te boud zijn en die we zullen laten voor wat
ze zijn. Wat betreft de epiek — Boileau moge er in zijn Art poetique nog zo duidelik
de opvatting en uitvoering van hebben aangewezen — de franse letterkunde heeft
nie t haar Homerus of haar Vergilius, al hebben Ronsard, maar vooral Voltaire en
Chateaubriand achtereenvolgens met de Franciade, de Henriade en les Martyrs
naar die eer gedongen. Dit is haast wonderlik, als men bedenkt, dat de franse
literatuur begint met een serie heldendichten, waaronder het Roelandslied een
meesterwerk is. Wel zijn er kritici die de palm toekennen aan Victor Hugo, naar
aanleiding van zijn „La Legende des siecles."
Faguet noemt Hugo „Injna de enige epiese franse dichter."
Brunetieze noemt het van Gautier een vergissing in Hugo een groot epies dichter
te hebben gezien. Zelfs in „La Legende des sikles" acht hij hem meer lyrikus en
visionnair. In ieder geval heeft de klassieke bloeitijd, uitblinkend in het blijspel,
het treurspel en de fabel, en met een keur van zedenschrijvers en een groot letterkundig kritikus, niet het verwachte en begeerde nationale epos gebracht. In de
negentiende eeuw had Napoleon een centrale figuur voor een epos kunnen leveren
(Victor Hugo heeft dat in menig dichtstuk fragmentaries bewezen 1). In de zeventiende eeuw zeker de maagd van Orleans. Aan Chapelain de eer dat te hebben
begrepen ; helaas de smaad het niet te hebben bewezen !
Naast hem heeft Georges de Scudery zich aan het epos gewaagd. In 1654 heeft hij
l'Alaric gegeven, bestaande uit tien zangen vervat in twaalf duizend repels. De
onderneming was nog gewaagder, daar Alaric een vreemde held is, die in geen enkel
opzicht dus de eigenliefde der Fransen kon strelen. (Hij was een Gotenkoning, die
Rome wilde straffen, dat door het hemelse gerecht was veroordeeld. Na allerlei
1) In proza in „Les Miserables" ; in poezie vooral in L'expiation (in de bundel Les Chatiments' 1853)
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avonturen heeft hij zijn doel bereikt.) Scudery beschouwde een epos als een roman
in verzen. Het prod& ontleende hij aan de grote klassieke voorgangers. Vandaar
allerlei beschrijvingen, duels, verleidingen, stormen enz. Alaric moet beschouwd
worden als de verpersoonliking van de menselike vrijheid in strijd met de geest
van het kwaad en de aanvechtingen van het vlees. Terecht heeft Boileau het eerste
vers al belachelik gemaakt
„je chante le vainqueur des vainqueurs de la terre."
Met de oppervlakkige, gemakkelike veelschrijvendheid van Scudery heeft Boileau
afgerekend in Satire II
„Bienheureux Scudery, dont la fertile plume
Peut tous les mois sans peine enfanter un volume !
en altijd zijn er
„Un marchand pour les vendre, et des sots pour les lire.
Gautier vindt de Alaric als dichtwerk vervelend, maar vindt er toch een menigte
details in die belangwekkend zijn. Het schildert het milieu van Lodewijk XIV en,
zijn hof. Vooral het pikturale, plastiese element boeit Gautier, hij roemt inzonderheid de beschrijving van het toverpaleis (waarin de held vertoeft op een wondereiland, ten prooi aan zinnelike bekoringen). Inderdaad kunnen we via deze
beeldende beschrijvingen, als in
Et qui (les tritons), par une conque elancent haut en l'air
Mille et mille filets d'un cristal pur et clair,
ons wanen in de tuinen van Versailles.
„Het is een juister afschaduwing van het midden der 17e eeuw dan veel werken,
die van hoger kunstgehalte zijn." De groteskenschrijver, wiens waardering altijd
fors is en onverbloemd, noemt deze figuur „een heel afschuwelik dichter en een
niet minder afschuwelik prozaschrijver." Gautier behandelt hem dan ook meer als
een wonderbaar type van een soort literatoren, die nu niet meer bestaan. Een snoever,
een vermetele, een literaire kemphaan, die heel wat beroering te weeg brengt.
Een Capitaine Fracasse (titel van de beste roman van Gautier), een Cyrano de
Bergerac, zonder diens geestigheid.
Scudery heeft een zestiental toneelstukken geschreven, met hier en daar wel eens
een aardig toneeltje. Hij schudde de stukken uit z'n mouw en dies vermat hij zich
een scherpe aanval te ondernemen op de Cid. Met die aanval op de Cid, evenals
met die van Chapelain op het zelfde meesterwerk — ik heb daarover al gesproken
— schijnt Gautier nogal in zijn schik. Hij maakt echter dienaangaande de enigjuiste opmerking, die Scudery gelijk geeft en tevens Corneille redt : „hoe groot de
achting ook moge wezen voor het bronzen beeld van Corneille, men moet erkennen,
dat diens hoge verdienste niet bepaald bestaat in het vinden van de stof en 't verzamelen der biezonderheden, doch in de verhevenheid der gedachte, in de krachtige
en onverwoestbare stijl- en versvorm." Waarmee dus Gautier toegeeft dat Cor-
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neille het gegeven ontleend aan de spaanse schrijver Guillen de Castro meesterlik
heeft bewerkt, we mogen gerust zeggen omgewerkt. Moesten we op grond van
ontlening der stof Corneille en de Cid veroordelen, dan zou hetzelfde lot de fabels
van La Fontaine en een groot gedeelte van het oeuvre van Moliere 1) treffen.
Gautier moge nu Scudery nog zoo'n prulschrijver vinden, de naam Scullery is
aan de franse literatuur onverbrekelik verbonden. Met zijn zuster Madeleine heeft
Georges enkele romans geschreven die kenschetsende stalen zijn van de heroiese
stroming 2). Vooral le Grand Cyrus en Cklie, samen 25000 bladzijden beslaande,
werden geestdriftig ontvangen.
Achter de romeinse en aziatiese namen scholen de namen van bekende personen
en gebeurtenissen uit de 17e eeuw. Het was een zekere sport de zogenaamde portretten te herkennen. Natuurlik heeft Boileau weer de spot gedreven met de befaamde
romanhelden in een „Dialogue sur les heros de romans", een geestig stukje, dat
hij uit pieteit voor Madeleine de Scudery pas in 1710 heeft laten drukken. Daarin
toonde Boileau zich al de voorvechter van waarheid en natuurlikheid. En zijn verzet
is overigens een der symptonen van de reaktie tegen bet hoogdravende, idealistiese
genre. Als we nu denken aan de tegenvoeters van Scudery in de roman, staat voor
ons de kostelike, „grotesque" Paul Scarron, die alle recht heeft om in deze serie
voor te komen; krachtens zijn talent, zijn werk en zijn Leven. Hij is de beste beoefenaar van het groteske, van het burleske, de schrijver van le Virgile travesti, waarmee hij naam heeft gemaakt. Terecht zegt Gautier er van dat het procede op het
kinderachtige of is, n.l. het parodieren van een meesterwerk door helden en heldinnen te vervangen door allerburgerlikste en allerbanaalste figuren. Nu is het de
vraag of Scarron zijn Virgile wel au serieux heeft genomen ; pecuniaire redenen
schijnen in het spel te zijn geweest. DaarvOOr is al een andere Don Quichotterie
verschenen, namelik „Le Typhon", een burlesk gedicht over de strijd van goden
en reuzen, vol grappige verzen, oorspronkelike wendingen en „idiotismen". Gautier
durft er geen van noemen, van wege „la pruderie de gout qui r'..gne aujourd'hui."
Hij houdt desniettemin van die „sappigheden", zoals Rabelais, la reine de Navarre
en La Fontaine niet geschroomd hebben te geven. De stijl van Scarron is niet alleen
burlesk, boertig, ook archaies en toont verwantschap met die van Molire. Het
kluchtige, komiese genre heeft, begrijpeliker wijze, gretiger en langduriger geput
uit de middeleeuwse woordenschat. Door „Le Typhon" op te dragen aan Mazarin
hoopt Scarron op nieuw een jaargeld (hij ontving er al een van de koningin) los te
krijgen. zijn hoop blijkt bedrogen. Scarron stort een zondvloed van gal uit over
Mazarin in „la Mazarinade". Dit is een zo giftig en venijnig stuk dat Gautier er
van zegt : „op het stuk van laster en vuil is het moeilik iets meer te presteren ; het
is Juvenalis, zonder dan de fatsoenlike verontwaardiging." Brutaal en ongehoord
9 Zie naar aanleiding hiervan verder op, over Cyrano de Bergerac.
2) Zie bladz. 112.
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gemeen stelt de schrijver er het persoonlik leven van Mazarin in aan de kaak.
Als altijd komen er gedeelten in voor die opmerkelik geestig en vlot zijn beschreven.
Het is nochtans duidelik dat dit een ontaarding is van het komiese element, zelfs
van het burleske, een verkrachting van de humor. Immers hier gaat het burleskgeestige over tot wreedheid, tot bloedende geeseling ; schrijversverontwaardiging
groeit aan tot dolheid. De grenzen van waardigheid en wellicht van waarheid zijn
hier overschreden. zijn onbekookte aanval lokt een literaire, liever gezegd een schotschriften-gifgassen-oorlog uit. De matamoor Cyrano de Bergerac zegt treffend van
de mismaakte Scarron dat hij nooit „een ernstiger belachelikheid en een belacheliker
ernst" heeft gezien. In „Don Japhet d'Armenie" is hij meer beheerst. Men verdringt elkaar om het stuk te zien. Dit en andere stukken zijn geheel op spaanse
leest geschoeid. Hij heeft veel gelezen van en ontleend aan de spaanse romans, de
zogenaamde „pikareske". Scarron zal met „le Roman comique" zijn meesterwerk.
en dat van het burleske genre scheppen. Het is de odyssee van een troep komedianten
die in Le Mans komen. Daarom heen gegroepeerd staan verschillende provinciale
typen, naar 't leven getekend, heel fijn en raak waargenomen. De uitbeelding is
komies, maar anders dan b.v. bij Moliere, die eveneens verschillende modellen heeft
ten toneele gebracht ; de komiek is sterker aangezet, ze is kluchtig, boertig, oubollig.
Ook hier is de opzet spaans. Wij weten nu, dat Scarron de idee te danken heeft aan
een werk van Rojas. Een echt spaanse trek is het feit, dat de voornaamste personen
hun vrije tijd besteden met het vertellen van hun geschiedenis en van „aardige verhalen". Moge de toon van het genre de boven-moerdijksen stoten, de realistiese
tafrelen wisselen af met romaneske, poftiese gedeelten. Men zal niet ontkennen,
dat de tekening van een ingebeelde toneelspeler, kleptomaan en parasiet, bondig
daar staat „olik als een aap en afgunstig als een hond." Of ook die van de plaatsvervanger-stadsvoogd „trots als een dorpsbarbier." We staan dus met Scarron wel
heel ver af van het „precieuse", van het hoogdravende. Van af het platte vlak van.
deze potsenmaker zien we Corneille heel in de hoogte. Hij staat te schateren om
een Scudery en een Chapelain, en grinnikt om hun verwaten en verwaterde ernst.
Met hem staan we met beide benen op de grond, en hier en daar zelfs in de modder.
Laten we even verwijlen bij het leven van deze doordraver, die vaak zonder aanzien des persoons en zonder te letten op eigen reputatie, daarin dus een durver, de
grenzen van een genre overschriidt.
Achter zijn werk waant ge misschien een man, die er lustig op los leeft, die welgevormd van gestalte, maar duivels van geest, zijn satirieke geestigheid niet spaart
bij 't zien van een krom en een verdraaid geslacht. Ten dele is uw diagnose juist.
Achter het lachend masker van een Moliere verbergt zich een weemoedige geest ;
onder zijn toneelvrolikheid kreunt de levenstragedie. Niet bij Scarron. Scarron
is misvormd ; hij lijkt — de vergelijking is van hemzelf — vrij wel op een Z ; hij
is jichtlijder, gedeeltelik lam met holle borst en bolle rug, kortom een mismaakte
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lijder (vanaf z'n zevenentwintigste jaar), zichzelf noemend „un raccourci de la
misere humaine". 1) Over de oorzaken dier plotselinge verlamming en misvormdheid,
gepaard met pijnen die hem haast onophoudelik hebben gekweld tot zijn dood (op
vijftig jarige leeftijd) doen allerlei verhalen de ronde. Stellig is er heel wat moed,
in dit geval heel wat galgenhumor nodig, om niet alleen als de stoicijnen te lijden
zonder een klacht te uiten, eigenlik een „grotere zielskracht om in eigen lijden een
onderwerp te vinden van eindeloze grappen, zonder het medelijden van anderen op
te wekken, en die rol vol te houden, zonder dat een zucht de schaterlach komt onderbreken." Er is een ander element, dat verbluft in het leven van Scarron, namelik
„het voorrecht te hebben gehad een weduwe achter te laten, die gehuwd is geweest
met een Koning van Frankrijk". Madame de Maintenon, is immers Madame Scarron
geweest. Hoe heeft zij, aan wie Lodewijk XIV zijn amoureuse bewondering heeft
geschonken, haar hand eenmaal kunnen geven aan de misvormde schrijver, burlesk
naar lichaam en ziel, daarbij geniaal-grof in zijn uitingen, towel mondeling als
schriftelik ?
Behoeftige omstandigheden schijnen Mlle, d'Aubigne bewogen te hebben het
huweliksaanbod aan te nemen. zij heeft haar invloed doen gelden op Scarron, evenals op Lodewijk XIV. Als jonge, schone en geestige vrouw wordt zij in de schitterende hof-omgeving, maar ook in het bescheidener verblijf van Scarron, door al
wat hoffelik, beroemd en rijk is omgeven en gevierd. Desniettegenstaande bewaart
zij tegenover Scarron de meest strikte trouw en „een gebeeldhouwde mandragora
als Scarron vermijdt wat het ongeluk was van Moliere's leven." Na zijn huwelik worth
zijn kluchtigheid minder gekruid, hoewel hij het niet gebracht heeft tot de zogenaamde „bon ton", zeer waarschijnlik met opzet niet ; zijn eenzijdig-sterke
fantasie en oorspronkelikheid waren niet daar toe terug te brengen ; hij had bovendien zich voorgenomen „de dire beaucoup de sottises a sa femme." — Als zijn lijden
erger wordt, is zijn enige zorg z'n vrouw te moeten achterlaten, zonder toereikende
middelen van bestaan. zijn vrienden en bedienden, die aan zijn ziekbed huilen, krijgen

de opmerking te horen die haast een vermaning is, dat „het hun niet zal lukken
over hem ooit z6veel te wenen als hij hen heeft doen lachen." Scarron sterft in
1660. Met hem verdwijnt het burleske. Als Madame Scarron gehuwd is met Lodewijk
XIV, wordt er over Scarron angstvallig gezwegen. Wat een tegenstelling
ook tussende bruut-oprechte, deerlik-mismaakte satirikus en de schitterende hofstoet
met de pralerige Zonnekoning !
Wie zal niet erkennen dat deze karnavalsfiguur voorbestemd was in de herinnering
te worden teruggeroepen door Gautier ? Waar deze een Chapelain het vernietigende
oordeel van Boileau waardig keurt, voelen we hem warmer aan tegenover Scarron.
Vanwege de geestigheid en de oorspronkelikheid. Bovendien, wie ziet achter de
1) Een verkorte uitgaaf van menselike ellende.
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olikheid en de vrolikheid van deze koning der grotesken, — die naam wil ik hem
gaarne geven - niet de schrijnende lelikheid van een mens ? En hoe zien we in hem
ontzettend verworden het „geschapen naar Gods beeld." In zijn ellende missen
we ook maar de minste verootmoediging, zoals we die vinden bij Villon en
Verlaine.
Hoe tracht hij „de God in 't diepst van zijn gedachten" een veropenbaring te
geven in lallende hekelarij en brallende vuile taal. Scarron is lelik, en dit pijnlikbeseffend, spot hij er mee. Maar zijn spot beperkt zich niet tot het lelike en onedele.
Ze treft tevens het welgevormde en het verhevene. En toch — heeft deze onreinaandoende, reinheid en kuisheid gekend en geacht. Gautier vindt hem dapper, vindt
hem enig. Hij is het beide. Ware hij ook ootmoedig geweest !
Bij Scarron sluit aan Cyrano de Bergera-. Hoe is deze naam over de hele wereld
bekend ! Daarvoor heeft de toneelschrijver Edmond Rostand gezorgd. Maar dan
toch naar aanleiding van de historiese Cyrano, de tijdgenoot van Scarron. Hij heeft
veel minder geschreven, ook korter geleefd (1620-1655) dan de laatste. Evenals bij
deze zijn er bij hem burleske elementen, maar daartussen bloeien op fijnere stijlgrilligheden, gaande tot geniale geestige vindingrijkheid. Waar we de vOcir-klassieke tijd hebben aangestipt en aangevoeld als een dubbeistroom van precieuse en
burleske uitingen, derhalve een Scudery naast een Scarron, vloeien die beide stromingen samen in het werk van Cyrano de Bergerac. towel de ene als de andere
stroming verlochende natuur en natuurlikheid, enerzijds door gewilde grofheid,
anderzijds door gezochte gemaaktheid. Het eigenaardige, het meest opvallende van
deze grotesken is wel hun leven. Hun doen en laten is vreemd-boeiender dan hun
werk. De oorspronkelikheid spreekt grotendeels uit hun optreden. Scarron lacht,
bluft, grinnikt, spot en geselt ; zijn uiterlik treft helaas door een afschuwelike mismaaktheid, tie Cyrano, de matamoor, de vechtersbaas. Ook hij hoont en hekelt,
sputtert en spot, slaat en slentert. Hij heeft er letterlik geducht op los geslagen. Naast de
pen hanteert hij haast dageliks de degen in een of ander duel. Hij duelleert niet uit
pour plezier ; hij kruist de degen niet sportmatig om zich ter Olympiade te begeven. Boven het olympies genoegen staat zijn onvervaarde durf om voor het Recht
in het krijt te treden. Zijn duel is vaak een edele, hoewel hardhandige, uiting van
zelf-opoffering. Hij komt op voor het zwakke en het verdrukte en slaat logen en
verwatenheid in het gelaat. Edmond Rostand, die deze man, van persoonlike durf
en direkte daad, onsterfelik heeft gemaakte in zijn helden komedie van dezelfde
naam, laat hem het devies voeren :
„Taime qu'on me haisse."
„La haine est un carcan, mais c'est une aureole".
Van zijn vermetelheid verhaalt Gautier een heel sterk staaltje. Ook Edmond Rostand
heeft het fabelachtige stuk ingelast in zijn Cyrano.Ter verdediging namelik van een zijner
vrienden valt hij bij de „porte de Nesle" een troep van honderd (!) man aan. Door zijn on-
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gelofelike strijdvaardigheid doodt hij er twee, wondt hij er zeven en verdrijft de overigen,
die voor hem vluchten als een beangste kudde. Niet ongeestig bewondert Gautier
deze ongewone heldhaftigheid, met de bewering dat „sedert Horatius (en langer)
de dichters een heel verdiende reputatie van lafheid hebben verworven en dat
hij blij is er een aan te treffen die moed heeft, die een man is ofschoon dichter." Aanschouw nu deze figuur, ik zou zeggen zijne tronie, en ge kijkt aan tegen een geweldige neus. Een verschrikkelike, triomfantelike, heldhaftige neus ! Die neus is
zijn ongeluk geweest en .. . . zijn geluk. Als Scarron is hij zich zijn lelikheid bewust ;
Scarron hekelt uit leedvermaak alle schoon. Cyrano is van beter gehalte. Hij hekelt
het le like en straft de spotter. Wee hem, die het waagt ook maar even loens-meewarig of spottend-glunder naar zijn voorgevel te kijken. De neushoorn Cyrano
neemt wraak en zijn neus bezorgt hem nieuwe lauweren in de strijd op korten afstand.
Bovendien lacht hij zou ik zeggen om de onbeholpenheid van anderer spot. zijn
zelf-spot, zijn vergelijkingen, overdreven-koddig, zijn hyperbolen overtreffen verre
de flauwe aanduidingen zijner bespotters. Bekend is toch het fragment uit het stuk
van Rostand, waarin Cyrano zijn eigen neus achtereenvolgens noemt „een rots,
een bergtop, een kaap, een schiereiland, een langwerpige dop, een zitstok, een schoorsteen, de Rode Zee (als hij bloedt). Maar Cyrano weet en zegt het ook : „C'est moralement que j'ai mes 616gances". Zoals bij ijdele mensen de schone klederen het
lichaam sieren, tooien allerlei ridderlike deugden zijn ziel ; hij laat zich voorstaan
op onafhankelikheid, openhartigheid en waarheidsliefde.
Leest men het artikel van Gautier en het stuk van Rostand, dan wondt men getroffen door de eendere kijk die beiden hebben op deze door-en-door-franse figuur.
Belden verheerliken in hem deugden van het franse ras geestigheid, gevoeligheid,
dichterlikheid en edelmoedigheid, bij Cyrano uitgedijd tot een paroxysme van durf
en offervaardigheid. Hem tooit de „panache", de fijnst denkbare bluf.
Cyrano de Bergerac heeft weinig geschreven. Een treurspel : „la Mort d' Agrippine".
Daarin toont hij zich de voorloper van Voltaire, die immers het treurspel o.a. beoefent om zijn denkbeelden te verbreiden. Hij is tevens de Camille Flammarion 1)
van de 1 7e eeuw. Van hem zijn „Voyage A la lune" en „Histoire comique des 6tats
empires du soleil." Gautier zegt dat Voltaire daardoor op de gedachte is gekomen
Micromegas te schrijven (overdenkingen van een bewoner van een der planeten
van de ster Sirius die via verschillende planeten de planeet Saturnus bereikt ; het
verhaal vertolkt de mening, dat in deze wereld niets groot of klein is op zich zeif,
maar betrekkelik) en Swift zijn Gulliver, en „misschien is Montgolfier er door gekomen tot de uitvinding der luchtballons." Gautier gaat een stag vender en poneert
dat niemand anders dan Cyrano de Bergerac „de uitvinder der luchtballons is." 2)
1 ) -I- Mei 1925. Sterrenkundige, wijsgeer, schrijver, bovenal popularisator. N.R.C. 5 Juni 1925).
') Cyrano geeft verschillende middelen om naar de maan te gaan, o.a. de opstijging met een
ballon (lichter dan lucht) gevuld met een gas.

162

OP VERKENNING MET LES GROTESQUE S

Belangwekkender is het te weten, dat hij ook een blijspel heeft geschreven „le
Pedant jour, het eerste blijspel in proza, waarin een boer zijn streektaal spreekt,
en. ... dat Moliere gebruikt heeft, overgeschreven heeft zegt Gautier, voor zijn
Fourberies de Scapin (De schelmenstreken v. Scapin). Gautier valt Moliere hierover
onbarmhartig aan.
Inderdaad heeft Frankrijk's grootste blijspelschrijver vaak, overigens naar zijn
eigen zeggen, „zijn goed gezocht waar hij het vond," De „Avare" is een navolging
o.a. (d.i. bij Moliere een geniale omwerking) van de Aulularia van Plautus, „Le
Midecin malgre lui (Dokter tegen wil en dank) van een middeleeuwse fabliau „le
Vilain Mire ; Amphitryon (volgens sommigen via les Sosies de Rotrou) van de
latijnse amphitryon (Plautus).
Nu zijn de Schelmenstreken een navolging van de Phormio van Terentius. De
lezer zal wellicht zijn diagnose al gemaakt hebben : Moliere een grote plagiaire.
Hij ziet enkele schaduwstrepen vallen over Poquelin's stralenkrans. De naam
Moliere klinkt hem anders in 't oor. Er valt toch heus wel af te Bingen. Zoo redenerend vindt hij Gautier in zijn gezelschap. Aileen, deze denkt en zegt het tienmaal
zo erg. En dat vooral naar aanleiding van het feit dat Moliere het bekende toneel
(la scene de la galore) waarin Geronte (le Pedant) terwille van zijn zoon, die door
Turken is gevat en in hun galei wordt gehouden, zich door Scapin een belangrijke
som last afpersen. Heel teleurgesteld (vanwege de losprijs) herhaalt dan Geronte
ettelike maal het sindsdien gevleugelde woord : „Que diable allait-il faire dans
cette galore !" Leg, zoals Gautier niet verzuimt, dit toneel naast het overeenkomstige
uit Moliere, en ge vraagt u inderdaad af : waar is toch het verschil ? Het is haast
letterlik overgenomen. Een ander toneel uit de zelfde Pedant joue heeft hetzelfde
lot ondergaan. Dat is Gautier te machtig. Met Cyrano is hij dan ook de mening toegedaan, dat dergelike praktijken strenger straffen verdienen dan stelen en roven
„aangezien de roem kostbaarder is dan een kleed of een paard."
Hoewel Gautier vindt dat men zich in het algemeen de lessen en voorbeelden
van voorgangers en verwante naturen mag ten nutte maken, stelt hij toch met enige
veroordeling vast, dat men van dag tot dag — dank zij de opsporingen van de
wetenschap — ontdekt, dat de zogenaamde genieen eigenlik gezegd niets oorspronkeliks hebben uitgedacht. Bij nader inzien hebben zij hun schatten opgedolven uit
middelmatige, onbekende, zelfs afschuwelike bronnen.
Lansonl) maakt zich ten opzichte van Moliere van de kwestie heel gemakkelik af. Het
sukses rechtvaardigt Moliere en de gebruikte voorbeelden zouden slechts Moliere
hun bekendheid te danken hebben. Veel breder en degeliker behandelt Rigal 2)
dit punt. In de 17e eeuw dacht men dienaangaande heel anders. De tegenwoordige
1) Lanson. Hist. de la lift. p. 517-518.
2) E. Rigal. Moliere II. 113.
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schrijvers mogen wel de oudheid en het buitenland vertalen en navolgen ; maar
elk modern werk van eigen haard is een heilig pand dat men niet mag aanraken
of transponeren. Maar Moliere, Racine en Voltaire aanvaardden elke navolging,
die het nagevolgde in de schaduw stelde. En Rigal betreurt met hen, dat op dat punt
een noodlottige wijziging is gekomen, waardoor vele kleinere vondsten in een overigens
onvoldoend geheel gedoemd zijn te verdwiinen.
Een hele mooie opmerking in dit verband kan men vinden in het voorwoord van
een roman van Charles le Goffic 1) : „Het woord plagiaat is gauw uitgesproken ;
in waarheid beheerst een strenge logika de werkzaamheid der geesten, die maakt
dat twee schrijvers, uitgaande van een identiek gegeven, en niets van elkaar afwetende, maar wier hersenwindingen waarschijnlik overeenkomst vertonen, dezelfde
verhaaltrant hebben en naar 't zelfde eindpunt zich bewegen." Als sluitsteentje
past hij daar bij aan : „La Bruyere heeft gelijk, alles is gezegd, (Prediker zegt : er is
niets nieuws onder de zon), alleen de manier van zeggen is nieuw." Daarmee is het
vraagstuk zuiver gesteld, maar Moliere niet bevrijd van elke smet. Het genie, hoe
geweldig, kan niet nalaten zijn ontoereikendheid te tonen.
Boileau had de ogen al moeten toeknijpen en waarschuwen, juist naar aanleiding
van de Schelmenstreken : (Moliere kruipt op het toneel in een zak, de rol spelende
van Scapin) :
Dans ce sac ridicule oil Scapin s'enveloppe
Je ne reconnais plus l'auteur du Misanthrope.
En Cyrano ? Och, hij heeft bijna genade gevonden in de ogen van keurmeester
Boileau :
J'aime mieux Bergerac et sa burlesque audace
Que ces vers ou Motin se morfond et se glace.
En Cyrano was toch een geniale vent, oorspronkelik naar vorm en inhoud, allerminst een letterdief. Terwijl het nageslacht hem beschouwt als een vernuftige en
vermakelike dwaas, behalve Gautier en het strekt hem tot eer en behalve Rostand
en het bezorgt hem de onsterfelikheid.
Guillaume Colletet heeft in de schaduw geleefd van de grote Armand (de Richelieu). Hij heeft daarvan gebruik weten te maken. In 't algemeen aanvaardde hij —
als menig dichter uit die tijd, zegt Gautier — gemakkelik allerlei giften en geschenken.
Colletet liet zich voor zes versregels, die de beschrijving bevatten van de vijver
der Tuilerieen, zes honderd pond betalen. Hij zingt dan ook, als koopman en niet
als kunstenaar :
Armand, qui pour six vers m'a donne six cents livres,
Que ne puis-je a ce prix te vendre tous mes livres !
zijn tragi-komedie „Cyminde ou Les deux Victimes" roerde Richelieu tot tranen.
1) Ch. le Goffic. L'illustre Bobinet Paris Plon 1922.
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Wij zouden er hoogstens om kunnen lachen. Toch behaalde hij verschillende prijzen
met gedichten en werd hij geroemd als „un homme rare." Krachtens zijn talent
werd hij gekozen als lid van de „Academie francaise". Hij behoorde tot de eerste
veertig leden. Te vaak verwart men hem met zijn zoon Francois Colletet, een
erbarmelik dichter, die door Boileau herhaaldelik gehekeld werd.
Colletet heeft ook een art poetique geschreven en een Histoire des pontes Francois,
die niet geheel gedrukt is. Het blijkt dat hij een groot bewonderaar van het Sonnet
was ; hij heeft zich alle moeite gegeven aan te ; tonen dat het sonnet niet van.
italiaanse, noch van provencaalse, maar van zuiver-franse oorsprong is. towel
Poelhekke (Woordkunst) als Kaiff (Inleiding) en Grammont (Traite de versification
francaise) geven Italic de eer. Colletet beroept zich op enkele versregels uit de
oudfranse letterkunde, die het woord „sonnet" vermelden als een tevoren beoefend
genre.
Behalve als schrijver heeft Colletet zich onderscheiden als echtgenoot. Het eeuwig
vrouwelike heeft bij hem zijn uitwerking niet gemist. zijn liefde ging meestal (hij
heeft meer dan eens wezenlik bemind) uit naar meisjes uit het yolk, vooral jeugdige
schoonheden. Het voorbeeld van de ook door hem hoog vereerde Ronsard volgend,
dichtte hij voor zijn aangebedene een bundel erotiese sonnetten „les Amours de
Claudine." In zijn liefdesverzen is te veel conventioneels, te veel precieuse zegging
(kenmerk van die tijd), en ook te veel detailbeschrijving van het vrouwenschoon,
te weinig gedragen door een hoogdichterlike vlucht, die bij Ronsard het reddend
element is. Hij wilde zijn Claudine doen doorgaan voor een wonder van schoonheid,
tevens van geestigheid. Daartoe schreef hij versjes onder haar naam, die zij ter
gepaster gelegenheid voordroeg. Eigenaardig, dat na zijn dood haar dichtader opgedroogd scheen. La Fontaine heeft naar aanleiding daarvan meer guitig dan boosaardig geschimpt :
Des qu'il eut la bouche close,
Sa femme ne dit plus rien,
Elle enterra vers et prose
Avec le pauvre chretien.
Nog wil ik iets meedelen over de hekkensluiters van de grotesken-serie. Voor
hen geldt met recht het woord uit Gautier's voorwoord : „Keer weder tot uw stof,
arme kreupele glorie, grijnzende facie, belachelike prent, — u koestere de vergetelheid !"
Het betreft in de eerste plaats Scalion de Virbiuneau, sieur d' Of ayel, wiens naam
ge is geen enkel handboek zult aantreffen. Gautier prijst zich — paradoxaal —
gelukkig deze dichter te hebben opgediept ; hij heeft wel zoveel goede smaak om
hem onbarmhartig aan de kaak te stellen. In dit geval een gemakkelike en
dankbare taak ! Durf was daarover niet nodig. Het is niettemin verdienstelik, bij-
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wijzen nodig, middelmatigheden en nulliteiten aan te wijzen en meedogenloos te
veroordelen.
Veel eerder al dan Colletet heeft Scalion de Virbluneau zijn beminde bezongen
in enkele bundels, geheel uit sonnetten bestaande. Slechts een Bier bundels is in
1599 in druk verschenen, waarvan de groteskenschrijver zegt, dat het „monsterachtig onbetekenend, mateloos plat en reusachtig middelmatig is ; beneden alles,
niet eens slecht ; zouteloos en kleurloos." Virbluneau is het type van de „amoureux
transi" (verkleumde minnaar), van de minnaar van de oude stempel. Geduldig
draagt hij zijn lief de's martelaarschap. Hij is de karikatuur van de minnarij uit
die tijd. Hij verschreit en verschrijft zijn tijd. Zijn Angelique blijft onverbiddelik.
Voor alle verzen en vignetten ter opluistering blijft ze onaandoenlik. Vijf jaren
achtereen duurde des dichters geduld. Hij heeft toen zijn lief de gelegd aan de voeten
van Adriane, die zijn bede heeft verhoord.
Zij had vermoedelik een andere smaak dan Angélique. Hij ging door met dichten,
en uit gewoonte of en toe (in zijn verzen) met grienen.
Gautier is vast overtuigd — wat 'n olikerd ! — dat Moliere het bekende : Au
voleur ! au voleur ! uit de Avare heeft geschreven naar het voorbeeld van Virbluneau
die eenmaal dichtte :
Alarme ! alarme ! alarme ! et au secours !
On m'a vole mon coeur dans ma poitrine .
Nog kosteliker karikatuur en titanieser komiek biedt ons de allerlaatste „Le Pere
Pierre de Saint-Louis". Hij heeft geschreven „la Magdelaine" en „l'Eliade", waarvan alleen het eerste (met veel moeite) gedrukt is. Hij heeft er zijn geliefde in bezongen. Hij was een knappe leerling, waarvan men veel verwachtte. Hij was uiterlik
lelik, met een bochel overeenkomst vertonend met Scarron en met een news, niet
buitengewoon groot als die van Cyrano de Bergerac, maar zo verschrompeld misvormd, dat daarnaast Cyrano benijdenswaardig leek. Hij kwam onder leiding
van een Karmelieter monnik. Op achttienjarige leeftijd werd hij, in weerwil van de
Karmeliet, verliefd, en zelfs ten spijt van z'n lelikheid met meer sukses dan Virbluneau. In 1651 stierf Magdelaine. Hij vond dat hem niets over bleef dan in een
klooster te gaan „toevluchtsoord van alle diep-bedroefden." Hij had toen reeds
grote bedrevenheid betoond in het oplossen van alle mogelike raadsels, rebussen en
puzzles en in het opstellen van anagrammen. Hij had ook zijn aangebedene bezongen
in latijnse, griekse, franse en zelfs provencaalse verzen. Hij had nu eenmaal het
dichterlik merkteken aan het voorhoofd en was gedoemd te schrijven ; hij was
eenmaal begonnen te dichten en volgens de wet der traagheid kon hij er niet mee
ophouden : „qui a bu boira, qui a versifie versifiera."
Bovendien was hem zijn geliefde na haar dood in de droom verschenen, hem de
opdracht gevende het aangevangen werk voort te zetten. Naarmate hij zijn verzen
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schreef, liet hij ze lezen aan alle broeders, die er om lachten of ze toejuichten, naargelang van hun smaak.
Het moeilikste was, om na jaren zwoegens, toestemming voor het drukken te
verkrijgen van de superieuren. Zij stuurden hem naar Lyon, waar hem een ordebroeder volgde als een trouwe beschermer, die hem zomin als z'n schaduw verliet.
Toen de „pore prefet" het handschrift nauweliks had ingezien, liet hij meedelen,
dat het niet voor vereeuwiging met gedrukte letters in aanmerking kwam, waarop
de dichter toen, in tegenstelling met de bestaande gewoonte, ongevraagd binnendrong
bij de hoge vader om met tranen en op de knieen de toestemming of te dwingen.
Dort daarna was hij bij de uitgever van zijn werk. Het beleefde zelfs een twede
druk, omdat een broeder jezuiet het heel vermakelik vond en er de aandacht op
vestigde. zijn andere produkt is niet uitgegeven. Toen hij stervende was, heeft
een broeder het uit zijn cel weggehaald, die het heimelik wilde laten drukken te
Lyon, wat op het laatste ogenblik verhinderd is door de prior van het klooster.
Het werk verscheen niet, ondanks de acht jaren lange inspanning van de schriiver.
Zie bier enkele regels die de ogen van de (heilige) Magdelaine beschrijven
Voyez encore ses yeux qui ne veulent rien voir,
Dans une affliction qu'on ne peut concevoir ;
Ces glaces, ces miroirs, ces chandelles fondues,
Sur la joue, et de la sur les 13vres fendues,
Roulent jusqu' a sa bouche, autrefois de Corail,
A maintenant d'ap ene et faite en soupirail etc.
Zo besluit Gautier zijn serie grotesken met de opmerking, dat het via een
dergelik werk mogelik is het punt aan te wijzen waar het genie overgaat in verdwazing, en waar de beste hoedanigheden verworden tot geweldige fouten. Het
genie is de zuivere inspiratie ; de groteske de dichterlike koorts.
Als we nu de rij der grotesken nog eens bekijken, herinneren we ons dolle dingen
te hebben doorgemaakt. Maar toch niet uitsluitend. Het korrigendum van Gautier
op het werk van Boileau heeft ons toch geleerd, dat het nageslacht sommige reputaties verdonkert en andere verheldert. Dat we met het menselik oordeel heel
voorzichtig moeten zijn, aangezien het niet immer ontspruit aan juiste waarneming,
bevoegde vertolking en eerlike verhouding.
We hebben in het biezonder rondgekeken aan de vooravond van een v an Frankrijk's grootste letterkundige tijdperken. We hebben op de drempel gestaan van het
klassicisme, zien wegwijkend in een schemerverte de Renaissance.
We hebben toch doorvoeld het na-rytmen van het machtig werk van Pierre de
Ronsard, in die klassieke-vooravond horen ruisen zijn brede wiekslag. Meer nog
hebben we door elkaar zien sprankelen humor en panache, gezond verstand en teer
gevoel, spot en devotie, oprechte durf en dwaze overmoed, we hebben aanschouwd
een geestesketen waarvan de uiteinden worden vastgehouden door Villon en le Pere
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de Saint Louis ; Villon de paria de keten hoogtillend in het zuivere licht van loutere
ontroering, tot in de hemel schouwend ; de eenzame, eerbare Karmeliet hem vallen
latend aan zijn voeten in het vege donker van kunstloze onkunde, gekluisterd aan de
garde. En tussen hunne handen kronkels, sierlik of krom, grillig-onontknoopbaar
of vloeiend-gevlochten, alien momenten van franse dwaasheid of bezonnenheid.
Wat verkiest ge de zoete vooizen van Th6ophile de Viau, de vrome verzen
van Villon, de platte boertigheid van Paul Scarron of de geestigheid van Cyrano
de Bergerac ?
Of mag ik U, in het raam van dit tijdschrift, deze keuze niet laten doen ? zijn
deze grotesken te buitenbuurtig, te zonderling ?
Hebt ge het allerbelangwekkendste interview gelezen van onze kristendichter
Geerten Gossaert ? Hij zegt daar toch : „De maatschappelike waarden worden
gemeten naar de kategorieen goed en kwaad. De kunstenaar leeft in een andere
sfeer. Hij is de „opene r ', d.w.z. de onbeperkte, ongebondene, amorele, en zodra
hij zonnen en ziel sluit voor de wisselende indrukken van het zinnelik leven is
hij verloren. Hij kent als zodanig niet het onderscheid tussen goed en kwaad, —
hij kent slechts de schoonheid, en voor hem is al het geschapene schoon. En veel
wat schoon is, is slecht, altans maatschappelik, verkeerd of onwenselik. Dichters
zijn maatschappelik gesproken, unth sirables." Hebt ge het onmaatschappelike
opgemerkt van Villon, van Theophile ? Heeft u het kwade — in casu het onevenwichtige — getroffen in Saint-Amant, in Cyrano, in Scarron ? Maar daarnaast
toch wel het meest het „opene". Gelukkig zijn zij dat heel erg. Dat moeten we
hun heel zwaar aanrekenen naast het onmaatschappelike, dat we hun nog wet kunnen
vergeven en het profane, dat we in hen vastbesloten laken. Maar ze zijn wat ze zijn.
Uw lach zij niet schamper als ge naar ze ziet, uw gemoed niet bitter als ge ze hoort ;
zij geven weer het leven met veelzijdigen weerschijn, met reine en met schrille
kleuren ; zij doen horen in het orkest van het leven goddelike melodieen en ook
door-en-door-aardse klanken. zij tonen ons immers genie en karrikatuur, beeld en
tegenbeeld, rein en onrein, schoonheid en lelikheid, daar door juist ons voorhoudende
een niet-eenkantige werkelikheid, maar de veelzijdige, rijkgeschakeerde, volledige
realiteit. We hebben ook gezien dat een tijdperk niet alleen geestelik bestraald wordt
door enkele zonnen, maar daarnaast door vele andere lichtbronnen en lichtbronnetjes, die alien te samen hare stralen — als door een groot vangprisma veelkleurig gebroken uitzenden.
1) De Gulden Winkel 20 Jan. '25.

BOEKBESPREKING.

Een oud vrouwtje door Iwan Sjmeljow, vertaling van Dr Anna Kosloff.
De Spieghel, Amsterdam, 1926.
Iwan Sjmeljow heeft 't Russische leven van na de revolutie geteekend in zijn beestachtige ontaarding. Een oud vrouwtje (geboortig uit Wolokoesje in 't district Ljoebimow achter Kostrom,a),
klein, uitgemergeld, vel over been, boven de zestig, dagelijks werkend in huis en op 't veld om, voor
zich en haar schoondochter en drie kleine kinderen den kost te verdienen, gaat op reis om uit
verre streken meel te halen : het leven verzet zich tegen den dood. Die tocht beschrijft Sjmeljow
in zijn afschuwelijke wreedheid. Hoe 't arme Russische yolk wordt „geregeerd" ! Sprak Bakoenine
niet van een ontketening van al wat men heden de booze hartstochten noemt ? De trein, waarin het
oudje met haar meel-schat zich bevindt, wordt „gecontroleerd" door vijf sovjet-ambtenaren „in
buitengewonen dienst" : roode tronies, sommige vaalgroen, dronken, met trillende lippen, „het
eenige menschelijke, dat ze nog hebben zijn hun oogen en die zijn even kwaadaardig als die van
een bond aan een ketting". Het oud moedertje werpt zich op haar zakken en beschermt ze met
haar lichaam. Als ze naar geen bevel hoort, wordt ze opgepakt en op 't perron geslingerd met
meel en al. Een der „ambtenaren" trekt haar hoofd wat op zij, plots ziet ze op en — geeft een
schreeuw,
„En hij — deinst een paar stappen terug, hurkt neer, steunend op zijn handen, wordt zoo wit
als een muur en trilt op zijn beenen.
„Moedertje !" roept hij uit.
Begrijp je . . . . zij heeft hem herkend !. . . . haar zoon, die in den oorlog verdwenen was. Daar,
op die zakken, hebben ze elkaar terug gezien ! zij staat op .. . . grijpt naar haar hoofd en krijscht !
. . . . God, wat een gekrijsch was dat.... God beware ons !
„Hier ben jij ? Bij hen ? Van je eigen kinderen steel je het brood weg ? Wij verhongeren thuis
en jij . . . . langs de wegen plunderen. ons bloed zuig je uit ! ? ? Wees iii.... vervloekt,
Anathema — hond ! Wees vervloekt ! !"
En zij huilt . . . . het is geen menschelijk geluid meer, maar iets dierlijks, nog verschrikkelijker
dan een dier".
Daar gaat een beving van mededogen door dit wreede verhaal, hier schreit een mensch orn
een medemensch, die wordt te pletter gestooten in haar laatste worsteling om 't leven.
De stijl is direct met korte zinnen en weinig of geen redeneerverband, een indruk achterlatend
van onrust en schichtige haast.
De tweede schets Op de boomstronken is „een verhaal van iernand die eens een mensch was",
maar die zichzelf verloren heeft in de verschrikkingen der revolutie. Het verhaal is maar onsamenhangend, doch „hoe zou het samenhangend kunnen zijn . . .. ? Wij leven immers in — storm !"
De geleerde, die hier aan 't woord is tracht naar een verklaring van de innerlijke veranderingen die
zich in hem voltrokken ; zooals hij vroeger opgravingen deed naar verborgen schatten en begraven geheimen, graaft hij thans in zijn herinneringen, om een antwoord te vinden op de vraag :
Wie ben ik ? Ofschoon veel minder aanschouwelijk en suggestief is ook deze novelle een merkwaardige proeve van na-oorlogsche Russische literatuur, die belangstelling verdient, want gelijk prof.
Van Wijk terecht opmerkt is 't kunst „welke bij ons westerlingen liefde wekt voor de Russiese mens."
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De zoon door M. W. Krestowskaja, Naar het Russisch door Dr Anna Kosloff. De
Spieghel, Amsterdam, 1926.
De belangstelling van West-Europa voor de rijke Russische letterkunde is door de revolutie en de
daardoor veroorzaakte emigratie van tal van intellectueelen uit Rusland de laatste jaren aanmerkelijk
toegenomen. De Russische kunstenaars, thans levend buiten hun land, gaan voort met schrijven
en hun boeken worden meest bijna onmiddellijk in alle Europeesche talen vertaald. Uit den aard
der zaak is hun werk vooral „revolutie- en emigrantenliteratuur," waaruit we te weten komenzegt Dr Kosloff, „wat die menschen in Rusland meegernaakt hebben en hoe zij in den vreemde
leven, die menschen, wien alles ontnomen is, have en goed, vaderland, familie en arbeidsveld
en die hier meestal onder de moeilijkste omstandigheden hun arbeid voortzetten." Het werk
van Iwan Sjrneljow, boven besproken, behoort tot deze literatuur. Daarnaast echter bestaan er
in Rusland tallooze werken, waarvan men in 't buitenland geen weet heeft nog, omdat ze nooit
vertaald werden. Van deze onbekende auteurs is Maria Krestowskaja er een. Haar in 1896
verschenen novelle De Zoon is nu in een uitstekende vertaling onder 't bereik van 't Hollandsche
publiek gekomen.
De inhoud van dit verhaal kan in enkele woorden worden weergegeven : Peter Iwanowitsj
was 34 jaar lang gelukkig getrouwd geweest. Vooral na den dood van zijn vrouw heeft zich al zijn
liefde samengetrokken, zijn hoop gevestigd op zijn eenigen zoon, een veelbelovende jonge man.
Tot — als deze na eenige jaren van huis te zijn geweest, thuis komt, een onverwachte slag aan
alle verwachting, aan alle vreugde een eind maakt : de vader herkent in „de zoon" het beeld van een
vriend, die jaren geleden, een zomer bij hem doorbracht. In een vreeselijken nacht roept Peter
Iwanowitsj met angstige preciesheid alle feiten voor den geest, die in hun samenhang hem
zekerheid kunnen verschaffen. De slotsorn waartoe hij komt, is vernietigend voor zijn geluk. Hij
verzet zich niet, hij berust. „Iedereen heeft rampen, de een vroeger, de ander later. Heb dank,
o Heer, voor alles wat Gij mij geschonken hebt, en dat Gij zestig jaar gewacht hebt voor Gij
mij dezen slag hebt toegebracht."
Er is geen beter middel om te leeren kennen 't verschil in zielsgesteldheid en als gevolg daarvan 't verschil in openbaring van de diepste gevoelens in kunst tusschen den voor- en den naoorlogschen mensch dan twee zoo gansch onderscheiden werken als Een oud Vrouwtje en De Zoon
direct na elkaar te leven. Bij 't eerste is de stijl abrupt en explosief, de gedachten dringen
en jagen naar uiting, worden door elkaar geworpen. De Zoon mist dat ongeordende, dat schichtige
analyse in den verhaaltrant, is een voorbeeld van rustige beschrijvingskunst, met nauwkeurige
en geconcentreerde, toegewijde aandacht.
De spanning wordt hier niet verkregen door een versnelling van 't tempo der ontwikkeling,
maar door 't samendrukken der feiten van jaren in 't bestek van enkele weken. Er is een
warrnte van gevoel, een teere stemming, een vrouwelijke toon, die sours ontroert. Maar 't eigenlijke
gegeven, dat De Zoon verwerkt, ofschoon meer romantisch dan realistisch, is oorzaak dat we dit
boek, ondanks zijn literaire verdienste niet zoo onvoorwaardelijk aanbevelen kunnen als dit met Een
M. J. LEENDERTSE.
oud Vrouwtje 't geval is.

De stormwind breekt het doode hout, door Maria de Vries-Vogel. Hyman,
Sten fert K roese & v. d. Zande, Arnhem, '25.
De titel van dit boekje is voortreffelijker dan zijn inhoud. Kwaad ervan te zeggen komt niet in
ons op : het is het vrij onschuldig relaas van de inkwartiering van een officier in mobilisatiedagen in het gezin van een veearts. Maar de auteur heeft ons niet overtuigd van de noodzakelijkheid
van haar werk. Ook haar stijl is over 't geheel matig, een enkele keer een goed gekozen woord of beeld,
een aardige stijlversiering, doch al te veel ontbreken de malsche, uitbrekende knoppen van eenvoudig taalschoon, die juist pretentielooze boekjes, gelijk dit er een is, zoo bekoorlijk mak en kunnen. Als oefening echter tot meer gedegen literair werk heeft 't boekje voor de schrijfster
L.
zelf allicht beteekenis gehad.

170

BOEKBESPREKING.

Het hart dat ik van u ontving door Fausto Maria Martini. Geautoriseerde vertaling
van E. A. Keuls-Schuur, Inleiding van Giacomino Antonini. Bij Hijman, Stenfert
Kroese & van der Zande. Boekverkoopers te Arnhem 1926.
Dit is een roman van aan krankzinnigheid grenzende jalouzie. Een man die gelukkig getrouwd
is, die weet, dat zijn vrouw hem trouw is en toch telkens tegen beter weten in, wantrouwend,
jaloers is, als zijn vrouw rnaar even met iernand anders praat, iernand groet, een kompliment ontvangt,
al is het van de vriend van haar zoon, niet veel meer dan een schooljongen. Een jaloezie, door nets
gemotiveerd, dan door eigen pathologiese afwijking, een ernstig ziektegeval, dat de mooiste ogenblikken bederft, het grootste geluk vernietigt.
Het niooie van het boek is de indringende liefde, waarmee de schrijver voor de hoofdpersonen
in hun abnormaal lijden, sympatie weet te wekken. Hij weet onze spotzucht, of ergernis, die anders
een verhouding als de getekende licht op zou wekken. te warden tot mededogen. De hoofdpersoon Paolo heeft zijn vader, die was als hij, er vroeger orn geoordeeld. Nu hij de kwaal van
zijn vader in zich weet, leert hij zijn vader verstaan en gaat tot hem om hulp, om het kwaad
in zich te bestrijden.
Het is een boek vol van de fijnste, intiemste waarneming, en hoewel pathologies, toch niet
v. H.
ontwrichtend, omdat we als het ware van het begin meezoeken naar genezing.

De Nederlandsche dialecten in den loop der eeuwen. Een verzameling historische dialect-bloemlezingen, onder leiding van Dr. Jac. van Ginneken.
Het West Vlaamsch, van de oudste tijden tot heden, door Jozef Jacobs. Bij
J. B. Wolters' U.M. Groningen, Den Haag 1927,
De uitvoerige tietelopgave spreekt voor zichzelf.
De taalstudie heeft zich voornamelik met „literaire" teksten beziggehouden. En zo lijkt het
alsof onze Nederlandsche taalstudie pas met de 13e eeuw en dan nog slechts voor enkele gewesten
een aanvang kan nemen. Deze boeken willen hieraan een einde maken. Dit is een uitvoerig gekommentarieerde, zorgvuldig uitgegeven rij teksten van + 900 tot heden in het Westvlaams.
v. H.

Met Vaste Schreden, door Dr. S. F. H. J. Berkelbach v. d. Sprenkel, Ds J. Ph.
Eggink, Ds. J. J. Stam en Ds. P. G. de Vey Mestdagh. Uitgave J. M. Bredee.
Rotterdam. 1927.
„Een boek van en voor jonge menschen" zegt het prospectus. En we kunnen dat, na lezing
van het werk inderdaad getuigen.
Wat is het toch een hemelsbreed verschil, tusschen dit werk en die oude saaie stichtelijke
leuterij van v. d. Palm, Oosterzee etc.
Dit boek bespreken, is lets, wat ik me eigenlijk niet mag veroorlooven, het is heelemaal niet
wat je noemt „letterkundig", zelfs niet, als sommige van de vier hier samenwerkende Rotterdamsche predikanten of en toe een gedicht (Gezelle of Nijhoff) in hun toespraken reciteeren, maar
ik vind dit een ongezochte aanleiding om er mijn blijdschap over te uiten, dat men blijkbaar
weer, wat vroeger (als de preeken van Beets e.a.) voor ouderen alleen als stichtelijke lectuur
was bedoeld, gaat bestemmen voor jongemenschen. Dat men 't durft, zich bewust ervan, gelezen te zullen worden door die jongeren, is een groot bewijs, dat men wil.
Laten we het maar ronduit zeggen, — 't is trouwens al zoo lang erkend — de „kerk" verloor
alle houvast aan, alle contact met vooral intellectueele jonge menschen. Maar dat er inderdaad
predikanten zijn, die weten wairom het die jongeren te doen is, waarnaar ze zoeken bewijst dit
boek wel. Hoe menigeen, die als kind zat te geeuwen op Zondagochtend, luisterend naar
zalvende zinnen, hol als een leeg vat, dat b Omt, zal bij de lezing van deze dertien toespraken zijn
oogen eens uitwrijven ! En, 't zal hem gaan als mij : hij zal blij erkennen, dat hier geen vrome

BOEKBESPREKING,

171

veelgebruikte frazen worden gebezigd, dat hier geen rhetoriek is, muf van dufheid, maar dat
hier staan, krachtige korte stevige zinnen, vol van inhoud, dat hier is begrijpen van de mentaliteit van jonge menschen zooals er duizenden zijn in de groote steden vooral, die zoeken en
tasten naar Jezus Christus, oprecht zoeken.
Deze toespraken (soms uit jeugddienst-preeken gegroeid) zijn voorbeelden van hedendaagscb.
kanselwerk. Hier wordt bijna geen zin gebruikt of er is wat te zeggen, bier zijn eindelijk eens
geen algemeenheden die overal en onder alle ornstandigheden door iedereen kunnen gebezigd
worden, maar stevige zinnen, goed overdacht, duidelijk en bondig gesteld, met een inhoud.
Over die theologische inhoud spreek ik niet. Waarop ik wijzen wilde is, dat dit „moderne"
(hedendaagsche) predikantenwerk stichtelijke literatuur is voor jonge menschen, en dat er ziel
leeft, dat er geest woont in deze woorden.
Ongetwijfeld zijn, uit een oogpunt van stijl en taal, van beeldspraak en conceptie, de eerste
vier stukken (van Dr. Berkelbach) de beste. Doch die van Ds. Stam behoeven weinig voor de
zijne onder te doen. Dan komen, niet in 't boek, maar in de waardeering, de toespraken van
Ds. de Vey Mestdagh, terwijl die van Ds. Eggink, althans naar mijn meening, 't beste achterin
hadden geplaatst kunnen worden. Er zijn, zeker, goede dingen in, rnaar wat ik in de stukken
der anderen zoo waardeer, de bondigheid, de concreet-heid van zegging, mis ik hier soms al
P. H. M.
te zeer.

Om de Heilige Erve door Prof. Dr. A. Noordtzij met illustraties naar teekeningen
van Prof. J. H. Jurres 2e deel. Uitgevers Mij. E. J. Bosch Jbzn. A'dam.
Wat ik reeds bij deel een heb geschreven onderstreep ik bij verschijning van het tweede
deel. Het geheel is in gelijke uitvoering als 't vorige boek dus ook een gelijke hartelijke aanbev. D.
veling waard. 't Is m'n wensch dat er meerdere deelen mogen volgen.

Balsem voor Alsem, door Jo van der Stap. fa. Jan Haan Groningen. '27.
De titel op den omslag, een titel op rijm, is maar gedeeltelijk juist, en wordt dan ook op de
binnen pagina aangevuld, met een nadere omschrijving „eenvoudige versjes". Nu komen we
dichter bij de waarheid. We zijn er evenwel nog niet heelemaal. Het eerste „likje" balsem draagt
de aanduiding van „schamele gedichtjes". Dit eerste „versje" is wat anders, wat speciaals van
dit bundeltje, ik denk dat dit overeenkomt met een „voorrede" of „verantwoordinge". Immers
bet versje is nog apart onderteekend als zijnde van Jo van der Stap. Dus nu zijn we ingelicht.
zijn eenvoudige schamele gedichtjes. En ziet hier lieve nichtjes, vermaak er U mee, en wat
dies meer zij. Nu is dit alles zonder eenige pretentie, en 't zal dan ook niet zoo zijn bedoeld
als 't er staat uitgedrukt in vers een :
Het zijn maar schamele gedichtjes,
Eenvoudig, zonder praal of pracht.
. . . . Maar zijn flauw flikkerende lichtjes
Niet welkom in een donkeren nacht ?
Kijk, daar staan we voor een belangrijke vraag, wat wordt er bedoeld met deze flauw flikkerende lichtjes ? Kaarsen of sterren ? Op de meest volledige titel of te gaan „eenvoudige schamele
gedichtjes" dan zeggen we : „kaarsen !" Goed, 't zijn kaarsen. Nu komt vers twee. Ook iets weg
hebbende van „beantwoordinge". Ook onderteekend, n.l. door C. H. Nicolai-Kiih.
Daarop zegt mijn harte „Amen" !
Want zoo vaak — in donkeren nacht
Als de kleine lichtjes kwamen,
Hebben zij me troost gebracht.
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Nog eens nagedacht en we zeggen „Sterren !" En nu zitten we der mee. 't Bundeltje in a/
zijn schamelheid en pretentie-loosheid belooft niet veel en geeft niet veel, en dat is te billijken ;
dat een uitgever 't uitgeeft is niet te billijken. Dat Jo van der Stap „schamele gedichtjes wit
opschrijven, is haar zaak, maar ze ons als sterren voor te stellen is erger dan knollen voor
citroenen te verkoopen. Ik wil nog wel even doorgaaft en van andere versjes wat beweren.
Vers drie.

Sterrelicht.
Kan ik geen zonnegloed verspreiden
In 't bange hart vol smart en pijn,
0, dat ik dan, voor die hier lijden,
Een ster, in donkren nacht, mag zijn.

't Is me geen kleinigheid, als ik geen zon ben, dan maar een ster, en dan nog bij voorkeur
in donkeren nacht. Het volgende vers ; vangt aan met prachtige zangerige woorden :
Duurt des levens strijd zoo . , .. e,
Is het donker om u heen,
Is uw harte droef en . . . . e,
Zijt ge met uw smart alleen, enz. enz.
Ik heb enkele letters weggelaten, dat spaart mij inkt en de uitgever zet-kosten en wij alien weten
wel wat bedoeld is. Het volgende vers brengt een waarheid, die verrast.
De dag van morgen
Ligt nog verborgen
In zwarten nacht.
Ik breek zoo'n versje maar af, want de volgende regels, bedoelen christelijk te zijn, en laat ik
dus liever maar in 't boekje alleen.
Nu weet ik geen woorden om m'n verontwaardiging gepast te uiten ; 't is toch heidens om, in
't jaar 1927 met zulke boekjes ons publiek lekker te maken. En dan nog om er geld aan te verdienen. Ik geef U een raad lezers. Houdt uw geld en uw goed humeur, geeft geen geld uit om
uw smaak te bederven.
Ik geloof, dat ik nu ook wel de uitgever die de versjes aankleedde, heb begrepen, maar dan is
't een oolijke Bast. Balsem voor Alsem beteekent overgezet zijnde, „versjes om bitter" te worden .
v. D.
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1924. Gedachten van Louis Couperus. Verz. door Elisabeth Couperus. Uitg. L. J. Veen.
1925. Nippon. Met of b. op 18 pl. Uitg. H. P. Leopold's U. M.
A. II. Vertalingen, bewerkt door L. Couperus :
1896. Gust. Flaubert. De Verzoeking van den H. Anthonius. (Fragmenten). Uitg. L. J. Veen.
1916. Plautus. De Tweelingbroeders. Jambische bewerking. Uitg. v. Holkema en Warendorf.
(Dramatisch bijvoegsel van Groot Nederland).
A. III. Vertalingen naar werken van Louis Couperus.
I. Duitsche vertalingen
1892. Schicksal. (Noodlot). Stuttgart. Deutsche Verlags Anstalt.
1894. Ekstase. Ein Buch von Gliick. (Extase, Een boek van Geluk) Uebers. v. F. Norden.
Berlin : A. Beyer.
1894. Ein Seelchen. (Een zieltje). In : Neera, Addio. Stuttgart. Deutsche Verl. Anstalt.
Bibl. d. fremden Zungen bnd. 20.
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1895. Ekstase. Ein Buch von Gluck. (Extase een boek van Geluk) 2e Aufl. Stuttgart, Deutsche
Verlags Anstalt.
1895. Majestat. (Majesteit). Dresden. Heinrich Minden. 2e Aufl. 1900.
1895. Weltfrieden. (Wereldvrede). Uebers. von Dr. Paul Rache. Dresden. Heinrich Minden.
1897. Novellen. 2 Bnde. Uebers. von Else Otten. Berlin. S. Cronbach.
1902. Stille Kraft. (Stille Kracht). Uebers. von Graf in Wengstein. Dresden. Heinr. Minden.
3e aufl. 1904.
1916. Heliogabal. (De Berg van Licht) Uebers. u bearb. von Else Otten. Frankfort a. M.
Rotten and Loening.
1919. idem idem. 17-20 Tausend : Berlin W. Borngraber.
1919. Babel. (Babel). Uebers. von Else Otten. Berlin. E. Rowohlt. 3e Aufl. 1920.
1919. Die KomOdianten. (De Komedianten) Uebers. von Else Often. 1-5 Tausend, Munchen.
Georg. Muller Verlag. (serie : Romane der 'Wilke*
1919. Xerxes oder der Hochmut, aus d. Bucher d. iron. Geschichte. (Xerxes of de Hoogmoed)
Uebers. von Else Otten. 1-5 Taus. Berlin. W. Borngraber.
1920. Am Wege der Freude. (Aan den Weg der Vreugde). Uebers. von Else Otten. Berlin. Ullstein
A. G. (Ullstein Bucher Bd. 119.)
1920. Aphrodite in Aegypten. Roman a. d. alten Aegypten. (Antiek Toerisme). Uebers. von
Else Otten. 1-8 Tausend. Umschl. zeign. v. G. H. Matley. Berlin. E. Rowohlt. Verlag.
1920. Der Verliebte Esel. Roman. (De Verliefde Ezel). Uebers. von Else Otten. Berlin W.
Borngraber. (1-5 Tausend).
1921. Dionysos. (Dionyzos)
.Uebers. von Else Otten. Leipzig. Rainer Wunderlich Verlag.
1921. Die Lebenskurve. (Langs lijnen van geleidelijkheid). Uebers. von Else Otten. Berlin.
W. Vosbach. & Co. (Vosbachs Romane).
1921. Der UnglUckliche. (De Ongelukkige). Uebers. von Else Otten, Munchen. Georg. Muller.
1921. Das Schwebende Schachbrett. (Het Zwevende Schaakbord). Berlin. E. Rowohlt. Verlag.
1924. Psyche Uebertr. v. Else Otten, mit 28 Federzeegnungen von Paula Jordan. Leipzig
Feuer Verlag.
1925. Lucrezia Borgia. (Lucrezia). Leipsig. Reclams Universal-Bibl. E, 6641.
1925. Iskander. Uebertr. v. Else Otten. Leipzig Reklam. (Ernst Globig & Co.).
II. Fransche Vertalingen :
1894. Fransche vert. van „Een zieltje" in : Revue des Revues 11 Juni '94.
1897. L'independance" (Extaze) (?)
1898> Majeste. (Majesteit). Traduit par L.B. precede d'une etude de M. Maurice Spronck.
Paris. Plon, Nourrit & Cie.
1899. Paix Universelle. (Wereldvrede) Traduit par L. B. Paris. Plon, Nourrit en Cie.
1923. Le Cheval Ail& (Psyche). Traduit par F. Barbier. Preface de Julien Benda. Paris.
Ed. du Monde Nouveau.
1923. Fragment (Enkele bldz.) vert. uit : „Het Snoer der Ontferming" door Paul Eyquem
in : Les Nouvelles Litteraires 16 Juni 1923.
III. Engelsche Vertalingen :
1891. Footsteps of Fate. (Noodlot). London. W. Heinemann.
1892. Eline Vere. Transl. bij J. T. Grein. London. Chapman & Hall Ltd.
1894. Majesty. (Majesteit) Transl. by A. Teixeira de Mattos and Ernest Dowson. London,
T. Fisher Unwin.
1897. Ecstasy : A study of Happiness. (Extase). Transl. by A. Teixeira de Mattos and John
Gray. London. Henry. (Random Series).
1908. Psyche. Transl. by Rev. B. S. Berrington ; with 12 ill. bij D. C. Calthrop, Londen
Alston Rivers Ltd.
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1914-'20. The Books of Small Sculs, Transl. bij A. Teixeira de Mattos. London. W. Heinemann.
I. 1914. Small Souls ; II, 1915 The Later Life ; III. 1917 The Twilight of Souls 2d.
impr. 1920.
1919. Old People and the things that Pass, (Van oude menschen, de dingen die voorbijgaan).
Transl. by A. Teixeira de Mattos. With a preface bij Stephen Mc Kenna. London.
T. Butterworth Ltd. 1924 Pop. ed. (idem).
1920. The Tour (a story of Ancient Egypt). (Antiek Toerisme,) Transl. by A. Teixeira de Mattos.
London. T. Butterworth, 2d impr. 1921.
1920, The Kingdom of Arles in : „The New World" Mei 1920.
1920. Bebert the Butcher and Andre the Fisherman idem Juni 1920.
1921. The Law Inevitable. (Langs lijnen van geleidelijkheid) Transl. by A. Teixeira de Mattos.
1st. & 2d. impr. London. T. Butterworth. Ltd.
1922. The Hidden Force. (De Stille Kracht) a story of Modern Java. Transl. by A. Teixeira
de Mattos. London. J. Cape.
1924, Eightteen Tales. Transl. by J. Kooistra. London. E. V. White.
1924. Eastward. (Oostwaarts) Transl. by J. Menzies Wilson and C. C. Crispin. With frontis.
London. Hurst & Blanckett. Ltd.
and 36
1925. Nippon. Transl. by John de la Valette, London, Hurst and Blanckett. Ltd.
IV. Amerikaansche uitgaven van Engelsche vertalingen
Eline Vere. New York Appleton.
1914-'17. The Books of the Small Souls. Transl. by A. Teixeira de Mattos. New York. Dodd,
Mead and Co.
1914. Small Souls ; 1915. The Later Life ; 1917. The Twilight of the Souls.
1919. Ecstasy : a study of Happiness. Transl. bij A. Teixeira de Mattos & John Gray.
New York. Dodd, Mead & Co.
1920. Inevitable. Transl. by A. Teixeira de Mattos. New York. Dodd, Mead & Co.
1902. Old People and the things that Pass. Transl. by A. Teixeira de Mattos. With. a preface
bij Stephen Mc. Kenna. New York. Dodd, Mead & Co.
1920. The Tour (a study of Ancient Egypt). Transl. by A. Teixeira de Mattos. New York.
Dodd, Mead & Co.
1921. Majesty. Newly transl. bij A. Teixeira de Mattos With a preface bij Stephen Mc. Kenna
New York. Dodd, Mead & Co.
1925. Eastward. Transl. by J. Menzies Wilson and C. C. Crispin. New York Georg Doran & Co.
1925. Nippon. Transl. by John de la Valette. New York. Georg Doran & Co.
V. Vertalingen in andere talen.
In 't Italiaansch :
1900. Maest (Majesteit). Prefazione di Anna Franchi. Milano Fra. Treves. 2e dr. 1902.
1902. Pace Universale (Wereldvrede). Preciduto de uno studio di G. Verga. Milano. Fra. Treves.
2e dr. 1903.
1906. Un Illusione. (Eene Illusie) vert. d. Estella Wissenburgh-Lopes Suasso in : „Nuova
Antologia 16 Mrt. 1906.
In 't Spaansch :
- - Su Majestad. Trad por Juan Garcia Rodriguez. Madrid. La Espana Moderna.
In 't Noorsch :
1896. Majestaet. (Majesteit) Oversat of F. N. Kristiania Alb. Cammermeyers Forlag.
In 't Hongaarsch :
- Vegzet. (Noodlot). Forditotta Ignotus. Budapest. Singer es Wolfner.
Aanteekening.
Mlle. Felicia Barbier gaf een Fransche vertaling van een fragment uit Psyche in Le
monde Nouveau (datum onbekend).

G. SCHRIJVER
Na „Jobje's avontuurlijke jeugd" heeft hij niet meer gesproken. Maar nu hij
van ons is weggenomen, spreekt hij sterker tot ons, dan toen hij bij ons was. Nu
gevoelen wij wie hij was, en nu mogen wij nog meer waardeeren wat hij voor ons
was. En meer nog beseffen wij, wat hij ons heeft nagelaten. Welk een blijvend en
kostbaar bezit zijn werk zal zijn.
*

*

Hij was een der grootsten onder ons. Onze lezers kennen hem. Nog kort geleden heeft zijn portret naast een overzicht van zijn werk ons blad gesierd. Omdat
wij toen, maar nu nog meer, hem groot achtten en hem erkenden als een man van
beteekenis, wien een eereplaats — ook in onze kringen, in ons midden toekwam.
Hij was voor ons Christenen van beteekenis als journalist, als auteur, als kriticus,
als kinderschrijver. Ook als persoon, innemend, vriendelijk en gui ; met tintelende
geestdrift, en een onwrikbare overtuiging. In deze veelzijdigheid missen wij hem.
*

*

*

Bij de groote omwenteling in '80 was hij mede een der eersten, die ook voor
ons het goede uit den strijd naar voren brachten. Hij was 't, die met voile lust, en met
bewuste energie aangreep en aanbood, wat waarde had. En zijn werken was van
buitengewoon belang. Wij kunnen moeilijk de beteekenis van zijn werken als redacteur
van „Ons Tijdschrift" bepalen ook voor ons blad. zijn werk is erkend en gewaardeerd ook buiten onze kringen door mannen van naam. Hij heeft „de kleine luyden"
geteekend in groote nauwkeurigheid, in al hun hopen en bidden, in al hun vallen
en opstaan ; hij immers wist en kende hun lasten en moeiten en hij doorleefde
ze. Onze Christelijke kunst is aan G. Schrijver veel verplicht. In dankbare hulde
herdenken wij hem.
*

*

Maar nu is hij weggenomen uit ons midden en zijn stem hooren wij niet meer.
De grootste onder ons heeft zijn werk beeindigd en de Lastgever nam hem terug.
Wij dankbaren, weten dat ook zijn leven eenzame paden had, maar ook dat
hij vooruit- en op-zag . en nu is zelfs de lichte last van zijn schouders genomen.
Nu is hij gegaan in de rustplaats voor de vermoeiden.
v. D.
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De zoete wijn der wellust dronk zijn mond
Ten diepste uit , zijn hart verteerde in nachten,
Verlicht door vrouwenoogen, die 't verbond
Van 's konings dreigende angst en smart weglachten.
Maar als het stil geworden is en schaal en
Leege beker bleek morgenlicht omzweeft
Komt tusschen schemergrauwe zuilen dwalen
Des Doopers schuldloos hoofd, waar bloed aan Ideeft.
Dit kon zijn klein en wankel hart niet dragen,
Dat eenzaam brandde, maar hem niet verliet,
En 't leven teerde snel naar late dagen
Totdat hij kwam aan oeverloos gebied.
Toen in een late, sterrenlooze nacht
Heeft zijn versomberd hart hem omgebracht.
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Voor hij zich uitkleedde, bleef Willem nog even op z'n kamertje zitten na-peinzen.
't Was 'n reuze-avond geworden en George vond ie 'n fijne knul, niks grootsch
ondanks z'n toch wel enorme ontwikkeling. . . . En dan de kranige manier, alsof
het van-zelf sprak, waarop ie 't café — heusch geen boerenherberg, maar 'n groot
ding, waar alleen Wren zaten ! — binnentrad en met den kellner omging,. . . . hij
kon daar niet aan tippers, al had ie zooveel mogelijk George's houding nagebootst . . . . Op zulke momenten voelde je toch heel duidelijk, dat ze in Veenzand
je weinig klaarmaakten voor de maatschappij, ze meenden er zeker, dat in de wereld
alleen kerken werden bezocht . . . . 'n Flauwe boel eigenlijk, . . . . ze waarschuwden
de jongens altijd tegen café's en dergelijke,. . . . en je zag er niks als nette menschen.
Idioot, dat hij die half-zachte praat indertijd voor zoete koek had opgegeten, werkelijk
gemeend had, dat je vroom moest wezen, om lets degelijks te worden,. . . . George
werd dokter en spotte met alles. . . .
Glimlachend om eigen onnoozelheid begon Willem zich uit te kleeden. Voor hij
in bed stapte, aarzelde hij even — zou hij z'n avondgebed nog doen ? Maar dan,
resoluut, kroop hij onder de dekens, . . . . och wat, 't was immers alles onzin, zei
George, en hij wilde niet achterliik wezen . . . .
IX.
'n Paar dagen later, 's avonds na 't eten — tante was near 'n vergadering
Willem zat in 'n makkelijke stoel tegenover oom ee n der hem tot verdere ontwikkeling
gegeven boekjes „Tegenstrijdige teksten in den bijbel" te bestudeeren, vroeg de heer
Bastiaans plots, z'n krant neerleggend :
„Nou moet je me toch 'es even vertellen, Willem, . . . . al 'n paar keer is me opgevallen, dat je niet raeer bidt — waarom laat je dat ?"
„Och",. . . . zei Willem, wat aarzelend, „niemand doet het hier, he ?"
„Maar dat behoeft voor jou geen reden te wezen om er nu 66k mee uit te
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scheiden. Kijk 'es, ik steek volstrekt niet onder stoelen of banken, dat wij ons
met godsdienst niet bemoeien en ik laat natuurlijk ieder vrij — maar 'k zou toch
niet graag de naam krijgen, dat ik jou tot 'n heiden hier had gemaakt. Mij kwets
je er heusch niet mee als je bidt, je hoeft het diarom dus niet te laten."
„Och nee", zei Willem, „dat weet ik we!. Maar eigenlijk zie ik er zelf het nut
niet meer van in,"
„Hm ja,.... da's natuurlijk wat anders.... Hoewel,.... ik heb indertijd toch
van je gehoord, dat je in Veenzand nog al druk mee deed aan allerlei godsdienstigheid.
Bovendien is je moeder — en daar moeten we toch ook 'n bee* rekening mee
houden — er erg op gesteld.... Hoe kom je zoo veranderd ?"
„Ik ben gaan denken, oom", zei Willem. „En bovendien heb ik hier gezien,
dat je even goed 'n degelijk mensch kunt worden zOnder godsdienst."
De heer Bastiaans knikte goedkeurend.
„Als het zoo met je staat, dan heb ik er vrede mee.... Je weet misschien,
dat je vader en ik allebei vroom zijn opgevoed, maar toen ik tot de jaren des
onderscheids kwam, heb ik m'n verstand leeren gebruiken. Je ziet, wat er van me
geworden is."
„Ja oom", zei Willem eerbiedig.
„Ook m'n kinderen ben ik in dien weg voorgegaan — ik geloof, dat ik me niet
voor ze behoef te schamen. En wat nu jou betreft, je weet, ik ben nooit bij je gekomen met vrome praatjes, maar heb altijd gezegd : weer nuchter en gebruik je
verstand. Dan slaag je in 't leven — en wat wil 'n mensch meer ?...."
Willem knikte.
„Prachtig, we zijn 't eens, merk ik.... a zou zeggen : je kunt nu
wel 'es 'n Zondagje naar je moeder gaan. Wat denk je van de volgende week ?"
„Ik vind 't goed", zei Willem.
„Uitstekend, da's dan afgesproken. Maar daarna moet je hard aan de studie
beginnen, ik ken iemand die uitstekend en niet duur opleidt voor Duitsche handelscorrespondentie, 'k zal meteen 'n uur met hem afspreken...."
* *
*

's Zaterdagsmiddags na 't broodeten vertrok Willem naar den Haag. Eigenlijk
had hij alleen den Zondag willen gaan, maar tante Anna vond zoo kort niet de
moeite waard en Naar oordeel woog zwaar in het huis van den heer Bastiaans.
't Lachte 'er toe, weer 'es echt met z'n viertjes onder mekaar te zijn,.... och, niet
dat Willem's aanwezigheid 'er hinderde — integendeel, .... hoewel ze erg tegen
z'n komst had opgezien, 't was 'er heusch meegevallen, ze kon met hem doen,
wat ze wou, .... maar toch, ze voelde hem nog niet als eigen.... Toen indertijd
'er man het plan opperde z'n neef in huis te nemen, wilde ze geen roet in 't eten
gooien,.... gunst, ze maakte zich zelf nog al druk met maatschappelijk werk, en
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had het toezicht over 'n paar voogdij-kinderen — d'r kwam heel wat voor kijken
veel vergaderingen, geregelde inspectie van de gezinnen en heur eigen huishouden
liet ze liefst niet aan de meid ovr ; hoe geschikt deze overigens was, 't kind had
leiding noodig, er zat zoo weinig plichtsbesef in en onpractisch,.... ongelooflijk
gewoonweg.... Enfin, het was de kwaal van den tegenwoordigen tijd,.... op de
vergadering redeneerden ze er veel over, want telkens ervoer je door je werk weer
pijnlijk dat de meisjes van tegenwoordig wel allerlei rechten wenschten, doch 't
doen van hun taak achten ze bijzaak .... Daarom begreep ze heel goed, dat Willem's komst voor 'n niet gering deel haar werk verzwaren zou, zoo'n jongen eischte
vrouwelijke zorg en vrouwelijke tact — feitelijk had hij dat voortdurend gemist.
'n Man begreep dat zoo niet, die dacht, dat het met 'n kamertje boven en mee-eten
aan tafel al klaar was — zij had onmiddellijk gemerkt, dat er nog veel beschaafd
moest worden, voor Willem presentabel werd.... Gelukkig bleek hij gewillig en
bescheiden, hij vloog op 'er wenken, deed trouw vergeten boodschapen en met eten
was hij heel makkelijk, hij verorberde smakelijk eventueele kliekjes van den vorigen
dag.... Nu ja,.... hij betaalde ook 'n schijntje kostgeld en mocht dankbaar wezen
als kind in huis opgenomen te zijn....
Nee, achteraf had ze er geen split van.... Maatschappelijk deed ze 'n goed werk
— geheel in de lijn van 'er leven trouwens — en bovendien bezat ze thans 'n extrahulp, waarover ze naar goedvinden beschikken kon....
* *
*

Willem voelde zich opgelucht toen hij 's Zondagsavonds weer door Rotterdam's
straten liep. Nee,.... bij moeder zou hij zich toch onmogelijk meer thuis kunnen
voelen, hoe zeer het mensch zich tijdens z'n verblijf ook had uitgesloofd.... Dat
kleine huisje in de achter-af buurt — heel anders dan bij oom — die vroomheicit
welke hem zoo heel sterk aan Veenzand herinnerde — en werkelijk hij zeilde zoowaar weer als vroeger mee in het schuitje, hij was nota bene van morgen naar de
kerk geweest,..., nou ja, je wou voor een zoo'n dag geen ruzie — dat saaie zitten
koekeloeren tegenover mekaar,.... lieve hemel, den eersten avond den besten wist
ie om negen uur al niet meer wat ie zeggen moest, je raakte finaal uitgepraat...
Stel je voor, dat ie in zoo'n omgeving zijn leven zou moeten slijten,.... 'n klein
loontje natuurlijk, geen gelegenheid tot verdere ontwikkeling, want moeder kon hem
niet voor 'n krats den kost geven of armoe werd troef.... Gelukkig scheen ze 't
toch zelf ook we! te hebben ingezien, ten minste,.... ze klaagde niet over hem
zooals vroeger in 'er brieven en deed net of ze erg ingenomen was met z'n goeje
vooruitzichten....
Enfin, wat ze nu tenslotte er van dacht of niet dacht — een ding was zeker, hij
zette z'n plan door. Morgen begon z'n bureau weer, in de loop van de week z'n
cursus,.... fijn, hij zou wel zorgen, dat ie er kwam.
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X.
Met 'n glimlach van trots liep Willem terug naar z'n lessenaar — 's jonge, dit was
nu de tweede maal in drie maanden, dat ie van meneer Berkhof 'n pluimpje
kreeg voor en accurate werken. Bovendien had de man hem verhooging van salaris
beloofd, .... nou 't kwam goed uit, hij moest 'n nieuw Zondagsch pak en andere
schoenen hebben, dit keer nam ie van die lage, donker-bruine, ze stonden chic ....
„Was ie lief ?" vroeg z'n buurman, toen Willem weer plaats genomen had, „of
kreeg je 'n uitje ?"
„Wel nee, hij beloofde me verhooging."
„Nou, jij staat in de geur.... Enfin, 't mag ook wel, je kunt nauwelijks voor
dit loontje je penhouder vasthouden, laat staan dat j'er mee schrijft.... Of 't
nooit Zaterdagmiddag wordt," eindigde hij zuchtend.
Willem antwoordde niet. Zoo langzamerhand had ie z'n collega's wet door en van
z'n oorspronkelijke eerbied voor ze, was reeds veel afgesleten. Er waren lui bij,
voor wie hij in z'n hart de diepste minachting koesterde — al liet hij hiervan nimmer iets blijken — ze deden alles, behalve hard werken, ze brachten het natuurlijk
nooit tot 'n behoorlijke positie.... Oom Gerrit waarschuwde hem voortdurend
voor dergelijke menschen en hij sloeg de raadgevingen niet in den wind — je
lachte om hun moppen, je luisterde naar hun verhalen en verder basta.... Hij
studeerde 's avonds, hij had geen tijd — trouwens geen geld ook — om allerlei
pleziertjes na te loopen, hoe leuk het ook zijn mocht.... Maar ja,.... zooiets
zei je niet, je wilde liever geen droge pisang genoemd worden of wat nog erger
was : 'n btheder,.. . . met welke qualificatie de christelijken bedoeld werden. . . .
Dus deed ie of hij hevig belangstelde in de liefdesavonturen van z'n buurlui, spotte

— aanvankelijk wat onbeholpen, later meer volkomen — mee over 't noodlottige
van „vaste" meisjes, deed net of hij na bureau-tijd menige scheeve schaats reed, en
werkelijk, men zag hem spoedig voor vol aan.... Innerlijk had hij er lol van —
ze moesten 'es weten, dat ie staag duitsch zat te vossen, slechts Zaterdagsavonds en
Zondags vrij nam.. ... En dan nog, hoe bescheiden waren zijn genoegens : 'n
enkele keer bioscoop, 'n glas bier met George, die veel te graag boomde om aan
jets anders te denken en ja, heel zelden, 'n vluchtig avontuurtje met 'n goedkoop
meisje van de straat.... Later, wanneer hij meer geld verdiende, niet elk dubbeltje
behoefde om te keeren, dan zou hij heusch wel zorgen z'n portie volledig te genieten
nu moest ie kalm-aan doen en zich tevreden stellen met kleine beetjes.... Maar
vast zou hij z'n doel bereiken en dan uitlachen al die Lebemanner, welke met blinkende scheidingen en schuine grappen dachten promotie te maken, liever bleef hij
rustig nog 'n poosje in de schaduw,.... zijn gelegenheid kwam wel.... Zeker, 't
was anders geloopen, dan ie zich vroeger in z'n onnoozelheid had voorgesteld, met
iets van minachting dacht ie terug aan den Veenzandschen tijd met zijn duffe
idealen van braafheid en vroomheid -- nu wist hij hoe je in 't leven slagen en van

DE STREBER

183

't leven genieten moest, en hij verheugde zich grootelijks in 't geen hem nog
wachtte....
* *
*

Hij slaagde voor z'n duitsch, wat hem opnieuw verhooging van tractement bracht.
Op z'n bureau gold hij nu voor 'n kei, die, ondanks z'n jeugd, veel ouderen voorbij
en toen hij op 'n Zaterdagmiddag een van z'n oude jeugdleiders, van Straelen
ontdekte, liep hij hem niet voorbij — zooals hij 'n paar maal vroeger gedaan had
— doch sprak hem aan.
De ander vermoedde in het wat fatterig gekleede, zwak geurende heertje op 't
eerste moment geen gewezen leerling, eerst toen Willem, eenigszins verwijtend,
„maar kent U Bastiaans niet meer ?" uitriep, drong tot van Straelen door, wien
hij voor zich had.
„Goeje help, kerel, ben jij het ? Neem me niet kwalijk,.. . . maar je bent ook zoo
veranderd.... Natuurlijk, ik wist wel, dat je in Rotterdam was, dus eigenlijk is
't dom van me, maar ja, ik heb je nooit meer ontmoet, hoewel ik hier vaak
genoeg kom."
Willem glimlachte vergevend en maakte 'n gebaar van „doe geen moeite, 'k begrijp het wel. . .." Hij had van Straelen dikwijls genoeg gezien, doch getrouw
aan de afspraak met oom Gerrit, alle Veenzandsche relatie verbroken, nu echter
was de verzoeking te groot geworden om zich 'es te laten bewonderen. 't Kon
trouwens geen kwaad meer . . ..
„En, hoe gaat het ?"
„Best", zei Willem.
„Zoo, dat doet me plezier. ... Heb je soms lust me 'n eind weg te brengen ?
1k moet naar 't Maasstation."
„Da's goed ja.... 'k Wandel toch."
„En vertel dan 'es, wat je tegenwoordig uitvoert. Naar je uiterlijk te oordeelen,
ben je bezig 'n gentleman te worden."
Willem ontging de lichte spot in van Straelen's woorden. Zelfbewust stapte
hij mee en begon z'n verhaal van succes,... . och, wat zouen ze straks in Veenzand opkijken en welk 'n genoegdoening dit alles te kunnen zeggen aan een, die
eigenlijk nooit veel vertrouwen in hem gesteld had.. .. En al pratende begon hij
zich zelf hoe langer hoe flinker te vinden, beslist iemand op wien het gesticht
trotsch mocht wezen en nadrukkelijk onderstreepte hij nog 'es, hoe hard hij wel
werkte en hoe tevreden z'n chef was.
Vreemd,.... de ander scheen toch niet zoo bijster enthousiast geworden, vond
Willem, toen hij z'n mededeelingen had beeindigd, er kwam. 'n wat pijnlijke gesprekspauze, in plaats van de bewonderende toejuiching, welke hij meende verdiend te hebben. Verbaasd keek Willem 'es op zij,. . wat scheelde den vent naast hem ?
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„Nou, ik feliciteer je", begon van Straelen eindelijk, zich dwingend tot vriendelijkheid . . . . Eigenlijk had hij zich voortdurend loopen ergeren aan het hinderlijkeigengerechtige van den pedanten kwast, die vermoedelijk meende dat hij 't 'n
geweldige eer zou vinden mee te mogen wandelen en 'es lets van 's mans arbeidzaam leven te hooren. Kom, hij moest verstandig wezen en niets van z'n kriebeligheid laten merken, . . . . maar wat goedige grapjes maken . . . .
„Je bent zeker al lang geengageerd ook ?" vroeg hij . . . .
Willem glimlachte spottend. . . . „Nee, dank U, 'k heb geen tijd voor meisjes.
Later, als ik 'n paar duizend gulden verdien, zal 'k er 'es over gaan denken, . . . .
nu hou 'k m' er niet langer mee op als 6en avond. Da's nog wel. 'es 'n keer te betalen."
,,Zoo", zei van Straelen, plots z'n goede voornemens vergetend. „Je begrijpt misschien, dat ik dergelijke dingen minder goed waardeeren kan ?"
„Nou ja, . . . . in Veenzand . . . . Hier zijn we in Rotterdam. Je wil wel 'es 'n
keer wat plezier hebben !"
„'t Is maar de vraag, wat je onder plezier verstaat . . . . Je komt zeker nooit op
'n concert of 'n lezing, wel ? En van de kerk zal ik maar heelemaal zwijgen."
„War bemoei ik me niet meer mee", antwoordde Willem met souvereine minachting, „heusch, sinds ik uit Veenzand weg ben, heb ik leeren nadenken."
„Toën pas ? Nu, dan werd het ook hoog tijd", zei van Straelen zijns ondanks
in 'n lach schietend. „Enfin kerel, we zijn aan 't Maasstation, ik dank je voor je
geleide. 't Beste verder."
Ietwat verbluft drukte Willem de hem toegestoken hand.
* *
*

'n Prachtnummer voor de statistiek der Veenzandsche geslaagden was deze Bastiaans
geworden, dacht van Straelen toen de trein hem uit de stad wegvoerde .. . . De
jongen verdiende haast 'n aparte alinea in 't jaarverslag : „een onzer pupillen
bekleedt thans de betrekking van boekhouder aan de Bank te Rotterdam en voldoet
daar uitstekend" . . . . En hij was meteen 'n mooie reclame voor 't onderwijs in
Veenzand — men bracht er knapen, die wilden, toch maar 'n heel eind !. . ..
Jammer slechts, dat christenen lets dieper moesten kijken dan alleen naar uiterlijk
succes,.. .. dat er die pijnlijke vraag bleef : wat bast het 'n mensch zoo hij de
heele wergild gewint en schade lijdt aan z'n ziel ? Op deze toets gekeurd werd
Willem's slagen 'n rnislukking, . . . . en zuchtend bedacht van Straelen hoeveel uitgestrooid zaad tusschen de doornen verstikte . . . .

HOOPDLIJNEN DER WETENSCI-IAPPELIJKE
LITERAIRE AESTW ETICA 7 ')
DOOR

J. VAN HAM.

Een als brochure uitgegeven lezing van Dr. K. H. E. de Jong dient zich aan als
te bevatten ,,de hoofdlijnen der wetenschappelijke literaire aesthedca" en is uitgegeven onder de wat sensatiewekkende tietel: ,,Heeft letterltundige kritiels. waarde,..?"
Verlokt door de tietel, onbedwingbaar nieuwsgierig door de belofte van de ,,hoofdlijnen" in ..Een woord vooraf" grijpt men naar de lezing, in de hoop in 20
blz. voor deze twee belangrijke onderwerpen voldoende aanwijzingen te
vinden, om te verwachten, dat weldra over deze materie het laatste woord
zal kunnen gezegd worden. En ongetwijfeld moet bij Dr. de Jong de
mening voorgezeten hebben, $at hij de voornaamste kwesties na aan hun
oplossing heeft gebrac ht, want in zijn toon klinkt nooit de minste twijfel. En hoe
verder hij komt, hoe meer de dictator spreekt. Op de laatste bladzijde acht hij
tegenspraalr of twijfel zo absoluut onmogelik, dat hij zich voor alle tegenwoordige
en toekomeride schrijvers en kritici plaatst, en dekreteert hoe kunst voortaan beschouwd zal moeten worden en wat de kunstenaars zullen moeten brengen ; terwijl
ieder, die daaraan niet kan of wil voldoen, het zwijgen zal moeten worden opgelegd,
Wie zo kan spreken, moet we1 sterke argumenten hebben.
In het eerste gedeelte van zijn lezing spreekt Dr. de Jong over de lrritiek. Hoewel
hij niet in een sainenvattend oordeel meedeelt, of hij aaw letterkundige kritiek nog
enige waarde toekent, zoveel is we1 zeker, dat hij over de literaire kritiek niet best
te spreken is.
Hij heeft verschillende grieven : 't breedst wordt uitgemeten het bezwaar dat de
verschillende beoordelaars het met elkaar niet eens zijn. Op deze wijze zou te bereNaar aanleiding van : Heeft letterkundige kritiek waarde..,.? door Dr. K. H. E. de Jong,
Privaat-Docent Universiteit Leiden. 's-Gravenhage N.V. Boekhandel v/h W. P. van Stockurn
en Zoon 1927.
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deneren zijn, dat filosofie, wetenschap, geloof voor bespreking voorlopig niet vatbaar
is en dat het nodig is, dat eens vooral voor ieder vastgesteld zal worden, wat we weten,
geloven en denken zullen.
Hoe een wetenschappelik man als Dr. de Jong het oordeel van Voltaire (1801)
naast dat van mijnheer F. W. Kroll (1920) kan leggen of van Macauley naast
dat van Meyer's Konversationslexikon is mij een raadsel.
Een ander verwijt aan de kritici is dat ze soms tot schelden overgaan, Het antwoord op de vraag, „waarom zekere kritici in dezen de goede manieren niet in acht
kunnen nemen" luidt : „omdat ze heel goed weten geen bewijzen te hebben en
hun machteloosheid door brutaliteit willen camoufleeren". Zelf is hij niet altijd even
voorzichtig in het geven van zijn oordeel en insipide (p.17) vergiftig (p. 11) nadert
toch zeker ook wel de onvriendelikheid.
Een volgend bezwaar tegen kritiek is, dat nationaliteit, partij, godsdienst, persoonlike vriendschap het kunstoordeel vertroebelen.
Op blz. 15 horen we dan eindelik de grootste grief : de kritiek is niet wetenschappelik gefundeerd. „De Critici moeten hebben studie gemaakt van philosophies
inzonderheid van aesthetica ; hun oordeel moet van een principe zijn of te leiden,
van welken aard dan het stelsel ook zijn moge dat zij volgen."
Dr. de Jong schijnt te menen, dat het met de eenstemmigheid, beschaafde toon,
enz. direkt in orde komt, mits men een filosofies gebaseerde kunstbeschouwing
heeft, onverschillig welke.
Na deze opmerkingen over kritiek zet de schrijver zijn aesthetica uiteen. Hij zegt
dat hij dat alles doen zal „op wetenschappelijke wijze door n.l.. alles zoo te fundeeren en zoo in verband met elkaar te brengen dat ieder redelijk denkend mensch,
zij het dan bij nadere overweging, er in moet toestemmen". (p. 15).
leder die het er niet mee eens mocht zijn, weet bij welke individuen hij zich
schaart. Het woord krankzinnig, dat Dr. de Jong enige malen nodig heeft, zij
hier een waarschuwing.
De eerste eis is duidelikheid. Bij poezie komen daar als onmisbare uiterlike kenmerken bij : paralellisme, maat ; alliteratie en rijm spelen een grote rol.
„De dichter heeft vrije keuze, maar is aan zijn eigen keuze gebonden" (nog
steeds p. 15).
Over de duidelikheid als eis voor de letterkundige wordt nog opgemerkt : „Velen
die een akademische studie beoefenen, zijn de meest elementaire spraakkundige
waarheden vergeten, indien zij dezen althans ooit geleerd hebben" (eindelik de
laatste woorden van p. 15, zij doen dan ook de deur dicht, want niemand weet
wat dit nog met aesthetica te maken heeft en wat de literatuur en akademiese studie
hier bij elkaar doen.)
De konklusie die uit deze eis volgt : Cats moet boven H. Gorter, Tollens boven
Boutens worden gesteld.
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Verwant met deze eis van duidelikheid is de veroordeling van Moos' definitie van
kunst.
De tweede eis is kracht. Niet schoonheid, want we weten niet wat schoonheid is.
Men weet nog steeds niet of Maria Stuart werkelik schoon geweest is, maar men
weet wel dat een kanaalzwemster of Me j. Klapwijk sterk is. Kracht is dus een beter
bekend begrip dan schoonheid, dus kracht moet onze taal hebben en geen
schoonheid.
Na deze orakeltaal vertelt Dr. de Jong, wat kracht is. Niet als een paar regels
te voren spierkracht, ook niet forse woorden, bombast, maar „met zoo, min mogelijk,
zoo veel mogelijk te bereiken." Dus kracht te vertalen door soberheid, zooals dan
ook op de volgende bladzij (p. 22) gebeurt.
Misschien is de vraag gewettigd of ook om hun voldoen aan deze eis Cats en
Tollens als navolgenswaardige voorbeelden aan de moderne poezie moeten worden
gesteld.
De derde letterkundige eis is realiteit. Ten slotte wordt de vraag behandeld, wat
het doel is van kunst. Het antwoord is om nuttig te zijn. Op pag 13 is de vraag
ook reeds gesteld en daar klonk het antwoord : kunst is amusement. „Nut en Genoegen" het devies van mijn schoolclub ben ik dus trouw gebleven, toen ik de
studie der etteren koos. Nuttige kennis in aangename vorm, dus het leerdicht
de hoogste kunst redeneert Dr. de Jong konsekwent verder. Daarna komt het epos,
vervolgens het drama, eindelik de lyriek en op de laagste trap staat die lyriek, waarbij
de dichter het over zichzelf heeft.
En vooral in deze ernstige tijden, nu er voor ons, Nederlanders, zoo veel op het
spel staat, (gedateerd Maart 1927, tijd van het Belgies verdrag ?) betaamt het onze
dichters . jets te verkondigen dat voor ruimeren kring waarde heeft, of te zwijgen.
Wat er aan zakeliks overblijft van dit geschriftje dat men op kritiek niet altijd
aan kan en dat ze door allerlei omstandigheden wordt vertroebeld, dat niet ieder
recht heeft tot kritiek en dat daar ook studie voor nodig is, en de eisen van duidelikheid, soberheid en realiteit zijn nog zo gek niet, het zijn trouwens geen nieuwe
vondsten.
Wat echter dit alles zo allerzotst maakt is de gewichtige toon waarmee het
wordt voorgezet, die zo grappig in kontrast is met de onwetenschappelike wijze,
waarmee sommige beweringen worden gestaafd en waarop konklusies worden getrokken.
Waarom zit de schrijver zo in de war met de elkaar tegensprekende meningen
van verschillende grote en kleine geesten uit allerlei eeuw, over een en hetzelfde onderwerp ? Omdat hij er als een kind met groot autoriteitsgeloof tegenover staat. Bij het
meeste van wat hij zelf beweert haalt hij een autoriteit aan : Kunst is voor het vermaak, want Spinoza zegt het (p. 13). Kunst is om nut te stichten. Horatius zegt het
en Vondel heeft het vertaald (p. 26).
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Verder is degeen die meent dat met het uitspreken van de drie bovengenoemde
eisen, gevolgd door de wonderlike verdeling der genre's een wetenschappelik-filosofiese basis gegeven is aan literatuurbeschouwing nog ver verwijderd van wat
wetenschappelike aesthetiek is.
Als laatste opmerking nog dit: de schrijver, werkt sterk met onbewezen beweringen,
persoonlike oordeelvellingen, beweegt zich voortdurend op het terrein der lyriese
gedachtensfeer, waar hij zijn afkeer zo van betuigt. Dat maakt hem niet sterker.
zijn woorden hebben dan meer duidelikheid en kracht dan soberheid en realiteit.

TWEE KINDERLIEDJES
DOOR

P. A. DE ROVER

I.
ZEG, ZIE JE DE LENTE.. ?
D'r zaten twee vogeltjes hoog op 'n tak,
die keken maar al naar het Zuien,
ze zaten geen oogenblik op d'r gemak
al kon 't ze niet schelen van buien ;
Van kwieter-de-kwetter, van kwetter-de-kwiet ;
zeg, zie je de Lente nog niet ?
Ze keken mekaar van terzijen eens aan
en knipperden bet met hun oogjes,
het vogeltje-rechts moest eens even gaan staan,
het vogeltje-links floot maar droogjes
Van kwieter-de-kwetter, van kwetter-de-kwiet
zeg, zie je de Lente nog niet ?
De zon zag 't verlangende spannetje aan
en heeft toch zoo'n meélij gekregen,
d at z' iederen dag toen wat hooger kwam staan
en.... weg bleven hagel en regen....
Van kwieter-de-kwetter, van kwetter-de-kwiet
zeg, zie je de Lente ? Kwiet-wiet I
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II.
DE GIETER
Er ging een gieter door de gang,
van buikie dik, van neus wat lang ;
toen zei de kleine Pieter :
„Wat doe je, groene gieter ?"
De gieter zei : „Wel, kleine man,
ik spuit waar ik maar spuiten kan,
het liefst op bloeme-kopjes,
dan zijn ze in d'r nopjes."
De bloempjes hoorden al z'n stem
en lachten blijde tegen hem,
en zeiden : „Geef een rondje ?"
en openden hun mondje....
Hij spoot ze uit z'n gaatjesneus
doornat, zoodat ze dropen, heusch !
toen schitterden hun kopjes
met fijne pareldropies....
Weer ging de gieter door de gang,
van buikie dik, van neus wat lang ;
toen zei de kleine Pieter :
„Dag, goede, groene gieter !"

MODERNE POEZIE ')
DOOR

J. VAN HAM.

De geboorte, waarmee dit bundeltje opent, en dat het belangrijkste gedicht is uit
Het roosvenster, en in vele opzichten een van de beste verzen van onze jongste poezie,

is tegelijk typerend voor het werk van velen die zich mee aan „de spits" bevinden.
Ik vermoed, dat vele jonge dichters met Henrik Scholte 2) in De geboorte vinden
de vleeschwording van eigen ongeschreven verzen, een sublieme stoning van eigen tijd.
Het is het lied van de jeugd, die nadat de hel van het verleden als een Gods gericht over de aarde is gegaan, in de nieuwe tijd ontwaakt en het nieuwe lied
zoekt, maar een zware strijd heeft met de vijand der verleden eeuwen.
De betekenis, de kracht, maar vooral toch ook de zwakte van deze poezie
wordt aangegeven in het anarchisties beginsel, dat de strijd voor de toekomst is een
strijd tegen het verleden, een leus die uit Katholieke mond ook wat zonderling klinkt.
En deze hoofdgedachte van dit gedicht is meer dan een leus ; inderdaad is er in
veel moderne poezie een opzettelik, bewust zich losmaken van het werk van vorige
geslachten. Ze willen een eigen geslacht zijn, terugduwen de handen, die vorige
geslachten het op de schouder willen leggen, en het nieuwe lied zingen.
Als een auteur krachtens zijn geaardheid verbiezondert, los van traditie zich een
eigen vorm schept, dan zal dat opvallend ongewone gerespekteerd worden, omdat
zijn vorm de konsekwente uiting is van zijn persoonlikheid.
Er doet op het ogenblik zich echter het eigenaardige geval voor, dat deze uitzonderingstoestand mode is geworden. Onze poezie is gekomen op het wonderlik
pad van het extravagante. Elke dag wordt het record der . dwaasdoenerij verbeterd..
Er is een konkurrentiezucht, een jacht naar het meest biezondere woord, naar het
meest eigene beeld, dat men soms gaat vragen of sommige verzen niet ontstaan
rondom een enkele gelukkig-gevonden uitdrukking. Vanzelf bevat zo'n gedicht
1) Het roosvenster, door Jan Engelman. Hijman Stenfert Kroese & Van der Zande.
Boekverkoopers, Arnhem 1927.
2) Den Gulden Winckel, 20 Maart 1927. p. 66.
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dan ook meestal niet meer dan een enkele goede regel, een woord, den beeld. Een
gaaf gedicht is uitzondering. De geboorte, dat wel een voldragen gedicht is, is dan
ook een verademing in de eentonigheid der grillige moderniteit.
Toch is De geboorte in versbouw, in konstruktie zelf produkt van de ge estesgesteldheid, die ik hierboven met weinig sympatie tekende. Een bewijs, dat er geen
stroming zo zot is, of een werkelik dichter maakt er wat goeds van. En ieder die
de ontwikkeling van onze poezie der laatste jaren gevolgd heeft, zal erkennen, dat
ze haar sublieme momenten heeft.
Toch is haar grootste fout haar overpersoonlikheid, haar lust om te overbluffen,
te verbazen met taalacrobatiek. Het is een onverbiddelike wet in de literatuurgeschiedenis, dat literaire buitenissigheden wel een tijdje bewonderd worden, als
reaktie op tekortkomingen van anderen ook wel hun betekenis hebben, maar toch
al heel spoedig als historiese malligheid in het vergeetboek worden geplaatst. Ze
volgen de weg van ketendicht, retrogade, marinisme, euphuisme, gongorisme en
andere modekwaaltjes van uitmiddelpuntige taal.
Men wil de kunst te veel forceren, door knapheid naar benee halen. Expressionisme
wordt aanbidding van de uitdrukking en van uiterlikheden.
Jan Engelman heeft in Het roosvenster geen gedicht geschreven, dat naast De
geboorte kan worden geplaatst. Beate misericordes en Utrecht, hoewel in veel opzichten
elkaars tegengestelde, zijn nog wel de beste. Maar het eerste wordt telkens verstoord,
het is een hikkerig vers en ke pt stoplappen als
Ze is zijn zuster en anders niet,
terwijl Utrecht te anekdoties is om veel indruk te maken.
Ik had deze opmerkingen ook vast kunnen knopen aan een bespreking van Erts
1927, dat in een opeenstapeling van bijna zonder uitzondering slechte verzen mijn
beweringen onderstreept, maar ik vond het eerliker om een goed vers als De geboorte
daarvoor te kiezen, en ontga daarmee ook het verwijt, dat ik een hele beweging
oorde el naar een toevallig ongelukkig uitgevallen voorbeeld.
v. H.

KLEINE INEZ
VAN

R. VAN GENDEREN STORT
DOOR

W. KRAMER,

Een boek dat reeds een jaar na zijn uitkomen in tweeden druk verscheen, dat
van alle zijden als een meesterwerk werd begroet, waaraan de Maatschappij van
Nederlandsche Letterkunde als officieele erkenning haar prijs toewees, thans nog
aan to kondigen, heeft weinig zin. Deze late bespreking wil slechts enkele gedachten
samenvatten, door de lezing en herlezing van dit merkwaardige werk gewekt. Merkwaardig en als kunstwerk en als treffende stem dezes tijds.
In de eenvoudige maar fijndoorwrochte taal eener rustige beschrijving wordt
hier de ontwikkelingsgeschiedenis gegeven van een zwaar erfelijk belasten jongen
tot den man, die in „een zuiver geestelijk leven" zijn ideaal stelt. En de kracht, die
zoo de sterke lagere instincten helpt overwinnen, is de liefde voor een rein meisje,
kind nog, dat op een beslissend moment in zijn leven komt en hem wordt „het
zinnebeeld van het zuivere leven".
Een moderne „Vita Nuova" dus. Ten deele, want de verhouding tot het vrouwelijke neemt hier een andere wending : als Inez Peter, onbewust, op den goeden weg
geleid heeft, gevoelt deze, dat hij van haar moet scheiden, daar de liefde tot de
vrouw in Inez hem hinderen zou in de verdere ontwikkeling naar zijn geestelijk
ideaal.
Hier raken wij al dadelijk aan de grondidee, waaruit dit boek is opgebloeid. Wij
mogen immers ook bij een hoogstaand kunstwerk spreken van de grondidee, niet
als de stelling waarvoor de roman het betoog zou geven, maar als voor den
schrijver psychologische waarheid, in hem zoo sterk leven geworden, dat zij de
kern is, waarom de schoone vrucht van zijn verbeelden zich zetten gaat. Van
Genderen Stort heeft die idee in „Kleine Inez" in een interview aldus omschreven .
„Altijd zal de vrouw de groote belemmering zijn in het leven van den man, die ,:1,-.
vergeestelijking van zijn persoonlijkheid beschouwt als het einddoel van zijn leven
en van alle leven. Het conflict tusschen natuur en geest .... dit is, dunkt m.ij, de

diepere grond van alle erotische tragiek" (Het Vaderland).
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In de indeeling in vier hoofdstukken is de bouw van het verhaal overzichtelijk.
Het eerste hoofdstuk brengt ons in het leven van Peter voor zijn ontmoeting met
Inez. Determinist, teekent Van Genderen Stort Peters afkomst en de omstandigheden van zijn geboorte en opvoeding. Zoo verschijnt ons eerst uit de strakke lijnen
van een streng beheerscht proza de kloeke figuur van zijn grootvader van moeders
zijde, Floris Roelof Scanderbergh, geleerde van naam, professor to Leiden, liberaal
partijleider, later Minister van Binnenlandsche taken, Een type van het geslacht
van liberalen omstreeks 1860 : man van practischen en methodischen zin, voor
wien stoffelijke welvaart en maatschappelijk aanzien alles is. Geestelijke vragen
bestaan voor hem niet : „Zij die gewaagd hadden van het geheim der ziel, hadden
hem tot ironie gestemd". Hij kent slechts den harden eisch van den plicht, ook in
zijn korte huwelijksleven. zijn eenige dochter Machteld groeit op in een ontberen
van alle liefde : „de vaderlijke kus, waarmede (de altijd strijdende, altijd worstelende
man) haar uitbundige omhelzingen beantwoordde, was mat als altijd". Er groeit
in dit zonlooze jonge leven een onverschilligheid, die zich verscherpt tot cynisme,
waardoor zij straks, ingewijd in de meest perverse praktijken door de slechte gravin
van Baroda, „die haar Cassanova leende", (een enkele opmerking werkt in dezen
stiji sterk belichtend !) het slachtoffer wordt van den verdorven lakei van haar vader,
die haar schaakt en ongelukkig maakt. Uit deze verbintenis wordt Peter geboren..
Van Genderen Stort is beschrijvingskunstenaar. Dialoog treft men in zijn werk
haast niet aan, maar door de suggestieve macht zijner beschrijving, door het fijn
gevoelen der wisselwerking tusschen het geestelijk bestaan en de stoffelijke verschijnselen, wint zijn verhaal een buitengewoon dramatische kracht. Als Machteld,
gevlucht van Schnoerb, als een verlorene op het Jachthuis, waar haar vader zich in
zijn schande heeft teruggetrokken, terugkeert „....een najaarsmiddag omtrent het
uur der schemering — de herfstwind zong veelstemmig in het woud, omwarrelde
het Jachthuis met dorre blaren en joeg grauwe wolken door den grijzen hemel".
In zulk een avond moet de vader haar ontvangen. „De bocht (van de oprijlaan) was.
reeds in den schemer vervaagd en zoo was het een donker ding, dat hij aanvankelijk
doemen zag en dat zich gaandeweg bepaalde tot een huurrijtuig en een oud paard".
Somber is het verder bestaan dier twee menschen naast elkaar en tusschen hen
het kind, als een last. De oude Scanderbergh, gestuit in zijn werkzaam leven
zoekt troost in de geschriften der Stoa, „die de verheffing boven smart en vreugde
predikt en de deugd prijst als het middel tot het bereiken eener rust, die de voorbijgaande spiegeling is der universeele orde": de eenige toevlucht van het pessimisme, de
noodwendige geestesstemming van den materialist, die geen toekomst kent. Machteld
heeft ook zelfs dien steun niet. Het leven sterft in haar en dooft straks uit in de
zelfvernietiging. Zij stond aan den onbewogen herfstvijver : „Zij hoorde niets dan
de matte vlucht van een raaf, die eenzaam vloog door het verlaten woud en vlakbij
het breken van een dor blad aan een dooden tak, dat langzaam omlaag wervelde".

-

KLEINE INEZ

195

-

Daar zoekt zij weldra den dood. Die natuursymboliek, dat meespreken der dingen,
schept bet rijk atmosferische in dit boek.
Peter groeit op als een onverzorgde plant, na den dood zijner moeder, bij tante
Arabella, een andere gedesillusioneerde door het leven, en in dien wilden groei
komen achtereenvolgens alle instincten, die zijn geboorte beheerschten, tot openbaring :de trots van zijn moeder, de plebejische aard van zijn vader, Fijn psychologisch is het ontwaken van de drankzucht geteekend : dat vinden van een leege
jeneverkruik (de mooie bladzijde 39), zijn hartstocht om leege flesschen te verzamelen,
dan bet koopen van flesschen wijn, het stil jenever gaan drinken in ,,De rustende
Landman", De gloed zijner lage driften koelt slechts op de verre wandelingen in
de natuur om Arnhem en wordt afgeleid in een onverzadigbare leeswoede, als hij,
gymnasiast, kennis heeft gemaakt met de romans van Guy de Maupassant en Zola,
die in zijn somberen geest een vroeg pessirnisme kweeken : ,,In het pessimisme
dezer school vond zijn vroegtijdige zwaarmoedigheid een overvloedige rechtvaardiging. Zijn ontmoedigingen en somberheden, zijn duistere vermoedens, dat het leven
hard en de menschen boos waren, vond hij in deze kunstwerken geordend en verhelderd, ontleed met het scherpste vernuft, gestaafd met de krachtigste bewijzen,
stelselmatig uitgewerkt tot leidende gedachten". Een weinig later zien wij hem
voor een winkel, met begeeren kijkend naar een beeld van Bouddha, den glirnlachenden, in eeuwige rust verzonken god ; veelzeggend gebaar van dit jong vermoeide
leven, Dan komt, bij een der felste uitbarstingen van zijn gekwetsten trots, plotseling
als een mild zonlicht de verschijning van kleine Inez :,,ZOO mooi, dat zijn opstandige
gevoelens verkalmden en hij verbluft stond",
Het tweede hoofdstuk vertelt afkomst en jeugd van Inez, Kind uit de vereeniging
van twee eerwaardige Geldersche geslachten, de Wttwaals en de Rahusens, geslachten
die ,,van het wufte westen zich vijandig afkeerden" en daarom hun zonen naar
Groningen op studie zonden, geslachten, waar het vinden van Baudelaire's ,,Flews
du rnal", als lectuur der jonge lieden, schrik verwekt. Kind van ouders, wier jeugd
vol was van elkaar ,,gelijk de morgen van het licht". Zij wordt geboren in een
zonnig huis op de Verlengde Rijnkade te Arnhem, dat uitzag over de Betuwe, Dat
is geen onbeteekenende mededeeling, maar die Betuwe en de Rijn met hun wisselende uitzichten teekenen de stemmingsvolle achtergronden der vredige en droeve
dagen in die oude degelijke huizen, Inez' vader sterft jong, haar moeder volgt hem
spoedig, en Inez komt in huis bij Oom Sijmen en Tante Barbara, het kinderlooze
echtpaar, voor wie Inez de teergekoesterde vreugde van hun ouderdom wordt :
,,fijner dan elke bloemengeur doortoog de liefde dit huiselijk vertrek en waarmede
kon een zuivere en teedere kinderziel zoeter gebaat zijn"?
Hier ontluikt het fijne meisjesleven. In dezen kring wordt straks Peter als vriend
opgenomen. Oom Sijmen eert Spinoza als zijn meester, omdat hij in de werken van
den wijsgeer de bevestiging vindt van zijn eigen gemoedelijke epicuristische levens-
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beschouwing, in die uitspraken namelijk, waar het ingetogen en oordeelkundig genieten der levensvreugden nadrukkelijk wordt aanbevolen. Mies is wel voor hem,
die de zuivere aanschouwing der dingen, vanuit het gezichtspunt der eeuwigheid
geniet en de dood, wet verre van het leven rusteloos te verslinden, gelijk de pessimisten valschelijk beweren, is integendeel een andere verschijning des levens in
het eeuwig levend heelal, zoo filosofeert deze erkenner en genieter der kleine levensvreugden. En hij spreekt daarmee ook de levensbeschouwing van den schrijver
uit, blijkens een van diens „Sprokkelingen", kortgeleden in „De Gids" verschenen,
en zijn uiteenzettingen in een interview voor „Den Gulden Winckel", maar ook
blijkens den 'stijl van dit boek. Opmerkelijk is hier het fijn opmerken en de liefdevoile beschrijving der kleine levensdingen : een teeromstreelende waarneming, het
mooiste realisme.
Ook het immer sterk sprekende gevoel van eenheid van menschen- en natuurleven
verraadt den pantheist. Bizonder treft het fijn visueele in dezen stijl. 't Is of de nu
blinde schrijver in het missen der dadelijke aanschouwing de „oude dingen, door
velerlei droomen omsponnen", te levendiger voor het geestesoog ziet opleven. Zoo
gevoelen we ook het genietend vertoeven in de herinneringen van het verleden,
als we de reizen van Peter met de familie in Duitschland en Frankrijk volgen.
Tusschen Peter en Inez ontluikt een schuchtere liefdesverhouding en Peter ondergaat een dagelijksche reiniging door de tegenwoordigheid van Inez.
Sterker ontwikkelen zich de goede kiemen die in hem scholen, en overgroeien en
verstikken de kwade neigingen. Het derde en vierde hoofdstuk verhalen dien louteringsstrijd. Op de vraag van zijn grootvader wat hij wil worden, na of loop van zijn
gymnasiumtijd, antwoordt Peter, dat hij slechts een eerzucht heeft, „een zoo zuiver
mogelijk geestelijk leven te leiden". Taal die de oude strever niet verstaat. Peter
gaat klassieke letteren studeeren en woont als student te Noordwijk, met het uitzicht op de zee : „Aldaar leefde Peter het groote, zuivere leven dergenen, die door
den platonischen Eroos voortgedreven, geen aandacht hebben voor de dingen,waarop
het streven der menschen zich doorgaans richt.... De zee begeleidde met haar
dreunend rythme deze gewijde orgieen en dikwijls verwonderde zich Peter, dat hij,
tot deze toppen van het kennen gestegen, zijn liefde voor Inez ternauwernoo d als
een herinnering aan aardsche schoonheid gevoelde, een afglans, die zich in het ongeschapen licht dezer hoogten van zelf verloor".
Bij elk bezoek aan Arnhem wordt het hem duidelijker, dat hij voor Inez niet kan
zijn wat deze nog van het leven droomt. zijn wereldafsterving scheidt hen ste eds
meer. Hoe sterk hij reeds geworden is tegen de oude lusten, blijkt in de vergelijking
met zijn vroegeren vriend Arthur, nu wrak, uit het studentenleven geworden. Zoo
groeit hij naar het geestelijk ideaal, drager van die levensbeschouwing, door den
schrijver in een zijner „Sprokkelingen" aldus omschreven : „Aileen de geestelijk
levende man weet, dat geen hooger vreugden denkbaar zijn dan die van het bewust-
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zijn, de sophrosyne. Wanneer de hoogere bezinning vaardig wordt over den eenzame, vervluchtigt zich de onrust, die zijn menschelijken aard eigen is en breidt zich
in hem die Meeresstille der Seele uit, waarin het leven een goddelijk behagen is.
Bij deze vreugden vergeleken, zijn die der aardsche liefde gering en deerlijk". Zoo
kan hij straks met rustige blijdschap hooren de berichten omtrent de gelukkig gehuwde Inez en haar kinderen. Hij zet zijn eenzame leven voort als Leeraar in het
Zuiderzeestadje en in het huis, waar eens zijn grootvader geboren werd, en ziet
zijn levensbeeld in het schip, „dat moeizaam beweegt aan den wilden einder".
Een treffende stem dezes tijds noemde ik dit werk. Het staat in zijn zoeken naar
geestelijke waarden ver of van den naturalistischen roman, in zijn hoogen toon ver
van de uitloopers van dat genre, die in het zinnen-, voornamelijk het sexueele leven
de voornaamste openbaring van het mensch-zijn schijnen te zien. Hier is het moeilijk
strijden en overwinnen van den geest uit het „gehenna" der verdorven zinnen en,
waar het diepe perspectief van het Christendom gemist wordt, een opgaan in den
ouden platonischen droom der levensloutering, of men daarin mocht vinden den
vrede der ziel.
Merkwaardig als kunstwerk : „Kleine Inez" is een hoogtepunt in onze prozakunst.
Hiervoor werd reeds op enkele hooge kwaliteiten in den stijl van dit boek gewezen.
Van Scanderbergh's redevoeringen heet het, dat „het proza door zijn gedegenheid
en gedragenheid klassiek mocht heeten", niet beter kunnen wij de taal, van Van
Genderen Stort typeeren. Deze zinnen zijn niet neer geschreven voor zij tot het
levende, schoone lichaam der gedachte gegroeid waren. Acht jaar is, naar de mededeeling van den schrijver, over „Kleine Inez" gewerkt. „Vingt fois sur le métier"
zegt Boileau, maar dat is veel te weinig ; duizend maal. — Vele bladzijden, die ik niet
dadelijk kan of wil dicteeren, onthoud ik soms 14 dagen of langer", zoo zegt hij
in het genoemde interview. Zoo ontstonden die krachtige, gedegen zinnen als :
,,Zoo koerste hij driest met scherpen boeg, de woelige zee op der politiek. Ook
hier dwong zijn sterke persoonlijkheid tot aller aandacht, ook hier won hij een
aanhang, die gaandeweg zich verkernde tot een liberale keurbende, en waarvan de
invloed op 's lands taken al stelliger bleek". Zoo de suggestieve beschrijvingen
als : „Dien heeten zomer omzweeg de eenzaamheid Floris Roelof Scanderbergh
dieper dan vroegere jaren. Hij sleet weer zijn dagen in het ruime, koele studeervertrek, dat uitzag langs de gladde beuken van den jachtweg in de verte, waar de gele
brem vlamde in de bruine heide". Dat kernachtige maakt ook zijn beeldspraak
sober maar indringend : „Want gelijk een bittere smaak alle spijzen vergalt, zoo bedierven haar slechte herinneringen alle aanvoelingen des levens. zij trachtte zich
te vermeien in de herinneringen harer jongemeisjesjaren, toen het leven in omsluierde en niet gelijk thans omfloerste beelden voor haar bewoog".
Men weet wel waar te beginnen, maar niet waar te eindigen met citeeren uit
dit boek, zoo rijk van taal en gedachtenleven. Zullen wij nu nog wijzen op enkele

198

KLEINE INEZ

plaatsen, waar die stijlvolle soberheid wordt verbroken door to groote weelderigheid
van detail (b.v. die geschiedenis van Inez' riddertje Ronald), door een onnatuurlijken
rijkdom van gedachtenleven in kleine Inez (blz. 99, 100), wier wezen ons nochtans
eenigszins vaag blijft, vergeleken bij het scherp gesneden karakterbeeld van Peter ?
„Ik streef, zooals elk kunstenaar, naar het volmaakte kunstwerk, dat ik toch niet
tot stand zal brengen", lezen we in het meergenoemde interview. Laten wij dankbaar
genieten de rijpe vrucht van dat streven, die Van Genderen Start ons in dit boek
schonk.

BOEKBESPREKING.

Erts. Letterkundige almanak voor het jaar 1927 Amsterdam. S. L. van Looy.
Er komen in de geschiedenis van onze tijd rnensen voor, die niet bestaan. Stakkers die in de
boeken onzer burokratie genoteerd zijn als gestorven, hoewel ze nog springlevend zijn. Een enkele
vergissing op het buro en het ongeluk is gebeurd. Niemand weet er van, tot het slachtoffer
Burokratius nodig heeft en niet dan met de grootste moeite zijn persoonlikheid terugontvangt,
zo hem dit al lukt.
Misschien is het een benijdenswaardig lot zo buiten de verplichtingen van onze veeleisende
maatschappij te mogen leven, al zal het op zijn tijd ook wel eens lachwekkend of ergerlik zijn.
Zo mochten wij bladerend in Erts ook weer eens konstateren, dat we buiten het leven stun,
dat het literaire leven langs ons been geleefd wordt. Want dat Opw. Wegen ien keer genoemd
wordt terwille van een enkel bij ons verdwaald vers van Martien Beversluis, kan men geen erkenning van leven noemen.
Nu zijn wij gewoon zeer bescheiden te denken over wat we in Opw. Wegen hebben kunnen
brengen. Men zou misschien ons kunnen verwijien, dat we te aarzelend zijn om onze eigen
mensen te loven. Maar — en deze lof is niet zo zeldzaam groot —, verschillende van onze vaste
werkers zouden geen slecht figuur in Erts 1927 hebben gemaakt. Potzie van enig belang staat er
haast in deze almanak niet. De redaktie schijnt zelf er van doordrongen te zijn, dat hun representatieve verzameling niet zo erg veel moois biedt, waar ze aan het eind van haar Voorwoord als
een snort ekskuus schrijft : „Uiteraard is het peil der inzendingen als zoodanig niet te forceeren".
Het proza is wel beter dan de poezie, maar de bladzijden van de openspringende kastanjeknop
uit Wilma's Moeder Stieneke is beter dan elke bladzijde uit Erts.
Het gut niet aan al de door de almanak heengesmeten bijdragen afzonderlik te bespreken van
het harlekijnvers Publiek begrip van Anton van Duinkerken, het cabaret liedje van Francois
Pauwels, het wel wat al te openhartige Ochtend van Jan Campert tot de vele die, matig als ze zijn
uitgevallen, even gauw vergeten worden als gelezen. Ze zijn niet allemaal even slecht, maar ze mogen
toch wel gerust in Erts begraven blijven — we leven er niet minder gelukkig om.
Evenals de vorige keer is onder het 'aides proza wel het beste werk.
De uitv oering van het boekje is niet schitterend, de illustraties zijn over het algemeen zwak.
v.
H.

Uit mijn leven, door L. Penning. Uitg. La Riviere & Voorhoeve, Zwolle.
Penning, al had hij het niet altijd gemakkelik, is een gelukkig man geweest. Hij heeft bereikt,
wat hij wenste en heeft nooit meer gewenst dan bij bereiken kon. Hij had het geloof, de opgewektheid en het vertrouwen van een kind, de gestage arbeid van een man en de deemoedige
overgave van de grijsaard.
Hij kende de drift tot avontuur, de zucht naar verandering, de onrust tegenover het aanwezige,
van de romantikus ; hij volbracht echter zijn dagelikse plicht als een gewoon braaf burger.
Boven alles was hij een eenvoudige vrome man, die zich in Gods hand moist, met een sterk
rechtvaardigheidsgevoel, dat op zijn sterkst tot uiting is gekomen, toen het, versterkt door gevoel
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van stamverwantschap en familiebanden, hem in fel kontrast van liefde en verontwaardiging de
geschiedenis der Boeren deed schrijven.
Als schrijver van de Wessels-serie zal Penning vooral voortleven. Hij had een aangeboren talent
voor vertellen. Er is iets van primitieve vertelkunst in hem, die de bekoring heeft van het direkte.
Als bezwaar daartegenover bleef bestaan een neiging tot gezwollenheid, een oppervlakkige karaktertekening, een al te slordig samengevoegd verhaal.
Zijn gevoel voor het herokke, zijn snaakse humor, zijn blijvend kontakt met de werkelikheid
maakten van zijn werk iets eigens, waardoor zijn populariteit als volksschrijver volkomen gerechtvaardigd is.
Zijn autobiografie na zijn dood verschenen, die de aanleiding tot deze weinige opmerkingen is,
behoort tot het beste wat Penning heeft geschreven. Als verteller is hij nog eens in zijn voile kracht,
terwijl er een zekere soberheid in zijn stijl is gekomen. De kompositie Levert geen moeilikheid,
daar hij rustig de gang van zijn leven volgt.
Penning's boeken waren in de allereerste plaats jongensboeken, omdat hij zelf altijd een allerbeste
argeloos-naIeve jongen is gebleven. Dit boek, waarin hij zich in zijn voile kinderlike naieviteit toont
is een boek voor „grote mensen", omdat in dit stil herdenken alle zucht naar sukses verdwenen is,
de voile mens naar voren treedt, en hij vooral bij het herbeleven van zijn jeugd en jongelingsjaren
zo nu en dan aan het meest innerlike raakt.
Wat wonderlik doet het aan, dat bij een uitgave als deze noch op de titelpagina, noch in Een
v. H.
woord vooraf een jaartal wordt gegeven.

Schemeringen, door Mien Labberton. Uitgave W. de Haan Utrecht.
Na „Kinderen" verscheen, in eenzelfde soort bandje of omslag, bij denzelfden uitgever dit
Schemeringen. Het zijn een veertien-tal vertellingen waarvan er vroeger en later in Onze Eeuw,
de N.R.Ct. en het Vrijz. Protestantenblad zijn opgenomen. De geest die uit deze warme novellen
spreekt is het best getypeerd met het motto door de schrijfster aan een harer stukjes ontleend :
„God blaast nooit lichten uit. Hij geeft ons altijd een nieuwe kaars in de hand, die we aan het
oude licht ontsteken moeten".
Mien Labberton bezit de zeldzame gave, de blijdschap te vinden onder alle levensomstandigheden. Daardoor weet ze dat er troost is in het leven voor elke smart. Niet alleen voor groote
menschen maar ook voor die nog kinderen zijn.
Haar taal is kalm en rustig, er spreekt evenwichtigheid, bezonkenheid uit.
Over het algemeen is er eenige eenvormigheid in die veertien schetsen. Dat komt, doordat ze
alle min of meer het geciteerde motto als opschrift zouden kunnen dragen.
Toch, ondanks deze eenvormigheid, — en dit is de waardeering — leest men elke schets weer
met frissche aandacht. Zelfs dan blijft die aandacht tot het slot ongebroken wanneer de schrijfster
een heel klein beetje naar het zoetelijk sentimenteele dreigt over te buigen. Of ook, wanneer de
kalmen gang harer zinnen, een enkele maal maar, u doet verlangen naar wat minder kalmte. Niet
in hartstochtelijke zinnen, zwaar van emotie ligt de kracht van Mien Labberton, maar in kalme,
haast kalmeerende rustige, bedaarde woorden. Novellen die men met genoegen herleest, ook
P. H. M.
als men niet is : Vrijzinnig Protestant.

Verzen van Stilte en Inkeer. Ingeleid en bijeengebracht door A. van HoogstraatenSchoch en Dr. Ph. A. Lansberg. Uitg. J. Ploegsma. Zeist 1927.
Het aantal bloemlezingen uit verzen is buitengewoon groot. En wordt steeds grooter. Want
telkens weer komt er een ander bloemlezer die 't noodig oordeelt een bepaalde serie gedichten
in een bepaalde volgorde, met een speciaal doel, onder de aandacht en in de belangstelling van het
verzen-lezend publiek te brengen en aan te bevelen. Mevr. van Hoogstraaten—Schoch en
Dr. Lansberg noemden hun bloemlezing „Verzen van Stilte en Inkeer", daarmede aanwijzende
de reden waar bm zij deze, voor 't grootste gedeelte zeer bekende gedichten bijeenzetten.
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De verzamelbundels, tot heden verschenen, zeggen zij, groepeeren de gedichten om de personen
die er de schrijvers van waren. Wij willen die verzen nu rangschikken naar het behandelde onderwerp.
De gedachte is stellig niet onsympathiek. Er is echter een maar aan verbonden. De verwezenliiking van het idee is n.l. buitengewoon moeielijk. Men zie b.v. dit bundeltje. De onderwerpen
waaromheen telkens eenige verzen zijn gegroepeerd heeten achtereenvolgens : „Stilte", „Schem.ering", „Avond", „Winter", „Zom,er", „Liefde" en „Geloof". Slaat men nu b.v. pag. 91 op dan
vindt men daar als het eerste vers in de categorie „Geloof" het gedicht „Avondvrede" van Seerp
Anema. Maar had dit nu niet onder de groep „Avond" evengoed kunnen worden „opgeborgen" ?
Of een ander voorbeeld : „Sluimer" van Perk (p. 37) dat nu ingedeeld is bij „Avond" kan men
het niet net zoo goed of misschien nog beter plaatsen in de serie verzen over „Stilte" ?
Wat 'k zeggen wil is, dat het lang niet gemakkelijk is, op deze wijze bloemen-te-lezen.
En van deze kant bezien lijkt de opzet niet geheel geslaagd.
Er is echter nog iets anders.
Blijkbaar hebben de verzamelaars gemeend, zich in hun keuze te moeten beperken tot de
modern dichters. Modern dan, in zooverre, dat de verzen alle van na '80 zijn, doch de menschen
van „Nieuwe Geluiden" en „Ertl", om ze zoo met een naam te noemen, erbuiten bleven.
Het lijkt me nog al een beperking, waartegen niet geringe bezwaren zijn aan te voeren.
Om er een van te noemen : deze gedichten die nil zijn opgenomen zijn in veler handen, terwiil
het groote getal bloemlezingen de rest voor hen deed.
Ten slotte is er tegen de keuze der gedichten van nog andere zijde bedenking in te brengen.
Want de met verzen vertrouwde mist b.v. in de rubriek „Geloof" maar al te zeer juist die gedichten
die z.i. van geloof (in welken toonaard dan ook) het best, het innigst of het krachtigst getuigen. Om
slechts wat te noemen : „Moritura te Salutat" van Jacq. v. d. Waals en „Credo in Vitam eternam"
van Albertine Steenhoff Smulders. Het komt mij voor, dat deze verzameling beter, veel beter
had kunnen zijn. Ook bij gelijken omvang.
P. H. M.

Het Kruis des Verlossers, door J. H. Gunning Jr., 6e dr. Uitg. J. M. Bredee,
Rotterdam 1927.
Een geschrift „uit den eersten tijd zijner bekeering" van den ouden Gunning, voor de zesde
maal uitgegeven, thans met een woord vooraf van zijn noon Dr. J. H. Gunning J. Hzn.
P. H. M.

Leesboek voor de laagste klassen van het Christelijk Gymnasiaal-, Middelbaar-,
Kweekschool- en Ulo onderwijs, door Dr. Ph. A. Lansberg, met medewerking van
Dr. C. Tazelaar, verlucht door J. H. Isings Jr. (Uitg. J. B. Wolters, Groningen,
Den Haag).
Volgens de redactioneele gewoonte, dat de redacteur die een boek heeft geschreven of in een
uitgave eenig aandeel heeft gehad, dat boek zelf aankondigt, wijs ik op bovengenoemd leesboek
voor het voortgezet onderwijs. Bij de verzameling der stof is getracht zulke lectuur te vinden, die,
ondanks verscheidenheid van karakter, binnen de gevoelssfeer van 13 a 14 jarige jongens en meisjes
blijft. Het proza, een twintigtal stukken, is meestendeels niet eer in bloemlezingen overgenomen
en is gekozen uit zulke boeken, die, als geheel, zonder bezwaar aan de leerlingen onzer christelijke
scholen in handen gegeven kunnen worden. Nieuw is de wijze van plaatsing en groepeering der
pazie. Niet, als gewoonlijk, zijn de gedichten tusschen de prozafragmenten verspreid opgenomen,
maar afzonderlijk, naar hun inhoud gerubriceerd onder het opschrift : „Waar dichters van zingen" :
Van hun dichterschap, van den huiskring, van allerlei ambachten, van de stilte, het voorjaar, den
zomer, den herfst, sneeuw, regen en wind, van het geloof. Motto's en teekeningen van Isings trachten
den jongen lezer te brengen tot de gedachten die de dichters hebben willen vertolken. Veelvuldige
annotaties zijn aan den voet der bladzijden aangebracht, om het boek ook voor „eigen lectuur" geschikt te doen zijn.
C. T
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Keurgedichten van Alice Nahon, met karakterschets van Dr. C. Tazelaar.
Uitg. De Nederl. Boekhandel, Antwerpen, A. W. Sijthoff's. Uitg. Mij. Leiden.
Met eenzelfde inleiding als het vorige boek, kondig ik ook dezen bundel keurgedichten van Alice
Nahon aan. De vrij hooge prijs van de bundels „Vondelingskens" en „Op zachte vooizekens"
deed de uitgevers besluiten een twintigtal van de meest geroemde gedichtjes uit deze bundels
in een goedkoop boekje samen te brengen. Enkele foto's van de dichteres werden daarbij afgedrukt
en als inleiding het artikel, dat ik in den bundel Chr. Letterk. Studien 1 plaatste over het werk
C. T.
van Alice Nahon.
De ongerepte heide, door Lode Baekelmans. P. N. v. Kampen en noon,
Amsterdam.
Lode Baekelmans, die bij voorkeur zijn lezers rondleidt door de steegjes en langs de kaden van.
Antwerpens volkswijken, voert hen ditmaal „naar den buiten", naar de heide, waar de stadsmenschen neerstrijken om van de natuur te genieten. Half-ernstig, half-ironisch teekent hij het
leven van deze pseudo-buitenmenschen, bij wie liefde-tot-de-natuur in een zeer twijfelachtigen
stand van evenwicht verkeert met het genot van bierdrinken en gramofoon-muziek. Veel gebeuren
is er in het boekje niet ; de beschrijving is hoofdzaak, al komen wel enkele typen, als de komische
heremiet, naar voren. Wellicht heeft Baekelmans met dit boek niet weer bedoeld, dan een luchtige
schets, zonder bepaalde strekking. Maar zijn humoristische natuur heeft het geheel toch overtogen
met een zekere kleur van spot met „het buitentje spelen". Meer dan een persoon, de rijk geworden Jood, Philemon en Baucis (de namen zeggen het reeds) is in ieder geval caricatuur van den
C. T.
buitenmensch.
Het Porselein van Oud Loosdrecht door J. Schipper Jr. Uitgeverij en drukkerij
„Hilversum" te Hilversum (z.j.)
Dit keurig uitgegeven boekje bevat een studie van de heer Schipper over Ds. Joannes de Mol
en zijn fabriek in Oud-Loosdrecht, een opstel van Jhr. C. H. C. A. van Sypesteyn over het
in de Mors fabriek vervaardigde porselein, en een mapje met een 30-tal foto's van het mooie
v. H.
Loosdrechtsche porselein.
De toegepaste kunsten in Nederland. De grafische kunst in het praktische
leven, door W. F. Gouwe met 61 Afb. Uitg. bij W. L. en J. Brusse's Uitgevers Mij.
te Rotterdam 1926.
Een mooi nummer van deze interessante serie. Als we aan onze mooie boekwerken denken uit
vroegere eeuwen, dan ergert ons wel eens de onverschilligheid, waarmee sommige moderne uitgevers hun uitgaven de wereld inzenden. De belangstelling voor het goed uitgevoerde boek
is echter herleefd. Een sierliker letter, een betere bladvulling, met zorg gekozen papier maken
vele uitgaven tot een mooi geheel. Ook de bandtekening, theater-, tentoonstellingsaffiches, etc.
ondergingen een vernieuwing. Veel van het mooiste dat gebracht is, vinden we in dit boekje
bijeen, samen met de klacht over nog heersende wanbegrippen en andere remmende faktoren.
v. H.
Krijn Touw door G. K. de Wilde. Bootsma en Co. (J. van Bleek) 's Gravenhage (z.j.)
Een aardig jongensboek. De gedachte aan Paddeltje, de scheepsjongen van Bontekoe komt op
bij 't lezen van dit verhaal. Als vertelkunst staat Krijn Touw daarbij wel wat achter ; maar toch
blijft na vergelijking nog een aardig boek over, waarbij vow ons Krijn Touw nog het voordeel
v. H.
heeft van een goed Christelik jongensboek te zijn.
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Ontvangen : Tekst en Uitleg. Jeremia II door Dr. Th. L. W. van Ravesteijn.
Uitg. J. B. Wolters. Groningen, Den Haag, 1927.
v. H.
Lezen en Voordragen. Onder leiding van Arie Post. le jaargang (z.j.) Uitgevers
„jachin". Zwolle.
Dit is een tijdschrift met het doel leven en voordragen te leren. Men kan zich afvragen of dat
schriftelik gebeuren moet, maar ieder die het verenigingsleven kent van jongelingsverenigingen
en dergelijke, weet hoe degelike leiding op dit gebied daar dikwijls ontbreekt. Daarom kan dit
tijdschrift wel veel goeds doen. De heer Post heeft een rii goede medewerkers.
Er worden over het algemeen goede stukken gekozen. De aanwijzingen geven leiding voor een
natuurlike, rustige voordracht.
Gewaardeerd moeten worden de korte artiekeltjes van onze vroegere mederedakteur P. J. Risseeuw,
die lets over onze Chr. auteurs vertelt bij hun portret. Wat meer in het karakteriserende genre
en wat minder in het bibliografiese ware misschien hier gewenst.
Het tijdschrift heeft een bescheiden doel, maar verricht zijn taak goed.
v. H.

De lotgevallen van d'n ouweheer Dorus. Humoristische avonturen-roman
van een tachtigjarigen tijdgenoot door M. J. Brusse. Rotterdam MCMXXVI
W. L. & J. Brusse's Uitgevers Mij.
De lotgevallen van Dorus zijn zeer avontuurlijk en zeer humoristisch door Brusse opgeteekend,
nadat Dorus op z'n ouwe-dag ze aan hem had verteld. De oude beproefde rnethode van Brusse
komt vooral in dit boek weer zoo heerlijk naar voren. Hij is weer de reporter, de interviewer,
die zoo eerlijk en objectief mogelijk weergeeft al de herinneringen van Dorus' leven. En als verklaring of toelichting wordt dit boek aanbevolen, omdat het leven, het bestaan van Dorus „leer„zaam en troostrijk voor velen is, omdat er uit blijkt wat een mensch, als zijn kern maar goed
„is en sterk door wilskracht, vermag om zich uit de modder op te werken.” Er is in dit !evensboek van de „zwarte" bladzijden wel Been enkel overgeslagen.
„De ouwe heer Dorus stond boven 't leven, niet alleen, maar wat meer zegt : boven zijn eigen
levensbestaan, dat hij volkomen objectief heeft willen overzien en waarmee hij allerminst geheimzinnig is geweest."
Dat leven van Dorus.. . Wat een wonderbaarlijke reis. In bonte variatie van de eerste aanmonstering
als Jong matroosje tot de groote afmonstering, als ouweheer Dorus na 80 levensjaren moe de eindelijke haven in 't zicht heeft.
Toch heeft Brusse weer al deze avonturen aaneengekoppeld en opgesteld tot een prachtig
geheel, waartoe hij alleen in staat is.
Een lang, heel lang en somber relaas van omzwervingen en ervaringen van een mensch buiten
de maatschappij, en een vechten en worstelen van goede en kwade instincten. Het ruwe en ongewisse
leven van den scheepsjongen en matroos, het zwalken op de onmetelijke zeeen en het zwabberen
in de donkere achterbuurten van groote steden, dat is het lange leven van Dorus. Dat zijn de
bonte lotgevallen die door Brusse, als schrijver van „Onder de Menschen" met ongewone journalistieke vlotheid, ons in een buitengewone juistheid en openheid in dit werk aanbiedt. En daarom
door Brusse, ook door ons, als leerzaam kunnen worden gekarakteriseerd.
v. D.

Rembrandt's etsen door I. de Bruin. Amsterdam. P. N. v. Kampen & Zn.
Een deeltje van de serie : „Zilveren Verpoozingen." Na een goede inleiding: „Wat weet gij van
Rembrandt's etsen ?" een populaire uiteenzetting over etsen, wat een ets is, de verschillende
„staten" van een ets enz., volgt een uittreksel uit een sneer volledige catalogus van Rembrandts
etsen. Dit uittreksel is overgenomen uit het handboek van A. Bartsch, in 1797 te Weenen verschenen en in 1880 herdrukt. Een aantal autotypieen maken het boekje wel aantrekkelijk.
v. D.
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XI.
LOUIS COUPERUS.
(2e gedeelte)

A. VI. Couperus' Bijdragen in Tijdschriften en Couranten.
1. In : „De Gids"
1890 I. 162.
Een Zieltje.
IV. 1 & 177. Noodlot.
1891 II. 431.
Een Verlangen.
1892 I. 363.
Uitzichten.
II. 448.
Kleine Raadsels,
1893 III. 1, 185, 365. Majesteit.
Reisimpressies.
1894 I. 229, 435
II. 128, 263
1895 III. 191, 395
Wereldvrede.
1896 II. 1.
Brief uit Venetie.
1897 II. 1, 213, 405. Metamorfoze.
1898 I. 1.
Psyche.
1900 II. 195, 387
Langs lijnen van Geleidelijkheid.
III. 1.
III. 383,
De Stille Kracht,
IV. 1.
1901 III. 407.
Van de Prinses met de blauwe haren.
IV. 191.
Van de kristallen torens.
1902 I. 381.
Sprookjes I Van Dagen en Seizoenen.
II. Van de onzalige Erfenis.
2. In : „Groot Nederland".
Opm. De lange lijst van deze bijdragen wordt om de plaatsruimte achterwege gelaten.
Er wordt volstaan met een aanwijzing van de in dat tijdschr. verschenen grootere werken.
1909 II en 1910 I
Van en over mijzelf en anderen.
Antiek Toerisme.
1911 I
1911 I en II
Lucrezia.
1912 II en 1913 I
Herakles.
1913 II, 1914 I en II en 1915 I De Ongelukkige.
1917 I
De Komedianten.
1918 I
De Ode.
1920 I en II
Iskander.
1923 I en II
Het snoer der Ontferming.
3. In : ,,Het Vaderland". (Zondagsche feuilletons).
Opm. Slechts het allervoornaamste uit de lange series wekelijksche feuilletons wordt hier
genoemd.
1910-1914. Bladen uit mijn Dagboek.
It
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1917.
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Beeldhouw-, Bouw- en Schilderkunst in Italie.
Brieven van een Nutteloozen Toeschouwer (Oct. Nov. Dec.)
De Verliefde Ezel (Maart-Juli).

4. In : „De Haagsche Post" : (wekelijksche bijdragen).
1917. Korte Verhalen : (van 6 Jan. 13-Oct.)
1917. Het Zwevende Schaakbord. (van 27 Oct.-29 Dec.) en
(van 5 Jan.-29 Juni.)
1918.
tt
1920. Korte Verhalen (Afrika)
(van 13 Nov.-18 Dec.) en
(Afrika)
(van 1 Jan.-26 Nov.)
1921.
tt
(Indie)
(van 17 Dec.-31 Dec.) en
1921.
ft
(Indie)
(van
7 Jan.-2 Sept.)
1922.
tt
(Japan)
(van 9 Sept.-23 Dec.) en
1922.
tf
(Japan)
(van 6 Jan.-5 Mei.)
1923.
ft
1920. 31 Juli (Lett. Overz. Nr. 3) Hoe een roman wordt geschreven.
1923. 23 Juni. Couperus zegt dank.
5. In : „De Kroniek" :
De Droombezweerster. le Jrg. p. 41-43. (Jan. '24).
Alarbot. Uit de Gothische Legende. Ile Jrg. p. 229-232. (m. afb.),
6. In : „De Nieuwe Gids" :
1919 I 640-648. Een woord van Hulde aan Willem Kloos.
B. I. Over Couperus in 't algemeen :
Gesch. der N. Nederl. Lett. i.d. 19e Eeuw (2e dr. 1903) 3e dl. (ook in: Het
J. ten Brink.
Boek in 1900).
J. Prinsen J.Lzn. Handboek t. d. Nederl. Lett. Gesch. (2e dr. 1920) p. 711.
Greshoff en de Vries. Gesch. der Nederl. Lett. (1925) p. 198-199 ; 239: 245-246.
C. G. N. de Vooys. Hist. Schets der Nederl. Lett. (6e dr. 1913) p. 153.
Studies van de Tachtiger Beweging (1924) p. 225-228.
Fr. Coenen.
Andre de Ridder. Bij Louis Couperus. Amsterdam L. J. Veen.
Louis Couperus. Serie Mannen en Vrouwen van beteekenis. II. 6. (Nieuwe
J. L. Walch.
Reeks) Baarn 1921.
Is. Querido.
Couperus Fantasmagorist. (Over Literatuur I).
Louis Couperus. Over Literatuur (karakteristieken) (1924) p. 50.
it
De mannen die voor ons schrijven. Het Leven 11 October 1921.
It
H. Robbers.
De Nederl. Literatuur na 1880 (1922) p. 3, 52, 57, 63, 84, 89, 112, 127, 129.
Fr. Coenen.
Louis Couperus. De Ploeg Juli 1913 p. 1-6.
Louis Couperus als type van den modernen mensch. Stemm,en des Tijds VIe
B. Wielenga.
Jrg. p. 345-386. Ook in : Modern Letterkunde (Kampen 1917) p. 61-111.
Fr. van Eeden.
Louis Couperus. De Amsterdammer (Weekbl.) 1 December 1917.
Couperus.
Studien C en CI.
G. F. Bouman.
W. E. J. Kuyper. Louis Couperus en de Grieksch-Romeinsche Oudheid. Nieuwe Gids 1917 I
p. 615-638.
Lode Baekelmans. Louis Couperus. (Aanteekening over zijn leven en werk) in : Letterk. Overzicht van de Nederl. Boekhandel to Antwerpen N. reeks 1 Jan. 1909.
V.
De architekt Couperus. De Hofstad 30 Jan. 1926.
C. van Wessem. Couperus' romanarbeid van de le periode. Den Gulden Winckel April 1913.
Bibliografie over het werk van Louis Couperus. Samengesteld bij gelegenheid van de CouperusTentoonstelling bij Dijkhoffsz in den Haag (1923) (zie aant.).
Henri Borel.
Inleiding bij de Bibliografie over het werk van L. Couperus.
Louis Couperus terug in den Haag. Het Vaderland 15 Oct. 1922.
it
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Van en over Couperus. Buiten 10 Juli 1915 p. 333-34.
Haganus.
Joh. de Meester. De Metamorphosen van Louis Couperus. Lett. Bijbl. v. d. N. R. Ct. 4 1VIrt. '22.
P. N. van Eyck. Lezing en Herdenking. De Beweging Februari 1918.
Herm,. Heyermans. Louis Couperus. De Locomotief 21 November 1896.
Alg. Handelsblad 7 Juni 1903.
De Holl. Revue. 1897 p. 288-294.
Fr. Netscher.
Jack T. Grein.
Engelsche Biscuits. De Kampioen Jrg. ? p. 817-18.
Tusschen Gabriel d' Annunzio en Louis Couperus. Uiltje 20 Dec. '19 p. 59
John Fact.
K. E. W. Strootman. In den dom van Pisa (met herinneringen aan L. Couperus) N.R.Ct. Lett. Bijbl.
15 Maart 1924.
C. Tazelaar.
in : Moderne Romankunst (3e dr. 1923) p. 27-39. „Eline Vere en Sara Burgerhart".
De Haagsche Post en Louis Couperus. Boekenschouw 15 Aug. '20 p. 103..
M. Stoks.
A. G.(ielen).
Toch Konsequent. Boekenschouw 15 Aug. '20 p. 107.
Fr. Erens.
Prof. Prinsen over Couperus. (met antwoord) Amsterd. Weekbl. 4 Aug. '23.
G. Jonckbloet.
Willem Kloos in De Nieuwe Gids over Rome. Studien 84 p. 562-67.
L. J. M. Feber.
Beschouwingen n. aanl. van Antiek Toerisme. Van Onzen Tijd XIII p. 297.
Het Vaderland 3 Febr. '15. Louis Couperus terug in den Haag.
23 Mei. '14. (bericht dat Couperus voorloopig zijn feuilletons staakt)
De Standaard 3 Dec. 1900. Heerlijk Geweend. (over een stuk in de Sumatra-Post over C's
levenswijze).
De Hofstad.
14 April. '12 Brieven van een Spuistrater.
N.R.Ct. Lett. Bijbl. 31 Maart. '23. De Ondergang van den Roman.
„
8 April 1922. „Louis Couperus".
J. L. Walch.
Louis Couperus. Opstel in Mercure de France (waarsch. October) 1923.
(zie hierover o.a. N.R.Ct. 2 Oct. '23).
Adrienne Lauare. Louis Couperus, in : Le Monde Nouveau April 1922.
Tonny Kellen.
Famische and Niederl. Literatur. Lit. Echo 15 Juni 1921.
Rich. Riesz.
Der Holl. Epiker Couperus. Sammler Munch. Ausgb. Abendztg. 117, 1 Dec. '20.
B. II. Couperus 50 Jaar.
Nieuws van den Dag 9 Juni '13 Av. & 19 Juni '13 „Jarig zijn."
N.R.Ct. 6 Juni '13 Av. ; 8 Juni '13 Ocht. ; 17 Jan. '14.
Amsterd. Weekbl. 8 Juni 1913, door Frans Coenen. (met afbeeldingen).
De Ploeg VIe Jaarg. p. 1-6. d. Frans Coenen.
Holl. Revue 1913 p. 316-344. d. ? (m. afb.).
De Nieuwe Gids 1913 II 108-118. d. W. Kloos.
Het Vaderland 10 Juni 1913 „Louis Couperus" ; korte stukjes van Frans Bastiaanse, Em de Born,
H. v. Booven, Ina Boudier Bakker, M. J. Brusse, Cyriel Buysse; Anna v. Gogh Kaulbach; Herm.
Heyermans ; Dr. J. de Jong ; Willem Kloos ; Jeanne Reyneke v. Stuwe ; Fr. Lapidoth ; Joh.
de Meester ; W. L. Penning ; Top Naeff ; Herm. Robbers ; L. Simons ; H. J. Stratemeyer ;
Alb. Verwey ; Jan Walch ; Hendr. v. d. Wal.
Open brief van Couperus (aan de Redactie van het Vaderland). Het Vaderland 5 Juni 1916.
B. III. Couperus 60 Jaar.
Den Gulden Winckel 1923 p. 81-82. d. Jan Greshoff.
Amsterd, Weekblad 9 Juni 1923. d. J. Prinsen J.Lzn. m. portret.
De Maasbode 9 Juni 1923 d. L. J. M. Feber.
Amsterd. Dameskron. 9 Juni '23 d. D. Hans. m. portret.
Wereldkroniek 9 Juni '23 d. Joh. de Meester m. ill.
Week End. 8 Juni '23 d. W.
Hiind. „Louis Couperus 60 Jaar."
Aig. Handelsblad 10 Juni '23 Ocht. Verslag van de huldiging van Couperus.
tt
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N.R.Ct. 10 Juni '23 idem.
Groot Nederland 1923 II p. 1-4 Lod. van Deyssel. Rede gehouden tot Louis Couperus.
Alg. Handelsblad 9 Juni '23 Av. d. Annelin, L. Weltmann en Is. Querido.
Lett. Bijbl. v.d. N.R.Ct. 2 Juni '23 d. Annie Salomons.
9 & 16 Juni d. Frans Netscher.
tt
ft
9
Juni '23 d. Frans Coenen.
1
ft
tt
ft
16
Juni '23 d. N. J. Beversen. „Couperus als Voordrager."
$1
tt
ft
Pt
23 Juni '23 d. Joh. de Meester. „De Leeuw van Couperus."
ft
$$
ff
Het Vaderland 8 en 10 en 11 Juni '23. (diverse berichten).
17 Juni '23. „De Leeuw van Couperus en het grootkruis van Loti" d. H. Borel.
17 Juni '23. Louis Couperus. d. G. HuLsman.
„
Het Leven 31 Maart '23. Twintig Groote Nederlanders : IV „Louis Couperus die nu 60 jaar gaat
worden", door Fr. Coenen. (m. afb.).
Boekennieuws der Wereldbibliotheek Ve Jrg. 6 Juni '23. Louis Couperus, d. Fr. Coenen.
De Haagsche Post '23 Juni '23. Couperus zegt dank. (art. van C. zelf).
B. IV. De pers bij Couperus' overlijden :
N.R.Ct. 17/7. '23, 18/7. '23 ; 19/7. '23 ; 27/7. '23 ; 14/8. '23 ; 15/8. '23.
Het Vaderland 17/7. '23 Louis Couperus t d. H. Borel.
20/7. '23 De Berlijnsche pers over Couperus.
1$
22/7. '23 Kleykamp en Westerveld.
!JP
26/7. '23 Edmund Gosse over Couperus.
tt
29/7. '23 Allerlei over Couperus.
2/8. '23 Uit Engelsche artt. over Couperus.
ff
9/8. '23.
tt
27/8. '23. De regeering en de Crematie van Louis Couperus.
ft
De Haagsche Post. 21/7. '23. „Een paar notifies" ; "Louis Couperus f" ; „Fragment uit een der
laatste brieven van Couperus".
Het Leven 21/7. '23. „Louis Couperus niet meer" d. Frans Coenen.
De Holl. Lelie. d. Roeland van Ruyven.
Het Volk d. A. M. de Jong. (datum ?)
N.R.Ct. 21/7. '23 d. A. H. W. v. Bleyenburg.
De Indische Post 25/8. '23 d. Jan Veth.
De Stem Aug. '23 d. Alb. Plasschaert. (p. 683-85).
Eigen Haard. 28/7. '23 d. G. v. Hulzen. (p. 489-91).
De Vrijheid. 25/7. '23 d. Fr. Lapidoth.
De Standaard. (datum ?)
De Maasbode 17/7. '23 Av. ; Alg. Handelsbl. 17/7. '23 Ocht. en 20/7, '23 (foto's v. d. begrafenis).
Groot Nederland 1923 II p. 129. Louis Couperus -I-, door de Red.
gedicht door J. Th. Campert.
p. 257.
tt
p. 258-62. L. Couperus in Vlaanderen, door Cyriel Buysse.
„
,,
De Communistische Gids 1923 p. 528-31. Louis Couperus. door J. A. N. Knuttel.
door C. S. Adama v. Scheltema.
„
De Socialistische Gids 1923 p. 819-22.
Amsterd. Weekbl. 21 Juni '23 d. Herman Roelvink. (m. afb.)
28 Juni '23 d. Is. Querido.
It
Morks Magazijn. 1923 II p. 85-88 d. G. v. Hulzen.
De Gids 1923 III p. 341-43. d. Joh. d. Meester.
Elsevier's Mschr. 1923 p. 131. d. Herm. Robbers.
Vlaamsche Arbeid. 1923 p. 307. d. Josef Muls.
Onze Eeuw 1923 IV. p. 208-242. d. Henr. v. Booven.
Wil en Weg. He Jrg. p. 144-46. d. Herm. Poort.
Den Gulden Winckel 1923 p. 113-14. d. G. v. Eckeren (m. portr.)
lt
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Amsterd. Weekbl. 18 Aug. '23 d. Top Naeff.
De Nieuwe Gids 1923 II. p. 239-41. d. Hein Boeken (gedicht).
p. 242-43. d. Willem, Kloos.
tf
N.R.Ct. 10 Nov. '23 Av. Lett. Bijbl. In Memoriam Louis Couperus door W. v. Itallie v. Embden.
De Kroniek. Aug. '23 d. (?)
B. V. Over Lezingen van Couperus :
Buiten 10 Juli '15. „Van en over Couperus".
N.R.Ct. 24/3. '15, Alg. Hbl. 24/3. '15 ; Vaderl. 24/3. '15 Over een Lezing uit „De Zonen der Zon"
bij Kleykamp.
Buiten. 24 April '15 d. Haganus : „Couperus zegt . . .."
Alg. Hbl. 25/4. '15 : Couperus en de Toorop-tentoonstelling.
„ 26/4. '15. Ingezonden stukje van J. H. Toorop over Couperus' Lezing, georganiseerd
door Theo Neuhuys. tie hierover ook : N.R.Ct. 26/4. '15.
28/4. '15 : Couperus onder de Toorops.
„
N.R.Ct. 25/4. '15 Verslag van Couperus' Lezing te Amsterdam.
„
te Den Haag.
8/5. '15
tt
tt
tt
29/5. '15
„
te Groningen.
It
If
tt
3/11. '15. J. de Meester : „Twee Lezingen van Couperus".
„
Vrije Arbeid. le Jrg. nr. 8 (Juni '15) Couperus in Groningen d. Jaap Kunst. (m. afb.)
Minerva 22/4. '15 Couperus' Lezing voor het Alg. Nederl. Verb. afd. Delft.
Amsterd. Weekbl. 2 Mei '15 over Couperus' Lezing te Amsterdam.
N.R.Ct. 19/10. '15 d. J. de Meester. „Een Lezing van Couperus" (v.d. Rott. Kunstkr.)
Nieuws v. d. Dag 17/12. '15. Couperus-avond.
De Haagsche Post 20/11. '15 Over een lezing in : „Oefening kweekt kennis".
N.R.Ct. 15/3. '16. Over Couperus' Lezing te Amsterdam.
De Hofstad 22 Mei '15. Brieven van een Spuistrater.
Het Vaderland 7/11. '16 H. Borel. : Couperus' Lezing in „Oefening kweekt kennis".
Spectemur Agends 24/2. '17. Verslag van C's Lezing op 16/2. '17 in de Theosoph. Vereen.
N.R.Ct. 21/9. '21. Over een Lezing bij Kleykamp.
Alg. Hbl. 3/3. '22. Uittreksel uit een art. in de Soerab. Hbl. over een lezing van C.
Het Vaderland 11/3. '22. Over Couperus' Lezingen in Indie.
Weekblad voor Stad en Land 20/10. '18. d. D. Hans.
De Kroniek le Jrg. Nr. 12 over een lezing bij Kleykamp.
B. VI. Portretten van Couperus :
(4a.a.)
De Holl. Revue le Jrg. p. 54: Couperus op ongeveer 18 jarigen leeftijd.
De Amsterdammer 8/7. '13 :
Oude portretten, afgedrukt bij het art. over Couperus.
De Kroniek. Nov. '15 :
Couperus in zijn woning aan de Hooge Wal te 's Gravenhage.
De Holl. Revue Dec. '15 :
Portret-teekening door Annie de Meester.
De Haagsche Post 3/2. '17 :
„Schrijven en Leven".
De Haagsche Post 22/12. '17 :
Persoonlijkheden Nr. 13 Louis Couperus, voor de H.P. geteekend door Anton van Wely.
Panorama. 15/9. '20. :
Portret naar het schilderij van Anton van Wely.
Het Leven 16/6, '23. :
„Couperus Gehuldigd".
11/10 '21:
Couperus en zijn echtgenoote aan boord van „De Prins der
If
Nederl."
Portret bij Querido's art. „De mannen die voor ons schrijven".
:
If
ft
?
p. 2150. Foto van Couperus in zijn woning.
ft
De Kroniek. ? :
p. 233. Portret naar het aquarel van Anton van Wely.
De Kroniek. ? :
Karikatuur : „Koor van verrukte uitgevers : „Vertaal ons
Salammbo, vertaal ons St. Julien, Bovary . . .." ".
Aanteekening.
De bibliografie over Couperus' werk in 1923 bij Dijkhoffsz. verschenen, bevat alleen wat
wij samenvatten onder A I-V (zie vorige aft.).

BOOT IN DEN NACHT
DOOR

W. HESSELS.

Dingen die lang te slapen waren
worden nu wakker in den nacht.
'n Zwarte boot met 'n groene lantaren
tuft voorbij op de donkre gracht.
Hij moet nog laat naar huffs toe varen,
de man bij 't stille roer op wacht.
'n Stifle gestalte, die mij even
op de vage wal ziet staan —
Wij kennen niet elkanders leven,
wij zijn voor elkander zonder naam.
Maar in den nacht voel ik het beven :
dat wij beiden door het leven gaan.
Hij was 'n kind, wiens stille droomen
naar buiten traden in de lucht :
in avondrood, in de donkre boomen,
in het nachtelijk windgerucht —
een kind dat hunkerde om te komen
h6Og, met een witte meeuwenvlucht
het stralend blauw in, — uit te varen
over een suizende morgenzee —
Totdat de schemering zijner jaren
in 't helder van den dag verglee —
Hoe dikwijls staat hij nog te staren,
peinzend op een verlaten ree !
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Ken ik hem niet ? Want nog soms zingen
de vreugden van het kind in mij —
Alle menschen en alle dingen
waren elkaar als kind nabij —
Wij dragen samen herinneringen
van eenzelfde lentewei —
Zwart in den nacht zie ik hem varen
vreemde gestalte zonder naam
en in de mist dooft zijn lantaren,
ik blijf alleen aan 't water staan.
Scheidt 't leven die tezamen waren,
moet ieder eenzaam verder gaan ?
Maar over het verlaten water
sterft de beginnende klacht —
Wij vinden elkaar wel weder later,
als de thuisreis is volbracht —
En door het donkere geklater
zingt het verlangen in den nacht.

CONFLICT
DOOR

DIET KRAMER

Aan het boeken-beladen tafeltje, dat wankelig stond op zijn ongelijke pooten,
zat hij te leeren onder het wijd-uitvloeiende, kille licht van het lampje hoog tegen
het groezelige plafond.
zijn bleeke, hoekige jongenskop met de harde, ouwelijke lijnen bij de neergetrokken mondhoeken was, in houding van onverzettelijke aandacht, vlak boven
het boek.
De kin hield hij gesteund op de knokkels van zijn magere vuist en met een nerveus,
abrupt gebaar, streek telkens de andere hand, het stroef-blonde, stugge haar weg
van zijn voorhoofd.
Met een ruk hief hij sours het hoofd en naprevelend twee, drie keer, wat hem
moeilijk te onthouden was, staarden zijn felle, grauw-grijze oogen, scherp in het
breede, weinig-kinderlijke gezicht, recht in het lamplicht.
Rond hem waren de muren van het kleine alkoofie ; effengriis behangen en grauw
als het plafond.
Er hing een enkele, bonte plaat met onwezenlijke kleuren ; een paar degelijkbreed en zwart gelijstte gravures, burgerlijk en stijfjes als de weinige meubelen,
die in de kleine ruimte bij een geschoven stonden. Burgerlijk zelfs, het mahoniehouten penantkastje met het gesteven loopertje over zijn smetteloos blad, dat stond
te glimmen en te glanzen in de overdaad van schuinschen lichtval.
Burgerlijk vooral, de beeldjes die er stonden, een fluitend herdertje, een dansend
herderinnetje, met veel rose en veel blauw en nog meer goud.
Maar heel wonderlijk in deze omgeving, hing daar boven het tafeltje, waaraan
de jongen zat te werken, een stoere Apostel-figuur van Toorop, in zuiver-sterke
',linen geteekend ; somber peinzend de starende oogen en de hand geheven als een
vermaning en een aansporing tot verzet tevens.
Een van de alkoof-deuren kierde open en wendde de jongen een oogenblik het
hoofd, dan zag hij in het voorkamertje, niet veel grooter dan de alkoof maar minder
kil en beklemmend-ongezellig.
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Onder het zachtere Licht van het gele lampekapje met het randje van witte
kraaltjes, zaten de twee, al-oude menschen aan weerskanten van de tafel, hun
grijze hoof den naar elkander toegenegen en spraken gedempt om den jongen niet
te storen.
Tusschen hen in stond het theeblad met het genoegelijk-pinkelende lichtje ;
Vaders wijd-uitgespreide courant nam het andere gedeelte van de tafel geheel in
beslag.
Hun fluister-zacht praten was nauwelijks hoorbaar, maar wanneer het gele
kanarievogeltje, dat nog op en of hipte in zijn traliehokje, nu en dan een paar
schel-vragende klankjes de kamer in floot, schoven ongeduldig de plompe jongensschoenen over den houten
Doch ineens was dan luider Moeders stem : „Wil je nog thee, Bas ?" en haar
vriendelijk, oud gezichtje om den hoek van de deur.
Hij knikte en kwam even in de kamer om zijn kopje leeg te drinken. Tegen het
smalle, zwart-geschilderde schoorsteenmanteltje geleund, stond hij een oogenblik
stil te kijken, lange, onvolgroeide jongen van zeventien, tenger nog in de schouders,
maar met jets manlijks al in zijn beheerschte bewegingen. Aan de tafel was nu het
zorgelijk-gebogen vrouwtje haast geruchtloos aan het theeschenken gegaan en over
haar hoofd heen, zochten zijn oogen even het gelaat van Vader of hij wel graag
jets vragen wou, maar aarzelde.
Vader merkte het niet, las verder in zijn courant, moeizaam en met een aandachtig lippengeprevel, terwiji z n vingers krauwden in zijn pluizig, grauw-grijs
baardje. Een rimpel van inspanning fronsde in het breede, hoekige voorhoofd, boven
den licht-gebogen neus.
Toen Moeder het kopje voor hem neerzette, hief hij traag zijn groot hoofd en
keek over zijn ijzer-gerandde brillenglazen naar den jongen op, terwiji zijn vinger
het laatst-gelezen woord bleef aan wijzen.
„Lukt het nog al vanavond ?"
„O ja, waarom zou het niet ?"
Bas schouderschokte wrevelig en sloot stiff zijn lippen opeen of hij niet verder
praten wou.
Haastig dronk hij zijn thee en zat weer op zijn plaats aan het tafeltje naast het
penantkastje met de gewild-frivole beeldjes en over den somber-peinzenden
denkerskop.
Een oogenblik zat hij stil en roerloos voor zich uit te staren, de handen onder
het hoofd en wrevelig dacht hij :
„Hij moest het toch zeggen, dat hij een nieuw boek noodig had.... al vond
hij het ook nog zoo vervelend. Over drie dagen moesten ze het gebruiken voor
Grieksch. Het kostte tien gulden in den winkel, maar hij zou het voor veel minder
kunnen krijgen in de Oudemanhuispoort. Een oude drilk dan natuurlijk.... En
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er moest binnenkort weer schoolgeld betaald worden. Daar zaten ze natuurlijk nu
al over te tobben. Bah, het gezeur met dat geld altijd."
Zorgelijk trok hij zijn wenkbrauwen op, leunde nu achterover tegen zijn stoelleuning, de handen in de zakken, de oogen recht in het lamplicht. „Den laatsten
tijd merkte hij eigenlijk pas, hoe er gescharreld en getobt werd om hem te geven
wat hij noodig had. Waar het op uit moest loopen ? 't Volgend jaar kwam hij van
het Gym of en als hij dan een beurs kreeg zou hij kunnen studeeren. Ja, als....
als.... En anders ? Hij zou nooit, nooit willen, dat ze nog zoo vijf, zes jaar rond
ploeterden om hem te laten studeeren. Dan zou hij liever een betrekking gaan
zoeken, als journalist misschien.... in den handel wou hij niet. Maar hij wist
dat ze tegenwerpingen zouden maken. Ze hadden zulke hooge verwachtingen van
hem. En hij zelf dan ? Ach, hij moest er nu nog maar niet over tobben, maar eerst
eens zien hoe het liep. Kom, hij moest zijn Engelsch nog prepareeren."
Hij trok een bloemlezing uit de lange rii van boeken, zocht haastig bladerend
naar het gedicht ,dat ze dien middag gelezen hadden en dat hem zoo wonderlijk-gelukkig gemaakt had, zoo stil en zonnig van binnen. En zoo zat hij weer in
die stramme hooding van vol-uit gegeven aandacht, gebogen over het boek, dat
hij hield in bei zijn single, sterk-gespierde handen en las opnieuw den zoetvloeienden aanhef :
„A thing of beauty is a joy for ever,
Its loveliness increases ; it will never
Pass into nothingness, but still will keep
A bower quiet for us, and a sleep
full of sweet dreams.. ..... ....."
Moeders aarzelend-vragende stem deed hem slechts noode het hoofd opheffen :
„Riep u me ?"
„Ja.... ik wou je zeggen, da' je toch morgen es bij tante Merle an moest
loopen.... ze is jarig. En je bint er zoo'n tijd niet geweest."
„Ach, waarom nou ? Wat moet ik er doen ? Gaan jullie maar alleen...."
„Da's nou niks aardig van je. Je goeie tante, waar je zooveel van genoten heb .."
Er was teleurstelling in haar stem en met een goeilijk-vermanend hoofdschudden,
herhaalde ze :
„Nee, da's nou niks aardig van je."
„Ach Moeder.... die menschen !"
Een trek van onwil, van afkeer bijna, vloog over zijn gezicht. Het was een straf
voor hem, te zitten in het kleine, benauwde kamertje, waar je den rook wel snijden
kon, als „de knappe, geleerde neef", het wonderkind van de familie.
Vader en Moeder, kinderlijk-trotsch op hun eenige, hun alles, wilden dan dat
hij spreken zou, over zijn rapporten, zijn leeraren en vertellen van de vrienden
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en schoolkameraden, veelal jongens uit betere kringen, waarmee ze zoo stilletjes
en hid voorzichtig, wel graag geurden. En de neven, plompe, grof-gezonde jongens
lachten er om achter zijn rug en deden geen moeite om hem te halen in hun onbeduidende, ruwe gesprekken.
Er sloeg een walg van afkeer in hem omhoog, hevig en onhoudbaar.
„Nee, ik ga niet . . . . in geen geval", zei hij, moeilijk zijn drift bedwingende. En
opnieuw over zijn boek gebogen, las hij verder, al spoedig in bewondering verloren :
„ . . . . . . . . . . . . . . the mid-forest brake
Rich with a sprinkling of fair mush-rose blooms,
And such too is the grandeur of the dooms
We have imagined for the mighty dead,
All lovely tales that we have heart of read . . . . "
„As we d'r nou op staan, da' je gaat en je doet er je tante een plezier mee, waarvoor z a' je dan niet gaan ? Dat bennen kuren, Bas . . . . nee, zeg nou zelf."
Ditmaal was het Vaders donker-brommige stem die hem op deed zien.
„Ik heb geen zin en ik moet werken ook. Dan zegt u maar dat ik het te druk
help ." weerde hij zich kriegelig.
„Nou, maar ik vind het Lang niet aardig van je . . . . " zeurde Moeders stem nog
door. „Nee hoor, en tante zal het ook niet aardig vinden. Wat heft ze je al niet toegestopt de laatste jaren . . . . 't is wel een beetje ondankbaar van je."
„En je vergeet . . . . " bromde Vader weer. „je vergeet datte we, as ik door oom
Nardus z'n bemoefingen niet bij Lancamp was gekomen, . . . . dat we d'r nooit over
hadden kunnen denken, je zoo'n opvoeding te geven. Dat bennen van die verplichtingen an hullie en daar ma' je we! es andenken, nou je ouwer wordt."
„Dat weet ik allemaal wel.. . . maar ik heb nou eenmaal geen zin om daar te zitten
_
en aangegaapt te worden als een wereldwonder. Dat vind ik niet noodig . . . . 1k
ga niet", hield hij koppig vol en hij keerde zich van hen af, alsof hij de zaak als
afgeloopen beschouwde.
Ouwelijk van vastberadenheid was weer zijn gezicht met de stijf op een geklemde lippen, de strakke oogen boven de breede jukbeenderen. De oudjes zwegen, wat beduusd.
Vader krauwde in zijn baardje en keek bedachtzaam.
Moeder zuchtte zacht en klagelijk, schudde even haar hoof d.
Dan monkelden ze samen verder, zachtjes omdat ze wel begrepen, dat ze hem
afgeleid hadden. En hij las :
„ . . . . . . . . . . so does the moon,
The passion poesy, glories infinite,
Haunt us till they become a cheering light
Into our souls and bound to us so fast,
That, whether they be shine or gloom o'ercast,
They always must be with us, or we die."
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Moeilijk begrijpend, omdat hun woorden nog nald.onken in zijn ooren, las hij
nogmaals de laatste regels, zat dan heel stil voor zich heen te kijken, droom-verloren in zijn schooner goede mijmeringen.
„Jeannetje van Mien...." praatte Moeder weer luider tegen Vader, „Da's de
tweede van Mien, weet je wel, nou, die wou een tassie haken voor Merie. En dat
hoorde Leentje van Hein, nou en toen most die daalijk net zoo'n tassie. lk zeg nog,
Jeannetje heit het eerste recht, en Jeannetje is de oudste ook, zeg ik nog zoo....
Maar toen had ik het gedaan bij Hein. Je zal zien, dat daar nog herrie over komt..
afijn ik hep gewaarschouwd. Maar wat ik je zeggen wou, ik dacht Merie maar
een portemenee te geven. ze heit de hare onderlaatst weer eens verloren. ja, zoo
slonzig as die toch is.... daar sta je van te kijken. Maar pas maar op dat je
d'r niks van zeit, want dan is het daalijk : waar bemoei je je mee...."
„They always must be with us, or we die...."
Over het boek heen krampten twee jongenshanden wild ineen. zijn brandendstrakke oogen staarden naar de zwijgende, grootsche Apostelfiguur, zonder te zien.
En in hem omhoog golf de fel, fel en hartstochtelijk, de haat.
Haat tegen hun benepen kleinzieligheid, haat tegen alles wat om hem was, haat
tegen zijn gansche omgeving.
Hij had kunnen trappen tegen de grauw-grijze muren, hij had het dansende
herderinnetje te gruizel kunnen smijten op den grond, hij had kunnen slaan en met
hooge driftstem de beide oude menschjes kunnen dreigen.
Maar hij balde de vuisten in een, tot zijn nagels drongen in het vleesch van zijn
handen en dwong zichzelf te blijven zoo hij zat, gebogen over het boek.
Heel diep in hem steunde het met woeste snikken
„Waarom hebben ze mij de kans gegeven om er uit te kom.en en waarom trappen
ze mij er dan telkens weer in. 0, de ellende dat ik nooit van hen zal kunnen
houden zooals ik moet, de ellende dat ik altijd zal zien hoe klein ze zijn. Als ze
wisten.... als ze begrepen...."
Roerloos zat hij ineen gedoken, fel-starend de troebel-grijze oogen in het bleeke
gezicht.
Heel zacht en bescheiden begon het theewater op het petroleum kacheltje te
zingen, het kanarievogeltje hipte weer op en of en tjilpte zijn schel, eentonig wijsje
met een scheef kopje.
En de oude hangklok gaf een gebroken geluid als een snik, sloeg dan langzaam
negen, heesche slagen.
Brusk stond Bas op, sloeg zijn boeken dicht en knipte het lampje uit.
„Ik moet nog even weg, naar Frits Jonker .... voor een boek".
,,Niet te laat terug, he ?" waarschuwde Moeder zachtzinnig, met een bezorgden
blik naar de klok.
„Nee.... voor tienen ben ik weer thuis. Bonjour."
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Haastig schoot hij op het smalle, zuinig-verlichte portaaltje zijn overjas aan en
kloste de kale, wit-geschuurde trappen af. Hard sloeg achter hem, de deur in het
slot.
* *
*
Een kwartier lang dwaalde hij doelloos door de smalle, drukke volksstraten langs
de bont-verlichte etalages, tusschen het lawaai van pratende en lachende menschen,
jingelende trams en driftig af en aan snorrende auto's.
Toen kwam hij in een stillere wijk en zocht haast onbewust, het oude heerenhuis
op de stile gracht. Hij liet zijn bescheiden belletje klinken door de breede gang.
't Meisje deed open en herkende hem.
,,M'nheer Frits is boven . . . . u weet den weg wel."
Hij knikte, liep de gang door, langs de deur van de huiskamer die aanstond. Hij
hoorde vele jonge stemmen verward en luid dooreenpraten, dan luider de klare,
kalme stem van Frits' moeder die hij wel kende.
En in een glimp van goudig lamplicht zag hij veel gezichten rond een tafel, waarop
warm-roode bloemen stonden.
Haastig, bang gezien te worden, wipte hij de breede trap op, en stapte Frits'
kamer in.
Bij het gedempte licht van het groene bureau-lampje zag hij de tafel overladen
met opengeslagen boeken.
Maar Frits zelf lag lang-uit te lezen op den divan, een cigaret in zijn mond.
„O, ben jij het. . . . ik was al bang dat de ouwe heer er aan kwam," zei hij lakoniek.
„Ik kom het boek halen, waar we het vanmiddag over hadden."
„Ga je gang, het zal daar wel bij liggen. Wacht ik zal het wel even op snorren. . . .
Wil je een cigaret ?"
Langzaam werkte hij zich overeind, een kloeke jongen van achttien, met een
schrander, blond gezicht en een paar pientere oogen.
Hij rekte zich uit, gaapte achter de hand en knipte zijn koker open, om Bas een
cigaret aan te bieden.
Tusschen de papier rommel op tafel zocht hij dan het bewuste boek op. Bas zat
op de punt van de tafel en schraapte een lucifer aan.
Het vlammetje lichtte helder op, verklaarde even de scherpe trekken van zijn
stoeren, vierkanten kop.
„Ben . je al klaar met je werk ?" vroeg hij, achteloos het lucifertje uitwuivend.
„Ik moet nog beginners...." gromde de ander, krampachtig een opkomende
geeuw-bui bedwingend.
„Is het veel ? Et heb er nog niet eens naar gekeken."
„Gnat nog al.. .. Vrijdag repetitie van Latijnsche grammatica, he .. .. "
„O, daar spier ik me we! door heen. Maar ik zit met dat lamme Duitsch. Wil
je me morgenavond even komen helpen ?"
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„O ja, waarom niet."
„O en nog eens wat . . .." Frits oogen keken even sluw en onderzoekend naar
Bas' gezicht. „JO, je kan een paar pop aan me verdienen . . . ." Bas keek verbaasd,
begreep niet dadelijk.
„Ik moet tien keer het regelment overpennen voor Blom.... als je het van me
overneemt krijg je twee piek .... het moet volgende week pas of zijn."
Een langzaam rood spreidde zich over Bas' gezicht tot aan zijn hals en ooren. Hij
voelde als een vernedering dit aanbod van Frits, die wel wist van zijn huiselijke
omstandigheden.
„Dank je . , .." zei hij drift-verbeten. „Ik heb geen tijd. . .. en als ik het deed,
zou ik van jou nog geen rooie duit aan willen nemen. Knap het zelf maar op, hoor."
„Nou, even goede vrienden dan !" lachte de ander gul, maar achter zijn joviale
lach klonk toch even teleurstelling.
Bas' gezicht was ineens heel stag en gesloten geworden.
Een oogenblik bleef hij nog zitten op den rand van de tafel, en trommelde
gedachteloos, met de vingers op het blad.
„Kom," zei hij dan, „ik stap weer eens op .. . . Adie, tot morgen."
„Bonjour, je komt er wel uit, he ?"
„O ja."
Even later stond Bas weer op de stile gracht.
Langzaam, heel langzaam liep hij den kant op naar huffs.
De avondwind streek langs zijn gezicht, over zijn paar.
In hem lag zwaar, weemoed, omdat alle Bingen nu zoo troosteloos en leeg schenen.
Op het hooge bruggetje, daar, waar twee grachten elkander kruisten, stond hij een
oogenblik stil, de armen gesteund op het bruggeleuninkje.
Er hing iets onzegbaar-zoels in de lucht, een geur van vochtige aarde en jonge
bladeren.
Bij het licht van de lantaarn langs den wallekant, zag hij fijntjes, het even-ontluikende groen van de laagste boomtakken, die hingen over de grondelooze diepte
van het sombere grachtwater.
Er kwam helder-bellend een platte schuit aanstoomen, gedempt klonk het gezoef
van den motor als zij, langzaam zich wendend, het eene bruggepoortje uitkwam
en het andere ingleed, een zilvere lichtrimpeling latend in het stille, zwarte water.
Bas zag hem komen, onder zijn voeten door, steeds maar bellend en dan weer
vervagen in het duister. Over het water kaatste de glans van de twee lichtjes, het
roode en het groene.
Verlangen, als een stil insluipend heimwee, maakte zich meester van zijn jonge
ziel, verlangen om zoo heen to glijden in het donker, mee met die twee stille lichtjes,
ver, heel ver weg.
Maar hij liep verder en zijn stroeve, onverzettelijke geest, die nog niet gewend
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was, óm de dingen heen to denken, drong hem weer recht op zijn moeilijkheden
af, deed hem weer bekommerd verder tobben, over thuis, over Vader, Moeder en
zichzelf.
Moedeloos en verslagen klom hij even later de twee en dertig treden op, naar
hun kleine etage-woning.
In het huiskamertje, vond hij alles precies zoo als hij het verlaten had, heel stil
en rustig.
Aan het eind van de tafel ging hij zitten over Moeder en trok de courant naar
zich toe.
Er sleepte even een gesprek tusschen hen, een gesprek van enkele woorden vragen
en enkele woorden antwoorden.
Maar ineens zei Bas schielijk en plomp-verloren :
. „Vader, u moet eens luisteren. 1k dacht daarnet zoo.... eh, als ik nu eens dit
i aar als ik de vijfde klas door ben, niet verder leer en een betrekking ga zoeken,
zou dat voor alles niet veel beter zijn ?" In schrik en verbazing zagen Vader en
Moeder beiden naar hem op, niet goed begrijpend wat hij bedoelde.
„Wat meen je ? Wat is dat nou weer ?.... Denk je da'je blijft zitten ?" schrok
Vader.
„Nee, dat niet.... natuurlijk niet," weerde hij wat ongeduldig. „Wat dat betreft
is alles in orde. Maar ik meende voor u en voor Moeder, ziet u ? Wanneer ik met
een paar jaar mezelf kan redden, zouden jullie van al die zorgen af zijn...."
Hij zweeg even en voegde er dan wat schorrig, aan toe :
„Want, ziet u. . . . ik begrijp best, dat jullie veel voor me op moeten offeren. . . . nu."
Even was het heel stil. Toen zei Vader en Moeders trekken ontspanden zich
terwijl hij sprak :
„paar is geen sprake van, Bas.... nee jongen, dat moet je nou niet doen. Je bent
Al wat we hebben. En 't is voor ons geen opofferen, waar Moeder ? We vinden het
juist zoo heerlijk d a' je flink je best doet.... een mensch wil immers z'n kinderen
altijd verder brengen as-ie zelf gekommen is. Nee jonge', nee.... da' moet je ons
niet an doen, laat 'et nou blijven zooas het is. We hebben het vijf jaar volgehouwen
en we zullen het wel langer volhouwen ook, is het niet, Moeder ?"
„De Heer geve dat we het volbrengen moge ...." haperde ontroerd Moeders stem.
„Ja dan.... dan blijft het natuurlijk zoo", zei Bas zacht.
Vader knikte voldaan en om hen heen suizelde opnieuw de stilte. Bevreemd en
verwonderd voelde Bas, dat hij dit verwacht en gehoopt had.
Maar er was geen vreugde in hem om de nieuw gewonnen zekerheid. Alleen maar
een weeke, zachte ontroering omdat hij de zuiverheid voelde in hun stille, eenvoudige
woorden.
Somber staarden zijn oogen voor zich heen. Vader weer verdoken in zijn genoegelijke voldaanheid, merkte het niet, maar Moeder keek vol bezorgdheid en toen
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hij even later in het keukentje kwam, waar ze altijd zijn chocola klaar maakte voor
hij naar zijn zolderkamertje trok, begon ze wat aarzelig :
„Bas, kind . . . . nou moe' je daar niet meer over tobben, hoor . . . . laat ons nou
maar zorgen."
En terwiil ze hem onhandig even over zijn stug-blond haar streek, zei ze heel
zachtjes en innig-eenvoudig :
„As wij je maar op zien groeien tot een goed mensch . . . . tot een braaf mensch,
Bas . . . . dan heb je me ouwe ziel al heel gelukkig gemaakt. En als we je es een
keertje niet kunnen geven, wat je noodig heb . . . . ik meen nou niet alleen geld,
me jonge', dan moet je niet bitter worden en hard over ons denken . . . . da's niet
goed, want we meenen het toch zoo best met je. Zul je, Bas ?"
Hij knikte, voelde zich de keel als toegeknepen.
„God . . . . God . . . ." snikte het in hem. „Last me toch van hen houden . . . . ik
moet toch van hen houden . . . . o, Moeder !"
En wild sloeg hij de armen om haar heen, zoende haar onstuimig op haar voorhoofd en steunde heesch :
„Moeder . . . . o, Moedertje !"
Maar ineens draaide hij zich om, stommelde wild en onhandig de zoldertrap
op naar boven, en daar in het donker, met zijn hoofd tegen de latten-betimmering
van het smalle portaaltje schreide hij in radelooze smart, zooals een jongen schreit,
met moeilijke, driftige snikken.

DE TREIN
DOOR

W. HESSEL.

Eerst is 't een heerlijk naar de verte uitrijden,
'n groot clOOrtrekken onder de zon —
Rondom vercirkelt 't liefdegroen der weiden,
de levende vreugde tusschen elk station.
De wijdte veegt de steden en de dorpen
achter haar heldre horizonnen weg
Hier is het leven, eenzaam, uitgeworpen,
in elke wei, in elke glinsterende heg :
Hier heeft elk mensch zijn bete en dronk van zon
die dagelijks in tintelende bekers wacht —
De dagen zijn een spelend carillon,
de droom van een jong hart is elke nacht.
En al maar stamps de trein : het wordt een droom
gedragen op een monotoon gerucht,
wijdte — en zon — zoo nu en dan 'n boom
die zwarte armen uitrekt in de lucht.
Totdat tegen het glas de duistre vlagen
van de avond waaien, en 'n roode gloed
wordt aangestoken — waar ik met gestagen
rhythmus voorbijvaar, maar nu wordt voorgoed
de refs 'n vreemd gebeuren : aan 't Westen
straalt bloed en lange s chaduwen vallen
over de vlakte — een heide — en ten leste
zinkt onder de verlaten purperen wallen
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al het verzaamde bloed weg : ronde schaal,
vOOr zijn verscheiden in z66'n rust geheven,
dat mij het wezen aanstaart van het graal,
het stralend bloed in puur kristal gedreven.
En in mij kropt al het verzwegen lijden,
en vangt een roepen om verlossing aan —
Rondom mij, aan den vagen rand der heide
zie ik in droom gebukte bosschen staan :
De nacht begint laag over 't land te drijven,
het graal brak, en een laatste druppel hangt
bloedrood te fonklen — dit zijn de verblijven
van weemoed, die den zachten blik verlangt
van oogen die vergeven : zie hoe sterren
al zachtjes kijken aan de moede lucht —
maar meerder troost dan die ongrijpbaar-verre
schenkt nu de glans van 'n dichtbij gehucht.
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DOOR

K. FOKKEMA,

1. R. Brolsma „It Heechh6f".
2. S. Kloosterman „It Jubeljier".
3. Dr. G. A. Wumkes „Bodders yn de Fryske Striid".1)
Het jaar 1926 was niet onbelangrijk voor de Friese litteratuur. Een novelle, een
roman en een litteratuurgeschiedenis werden aan 't Friese yolk en aan hen die belangstellen in zijn strijd, aangeboden.
In het eerste boek leven we een jaar lang mee met de zorgen van Jan Bthnja en
zijn gezin, hoewel de zorgen hoofdzakelik voor Jan Bthnja zelf zijn. Hij is een
eenvoudige koemelker op „It HeechhOr aan de Dokkumer Ee ; en 't tobben en
sukkelen van deze man, die al zijn best doet om 't hoofd boven water te houden
en om zijn zwaar belast eigendom niet te hoeven te verlaten, vormt de hoofdinhoud
van deze schets. De strijd om een stukje brood is zwaar voor deze kleine
boertjes, de hypotheekrenten zijn hoog, dikwijls hangen ze of van de niet belangloze
welwillendheid van een „rijke boer" die de tweede hypotheek verleent ; van de
voordelen die gezamenlike inkoop van voederwaren biedt, kunnen ze niet profiteren.
Toch zijn er die 't volhouden, ja zelfs tot welstand komen. Maar dan moeten ze meer
steun hebben van hun gezin en zelf flinker zijn dan Jan. Jan heeft twee grote zoons
die weinig voor 't boeren voelen en 's winters 't geld mee opmaken; zijn dochter
helpt hem in 't bedrijf en zijn vrouw spant meestal tegen de altijd zorgende en
sombere vader samen met de kinderen en zo verwondert 't ons niet dat ten slotte
Jan zijn eigendom moet verlaten. Wij verkeren dus, zoals meestal bij Broisma's
schetsen onder de „kleine luiden". Deze mensen heeft de schrijver met liefde waargenomen en weet hij ook raak en goed te typeren. Sentimenteel is hij niet. Hier
was gelegenheid te over — maar hij heeft er zich voor gehoed. Al te tragies heeft
hij de of loop ook niet gegeven — ook daar was gelegenheid voor. Ja 't komt mij
voor dat 't met Jan wel wat al te gemakkelik gaat ten slotte, 't is toch heel hard
1) Het eerste werk bij : Brandenburgh en Co., Sneek, het tweede bij Broerren Hoitsema
Groningen, het laatste bij A. J. Osinga, Bolsward.
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voor hem als hij zijn grond moet verlaten. Waar zal hij nu weer heen trekken ? Hier
had van de gehechtheid van 't boerenvolk aan hun eigendom wel een scherper beeld
gegeven kunnen worden. Hoewel, Jan was een stumper die al veel slagen van 't lot
had opgevangen en ook dat went en stompt af. We hadden dan ook vrede kunne n
hebben met de afloop van de „tweede zitdag" waarop Jans boerderijtje wordt
toegewezen :
„Yn 'e nacht reizgen hja (Jan en zijn zoon) wer by de Ie lans ; it wier in se, in
drove Uneinichheit fen mist en dize.
En hja brochten op it aide HeechhOf de tiding det it nou dien wier drre",
als Brolsma nog niet twee hoofdstukken gegeven had, waarin wat al te veel olie
in de wonde wordt gegoten. Dit brengt ons tot een tweede element in 't boek. Terwijl
de verstandige en oude boeren hun plannen maken en al een kooper voor „It
HeechhOf" op 't oog hebben die 't bedrijf voor zijn zoon nodig heeft, en zich zo
in berekeningen en overleggingen verliezen, gaat de jeugd het eeuwige spel van de
liefde spelen. Richt, Jans dochter, had verkering met een jongen die ze niet kon
uitstaan. Op 't ijs was 't een grote hakkenkruk, ieder reed hen voorbij — 't verwondert ons niet dat 't afraakt. Maar in 't laatste hoofdstuk komt 't weer goed !
De jonge man kan mooi voordragen en hij boeit Richt door : „Getemd is de leeuw,
die als schrik der woestijnen, zoo lang om zijn roof heeft gebruld ;" en ook Richt
wordt „getemd". Wel tracht de schrijver het te motiveren door Richt te laten zeggen
„det in faem. hwet yn in feint sjen wol, det er mear kin as oaren, hja wol graech
greatsk op him wéze" — maar dit verhindert niet dat we ons hart vasthouden
over deze verkering, want Rintsema kan toch niet steeds blijven reciteren !
Evenals wij dit soms bij Streuvels vinden, leven wij ook hier de gang der
seizoenen mee op de boerderij. We beginnen met de winter en eindigen met Kerstmis.
Deze eenheid met de natuur geeft een eigenaardige bekoring aan 't boek, maar
voor de schrijver brengt 't ook zijn moeilikheden. Hij heeft kans te veel de aandacht op de natuur te leggen en zo zijn roman, de intrige, de spanning en het motief
te vergeten. Schrijven is toch niet alleen, natekenen, ook diepte moet er komen ;
een verzoening met 't leven moet het ideaal van de schrijver zijn. Dit missen we
bij Brolsma. Misschien mogen we de Friese schrijvers eens wijzen op de Vlamingen,
wier kunst ten deele aan de hunne verwant is en op Herman de Man, de schrijver
van de Hollandse boerenroman.
Hoe goed weet Brolsma anders met enkele woorden te typeren. Jan Brtinja heeft
een onderhoud met de boer die hem geholpen heeft, hij wil nog graag wat geld
hebben en vertelt en vraagt nu. De schrijver vervolgt :
Abe Bakker smookte ; de frou breide. It like eft hja net nei him hearden, en
by song de sang tat, hielendal oan de ein ta."
Hoe juist geeft hij ook 't gesprek van Jan met de Dokkumer notaris. Jan begint
in 't „stalls", maar als zijn natuur hem te machtig wordt, vervolgt hij in 't Fries :
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„Och Brtinja.... Abe Bakker wier royael."
„Ja, ja net in min man miskien. Weet mynhear wat myn ide segt ? Wij moete
daar weg, mynhear. Ja, ja, det 's wier.. .. dy deale, ik sjuch wol hover 't it om
giet. Twisken twa machtige hearen yn."
Een van de mooiste hoofdstukken is wel „In nacht titfenhils", waarin Richt logeert
bij Naar zwager, meester Meyer, die in zijn jacht naar „aktes" het leven vergeet
en zijn gezin last om komen door een stijve koude geest. Hij wordt getypeerd met :
„Hy hie in fiks postuer en dochs net in sterk lild ; lykwols kaem net ien wird
in letter to koart."
Terecht zegt Richt : „it is hjir gjin hies om to sjongen."
Vol spanning is de hardrijderij te Oudkerk weergegeven. Daar rijden de lezers mee!
Nu en dan geeft de auteur in zinnen tussen haakjes ophelderingen die voor een
met gewoon verstand begaafd lezer absoluut hinderlik zijn. Zie pag. 2, 12, 20, 53 e.a.
Broisma heeft bij deze lieden niet gezien de kracht van 't geloof. Aan wie de
schuld ? Kent hij die niet of wordt ze zo weinig openbaar ?
* *
*
„It Jubeliier" van Simke Kloosterman is een historiese roman. De vraag of deze
romansoort nog recht van bestaan heeft, hoeft dunkt me, niet meer bevestigend
beantwoord te worden. Elke vorm is goed als 't boek goed is en een werk dat aan
een te voren opgezette theorie voldoet, kan heel wel niet geslaagd zijn, al was de
theorie nog zo uitstekend. En omgekeerd. Bovendien zien we overal wet weer een
teruggrijpen naar 't verleden. De schrijvers dromen hun dromen in het heden, in
de toekomst en met even veel recht in 't verleden. De mensen zullen toch wel
altijd ongeveer eender zijn. De vorm van hun idealen mag anders zijn, de trek tot
idealiseren blijf t ; en bovendien het leven in de kleine, maar toch zo belangrijke
kring van huisgezin en vrienden is steeds eender.
De schrijfster heeft voor ons trachten weer te geven de tijd van 1793-1813. Een
belangrijke tijd, zeker voor Europa. Maar een tijd waarin Friesland geen grote rol
speelt, netzomin als Nederland. Een tijd zonder grote figuren. De revolutie is een
machtige beweging geweest, maar hier in het Noorden is ze vrij kaim verlopen.
Het verzet tegen Napoleon, 't herwinnen van de onaf hankelikheid van Nederland
ging zo gemakkelik. 't Was een cadeautje dat ons gebracht werd. Waren we in 1913
zelf niet wat verlegen toen 't eeuwfeest kwam? Was er voor ons toen veel reden om
feest te vieren ? Moesten we niet eerder beschaamd zijn over onze kleine houding ?
De Franse overheersing bracht ons de nationale eenheidsstaat. Ook Friesland werd
na dien voorgoed ingelijfd. Het boek zou dus kunnen geven de geschiedenis van de
vernietiging van 't laatste restje van de Friese vrijheid. De federalisten hebben
aanvankelik nog hun best gedaan, maar 't heeft niet mogen baten. Wordt nu de
vrijheid voor Friesland om zijn eigen taken te regelen hersteld na 1813 ? Geen sprake
van. Was er voor de Fries-nationalisten dus zo veel reden om te jubelen ? Zeker ze
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waren Napoleon kwijt, en ze kregen nu Oranje terug. Maar 't zelfbestuur, waar
Foppe-om, — een van de hoofdpersonen uit 't boek — naar verlangt, komt dat
weer ? Zullen deze mensen niet spoedig tot de ontdekking zijn gekomen dat 't met
het zelfbeschikkingsrecht van Friesland gedaan is ? Deze roman had krachtig kunnen
werken op de nationale gedachte van de Friezen, zoals bijv. de romans van Conscience
mee wakker hebben geschud het Vlaamse yolk. Maar zo heeft de schrijfster het niet
gezien, en zo zien ook de hoofdpersonen de strijd niet. Een enkele maal slechts horen
we 't geluid, waarin we een nationale klank menen te herkennen : „Ef ha wy it allegear for Oranje oer en yn Oranje for Fryslan, it selsstannige Fryslan, fry fen Hollanske
twingerij ?" .... Fryslan wordt in wingewest,.... skrippe se al net, om (Is us Hegeskoalle to tIntstellen ? Fryslan moat to de wrald tit . ... As se koene, scoene se selst
de tael en de namme der Iltsnije wolle as in minskehert tit syn lichem...." Als
Oranje terugkomt, meent men, zal ook de dageraad voor Friesland komen. Dit is
een teleurstelling geworden, maar daarover zwijgt de schrijfster. Heeft zij de
nationaal-friese gedachte niet gezien ? Sommige uitlatingen, 'k wees er boven op,
zouden doen vermoeden van wel. Maar dan is dit motief niet tot zijn recht gekomen.
Behalve dat de mens een schakel is in de keten der historie, heeft hij toch ook
een leven voor zich zelf, en dat leven nu zal wel in alle tijden ongeveer gelijk zijn.
Het geboren worden, liefhebben en sterven gaat zijn gang. Het streven naar, het begeren
van kleine dingen, het ontevreden zijn met het bezit er van, vult voor 'n deel dit
enger leven. Vermoedelik is 't schilderen hiervan wel 't hoofddoel van de schrijfster
geweest. En dan vinden we dit hier ten voeten uitgetekend. De liefde spint om alle
personen haar zachte web. Meest de gelukkige liefde die de rust vindt in het zoete
genot van 't huisgezin — een enkele maal de teleurgestelde liefde — en bij ea
persoon de jacht naar 't smaken van de lage hartstocht. Heel 't huweliksleven wordt
gegeven, zowel bij de jongeling die zijn meisje omhelst, als bij de bejaarde man die
nog met liefdevolle blikken zijn vrouw gadeslaat en zoet herdenkt de dagen van
't eerste geluk ; zowel de eenzame die zijn geluk heeft verloren, als hij die 't nooit
heeft gekend. Dit leven staat bij de Oranjemannen dan tevens in de glans van
't eeuwige leven. Hoe mooi is bijv. de wever Falentijn gegeven.
Deze persoon is wel een van de best geslaagde. Ook hier speelt echter de Oranjeliefde de schrijfster parten. Want hoe is 't mogelik dat zij ons de patriotten zo zwart
maakt ? Dit is wel den van de grootste fouten van 't boek. Onder de patriotten
is er niemand die goed doet. Had zij zo weinig liefde voor deze mensen ? Was zij
zo verblind ? Zelfs de oude van Rhe die met al zijn slechtheid toch in de grond
van de zaak een in-tragiese figuur is, mist haar sympathie. Hier was gelegenheid
geweest iets goed te maken. Doordat zo alles van een kant bekeken wordt, verliest
't boek veel van zijn waarde. Verder loopt het met de Oranjemannen vrij goed af,
hun deugd wordt ook in hun leven goed beloond. Wel moet de hoofdpersoon,
Rip perda, veel lijden en ontberen, maar ten slotte komt alles terecht. Hij krijgt weer
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een „baantje" en huwt dan ook nog de liefde van zijn jeugd, rijkdom en eer vallen
hem bovendien te beurt. Met deze hoofdpersoon is de schrijfster niet gelukkig geweest. Hij heeft de fout van dit hele tijdvak van de geschiedenis. Hij is veel te
passief, en dat is een kwaad ding in een epies verhaal. zijn grootste daad, 't verbreken van zijn sabel, omdat hij Oranje niet wil afzweren, wordt ons ter loops
verteld, verder gaat hij in ballingschap, komt nergens aan de slag, keert met
levensgevaar terug naar Friesland en wordt dan door de omstandigheden gedwongen
tot een aanval op Dokkum, daarna ruimt hij weer 't land, om later nogmaals, nu
zonder levensgevaar, terug te komen en gezeten burger te worden. Met zoo'n
hoofdpersoon is niet veel aan te vangen. De schrijfster had dit moeten zien.
De natuurbeschrijvingen waarmee bijna elk hoofdstuk aanvangt zijn te prijzen.
We beluisteren met de schrijfster de harde vlagen van de winterstorm of verliezen
ons in de zachte, mild schijnende droom van de bloeiende appelboom. Nu eens
vertoeven we in de Wouden, dan weer wandelen we een zomeravond langs de singels
van Leeuwarden. Zo zijn er veel rustige natuurschilderingen, die soms zelfs er te
veel zijn en storend op de handeling werken.
Het diepe lijden dat ook in deze tijd in de harten van de vrouwen en moeders
geweest is om hun gevangen, terechtgestelde of gesneuvelde mannen en kinderen
missen we te veel. Wat heeft Marten Joukes doorgemaakt in de kerker, wat de
romantiese Jan Binnes ? De schrijfster verliest zich er niet te zeer in : het stille
huweliksgeluk treks haar meer.
De poging om de historie voor onze Friese ogen te doen herleven verdient alle
waardering, vooral wijl 't een van de eerste romans is op dit gebied, jammer is het
dat de schrijfster door haar eenzijdige kijk niet beter geslaagd is, zodat we nu in
hoofdzaak de lyriese gedeelten kunnen waarderen. Wanneer ze eens greep naar
een aktiever en meer Fries deel van onze geschiedenis ?
* *
*

Het boek van Dr. Wumkes noemde ik een litteratuurgeschiedenis. Dit is niet
helemaal juist. 't zijn portretten van Friezen uit West-Friesland en Groot-Friesland
die zich voor de Friese natie verdienstelik hebben gemaakt, van die lieden, bij wie,
bij de een meer als bij de ander, de gedachte aan een Fries yolk dat een roeping
heeft te vervullen in de gemeenschap der volkeren levendig is geweest. Het verschijnen van dit boek op zich zelf is een reden tot verheuging. Het bewijst dat de
uitgever heeft gemeend, dat er belangstelling bij de Friezen is voor hun verleden,
en een yolk dat zijn historie, al is die dan arm aan grote gebeurtenissen, nog liefheeft, hoeft niet te wanhopen aan de toekomst. Dat nu deze historiese bezinning
maar kracht mag geven voor de toekomst ! Het werk is ook een eerste poging op dit
gebied. Een samenvattende geschiedenis is niet gegeven, de levensbeelden staan
vrij los naast elkaar, de belangrijke personen komen niet genoeg bij de onbelangrijke uit ; maar een rijke hoeveelheid materiaal wordt hier geboden voor verder
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onderzoek en studie. In vele opzichten brengt 't boek een bevestiging van het feit
dat de Friese litteratuur nog niet op grote schrijvers kan roemen : Gijsbert Japiks,
de Halbertsma's, Sytstra en Troelstra blijven van de oudere schrijvers de voornaamste. Gelukkig is er een stijgende lijn en 't groot aantal jongeren dat zich
aanmeldt, geeft hoop voor onze litteratuur. zeer krities is Dr. Wumkes niet, hij ziet
in zijn optimisme te gauw grote en mooie dingen. Misschien wil hij ook wat zacht
oordelen over de armoede van zijn y olk, maar zal dat genezing brengen ?
Een van de mooiste hoofdstukken, waar 'k hier speciaal de aandacht op wil vestigen
is dat, waarin Ds. Sipke Huismans beschreven wordt. Sipke Huismans is de stichter
van 't Christelik Frysk Selskip, de man die met Ds. Wumkes gewerkt heeft om
't orthodoxe deel van de Friezen wakker te schudden. Ontroerend is het te lezen
van zijn lot, van zijn strijd om in de dienst van zijn Koning ook de van-God-hemgegeven taal te mogen gebruiken. Voor hem was de strijd voor 't Fries een van God
hem opgelegde plicht, geen lief hebberij maar zeer ernstige roeping. 't Gros van zijn
kerkelike geestverwanten hebben hem 't leven niet gemakkelik gemaakt en zo is
hij, als in ballingschap, buiten Friesland gestorven. Hij rust nu in Friese grond
en eens zal zijn streven meer gewaardeerd worden en zal men dit hoofdstuk met
schaamte lezen.
De uitvoering van dit boek is zeer goed. Tal van portretten van schrijvers, dorpsen ‘ stadsgezichten en reproducties van titelbladen versieren het. Het is een werk
dat niemand die belangstelt in 't Fries, ongekocht mag laten.
* *
*

„Yn us eigen Tael'") is het maandschrift van het Kristlik Frysk Selskip. De
achttiende jaargang stond onder redactie van G. Koelstra, F. Schurer en M. S. E.
Visser. Hoofdzakelik is het gewijd aan de taalstrijd en de organisatie het „Kristlik
Selskip." Elke maand schrijft Schurer een Friese kroniek die dit jaar in hoofdzaak
gaat over de strijd die er ontstaan is, naar aanleiding van een amendement in 't Fries
opgesteld door een raadslid van Wymbritseradeel op een gemeentelike verordeinng,
en over de houding van de redacteur van „'t Friesch Dagblad" tegenover de nationale
beweging. E. B. Folkertsma beschouwt de antithese in de Friese Beweging, verder
geeft hij enkele bijdragen voor een Hollands-Fries woordenboek, vooral wat
't idioom betreft. Nu men 't Fries meer gaat gebruiken buiten de kring van 't gewone
dagelikse leven is dit van groot belang. A. Hallema schrijft over : De opkomst en de
historiese betekenis van de Friese steden voor 1550.
* *
*

In het voorjaar van 1926 verscheen vrij onverwacht een nieuw tijdschrift „De
Holder'") { p ommel) onder redactie van J. H. Brouwer en R. P. Sybesma. Het wil
1) A. J. Osinga, Bolsward.
2) Bij J. Kamminga, Dokkum.
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zijn een litterair tijdschrift. Misschien zou 't kunnen uitgroeien tot een tijdschrift voor
alle richtingen in Friesland, wanneer zo iets in 't kleine Friese kringetje, waar strijd
en afgunst welig groeien, mogelik zou zijn. Maar reeds kort na 't verschijnen waren
er stemmen die er waarschuwend op wezen dat 't met de geboorte van 't tijdschrift
niet helemaal in orde was. Toch is de redactie rustig voortgegaan en heeft 't tijdschrift
zich nog niet — en terecht gemengd in deze twist over zijn ontstaan. Het is er
en 't zal zijn weg moeten vinden. Uit de medewerkers van verschillende richting
blijkt altans het streven om het tot een vrije tribune te waken. In hoeverre de
redactie dan nog leidt is een andere vraag, maar „leiden" is nu ook niet het eerste
wat men van een „holder" verwacht. De eerste jaargang lijkt me goed geslaagd.
Vooral de techniese verzorging is uitstekend. Elke maand een houtsnede, waarvan
die van E. Caspers ons 't best voldoen, en elke maand een andere omlijsting
van de pagina's, die zoals men terecht heeft opgemerkt, de eenheid van de hele
jaargang schade doen. Van de proza-schetsen waren heel goed die van R. Brolsma
„As de bern noch ris by elkoar komme" en van B. Tuinstra „Brilloft".
E. B. Folkertsma maakte een aanvang met de vertaling van de bekentenissen van
Aurelius Augustinus en schreef krities proza, dat inderdaad die naam verdient.
Zonder mis is hij de beste kritikus in Friesland die opbouwend werk levert, zowel
voor de schrijver, als voor de lezers. zijn kritiek op Kalma's Fryslan, waarin hij
tevens een scherpe veroordeling geeft van 't Friese yolk is kenmerkend. Het Friese
yolk schetst hij als volgt :
Wy habbe it to krijen mei in folk, dat stiff fol lytsens, maklikens, healens,
smoutens, slilgens sit ; in folk dat wiis is mei syn sown forstan, mar droech boargerlik
fen fielen, dat stiff fen sin mar swak fen wollen is ; in folk, Ur 't greate kreft yn
slommet, mar dat bang is fen him sels en for him sels
Het doel van de Friesche beweging moet zijn :
dit folk neat ta to jaen en rjucht en hird tsjin him to stean. It is in maklik
folk, lit us it finmak regearje. It is in folk swier to rissen, lit us it opdriuwe ta de
fiere sprong.... It is lyts en wol lyts w8ze, meitsje it sa lyts det it oars net bigere
kin as greatme...."
In een andere kritiek wijst hij op 't gevaar dat de Friese cultuurtaal zich te
veel naar 't Hollands zou zetten; de moeilikheid bij 't scheppen van deze taal
ontgaat hem hierbij echter niet.
Onder de studies trekken vooral onze aandacht die van Drs. J. Haantjes over
de Friese studie in Engeland. In de tweede jaargang zal Dr. W. Steller —
privaat-docent te Breslau — de Duitsche geleerden die 't Fries beoefenden, behandelen.
Het tijdschrift is rijk aan poezie. En hier treden de redactieleden 't meest op de
voorgrond. Wisselend van stemming en inhoud zijn de verzen van J. H. Brouwer.
Men vergelijke Ofskie, Swalkerssankje, Printsje en Skipperswiif. Het laatste bevalt
mij nog 't best. Hiervan 't eerste couplet :
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Hja hinget swier to swingen yn 'e line
En dat de skouders op in médde maet,
Wylst wirge foetten flakke steden fine
Yn 't puntich ptingoed fen it smelle paed.
Ho lang ? Ho fier ? Yet troch de grize joune
Wrikt hja it lichum — lans 't bitrêcide spoar
Set se, foar weagjend — wide line, hjar to skoar.
— Hwet ronfels rinne rfizj end om 'e stj fine
Het werk van Sybesma is niet zo sterk als vroeger. Het best is nog wellicht
„Ut : Frydom".
Met belangstelling volgen we 't tijdschrift bij zijn tweede jaargang.
Na een rust van een jaar verscheen weer 't tijdschrift „Frisia" onder leiding van
R. W. Canne, D. Kalma, S. Kloosterman, F. Schurer en S. R. Sipma. Daar wij
slechts een nummer ontvingen kunnen we hier niet over oordeelen.
Ilc hoop dat de lezers van deze kroniek de zaak van Friesland willen steunen door
in hun least ook een plekje in to ruimen voor de Friese litteratuur. Ze dienen daarbij
hun eigen belang en helpen onze schrijvers.
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Onze letterkunde is weer een jonge dode rijker, „Wie de goden liefhebben nemen
zij Jong tot zich."
Het heeft deze jonggestorvene wel zeer veel moeite gekost om deze klassieke
waarheid te verstaan ; hij had het leven dan ook zo hartstochtelik lief. En wij
kunnen het begrijpen hoe z'n broer, Henri Bruning, na z'n dood sprak van „Gods
genadeloze en jaloerse Liefde".
Maar Gerard Bruning heeft deze waarheid niet alleen verstaan, het is hem ook
gelukt ze te beleven. Met z'n dood heeft hij z'n leven vervuld. En juist omdat
dit leven zo vol gloed, zo „vulkanies" was, daarom is deze levensvervulling te
ontroerender en te heerliker.
Van deze overgave merkt men in z'n werk nog slechts weinig. Hij behaalde pas
een volledige overwinning, toen het leven reeds „onweerhoudbaar in hem daalde".
Maar belangriker dan z'n leven was z'n dood. Z'n broer getuigt daarvan in de
inleiding : „Rijker en wezenliker van waarde dan de verzen die hij eenmaal schreef,
rijker en wezenliker dan het proza waarin hij eens heel zijn grote droeve ziel heeft
uitgesnikt, is het witte gedicht van zijn dood geworden".
Ondertussen ligt dan het werk van zijn korte leven voor ons, uitgegeven door
z'n broer en H. Marsman. En even herinnert het ons aan die andere jongestorven
letterkundige, van nu bijna vijftig jaar geleden, Jacques Perk. Maar ook slechts
even. De overeenkomst blijft hier beperkt tot de uiterlike verschijnselen. Beide
stierven zij op jeugdige leeftijd en aan dezelfde ziekte.
Bij Perk was het scheppend genie het voornaamste, Gerard Bruning is in de eerste
plaats criticus. Hij heeft, het is waar, ook wel zelf letterkundig proza geschreven,
maar dit proza bepaalt zijn waarde niet. Marsman geeft er in zijn voorwoord de
fouten van aan. „Hij kon pen gestalten oproepen ; en zijn vertellingen missen het
driemensionale der handeling, waardoor figuren vrij in de ruimte gaan staan en
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bewegen". En : „hij kon, uit een sidderend ongeduld naar de beslissing, de geboorte niet afwachten, als hij schiep."
Perk werd geeerd als dichter, maar hij was meer dan dat, hij had een denkersaanleg in zich. En het is maar aan z'n vroege dood te danken, dat deze aanleg zich
niet ontwikkelde. Sterker nog, doordat Perk uitgeroepen werd als eerste schepper
van een nieuwe schoonheid, bleef deze filosofiese aanleg in de eerste tijd voor het
nageslacht verborgen.
Gerard Bruning is in de eerste plaats denker. Maar ook hier ligt er een generatie
tussen hem en Perk. Perk was op z'n twintigste tot de overtuiging gekomen, dat
het schone 66k goed was. Bruning daarentegen verkondigde, dat het levenskrachtige
(en voor hem was slechts levenskrachtig, wat volgens zijn overtuiging ook goed
was) slechts schoon kan zijn.
Bruning was, voor alles, criticus, en als zodanig is — beter dan met Perk —
een vergelijking met van Deyssel hier op zijn plaats. Beiden hebben ze een even
warme verering voor Rembrandt (men leze Bruning's bladzijden over „Rembrandt
de realist"). In beider kritieken gloeit een even grote hartstocht, waarin alle grenzen
van het burgerlik fatsoen versmelten. Een artikel over „Kleine Inez" heeft hier
tot titel : „Bekroonde ontbinding," Dirk Coster wordt een „valse munter" genoemd, „Voor de Poort" van Top Naeff heet „Het boek van de verziekte hartstocht."
Toch is er ook hier verschil. In van Deyssel leefde, naast deze hartstocht, het
element der kalme observatie. Voor zijn scheppend werk bleek deze twee-eenheid
fataal te zijn : „Een liefde" werd er onwerkelik door, „De kleine Republiek" onleesbaar, z'n „Proza" onbegrijpelijk. Maar in zijn letterkundige kritieken vulden
deze twee elementen elkaar aan. Z'n hartstocht zou niet zo'n overtuigende kracht
gehad hebben, als daarnaast niet z'n observatie gestaan had. De hartstochtelike gedeelten bewonderden we of we vermaakten ons er mee, — naar z'n koele ontledingen
luisterden we met aandacht; zij voedden ons op.
Deze observatie en ontleding ontbreekt bij Bruning. Voor een deel is dat het
gevolg van Bruning's wijze van schrijven. Hij heeft er 't geduld niet toe. Hij „vliegt
zijn vijand naar de keel". „Strijdend verhevigde en vervulde hij zich." Maar voor een
ander deel is dat toch ook het resultaat van de soort kritiek, die hij beoefende. Hij
schreef niet, zoals van Deyssel, aesthetiese kritiek, hij gaf levenskritiek.
Maar ik doe misschien beter, om hier eerst de karakteristiek of te schrijven, die
Marsman geeft van Bruning's kritiek.
„Hij heeft, ten eerste, theoretisch, elk ethisch en apostolisch apriorisme in verband
met kunst ver verworpen ; hij eischte, secundo, (behalve een (bijna-voorondersteld)
sterk kunstenaarschap) een, binnen de door elke persoonlijkheid gegeven, voor elke
persoonlijkheid andere grenzen : sterk en volledig leven, maar hij achtte dezen
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volledigen rijkdom en kracht onmogelijk voor levens, waaruit het voor hem essentieele
besef van goed en kwaad was vervluchtigd ; hij ontkende de mogelijkheid van levensspanning zonder levens-richting ; hij ontkende de kans op intensiteit zonder gehalte ;
hij zei : brute, doellooze vitaliteit verwoekert zichzelf ; de moreele normen zijn tevens
vitalistisch : wie de moraal (voor hem heteronoom, inhaerent aan de voor hem
objectieve waarheid) afsnijdt, snijdt daarmee direct : leven af, en verzwakt buitendien,
indirect, de zuivering en versterking, die de moraal op de brute (bruto-) levenskracht heeft : zoo werd zijn reactie op elk kunstwerk drieledig, maar organisch tot
eenheid verbonden : aesthetisch-vitalistisch-moreel tegelijk."
Tot welk een conclusies dit standpunt voert ten opzichte van de hedendaagse
litteratuur, moge uit een paar voorbeelden blijken. 1k beperk me daarbij tot de
drie hoofdstukken, waarvan ik de titels al even noemde, en Beef uit elk een typerend
citaat.
Kleine Inez : „Schaarsche meubelen . . . . schemer . . . . pendule . . . . candelabres . ...
Kampfer . . . . kampfer. . . . een uitgedoofde mensch. . . . het stof der judaspenningen."
Dirk Coster : „En hier raak ik tenslotte het kenmerk van Coster's kritiek in hare
Gesamtheit : zij is geen keuze, geen oordeel, geen scheiding (geen „levenskritiek")
maar een constateeren onder overlegging van eenige ethische desiderati, zonder
nochtans daaraan toe te voegen : dit wel, dit niet ; zij kan, krachtens haar gecultiveerd subjectivisme trouwens niet meer zijn en daarmee is zij tot algeheele onvruchtbaarheid gedoemd : anti-creatief !"
Voor de Poort : „Het is een machtelooze ontbinding.
Het is een bekentenis niet in staat te zijn het leven te ordenen, rond een levend,
rond een in mensch en gemeenschap creatief werkzaam principe.
Het heeft — en dit is de rotheid van deze roman, — het heeft ook niet het besef
van het gemis van dit principe."
De karakteristiek van Marsman geeft niet alleen een mooie samenvatting van heel
Bruning's houding tegenover een kunstwerk, maar ze bevat, hoewel bedekt, tevens
de aanwijzing van de zwakke punten erin. Die is er in de woorden „theoretisch"
en „bijna voorondersteld".
Bruning heeft, zegt Marsman, „theoretisch, elk ethisch en apostolisch apriorisme
in verband met kunst ver verworpen". 'n Enkele uitlating hier en daar van Bruning
zelf, doet vermoeden, dat hij hierbij doelde op de orthodox-Protestantse letterkundige
kritiek. Maar hier is toch wel een zeer naief misverstand ! 'k Zal niet zeggen, dat
een dergelik aprionisme daar niet voorkomt. Helaas maar al te vaak nog. Aesthetiese
gewetenloosheid lijkt zeer veel op het duizendkoppig monster, waar Hercules eenmaal tegen te vechten had. Maar, dit apriorisme mocht Bruning niet tot norm nemen,
omdat het niet de algemeen erkende praktijk was, maar enkel de ontaarding ervan.
En wat de algemeen erkende praktijk betreft, daarbij zij onmiddellik toegegeven,
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dat hier 't woord „ethies" in tegenstelling met aestheties zeer veel gebruikt werd en
wordt, maar met ethies wordt dan niet enkel bedoeld : moraal, maar de verzekerdheid dat 't Leven, zo gezien en gedaan, creatief is, en anders, anti-creatief ; afgeleid
geloof, dus — maar zegt Bruning 't zelf eigenlik niet joist zo ? En waarom verwijt hij
anderen dan een „ethisch en apostolisch apriorisme", dat hij zelf, misschien niet
„theoretisch" maar dan toch practies, even overtuigend bezit ?
Ilc zou bij de karakteristiek van Marsman nog graag een tweede kanttekening
maken. Bruning verwaarloost, geloof ik, de Schoonheid als afzonderlike levenwekkende macht. Het kunstenaarschap is bij hem „bijna voorondersteld". En nu
wil ik niet beweren, dat schoonheid niet anti-creatief, en dus verderfelik zou kunnen
zijn. Maar dat komt, omdat ze altijd een menselik medium van node heeft. Soms
slechts een medium, dat van de ontvanger, maar meestal zelfs twee : dat van de
tender en de ontvanger. En de mens is wel zo diep gevallen, dat hij zelfs de
afglans van Gods heerlikheid misbruikt voor eigen zondige doeleinden. Maar dat
alles doet aan de Schoonheid als creatieve macht niets af.
Nu is Bruning hier beter, dan hij schijnen wil. In een geheel aestheties georienteerd artikel over Karel van den Oever, zegt hij :
„Het kunstwerk als kunstwerk (en tant que kunstwerk !) ontgaat elk buitenkunstelijk a-priorisme en het handhaaft zich in weerwil van manifest en program. Wie
ooit met artistiek program of manifest Rembrandt en Vondel dacht te treffen, treft
zichzelf en wie aan hun werk een „kunst"-gehalte zou ontzeggen op grond van
buitenkunstelijke a-priorismen vecht met een houten zwaard maar zonder trefkans.
Het gaat op een bepaald moment in de kunst om niets anders dan de kunst en op een
ander bepaald moment (of tegelijkertijd !) om niets anders dan de mensch, maar ditmaal worden de normen van zelve van hooger orde, omdat nu het criterium niet
de kunst maar de mensch is. Wie beide momenten verwart, vertroebelt het inzicht
en men zal er dan toe moeten komen, ofwel terwille van de kunst een gore
cochonnerie, ofwel terwille van een buiten-kunstelijk a-priorisme het stichtelijk
versje te aanvaarden. Maar wie beide momenten te rechter tijd hanteert, — en elke
kunstgevoelige hanteert die momenten wat hij er in theorie ook over beweren moge,
— zal de cochonnerie verwerpen omdat het op een bepaald moment om den mensch
en alleen om den mensch gaat, het stichtelijk versje, omdat het op een bepaald
moment om de kunst en alleen om de kunst gaat.
Hiermee is in de kern alles over kunst, kunstenaar en menschen in hun onderlinge verhouding gezegd, — hiermee is in de kern meteen de taak der critiek, welke
niets anders te doen heeft dan die beide momenten te hanteeren, afgebakend."
Maar toch voel ik ook hier nog verschil. De spanning tussen de twee polen (Geloof
en Schoonheid) moet er zijn, in elke kritiek, in elke litteratuurbeschouwing. Er
wordt tegenwoordig naar getracht, om de constante verhouding tussen deze beide
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te vinden. En bezinning op dit punt is zeker goed, als ze maar niet leidt tot 'n
formule. 't Moet een spanning blijven.
Maar doel van de kritiek mag deze spanning toch niet zijn. ze zit achter die kritiek,
geeft aan die kritiek de nodige geestelike kracht. Maar de taak der kritiek verandert er in wezen niet door : die blijft niets dan een getuigenis van de Schoonheid,
als afzonderlike creatieve kracht, als de afglans van Gods heerlikheid.
En daarom geloof ik ook niet aan wat Marsman zegt : „Ik heb het gevoel, of de
contemporaine litteraire critiek met hem (Bruning) haar ruggegraat kwijt is."
Want Bruning's kritiek is geen aesthetiese kritiek, 't is levenskritiek, die wel naast
de aesthetiese kritiek moet staan, soms zelfs de aesthetiese kritiek moet overbruggen,
maar niet in de plaats van de aesthetiese kritiek treden mag.
Soms zelfs overbruggen. Want als schoonheid, als litteratuur niet meer is de levenwekkende kracht, maar schone schijn van veget6rend leven, dan hebben we geen
aesthetiese kritiek meer van doen, dan hebben we niets meer en niets minder nodig,
dan „de bezem".
Mat de vraag naar de betekenis van Bruning's korte werk. Men kan zeggen, dat
het zijn verdienste is geweest, voor de litteratuur, dat hij niet geschroomd heeft,
toen dit nodig bleek, de bezem te gebruiken. Men kan zeggen, dat het zijn betekenis
is geweest voor onze tijd, dat hij zich heeft weten te bevrijden uit de bleke levenshouding van Mies begrijpen en Mies waarderen.
Maar daarmee zijn we nog niet van Bruning af. Integendeel, met zulke woorden
kunnen we z'n werk slechts beduimelen. Het is de geste, waarmee men een biezonder
vreemd en waardevol specimen-op-sterk-water op 'n schap schuift naast andere
vreemde en waardevolle specima.
Van Bruning komen we zo niet los. Hoe dit komt ? Omdat hij ons hart raakt.
Omdat hij zelf slechts haten of liefhebben kon, zegt Marsman, daarom vraagt hij :
„heldere vriendschap of heldere vijandschap, een van twee." zo is het. En dan
moet het vriendschap zijn. Omdat en zijn haat en zijn liefde groeiden uit een machtig
Geloof. Maar meer nog : omdat hij, toen hem dit gevraagd werd, dat Geloof willig
wist over te geven. zijn dood was niet enkel de afsluiting van dit leven. zij werd
er de vervulling van. Want zij pas bracht de definitieve betekenis aan, aan zijn
persoon, en aan zijn werk.
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Avondpost 14-15/10 1900 ; Vaderl. 28-29/10 1900 ; De Kroniek 8/6 1901 ; Elsevier Nov. 1900;
Hollandia 17/11 1900 ; Amst. Ct. 19/11 1900 ; Haarl. Ct. 19/11 1900. Deli Ct. 14/11 1900
(W.M.) en 21/11 1900 ; Amst. Wbl. 9/12 1900 en 23/12 1900 ; VI. School Oct. '01.
17. ,,De Boeken der Kleine Zielen" (1901-04).
Europa 1902 afl. 2 & 6; 1903 afl. 2 & 8 ; De Holl. Revue Apr. '04 ; De Tijdspiegel Dec. '03;
De Gids 1902 I 208 ; Elsevier Jan. '02 & Juni '02 & Dec. 02 (?) & Febr. '03 & Juni '03 ;
Onze Eeuw Jan. '02 & Jan. '03 & Aug. '03 ; Nederland Jan. '02 & Aug. '03 ; Boons Mag. Mrt '02;
The Athenaeum 14/7 '03 ; Lod. v. Deyssel Verz. Opst. VII 114 ; Ch. M. v. Deventer Holl.
Belletrie II, 251-59; Rott. Nwsbl. 20/12 '01 ; Amsterd. Ct. 8/12 '01 ; 7/5 '02 ; 6/1 '03 ; 8/3 '03;
d. H. Dekking ; Arnh. Ct. 4/12 '01 ; Cosmos Dec. '01 & Sept. '03 d. H. Beckmann ; Nwe Cour.
29/11 '01; 30/4 '02 ; 5/12 '02 ; 10/7 '03 ; Alg. Hbl. 25/5 '02, 5/11 '02, 3/12 '02, 1/1 '03 (?);
Vaderl. 6/1 '02, 26/5 '02, 13-14/4 '03, 5-6/7'03, v. N. ; Ind. Merc. 21/1 '02, 10/6 '02, 30/12' 02,
7/7 '03 / N. v. d. Dag 7/12 '01, 2/5'02, 7/7'03, J. v. d. Oude ; De Hervorming 1/2 '02, 10/5 '02,
6/12 '02 ; Ned. Spect. 1/2 '02, 24/5 '02, 22/8 '03 ; Avondpost 7/2 '02, Telegr. 8/3 '02 Fr.
Netscher ; 20/12 '02, 24/1 '03, 14/6 '03 v. N. ; Alg. Hbl. 6/11 '02, 5/7 '03 ; Deli Ct. 21/1 '02,
4/6 '02 ; De Week 31/5, '02 ; 20/9 '02 ;14/3 '03 ; 18/7 '03 ; Wbl. v. K. en L. 12/7 '02, A. M.
& 5/7 '02 ; Soerab. Hbl. 14/7 '02 ; Twentsch Zdgsbl. 8/11 '02; Propria Cures 24/1 '03; Javabode
17/1 '03 ; Winschoter Ct. 14/8 '03 ; W. G. v. Nouhuys Louis Couperus en de boeken der Kl.
Zielen Amsterd. z.j.
18. ,,Babel" (1901).
Onze Eeuw 1901 p. 1147-50 (Haspels) Veen's Nieuws Juni 1901, F. Netscher ; De Gids
Aug. 1901 (F. Netscher) ; N. v. d. Dag 10/7 '01 ; Vaderland 18/8 '01 (v. Nouhuys) ; Ned. Spect.
14/9 '01 Soerab. Hbl. 24/8 '01 A. de Say. Lohman ; Nieuwe Ct. 12/7 '01, Telegraaf 27/6 '01;
Amst. Wbl. 1/9 '01, v. Nouhuys; Hollandia 25/8 '01 Th. P. ; Elsevier Sept. '01; Het Schoolblad 3/9 '01; Ned. Spect. 7/10 '01; The Athenaeum Juli '02.
19. ,,Over Lichtende Drempels" (1902).
N. v. d. Dag 1/12 '02 ; Alg. Hbl. 16/11 '02 ; N. Cour. 24/11 '02 Fr. Lapidoth ; Haagsche Ct.
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25/11 '02 ; Rott, Nwsbl. 28/11 '02 ; Propria Cures 29/11 '02 ; Ind. Merc. 25/11 '02 ; Avondpost
8/12 '02 ; Amsterd. Wbl, 15/12 '02, Cyr, Buysse ; Nederland Jan. '03 ; De Week 21/3 '03,
A. Hulleman ; 0. Eeuw 1903 p. 658/59 H. S. ; Holl. Lelie 24/12 '02.
20. „God en Goden" (1903).
Avondpost 25/11 '03 ; Haagsche Ct. 20/11 '03 ; Holl. Lelie 2/12 '03 ; N. v. d. Dag 30/11 '03
en 1/12 '03 ; De Week 12/12 '03 ; Nederl. Dec. '03 ; Tel, 19/12 '03 ; Amst. Wb1. 3/1 '04 P. H.
Hugenholz Jr. ; Soerab. Ct, 23/12 '03 W.F.S. ; Vaderland 23/2 '04 ; Javabode 16/1 '04 ; Nederl.
Spect. 2/2 '04 ; Tijdspiegel Apr. '04 ; Boons Magaz. Mrt. '04 ; 0. Eeuw Mei '04 (H.S.) ; Vrede
d. Recht, Dec. '16.
21. „Dionyzos" (1904).
N. v. d. Dag 28/11 '04, 25/10 '11 ; Prop. Cures 26/11 '04 ; Alg. Hbl. 25/11 '04 ; N. Arnh,
Ct. 27/11 '04 ; Rott. Nwsbl. 3/12 '04 ; Het Vakblad 10/12 '04 ; Ind. Merc. 7/2 '05 ; Nederland
Febr. '05 ; Javabode 20/3 '05 ; Vaderland 11/2 '05 ; Amsterd. Wbl. 5/2 '05 ; (H. J. Boeken) ;
Onze Eeuw Juni '05 ; Haarl. Ct. 18/12 '05 ; Stud. Wbl, 2/11 '11; De Gids 1906 I. 389 ;
N.RCt. 28/2 '05.
22. „De Berg van Licht" (1905/06).
N.R.Ct. 26/11 '05, 8/4 '06 ; Telegr. 23/12 '05 (A. de Savornin Lohman) ; Nederl. Spect.
30/12 '05 & 5/5 '06 ; Prov. Over. en Zw.Ct, 19/2 '06 ; (Netscher) ; De Week 17/2 '05 & 3/3
'06 ; N v. d. Dag 24/2 '06, 2e bl., J. v. d. Oude ; Op de Hoogte Febr. '06 ; Opr. Haarl. Ct.
26/2 '06 ; Holl. Lelie 21/3 '06 ; Ind. Merc. 27/3 '06 ; Amsterd. Wbl. 25/3 '06 ; Merc. de France
15 Aout. p. 629 ; Vaderl. 24/3 '06 (v. N.) ; Onze Eeuw Mei '06 ; 0. Tijdschr. 11e Jrg afl. 2 ;
De Hofstad 5/5 '06 ; Nwe Ct. 8/4 '06 ; Vrije Tribune 15/12 '06.
23. „Van Oude menschen „de dingen die voorbijgaan" (1916 ?).
Telegraaf 12/1 '05 ; Elsevier Aug. '06 ; p. 138 H. Robbers ; De Week .. .. p. 301 ; N. Arnh.
Ct. 15/8 '06 ; De Hervorming 4/8 '06 ; Nederl. Spect... . . ; '06 ; De Kroniek 1/9 '06 & 8/9 '06
D. Th. Jaarsma; Ind. Merc. 2/10 '06 Nr. 41 ; Onze Eeuw .... H.S. ; Vaderland 22/9 '06 Av.
B. (v. N.) ; XXe Eeuw Nov. '06 ; p. 237 ; Javabode 8/9 '06 ; La Flandre Lib. 19/5 '06 ;
D. G. W. 15/4 '07.
24. „Aan den Weg der Vreugde" (1908).
Prov. Ov. & Zw. Ct. 22/6 '08 ; N.R.Ct. 11/6 08 ; De Hofstad 29/6 '08 ; Haagsche Ct. 9/6 '08;
Alg. Hb. 11/6 '08 ; La Flandre Lib. 20/8 '08 J. Lhonneux ; Vaderland 8/8 '08 ; Boekengids Dec.
'08 ; Opr. Haarl. Ct. 2/11 '08 ; Ind. Merc. 12/1 '09 (nr. 12) ; Hon. Lelie 21/4 '09 ; Holl.
Revue Juli '08 p. 346 ; 0. Eeuw 1908.... H. S. ; De Gids 1908 III 157 ; Tijdspiegel 1908
p. 348 ; Amsterd. Wbl. 2/8 '08 D. Coster ; Nederland Aug. '08 (Marie Metz Koning).
25. „Van en over Mijzelf en Anderen" (1910-1917).
I. Telegraaf 22/9 '10 ; N.R.Ct. Oct. '10 ; Opr, Haarl. Ct. 31/10 '10 Querido ; Holl. Lelie
30/11 10 ; Vaderland 10/12 '10 ; Haagsche Ct. 5/12 '10 ; Lett. Overz. v. d. Nederl. Boekh,
Oct., Nov. '10 (Lode Baekelmans) ; Nederland 1910 p. 5. M. G. L. v. Loghum ; Jong Dietschland
Kerstnr. 1910 p. 20/21 ; N. Gids Nov. '10 p. 628/34 en Sept. '15 p. 408/27 (W. Kloos) ; Nieuwe
Ct. 18/6 '11 Ocht. Fr. Lapidoth ; D. G. W. 15/11 '10 p. 164/66 Andre de Ridder ; De
Boomgaard 1911 Nr. 1 A. de Ridder ; De Gids 1911 II p. 595/96 C. Scharten ; Elsevier
Jan. '11 p. 66/67 H. Robbers ; Alg. Maandel, Bibl, 16e Jrg. Nr. 7 (Juli '11) ; De Biekorf
1910 p. 361 vv ; Ons Tijdschr. 16r Jrg. afl. 1 p. 6 V. ; Ind. Merc. 16/5 '11; Sumatra Post
15/4 '11 A. Salomons ; Onze Eeuw 1911 p. 157-58 H.S.
II. Alg. Maandel. Bibl. 1/10 '14 ; N. v. d. Dag 28/7 '14 ; Telegr. 9/7 '14 C. Veth ; Vaderland
17/10 '14 ; Prov. Ov. en Zw. Ct. 18/7 '14 Fr. Netscher ; De Tijdspiegel Oct. '14 H. Middendorp ; Nederland 1914.... Fr. Hulleman ; De Gids 1915 I 606—'08 Scharten ; 0. Eeuw Oct.
'14 H.S.
III. Het Vaderland 12/8 '16 ; N. v. d. Dag 23/9' 16 ; Hofstad 19/8 '16 ; Prov. Over, en Zw.
Ct. 19/8 '16 ; Fr. Netscher ; Vrede door Recht Dec. '16 ; Onze Eeuw Febr. '16 ; Geloof en Leven
1/7 '17.
IV. De Hofstad 13/10 '17 ; Propria Cures 13/10 '17 ; Amh. Ct. 1/12 '17 ; Telegr. 20/10 '17 ;
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Vaderland 4/11 '17 ; (Borel) ; Alg. Hbl. 17/11 '17 Querido ; Nieuwe Ct. 18/11 '17 ; Fr. Lapidoth ;
N. Arnh. Ct. 23/11 '17 ; Morks Magaz. Dec. '17 G. v. Hulzen ; Nederland Jan. '18 ; Prov.
Ov. en Zw. Ct. 15/12 '17 ; Elsevier 1917 p. 359/64 ; St. d. Tijds Apr. Mei (?) '19 v. D. ; De
Roeping der Kunst p. 391/92 (C. Scharten) ; Is. Querido Studien II p. 227/61.
26 ,,Brieven van een nuttelooze Toeschouwer & De Dingen der Ziel." (1918).
Bredasche Ct. 19/11 '18 ; Middelb. Ct. 23/11 '18 ; N. v. d. Dag 5/12 '18 & 18/12 '18 ;
Amsterd. Wbl. 28/12 '18 ; (Prinsen) ; Eb en Vloed Jan '19 ; Avondpost 7/12 '18 ; Fraternitas
6/6 '19 W. le C.
27. „Wreede Portretten" en „Jan en Florence" (1917).
Het Vaderland 29/11 '17 ; Dagbl. v. Rott. 11/11 '17 ; Middelb. Ct 17/11 '17 ; Prov. Geld. en.
Nijm. Ct. 24/11 '17 ; Fraternitas 15/4 '18 ; Amsterd. Wbl. 24/11 '17 J. Greshoff ; Vox Studiosorum 24/1 '18 ; Bredasche Ct. 14/2 '18 ; Vrije Arbeid Jan. '18 ; Minerva 22/11 '17.
28. ,,Antieke Verhalen van Goden en Keizers, van Schrijvers en Hetaeren" (1911).
N. R.Ct. 15/7 '11 ; Amsterd. Wbl. 16/7 '11 (Fr. Erens); N. v. d. Dag 4/8 '11; Ons Tijdschr.
XVI afl. 7, '11 p. 14-15 V.; Alg. Hbl. 14/7 '11, 27/7 '11;10/8 '11; Querido; Ook in Studien
II p. 227-61 ; Holl. Lelie 22/11 '11 ; Dietsche Warande en Belfort 1911 p. 319-22 J. P. ;
Tijdspiegel Aug. '11 Vaderland 27/5 '11; Elsevier Sept. '11 en Mei '18 ; 0. Oct. '11.
29. „Antiek Toerisme." (Roman nit oud Egypte) (1911).
M. H. v. Campen Over Literatuur 1918 (W.B.) p. 37 ; Morks Mag. Mrt. '12 p. 25 G. v. Hulzen;
Van onzen Tijd XIII (8/2 '13 L. J. M. Feber ; Vaderland 13/1 '12 (Jan Walch) ; N. v. d. Dag
25/11 '11; Alg. Hbl. 28/12 '11 Av. ; Vr. v. d. Dag Febr. '12 ; O. Eeuw, Mrt. '12, Boekzaal
Mrt. '12 ; N. R.Ct. 16/3 '12 ; Elsevier Mei '12 en Juni '18 H. Robbers.
30. ,,De Zwaluwen Neergestreken" (1911).
Amsterd. Wbl. 21/7 '12 (F. Coenen). Elsevier, Mrt. '12.
31. „Korte Arabesken" (1911).
De Standaard (A.R.) 30/5 '24 Dr. S. Eringa ; Vaderland 27/5 '11; Elsevier Sept. '11; N. v. d. Dag
25/10 '11 ; 0. Eeuw. Nov. '11; Morks Mag. Dec. '23.
32. ,,Schimmen van Schoonheid" (1912).
Alg. Hbl. 17/10 '12 ; Het Vaderl. 23/11 '12 (Walch.) Tijdspiegel Jan. '13 ; D. G. W. Oct. '12 ;
De Gids Nov. '12; Minerva 38; N. v. d. Dag 15/11 '12 ; Nederland April '13 ; 0. Eeuw Mei '13.
33. ” Lucrezia" (1920).
Alg. Hbl. 4/11 '20 Ocht. N. R. Ct. 23/11 '20 Av ; Tijdspiegel 15/11 '20 ; Elsevier Mrt. '21; N.
Gids Aug. '23.
34. „Uit Blanke Steden onder Blauwe Lucht" (1912/13).
Keurb. v. Vlamingen 7e Jrg. I. N. Arnh. Ct. 6/12. '12 H. J. G. ; Ind. Merc. 8/7. '13 ; Vox
Studiosorum 30/1. '13 ; N. v. d. Dag 2/11. '12 ;. Onze Eeuw 1913 .. .. ; Tijdspiegel Jan. '13 J.
Speelman ; Alg. Hbl. 16/1. '13 ; St. d. Tijds '12 of '13 p. 318 W. J. Aalders ; Revue Annuelle
'12 p. 321-22 ; De Gids 1913 I 588-90 H. Lasalle ; Elsevier '13 afl. 7 p. 73/77 H. Robbers ;
D.G.W. Febr. '13 G. v. E. ; Nederland Juni. '13 ; Revue Germanique Mei. '14 ; Javabode
10/1. '14 (feuilleton) Boons Magaz. Febr. '14 p. 149/54 G. v. Hulzen ; Panorama 4/10. '15 ;
Eenheid 8/8. '14 ; Middelb. Ct. 2/12. '13 ; Telegr. 2/12. '13 ; Alg. Hbl. 2/12. '13 ; N. Cour.
7/12. '13 ; N. Arnh. Ct. 12/12. '13 ; St. d. Tijds Febr. '14 W. J. A. ; 0. Eeuw XIVe Jrg. K.
K. ; Keurb. v. Vl. '14 p. 55 ; Ztschr. f. Bticherf. Febr. '14 p. 457 ; Arnh. Ct. 28/11 '14.
35. ,,Herakles" (1913).
N. v. d. Dag 7/12. '13 ; Vaderland 4/10. '13 Couperus over Herakles ; idem. 1/11. '13 ; (Walch)
Nieuwe Ct. 7/12. '13 Fr. L. ; De Hofstad 20/9. '13 ; St. d. Tijds Dec. '13 Q. A. de Ridder ;
D.G.W. Dec. '13 H. v. Loon ; De Tijdspiegel Jan. '14 J. Speelman ; Revue Germanique Mei
'14 ; De Locomotief 3/12 '13 Z. Stokvis ; Ind. Merc. 14/4. '14 ; 0. Eeuw Maart '14 K. K.(uiper)
Keurb. v. Vl. 1914 Nr. 2. ; C. Scharten : De Roeping der Kunst p. 200-202 ; De Gids 1914
II 168 ; Alg. Hbl. 16/4 '14 (Querido) ; N. v. d. Dag 26/11 '14 ; N. RCt. 3/5 '24 Lett. Bijbl.
36. „De Ongelukkige" (1915).
Onze Eeuw April 1916 ; Het Vaderl. 27/11 '15 Av. Walch. ; N. v. d. Dag 27/11 '15; Van onzen
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Tijd 27/11 '15 (Nr. 8) Elsevier Jan. '16 ; N. Gids Jan. '16 en Mrt. '23 ; D.G.W. Febr. '16 ;
Morks Mag. Apr. '16 ; (G, v. Hulzen) ; De Tijdspiegel Apr. '16 ; N.R.Ct. 1/8 '16 Av. ; 0. Eeuw
Apr, '16.
37, „De Komedianten" (1917).
M. H. v. Campen. Over Literatuur II (Sijthoff) p. 83 ; P. N. v. Eyck. De Beweging Febr. '18 ;
N. Gids Mei '20; (W. Kloos) MorksMag. 1917 p. 375 ; Wbl. De Amsterd. 1/12 '17 F. v. Eeden ;
en Wbl. de Amsterdammer 10/8 '18 Uitslag prijsvraag teekening van de tweelingen ; Tijdspiegel
5/1 '18 ; Nwe Amsterd. 28/9 '18 ; Alg. Hbl. 13/7 '18 ; Vaderland 11/8 '18 (Borel) De Nederlander 24/11 '17 ; D. G.W. Dec. '17. St. des Tijds Jan '18 ; Minerva 24/1 '18 ; De Kroniek
Febr. '18 : 0. Eeuw Oct. '18 ; Elsevier Juni '18.
Deli Ct. 14/12 '18 ; Haagsche Vr. Kron. 30/11 '19 ; Geloof en Leven 1/9 '18 V. d. C. ;
Nieuwe Ct. 18/11 '17 Fr. Lapidoth ; Hon. Lelie 20/2 '18 ; Boekenschouw 15/2 '18 George Fr. ;
Alg. Ned. Stud. Wbl. 24/1 '18 ; Delftsche Ct. 8/12 '17 ; Propria Cures 1/12 '17 W.A.K. ; Avondpost
25;11 '17.
38. „Van en over alles en Iedereen" (1915).
.
De Hofstad 12/6. '15 ; Opr. Haarl. Ct. 12/6. '15 ; Vaderland 26/6. '15 Walch ; Dagbl. v. Zd.
Holl. en 's Gray. 18/6. '15 ; N. v. d. Dag 12/6. '15 ; Utr. Dagbl. 13/6. '15 ; Prov. Ov. en
Zw. Ct. 17/6. '15. Fr. Netscher ; Tijdspiegel Aug. '15 ; H. Middendorp ; Alg. Hbl. 10/6. '15 ;
Ada Gerlo ; N. Arnh. Ct. 23/6. '15 ; Morks Magaz. Nov. '15 v. S ; Vr. v. d. Dag Aug. '15 ;
De Gids Juni. '16 ; D.G.W. 15/3. '16 ; De Beiaard Mrt. '16 ; N. Gids (Kloos).
39. „De Verliefde Ezel" (1918).
De Holl. Lelie 16/4 '19 ; VI. Tooneel 23/8 '19.
Boekenschouw 15/12 '18 (A. Gielen) ; Vox Studiosorum 6/2 '19 ; D. G. W. 15/12 '19 (E. v.
Lokhorst) ; Propria Cures 22/2 '19 (W.A.K.) De Gids Mrt. '19 (Ch. M. v. D.) ; Morks Mag.
Jan. '19 (G. v. Hulzen) De Opbouw Oct. '19 p. 497 (H. Poort) ; Amst. Wbl. 16/8 '19;
0. Eeuw Juni '19.
40. „Legende, Mythe en Fantasie" (1918).
Avondpost 12/5 '18 ; Propria Cures 18/5 '18 ; D. G. W. 15/10 '18 ; Alg. Hbl. 4/5 '18; Querido;
Vox Studiosorum 13/6 '18 ; St. d. Tijds Juni '18 ; Geloof en Leven Nov. '17.
41. „Xerxes of de hoogmoed" (1919).
Haagsche Post 20/12 '19 ; Het Vaderl. 13/3 '20 (H. v. d. Wal), Elsevier Mei '20 ; D. G. W.
Juli '20.
42. „De Ode" (1919).
Wereldkron. 3/5 '19 ; Prov. Ov. en Zw. Ct. 21/6 '19 F. Netscher ; Elsevier Juni '19 H. Robbers ;
0. Eeuw 1920 p. 253 ; N.R.Ct. 6/4 '19 ; De Gids Juni '19.
43. „Iskander" (De roman van Alexander de Groote) (1920).
St. d. Tijds Juni '22 J. C. v. Dijk ; Elsevier Sept. '22 D. Th. Jaarsma ; N. v. d. Dag 26/2 '21
(M. Nijhoff) Alg. Hbl. 29/3 '21; Morks Mag. 1921 p. 219 (G. v. Hulzen) Vaderland 1/5 '21
(Borel) ; Het Getij Aug. '21.
Wereldkron 29/11 '20 K. Wasch ; Wbl. De Amsterdammer 19/2 '21 Prinsen ; Delftsche Ct.
12/3 '21; Ned. Bibliogr. Maart '21 ; Nieuwe Ct. 21/11 '20 ; (F. Lapidoth) De Gids Juli '21
J. de M. ; 0. Eeuw. 1921 Afl. 9 A.S.C. de Koe ; Telegraaf 2/4 '21 C. Scharten ; Haagsche
Post 16/4 '21; VI. Tooneel 4/6 '21.
44. „Met Louis Couperus in Afrika" (1921). (Zie aanteekening.)
45. ,,Het Zwevende Schaakbord" (1922).
Elsevier Juni '23 ; Biblioth. Gids Juli '23 ; Dietsche War. Juni '23 ; N. R.Ct. 21/4 '23 en
Lett. Bijbl. 78 en 79 ; St. des Tijds Nov. '24 p. 321 (G. W. v. Bleek) Vaderland 1/7 '23 (Borel)
Boekengids V nr. 8 (Aug. '23) ; De Standaard (A. R.) 9/4 '24, 16/4 '24, 23/4 '24 & 12/5 '24
(Dr. S. Eringa) D. G. W. Sept. '23; De Stem Apr. '24, De Gids Juli '23; Boekenschouw April '23.
46. „Proza" (I-II-III) (1923/24).
Amst. Wbl. 12/12 '25 en 11/11 '24 ; Maasbode 29/12 '23 Av. ; en 23/5 '25 en 26/9 '24 ; Alg.
Hbl. 23/11 '24 en 1/12 '23 Av. ; N. R.Ct. 12/1 '24 (Let. Bijbl.) en 21 en 28/2 '25 ; Gr. Nederl.
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Jan. '24 en Jan. '25 ; Het Getij Sept./Oct. '24 en April '24 ; Amsterd, Wbl. 16/2 '24 ; Nederland Juli '24 ; Opw. Wegen Dec. '26.
47. „Oostwaarts." (1923).
De Stem 13/1 '25 ; Vaderland 20/2 '25; Elsevier Mrt. '24 ; H. Robbers ; Gr. Nederl. Febr. '24
Fr. C(oenen); I. V. B. Express Juni '24 ; Ned. Indie Oud en Nieuw Maart '24 ; Boek en Kunst
Jan, '24 ; (Nr. 5) ; De Gids 1924 nr. 1. ; Ned. Bibl. 1923 Nr. 12 ; Haagsche Ct. 18/12 '24 ;
Telegraaf 24/11 '23 ; Opr.Haarl. Ct. 1/12 '23 ; De Locomotief 4/12 '23 ; Middelb. Ct. 1/11 '23;
Utr. Dagbl. 11/11 '23 ; N.R. Ct. 24/11 '23 & 3/11 '23 ; Avondpost 1/11 '23 ; Leeuw.Ct. 26/11 '23;
Vaderland 26/10 '23.
48. „Nippon." (1925).
De Stem Sept' 25; Litt. Wochenschr. 26/9 '25 ; Ned. Bibl. Aug. '25 ; Boekenschouw 1/12 '26;
Arnh. Ct. 22/10 '25 ; Boekzaal d. Geh. W. Dec. '25 ; Twentsch Dagbl. Tubantia 28/10 '25 ;
Maasbode 23/5 '25 Av. ; Amsterd. Wbl. 22/8 '25 ; N. R. Ct. 29/8 '25 Av. ; Gr. Nederland
Juli '25 ; Elsevier Juli '25 ; Morks Sept. '25.
49. „Het Snoer der Ontferming" (1924).
Morks Dec. '24 ; Alg. Hbl. 5/12 '24 Ocht. ; Witte Mier Mrt. '25 ; Boekzaal Aug. '25 ;
Maasbode 23/5 '25 L. J. M. Feber ; Elsevier Juni '25 ; N. R. Ct. 21, 28/2 '25 Lett. Bijbl.
Deli Ct. 30/5 '25 ; Haagsche Ct. 27/5 '25 ; N. R. Ct. 21/2 '25 en 28/2 '25 ; Haarl. Dgbl. 7/3
'25 ; Vaderland 24/5 '25 (H. Borel) Bredasche Ct. 2/12 '24 ; Nieuwe Ct. 13/2 '24.
50. Gedachten van Louis Couperus". (1924).
Telegraaf 24/5. '24 ; N.R. Ct. 31/5 '24 ; Rijk der Vrouw 16/7 '24 ; Staat en Kerk 11/7 '24 ;
Deli Ct. 4/10 '24 ; Avondpost 8/3 '25.
Aanteekeningen :
I. Van alle werken zijn de recensies opgenomen in de rubrieken B. VII (1-50). Van eenige
dier boeken of boekjes (o.a. „Williswinde", „Met Louis Couperus in Afrika" etc.) waren geen
of bijna geen besprekingen te vinden. De samensteller houdt zich, vooral met betrekking daartoe
voor opmerkingen aanbevolen.
II. De besprekingen van de vertalingen der werken van Couperus in buitenlandsche bladen
waren niet op te sporen. De weinige tech gevondene houden wij liever achterwege tot eene weer
volledige publicatie daarvan kan plaatsvinden.
III. De bibliografie over Couperus' werken in 1923 bij Dijkhoffsz uitgegeven bevat alleen
wat wij samenvatten onder de rubriek A.I—IV. Deze opgaven zijn aangevuld.
IV. L. v. Deyssel's Verz. Opstellen III (2e dr. Amsterdam 1907 p. 126) bevat een bespreking
van twee redevoeringen over Couperus (van Den Hertog en van Martinet). Het is ons niet
mogen gelukken deze brochures op te sporen. De bespreking is van 1891.
V. Hoewel er,- sedert het eerste gedeelte dezer uitgebreide bibliografie werd afgedrukt, weer
eenige aanvullingen konden worden genoteerd wachten wij liever met deze te publiceeren.
P. H. MULLER.

HAAT
DOOR

N. KLUIJVER

I.
Hij leefde nooit, die nimmer in het haten
verlossing zocht voor het onstuimig hart,
wen 't aan zijn drift den vrijen loop wil laten,
als 't hollend paard de strakke teugels tart.
0, zeg niet dat, wie nimmer zich vergaten,
wanneer geweld of smaad hen tergend sart,
de liefde kenden of de deugd bezaten ;
daar is een laffe liefde die verhardt.
Daar is een haat, die zich in liefde uit,
een liefde, die niet anders is dan haten,
omdat ze slechts zich zelve zoekt en buit
behalen wil waar 't anders niet kan baten.
II
Voor wie nooit vloekte, voor wie nimmer streed
den bangen strijd met toomelooze lusten,
wien het „gij zult" nooit door de ziele sneed
als 't zwaard van hen, die zich ten doode rusten,
is 't leven slechts een spel van lief en leed,
een oefenschool in lijdelijk berusten,
een wandelhof, waarin de ziel vergeet,
dat nog geen zee ea hellevlam ooit bluschte.
Is 't leven strijd ? Was 't ooit een scheppingskracht,
een vuur dat schroeit en loutert en verteert
voor wie m a ar leeft, voor hen, die nimmer vielen ?
Heeft het wel ooit tot groote daad gebracht,
die in zijn hart geen Godlijk doel begeert,
nooit walging had van innig brave zielen ?
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HAAT
III.
Wie nooit met sidderende hand de vaan
van 't oproer greep, met ongeduld verwachtte
het uur der wraak, waarnaar hij hunkrend smachtte,
al voelt hij dat zijn kracht niet zal bestaan,
die zal nooit weten welke wegen gaan
de zielen, van wier ingehouden klachten
geen mensch ooit weet, omdat ze zelfs verachten
de zwakheid van een onderdrukten - traan.
Daar is maar Een, die haat en lief de mengt,
dat is de God, die Saulus heeft gezonden ;
de Kunstenaar, aan wet noch stof gebonden,
Hij, wiens palet de eeuwge schoonheid schenkt.
Het licht is daar waar schaduw wordt gevonden ;
Zij minnen 't meest, die 't innigst haten konden.

CHRISTI ADVENTUS
DOOR

W. A. P. SMIT.

wanner Gij eindlijk komen zult,
Zooals wij wachten naar Uw komen,
En 't waaien van Uw kleederzoomen
De luchten ruischende vervult —
En als dan, Heer, gekomen zijn
Op aarde Uw doorboorde voeten
En Uw doorboorde handen groeten
De wereld van Uw groote pijn —
Wanneer de bloemen, afgerukt,
De harten brengen van de dootlen,
Die zoo hun donker lot ontvloden,
Maar nu als onkruid zijn geplukt —
En als de stormwind tot U drat
Van alien kant de duizendtallen,
Die aan Uw voet als blaren vallen,
Tot er geen leven levend blijft —
Dan, Heer, ontferm U over ons . . . .

RACINE EN PORT-ROYAL
DOOR

IGNATIA LUBELEY

Toen Sainte Beuve bezig was aan zijn studie over Port-Royal, zeide Alexandre
Vinet tot hem : ,,Zoo gij de dichter wilt zijn van Port-Royal, zoo moet gij de
theologie van Port-Royal kennen", en hoe meer wij ons in de geschiedenis van deze
stichting verdiepen hoe duidelijker het ons wordt, dat haar beteekenis ligt in een
theologisch vraagstuk, in een theologische opvatting. Deze is een met haar geschiedenis. Daarom is het wel goed bij enkele groote punten uit die geschiedenis
stil te staan. Een der meest beteekenisvolle datums hieruit is de 26 Sept. 1609,
genaamd : „la journee du guichet."
Het eeuwenoude nonnenklooster Port-Royal, gelegen op eenige uren Z.W. van
Versailles, verborgen in een ongezond vochtig dal tusschen een dicht beplant
heuvelland, had toen als abdis de 16-jarige dochter van den beroemden Parijschen
advocaat Antoine Arnauld. Vanaf haar negende jaar was zij voor het kloosterleven
opgevoed en op haar elfde jaar tot Abdis verheven, een ambt, dat haar vader door
allerlei intrigues als een voordeelige positie voor haar had weten te verkrijgen.
Lang had zij afkeer voor haar staat gevoeld, maar na een boetpredicatie in den
vastentijd gehoord over de nederigheid van Christus' leven hier op aarde, had zij
de beteekenis van haar leven ingezien en zich erover verheugd, dat zij religieuse
was gemaakt.
gij besloot de zeer slappe tucht in haar Abdii te veranderen. De gemeenschap
der goederen, de vrijwillige armoede werd weder ingesteld, ook de afsluiting van
het klooster voor de buitenwereld. Tot nu toe was het een gezellig komen en gaan
van familieleden en kennissen geweest. Men ontving vroolijk en druk bezoeken en
men arbeidde niet. De jonge Abdis wist haar besluit door te zetten, maar de andere
nonnen, waaronder vele ouderen, mompelden ontevreden, dat als mijnheer Arnauld
zou komen, het verbod wel opgeheven zou worden. Mere Angilique, ernstig en
vastberaden, bereidde zich voor op een zwaren strijd met haar ouders. De vacantie
van het parlement brak aan en met deze kwam het bericht te Port-Royal, dat de
Arnaulds hun dochter kwamen bezoeken. Op den 26 September 1609 tegen elf
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uur in den morgen naderde de karos, waarin mijnheer en mevrouw Arnauld, de
oudste zoon Arnauld d' Andilly, mevrouw Le Maistre en Melle Anne Arnauld,
oud 14 jaar. In het klooster king spanning. Aan 'de zuster portierster waren de
sleutels afgenomen uit vrees, dat zij zich zou laten overrompelen — de Abdis
was in de kerk, waar zij zich tot het gebed had teruggetrokken. Mijnheer Arnauld,
ongeduldig en driftig, klopte aan de poort waarom stond deze niet open ? waarom
werd hij niet met eerbewijzen binnengelaten ? La mere Angelique opende het
tralievenstertje in de zware deur. zij had hem immers geschreven welke hervormingen zij in het klooster had aangebracht. Zij kon hen alien niet vrij binnenlaten,
maar als hij in de spreekkamer wilde komen, zou zij hem achter het traliehek alles
verklaren. Een heftige scene volgde. Mijnheer Arnauld was niet de persoon, die
tegenstand duldde. Zijn vrouw voegde zich bij hem : noemde haar dochter een ondankbare. De oudste religieuse van het klooster riep uit, dat het een schandaal was
mijnheer Arnauld niet toe te laten werkvrouwen namen eveneens zijn partij. Maar
la mere Angelique gaf niet toe, waarop haar vader besloot aan haar verzoek te
voldoen. Toen zij van haar kant in het spreekvertrek trad en het gordijn openschoof, zag zij hem door de tralies van het hek, dat het vertrek in tweeen scheidde.
Hij was niet meer driftig, maar bleek en verslagen. Met teederheid sprak hij haar
over het verleden, zeide, dat hij haar wel niet meer zien zou, en dat hij haar smeekte
niet door te groote gestrengheid haar leven te bederven. De arme jonge Abdis,
voelende hoe zij niet in staat was deze twist vol te houden en hoe het toch noodig
was, dit wel te doen niet toe te geven, verloor plotseling het bewustzijn en vie!
ter aarde. Ach, zij was nog maar zestien jaren oud !
Toen zij door haar nonnen was bijgebracht, verzocht zij haar vader dien dag
te blijven. Zij spande al haar krachten in hem te overtuigen van de juistheid van
haar redenen en men kwam tot de overeenkomst, dat mijnheer Arnauld in het vervo1g
alleen ontvangen zou worden in die gedeelten van de Abdij die voor iedereen toegankelijk waren, maar mevrouw Arnauld en haar andere dochters kregen van de
superieuren verlof in het klooster zelf te komen. Vanaf dat oogenblik ondervond
la mere Angelique geen tegenstand meer in haar hervormingsplannen en nam PortRoyal niet alleen in tucht en orde toe, maar ook vermenigvuldigden zich de werken
van liefdadigheid aan de armen bewezen. Aalmoezen werden uitgereikt, zieken
werden opgezocht en verpleegd, kleeren werden vervaardigd in de plaats van de
kunstige handwerken, waarover vele der religieusen zich verhoovaardigd hadden,
en door het eenvoudige leven, het strenge vasten, werd voedsel uitgespaard om
aan behoeftigen uit te deelen.
Daar is lets van den geest van Corneille's drama's in de hooding van la mere
Angelique tegenover haar vader : twee sterke onbuigzame naturen tegenover elkander, beiden hartbrekend lijdend onder hun strijd, ten slotte de overwinning
van het hoogere. Daar is niets half in haar. Zij is absoluut in haar eisch omdat
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zij op dat oogenblik voelde, dat zij absoluut moest zijn. Het ging om heel haar
hervormingsplan, om heel haar taak, om haarzelf en de Karen los te maken van
de begrippen haars vaders, die in haar Abdis-zijn alleen gezien had een positie,
voordeelig en groot naar de wereld. Later mochten de verzachtende omstandigheden
komen, als haar vader haar houding had begrepen.
Eerst zeventien jaar later schreef Corneille zijn „Cid" waarin „le triomphe de
la volonte" zoo scherp uitkomt. Het was een uiting van zijn sterken tijd en is door
zijn tijd begrepen en toegejuicht : de wit der ziel, die gekozen heeft het hoogste,
zegevierend over de smachtende verlangens van het hart en over de pijnen der
lief de, die alleen zachtheid en teederheid verlangen te geven. Geen zwakheid, alleen
zielekracht.
Een ander feit van beteekenis voor Port-Royal is geweest de benoeming van
den abt van St. Cyran tot geestelijken leidsman der religieusen. Dezen hadden
het oude ongezonde klooster verlaten en hadden zich te Parijs gevestigd, in le
faubourg St. Jacques, zij hadden zich weten los te maken van de monnikenorde
van Citeaux, onder welker geestelijken Port-Royal had gestaan sedert de Middeleeuwen, en zij ontvingen nu haar Pere directeur door de benoeming van den
aartsbisschop van Parijs. Ook was een afdeeling onder de zusters geconstitueerd
tot een orde van eeuwige aanbidding en de naam van Files du St. Sacrement
was gevoegd geworden bij haar oorspronkelijken naam : „Fines de St. Bernard."
De abt van St. Cyran : Jean du Verger de Hauranne, die tot een adellijk geslacht
uit Bayonne behoorde, was altijd een harde werker geweest. In zijn studiejaren
had hij Jansenius gekend, en hun gedachten over de kerkvaders hadden zooveel
overeenkomst gehad, dat zij samen vijf jaar lang in de eenzaamheid van een
buitengoed bij Bayonne zich verdiepten in de bestudeering van het oude Christendom en van de geschriften van Augustinus. Temidden van de strijdende, duelleerende,
pochende, grappen a la Rabelais genietende menigte van zijn tijd, die toch alien
Catholiek waren, voelde hij duidelijk het verval van het Christendom en hij had
niet als de beminnelijke, suave, hoffeliike Franciscus van Sales, bisschop van
Geneve, vertrouwen in het zachtmoedige, bijna teeder-speelsche leiden der zielen.
Voor hem was het alles of niets, en het eenige middel om het kerkelijk leven op
te heffen was in den terugkeer tot de oude, strenge, sobere waarheid.
Hij was vijf en vijftig jaar oud, Coen hij Pere-directeur werd van de Religieuses
van Port-Royal : een teruggetrokken, stroeve, waarheidlievende man, hooghartig
tegenover de machtigen dezer wereld, uiterst plichtmatig tegenover iedere ziel, die
aan zijn leiding werd toevertrouwd, met groote menschenkennis onomwonden de
zwakke punten aantoonend.
Enkele zijner gedachten toonen aan, welk een geest hem bezielde. zij zijn geuit
tegen soeur Marie Claire, zuster van la mere Angelique. Hij vermaant haar, zichzelf goed te kennen in haar gevoelens van berouw en boete.

RACINE EN PORT-ROYAL

247

„Men moet ervoor waken meer gevoel te uiten dan men werkelijk innerlijk
heeft. — 1k loof God, dat ik zie, dat gij in waarheid tot Hem wederkeert. Dit is
een genade, welker zeldzaamheid gij niet genoeg waardeert : van duizend zielen
.komt er niet 66n terug.
In hetgeen gij geweest zijt, ziet
wie gij zijt ; en in uwe verandering ziet gij
wie God is".
Elders om haar op te heffen uit neerslachtigheid, zegt hij : „Gij moet het verleden vergeten. Als men moest denken aan de bedreven zonden, zou niemand gelukkig zijn. Ik ben geenszins tevreden met een hoop, die alleen de hopeloosheid
tegenhoudt, maar met een hoop, die vast en blijvend is in God, in Hem, Die even
onbegrijpelijk zacht is voor de zielen die op den waren weg zijn als vreeselijk en
streng voor de zielen, die den verkeerden kant uitgaan. Hij Die ons bevolen heeft
niet achteruit te zien, als wij de hand aan den ploeg hebben geslagen, Hij doet, wat
wij moeten doen : Hij ziet niet naar de zonden uit het verleden van een ziel, die
zijn koninkrijk zoekt."
Door zijn uitgebreide diepgaande kennis van het oorspronkelijk christendom,
door zijn eigen, vaste inzichten, vooral door heel zijn strenge levensrichting trok
deze man vele zielen aan, in dien tijd, waarin het absolute, het heroische, ook
in het wereldsche met hartstocht werd gezocht en gekweekt. Velen stelden zich
onder zijn leiding. Een der voornaamste was Antoine le Maistre, oudste noon van
Mevr. le Maistre-Arnauld, zuster van la mere Angdique. Hij was een jong en
zeer bewonderd advocaat te Parijs, waar hij wegslepende, wel wat opgeschroefde
pleidooien hield. De ontzettende ernst, dien hij in 1' Abbe de St. Cyran waarnam
gedurende de ziekte en het sterven van Mevr. Arnauld d' Andilly, deed hem zien
al de grootheid en de majesteit van God, en zijn eigen onbeduidendheid daartegenover. Wat was al het wereldsche, al het menschelijke streven daarbij vergeleken ? en wat zou hij kunnen zeggen, wanneer hij stervende neerlag en hem
de latijnsche woorden der liturgie klonken in de ooren : „Ga heen, Christelijke
ziel, verlaat deze wereld in den naam van God, den Almachtige, Die u geschapen
heeft. —" Afgronden van oneindigheid, eeuwige wijdheid, onaantastbare heiligheid...
dat alles tegenover den kleinen zondigen mensch. Die gedachte heeft Antoine le
Maistre ertoe gebracht zijn ambt neer te leggen en zich terug te trekken in de
eenzaamheid, niet om geestelijke te worden, „maar om boete te doen en om God
„te dienen tot het einde van mijn leven, nadat ik tien jaar had gebruikt, om de
„menschen te dienen."
Anderen hebben zich bij hem gevoegd, zij betrokken in 1636 de oude verlaten
Abdij van Port-Royal des Champs, zij werden er de eerste „solitaires."
Het was het onafhankelijk-willen-zijn van maatschappelijke verhoudingen en
verplichtingen, het in staat zijn hun leven in te richten naar oud-Christelijk beginsel, volgens het Christendom der kerkvaders. Misschien laat deze richting zich
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nog het beste beschrijven door de uitspraak van Paulus : „Viet dat ik het alreede
verkregen heb, of alreede volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen
mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben."
Deze laatste woorden vormden den grond van hun Gode-gewijd-zijn. zij waren
gegrepen, overgezet in een nieuw leven. Het was niet het peuterig doen van allerlei
goede werken, niet het even opgaan in schoone godsdienststemming, niet het
schipperen tusschen wat geoorloofd was of niet, het trachten een enkele deugd te
beoefenen, het was het alles of niets, het was het staan in een nieuw leven, geheel
en al.
„Waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben". Logisch doordenkend moesten
zij komen tot de leer der predestinatie, en zij hebben deze ook aanvaard maar
misschien zouden zij deze niet zoo sterk op den voorgrond hebben gebracht als
niet hun polemiek met de Jesuieten over leerstellige geschilpunten hen hiertoe
gedwongen had. In 1638 stied Jansenius, bisschop van IJperen, nalatend zijn werk
Augustinus. Uit dit werk, dat ook de predestinatieleer van Augustinus behandelde,.
namen de Jesuieten 5 stellingen over, die zij door den Paus lieten veroordeelen.
De groote strijd der Port-Royalistes is toen geweest om aan te toonen dat deze
stellingen uit hun verband gerukt, niet zoodanig in het werk vervat waren en dat
zij de leer van Augustinus niet konden verloochenen. Dit kon de kerk evenmin,
en zoo bleef de oneenigheid draaien om die 5 stellingen, en werd deze tot een per-,
soonlijk conflikt tusschen Jansenisten en Jesuieten.
Wanneer wij Histoire de Port-Royal" van Racine lezen, krijgen wij den
indruk, dat het alleen jaloerschheid is geweest, die de Jesuieten dreef St. Cyran
aan te vallen. Reeds in 1638 was hij voor zijn Jansenistische denkbeelden gevangen
gezet. Racine beschouwt hem als de heilige, die om zijn onberispelijk gedrag, zijn
strengheid, zijn grondige kennis wordt op zijde gezet. Hi' is anders dan zijn tegenstanders. „Hij is de geestelijke leidsman die alleen denkt aan 't hell der zielen", de
anderen „verdeelen zich tusschen God en het hof." „Daar is geen verschil in leer—
St. Cyran is waar Catholiek, er is alleen verschil in levenswandel. —"
Maar daar was wel verschil in richting ; het ging wel om een geestelijke sfeer.
De Jesuieten wilden niet die strenge houding tegenover de wereld ; het zich
terugtrekken om apart te staan. zij wilden de veelzijdigheid van het leven. Op
alle terreinen, ook van de maatschappij moest de kerk haar invloed doen gelden.
Zij moest kunnen geven en nemen. Zij moest leiden : den eene hard, den andere
zacht. Zij moest een taal hebben voor de ontwikkelden en een taal voor het yolk,
kerken waar het schitterende hof in vollen luister kon stralen, evenals kerkjes voor
het platteland. Zij moest boven alles „tokrante" zijn, vandaar dat wel dikwijls de
Christelijke zuiverheid onderging in het wereldsche. Maar transigeeren wilde zij
niet, daar waar het haar leer betrof. Dit heeft haar strijd doen ontbranden tegen
de Hugenoten, en toen ook tegen de Port-Royalistes in zake der predestinatie.
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Wanneer men midden in de twistvragen staat, ziet men de lijnen niet, maar ze
op een of stand beschouwend, ontdekt men het onderscheid wel ; en dat het bij
de Jesuieten werkelijk ging om de levensrichting van St. Cyran, en niet uit tegenzin tegen vroomheid, blijkt we! hieruit, dat Vincent, de later heilig verklaarde Vincent
de Paul, zeer hoog door hen is vereerd ; en hij was toch een heel vroom man,
die zijn leven gaf voor de armen, de veroordeelden, de galeislaven. Maar hij was
ook een man, die in ootmoed daarheen leefde, terwiil St. Cyran een geboren leider
was, met een scherp oordeel. Vier jaar lang hield Richelieu hem gevangen. zijn
vrienden, de solitaires, werden telkens uit hun arbeidzaam bestaan opgejaagd. In
de oude Abdij hadden zij een jongensschool gesticht. zij wijdden zich aan de studie,
vooral die der oude talen ; bebouwden zelf hun tuinen en akkers, vernieuwden eigenhandig de vervallen muren, verhoogden de vloeren, waardoor het huis gezonder
werd. — Het was grootsch en stil in die eenzame natuur. 's Avonds, na de dagtaak,
beldommen zij samen de hoogten en zongen er hun kerkliederen. 't Klonk als de
stem van het oude Christendom.
En toen een nieuw gedeelte bij het klooster was gebouwd, kwamen zusters van
het Parijsche Port-Royal terug naar haar oude bezitting en stelden er den dienst
der eeuwige aanbidding in. Nooit hield haar gebed op in de kerk voor het
altaar ; uur na uur, dag na nacht, nacht na dag, wisselden zij daar de gebedsstonden af.
Het was in deze omgeving, in 1654 dat Jean Racine oud 16 jaar, op school
kwam. Hij was geboortig uit Ferti Milan, stadje in de buurt, waar zijn familie
al sedert eenige geslachten tot de regeeringskringen behoorde. Vroeg wees, was
hij door zijn grootouders opgevoed. Hij had twee tantes onder de religieuses van
Port-Royal ; en toen gedurende een geloofsvervolging de solitaires in het kleine
stadje een onderkomen hadden gezocht, hadden zij ook de gastvrijheid van Racine's
familie ondervonden. Met groote hartelijkheid werd hij door zijn leermeesters
ontvangen. St. Cyran was al tien jaar geleden overleden, maar zijn denkbeelden
over de opvoeding leefden voort, en niet vergeten was zijn uitspraak : „Men moet
altijd bidden voor de zielen der kinderen, en men moet altijd over hen waken,
de wacht houdend als in een stad in oorlogstijd." Met onwankelbare trouw zorgden
de leermeesters voor hun leerlingen, zachtmoedige geleerden en vurige strijdlustige
theologen. Temidden van hen ; (niet om onderwijs te geven, maar om de eenzaamheid op te zoeken) verscheen een jaar na Racine's komst, ook Blaise Pascal,
de beroemde mathematicus, slechts 35 jaar oud, ziekelijk, lijdend, gefolterd door
pijnen, maar zich ophoudend met al de wilskracht van zijn hartstochtelijken aard,
en in zijn cel, alle hulp afwijzend. Hij acht zich gelukkig ziek te zijn, want „ziekzijn is, sinds de zonde heerscht, de natuurlijke staat van den Christen." In zijn
lijden denkt hij steeds aan Jezus Christus, Die geleden heeft ; hij heeft de armoede
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lief, omdat Hij arm is geweest. — Ook Pascal heeft zijn stempel gezet op
Port-Royal. —
Terwille van haar beteekenis, werden de oude talen met zorg onderwezen, maar
daarom was alle lektuur toch niet toegestaan, en men verhaalt dat toen Lancelot in de handen van den jongen Racine den Griekschen roman Theagenas en
Chariclea vond, hij hem deze ontnam en in het vuur wierp. Maar Racine wist een
ander deeltje te bemachtigen en leerde den roman van buiten, en bracht toen het
boekje aan zijn leermeester. Ook uit Sophocles en Euripides bewaarde hij geheele
stukken in zijn geheugen, die hij wandelend onder de eeuwenoude boomen voor
zichzelf opzeide en overdacht. — In de kloosterkerk dichtbij wist hij de zusters
neergeknield in gebed en aanbidding ; de solitaires waren verdiept in hun studien
of waren aan den tuinarbeid ; het scherpen van sikkels werd gehoord in het
korenland — ergens kraaide een haan.
De schoonheid der Grieksche taal, de soberheid en verhevenheid van zijn omgeving hebben diepe indrukken op die jongensziel achtergelaten. In dien tijd
schreef hij al verzen. Hij is daar geheel doordrongen van den Port-Royalistischen
geest ; het Grieksche heeft hem nog niet overmeesterd. Hij bezingt de schoone
paleizen en de schoone tuinen die men elders vindt „die als het water gemetseld
zijn met het bloed der ellendigen...." en „die van hun eigenaren halfgoden
maken, maar evenals dezen zal al die pracht vergaan," en na „de heilige bekoorlijkheden" van Port-Royal en de natuur beschreven te hebben, zegt hij, dat als men
bij hen niet vindt de kunstige waterwerken, men er wel ziet het heldere snelvlietende beekje, „zonder dat met zijn wateren het tweet des landmans zich moet
vereenigen." —
Men had hem niet verblind met den glans van het koningschap ! zijn leermeesters onderwezen eerbied voor den koning, maar zij vergaten niet, dat deze
ook maar een mensch was. zij veroordeelden eveneens het belastingstelsel van
Mazarin; dat op het armere yolk drukte, en hoewel zij zich nooit met politiek bemoeiden, werden zij toch voor frondeurs (tegenstanders van den minister) aangezien.
Ook hierin stonden zij tegenover de Jesuieten, die meest tot de hofkringen
behoorden.
Na Port-Royal komt Racine te Parijs om verder te studeeren. Maar hij voelt
geen roeping om advokaat te worden, hij wil den omgang met schrijvers en dichters,
hij wil zelf dichter worden. Bij het huwelijk van Lodewijk XIV met de infante
van Spanje, schrijft hij een ode, die gecorrigeerd door Chaplain en door hem
zelf wat omgewerkt, hem een jaargeld van den vorst bezorgt. „La nymphe de la
Seine", heette zijn ode. Hij ook gaat op met trillende en teedere bewondering in
de Grieksche mythologie-vergelijkingen, en niemand kan dat schoonheidsbegeeren
in hem doen omwenden, ook niet zijn vriendelijke oom, een geestelijke in Uzes,
ver weg in het Zuiden, waarheen hij gezonden wordt, om tot andere inzichten te
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komen. Hij genies er van studies, van het gemakkelijke leventje, van de zonnige
natuur. Maar hoewel zijn oom hem „van het hoofd tot de voeten in 't zwart heeft
gekleed", komt de roeping voor de kerk niet, en het is met allerlei tooneelstukkenontwerpen, dat hij na twee jaar in Parijs terugkeert, waar hij den ouden vriendenkring opzoekt. Ook Moliere rekent hij hier nu bij. Maar vooral Boileau weet hem
goeden raad te geven. Hij werkt hard aan zijn stukken. De eerste beteekenen
niet veel. Maar Andromaque werd een kunstwerk ; en met dit begint zijn roem.
De stoerestukken van Corneille raakten verouderd. Het nieuwe geslacht vroeg om
iets antlers. Men heeft later gezegd, dat Corneille de menschen had geteekend
zooals zij moesten zijn, Racine zooals zij waren. Maar men vergat, dat Corneille's
tiidgenooten het heldhaftige, absolute, wilskrachtige hadden, dat hij teekende. Het
was . Frankrijk geweest als in zonnig koud voorjaarsweer, vol beloften voor de toekomst, maar scherp en guur. Nu was de Meidag gekomen, vol lentegeuren en vol.
lentezoelte. Daar w As iets bereikt. Er was geen worsteling meer : het koningschap
was absoluut ; en het straalde als een opgaande zon in de persoonlijkheid van den
bevalligen, decorum bewusten jongen koning. Door hem en om hem werd het
paleis te Versailles gebouwd. Duizenden werklieden hadden er aan gearbeid,
kunstenaars hadden er hun grootsche ontwerpen voor gemaakt. Het vernief zich
in de tuinen als een tooverslot, waaraan niets ontbreekt en waaraan iedere lijn
schoonheid van vormen wil vertolken. En in die tuinen ook iedere lijn, iedere
vijver, ieder beeld, samen vormend een geheel van zuivere verhoudingen. „De
schikking van den tuin van LenOtre", merkt Andre de Ridder op, „is dezelfde als
van een comedic van Moliere, een fabel van La Fontaine en een opera van Lully.
Hun werk is gefatsoeneerd als een mooie tuin met rechte paden, die men volgt
zonder vermoeienis en met overal zichtbaar een besnoeide natuur en een verlichte
menschelijkheid."
Hoe heeft de jonge dichter die vormenschoonheid bewonderd ! Hoe heeft hij
aan zijn verzen gesnoeid, gepolijst om die schoonheid in den bouw van zijn drama te
weerspiegelen, hoe heeft hij overwogen om de hartstochtsontroeringen van zijn
levende personen te uiten in harmonic met het klassiek schoone gebaar en de klassick schoone taal — zijn eigen hart levend in zijn stukken. Dit persoonlijke echter
werd hem verweten. „Racine maakt tragedies voor la Champmesle, (beroemde
tooneelspeelster) — zeide madame de Sevigne, — „het is niet voor de toekomstige
eeuwen." Maar hij kon niet anders. Hij was een onstuimig, licht bewogen mensch,
uiterst gevoelig, en in zijn onderwerpen geeft hij meest weer den innerlijken striid.
Hierin moest hij in conflikt komen met den klassieken vorm, want die oude vorm
was ontleend aan een tijd, toen de uiterlijke daad het voornaamste was. „De gebeurtenis,
heeft Mme. de Stael uitgelegd, „was Ales in de oudheid, het karakter neemt meer
plaats in, in den modernen tijd." — Hij heeft getracht dit conflikt op te heffen.
Heel zijn omgeving zocht eigenlijk naar die oplossing, want trachtte men niet eigen
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gevoelens, eigen strijd te uiten in aangewezen hoofsche vormen en in bewust bevallige gebaren ? Maar voor de kunst voelde men het als tweeledig.
Het was niet alleen door zijn eigen natuur dat Racine ertoe kwam de zielsontroeringen te schilderen, het was ook een gevolg van zijn opvoeding op PortRoyal, waar alles meewerkte om tot zelfkennis te komen, en waar het zuivermenschelijke werd erkend. In „Andromaque", als deze koningin weigert haar
overwinnaar te huwen, hoewel zij weet dat die weigering het leven van haar kind
kan kosten, wijst Pyrrhus haar op dat kind : ,,Mevrouw, wanneer gij het in uw
armen hebt, denk er dan aan het redden." Hier treedt het gewoon menschelijke
zoo naar voren. Dit was Port-Royal : de waarheid, de eenvoud. Maar Port-Royal
zocht niet naar schoone vormen ; neen, als in het paleis van Versailles de honderden
kaarsen zich weerkaatsten in de spiegels en de dansende paren bogen en zich wendden met voetgeschuifel op den gladden vloer ; als het maanlicht gleed over de witte
beelden in den droomstillen tuin, dan lag Port-Royal wel heel ver weg in zijn
vochtig dal tusschen de verwilderde bosschen, waar de solitaires op klompen hun.
tuinwerk verrichtten, waar de zusters in al die jaren onafgebroken haar dienst in
de kerk hadden waargenomen, in aanbidding neergeknield. Niet alleen veraf scheen
den dichter die omgeving, hij voelde zich er tegenover staan met lets vijandigs.Hij wist, dat zijn leermeesters betreurden, dat hij dat leven van tooneeldichter had
gekozen, en het prikkelde hem. In een geestig-bijtenden brief had hij hun erop
gewezen, hoe zij niets anders konden doen, dan bewijzen, dat de 5 stellingen niet
voorkwamen in Jansenius. zij hadden het al 20 jaar lang geprobeerd en zij
werden nog niet geloofd. Dachten zij heusch, dat men hen nu gelooven zou, als
zij beweerden, dat een romanschrijver en een tooneeldichter giftmengers waren,
niet voor de lichamen, maar voor de zielen ?
Gedurende acht jaar gaf hij drama na drama. Maar onder degenen bij wie hij
zich gevoegd had, onder degenen, die leefden in de schoonheidsomgeving van
Versailles, de toongevers op gebied van smaak, waren velen te klein van ziel om
zijn ontroering mee te voelen. Wangunst, nijd, schouderophalende kleinachting
vond hij onder hen. Na den meeslependen indruk, dien „Iphiginie" naliet, gespeeld
door la Champmest6 trachtte men dit stuk terug te dringen door een ander dat
hetzelfde onderwerp behandelde en dat met deze bedoeling door de dichters
Leclerc en Doras was vervaardigd. Iphigenie van Racine bleet gehandhaafd, maar
de spanning week niet. Hij behield al wankelende zijn plaats ; hield vol. Een
paar jaar later gaf hij Phedre. Heel zijn persoonlijkheid lag in dit stuk : de bewogenheid van zijn aard en zijn zienswijze over de zonde : de zienswijze van PortRoyal. Onder de harmonische taal trilde de hartstocht en de wanhoop om de overmacht van die hartstocht. Niet de vervolgde, die onschuldig sterft, is de rampzalige, maar de schuldige, die geen rust kan vinden. De zonde is veroordeeld,
de deugd wordt erkend.
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In spanning werd de eerste voorstelling verwacht. Daar was een groep uit de
hofkringen, die het wilde doen vallen.
In de eerste voorstellingen werd het uitgefloten.
Plotseling, daarna, verliet Racine alles. Hij keerde terug naar Port-Royal.
Men kende er Phedre. Men wist ook, hoe hij in zijn voorrede gewezen had op
het hoog zedelijke peil van dit onderwerp ; en hoe dit kon afschrikken van de
zonde. De solitaires hadden er een terugkeer in gevoeld en toen de dichter zelf
kwam, ontvingen zij hem als een berouwvollen verloren noon. Maar Phedre had
hen niet overtuigd, dat het tooneel recht van bestaan had voor een Christen ; de
geest van het tooneel stond teveel tegenover dien van Port-Royal, de Grieksche
tegenover den oud Christelijke. Blaise Pascal wetende hoe licht de geest der
menschen wordt afgeleid van het eenige vaste middenpunt, waarop hij steunen
moet, had gezegd, „dat al de groote afleidingen gevaarlijk zijn voor het Christelijk
leven, maar onder al die afleidingen, die de wereld heeft uitgedacht, is er geen
gevaarlijker dan de comedie. Deze geeft zulk een natuurlijke en zulk een teere
voorstelling der hartstochten, dat zij ze opwekt en geboren doet worden in ons hart".
Heel het bestaan der solitaires was erop gericht toe te nemen in heiligmaking,
strekkende naar het doel „of ik het ook grijpen mocht" ':en hoe konden zij het
dan goedkeuren, dat er op den weg van den menschelijken geest hinderpalen
werden genet, hartstochten werden opgewekt, die men bedwingen moest ? —
W As Racine teruggegaan als de verloren noon ? Deze vraag is moeilijk te beantwoorden. Hij was een uiterst gevoelig mensch. Veel later zou hij aan een van
zijn zoons schrijven, dat de minste critiek, hoe slecht deze ook mocht zijn, hem
altijd meer leed had gedaan dan al de lofuitingen hem genoegen hadden gegeven.
Wat moet het dan voor hem geweest zijn, Phedre te hooren uitfluiten, te weten,
dat hij omringd was van slechtbedoelende, uitlachende kennissen. In die wereld
van weelde en schoonheid stootte hij zich en hij had haar toch zijn hartstochtelijke
bewondering geschonken. Ontgoocheld, gegriefd verlangde hij naar den eenvoudigen
kring van Port-Royal, waar de onderlinge liefde brandde als een lamp in het heiligdom. Eenmaal daar voelt hij diep het onderscheid, en hij verwijt zichzelf, dat hij
de wereld heeft gediend. Hij wil zich voegen bij de strenge orde der Karthuizers.
Dit teekent wel zijn karakter, dat spoedig in uitersten viel. Maar zijn biechtvader
hield hem ervan terug. Hij bleef in de wereld en, tegelijk met Boileau geschiedschrijver van Lodewijk XIV geworden, vestigde hij zich te Parijs, gehuwd met
Catherine de Romanet, een meisje uit Amiens, dat een zeer strenge Catholieke
opvoeding had genoten. zij was een voorbeeld van huisvrouwelijke deugden, had
nooit van de meesterwerken van haar man gehoord, en leerde er zelfs nooit de
titels van kennen. Dit toont wel aan hoe Racine zelf geheel gebroken had met
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zijn vorig leven. — Het was lets, dat afgedaan was. Hij is geheel de zorgzame huisvader, die uiterst plichtmatig en met groote teederheid zijn kinderen opvoedt.
Uit zijn brieven spreekt veel nadenken. Daar is maar een brief aan zijn vrouw
bewaard gebleven. Hij had geen geheimen voor haar en om de vertrouwelijke
mededeelingen zijn de andere vernietigd geworden. Aan het hof, waar hij veel
verkeerde, is hij „fin, spirituel, plein de tact." Hij is een puritein met hoffelijke
Fransche manieren, met welwillende geestige opmerkingen. Hij vergezelt den
koning op zijn krijgstochten, woont de belegeringen van verschillende steden bij,
beschrijft de schitterend kleurige parades. Hij ziet als kunstenaar den glans van
dit Ales. Maar hij heeft ook oog voor den enkeling onder de soldaten, voor hetgeen
zij persoonlijk ondervinden. Dit was ook de richting van Port-Royal, de richting
die hem vroeger deed dichten over het zwoegende yolk, dat de paleizen bouwde.
Hij was overtuigd Jansenist.
Nadat hij twaalf jaar lang gezwegen had als dramaschrijver, ontwierp hij weer
een tooneelstuk terwille van de leerlingen van de beroemde meisjesschool St. Cyr,
die door Mme. de Maintenon was gesticht en under haar oppertoezicht stond. De
dochters van den verarmden landadel moesten er tot degelijke, flinke, nadenkende
vrouwen opgevoed worden, die de moeilijkheden van een huishouden aandurfden,
maar ook haar geest moest beschaafd worden en haar smaak ontwikkeld. Om haar
de schoonheden van de Fransche taal te doen gevoelen en tevens om haar slechte
provinciaalsche uitspraak of te leeren, moesten zij geheele gedichten van de beste
dichters declameeren, maar van die gedichten zou niet altijd een goeden invloed
uitgaan op die jonge gemoederen ; en het was daarom dat Mme. de Maintenon
Racine verzocht een tooneelstuk voor haar leerlingen te maken. Hij koos als
onderwerp „Esther" ; een onderwerp uit het Oude Testament scheen hem het geschiktst. Het werd opgevoerd in costuum voor het hof. Madame de Sevigne, die
voor een der opvoeringen was uitgenoodigd, schreef ervan : „Le roi l'a trouvee
admirable. M. le Prince a pleuri. Racine n'a rien fait de plus beau ni de plus
touchant. Il y a une priere d' Esther pour Assuerus qui enleve."
Daarna gaf hij Athalie voor hetzelfde doel. Maar het bleef in de schaduw.
Madame de Maintenon had opgemerkt, dat het costumeeren, het opvoeren voor
de hofkringen een verslappenden, in ijdelheid opgaanden invloed op de meisjes
had gehad ; en zij schafte dit af. Athalie werd in kleinen kring en zonder costuums
gespeeld. Pas vijf en twintig jaar later zou men tot de ontdekking komen, dat men
hierin een meesterstuk van Racine bezat.
Hij had zich hierin geheel gegeven : zijn Jansenisme en zijn gevoel voor het
Grieksche, de twee tegenstellingen die in zijn leven worstelden. Heeft hij ze in dit
stuk opgelost ? Hij gebruikte een Grieksche inkleeding en brengt de eenheid van tijd,
plaats en actie tot zulk een volkomenheid, dat ze als een noodzakelijkheid aandoet,
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niet als een belemmering. De geest is Oud-Testamentisch, het geheel dichterlijk
gezien. Tegenover de sombere, onrustige, heerschzuchtige koningin, onder de
bewaking van den strengen priester, die onverbiddelijk voelt de rekenschap die
God vraagt en de vergelding die niet uit k an blijven, den priester, die daarom ook
niet aarzelen zal den doodslag op de koningin te bevelen, in die groote plechtige
tempel, waar telkens de bloedige offers worden gebracht, klinken zuiver op de
jonge stemmen van het koor, soms gezamenlijk, soms een klare stem de anderen
beantwoordend. Zij geven weer de hoogere gedachten, die achter het dramatische
liggen : de klacht over Jerusalem, het vertrouwen in God, de eeuwige gerechtigheid.Het was ook een politiek stuk. Teveel had de dichter over het absolute koningschap in tegenstelling met het yolk nagedacht om niet doordrongen te zijn van de
plichten, die het meebracht — en als een ernstige vermaning klinken de woorden dat
de goede koning altiid Gods voorschriften en zijn streng oordeel voor oogen heeft,
en dat hij zijn broeders niet met onrechtvaardige lasten verdrukt. Bijna als een
dreiging eindigt het stuk : „ . .N' oubliez jamais, Que les roil dans le ciel ont un
juge severe." —
Saint Simon heeft we! van hem gezegd, dat hij taktvol was, maar ten slotte
moest toch zijn richting botsen met de gevoelens van den koning. Ze waren te
verschillend. Met vurige aanhankelijkheid had hij den vorst gediend ; het baatte
niet. Deze wantrouwde hem, beschouwde zijn Jansenisme als ketterij, was gekrenkt, dat hij niet in alles was de bewonderende dienaar. Er ontstond een
verkoeling. Racine leed er bitter onder. Men zegt, dat het zijn dood verhaast heeft.
Hij stied 59 jaar oud zijnde in 1699, na een pijnlijke ziekte met christelijk geduld
en vertrouwen gedragen.
Bewust heeft Port-Royal niets voor de kunst gedaan, integendeel — ook niet voor
de literatuur, Zij vonden het lerzorgen van den stijl lets voor de academiciens.
Voor hen, die de waarheid verdedigden, was alleen noodig, dat er niets stuitends
was in hun stijl. Waneer zij hun leerlingen zoo uitmuntend onderwezen in andere
talent dan was dat niet uit schoonheidsverheerlijking, maar omdat ook deze arbeid
grondig moest geschieden. Jets, dat half was, had geen waarde. zij zouden niets
om het uiterlijke doen : alleen om de innerlijke waarheid. Vandaar dat hun eigen
levens als een gedicht zijn en dat onder de ingeving van hun diep gevoel woorden
zijn gesproken en daden verricht, die als kunstwerken spreken. Zij hebben ook
het schoone gebaar, juist door hun onbewustheid. Toen na den dood van Richelieu
de invrijheidstelling van St. Cyran werd tegemoet gezien, waren de zusters van
Port-Royal hier dag en nacht van vervuld, twee maanden lang. Op zekeren dag
bereikt het bericht van zijn vrijspraak de abdis. Zij haast zich naar de zaal, waar de
zusters vereenigd zijn. Het is het uur dat stilte geboden is. Zij verbreekt dit zwijgen
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niet. Zonder een woord te uiten staat zij in haar midden, aller oogen zien naar haar
en met een veelzeggend gebaar knoopt zij haar gordel los. Niemand antwoordt, maar
zij begrijpen haar alien — en een vreugdevolle ontroering gaat door die zwijgende
schare.
In een gebarenspel zou deze geste tot een kunstuiting zijn gerekend : zoo vormt
ze het middenpunt van aller verwachting, zoo beheerscht en tevens zoo sprekend
is dit gebaar.
Deed Port-Royal niets bewust voor de kunst, onbewust heeft het groote betekenis
gehad voor de kunstenaars onder zijn aanhangers, juist door het sobere, het ware,
het altiid teruggaan tot de groote lijnen van het leven. Het moet het gevoel voor
de zuiverheid in lijn en vorm bij hen verhoogd hebben, en hen bewaard hebben
voor valsche rhetoriek. zij hebben alles gezocht in de persoonlijkheid zelf. St.
Cyran beweerde zelfs, dat als een schrijver schreef er een zekere invloed van zijn
geest en zijn hart uitging op het geschrevene, ook buiten het onderwerp om. Het
zal in het werk gevoeld worden en „als het iets verkeerds is, zal het als een worm
knagen aan het hart der lezers tot aan het einde der wereld." —
Het was een omschrijving niet alleen van : „le style, c'est l'homme, het was
het aanvoelen van het onderbewuste.
Al die denkbeelden van Port-Royal vormen een grond waaruit de kunst bloeien
kan, maar een zeer persoonlijke kunst, zooals bij Pascal.
Racine heeft getracht het persoonlijke van Port-Royal in algemeen erkende
schoonheidsvormen weer te geven. Heeft hij daardoor een op zichzelf staande kunst
geschapen, zooals de kunst der Renaissance, die een herleving was van de antieke,
maar iets op zichzelf geworden is ? Wellicht stond de geest der renaissance dichter bij
die der antieke, want in Athalie, zoo schoon van vorm, zoo dichterlijk van opvatting, staan geest en vorm toch in uitersten tegenover elkander, behalve in de
koren, waarin wij herinnerd worden aan de beurtzangen in de Psalmen. Wij moeten
onze verbeelding dwingen om onder de regelmatige statige versmaat de stemming
te voelen van de sombere hartstochten. zou het niet aangrijpender zijn geweest
als in een eigen taal die Oostersche naturen zich hadden geuit ? Maar Racine kon
niet anders. Het Grieksche was zijn vorm. — 't Was ook de opvatting van zijn dagen.
Veel later zou Mme. de Stael de opmerking maken, dat de dichtkunst der antieken zuiverder is als kunst dan het persoonlijke der romantiek. „Maar wij hebben
niet de keus tusschen de klassieke dichtkunst en de romantische dichtkunst, maar
de keus tusschen het imiteeren der klassieken en de inspiratie der romantiek". zij
voelde, dat de christelijke geest, die den mensch terug doet gaan tot zichzelf, die
van inkeer en berouw spreekt, een andere uiting noodig had dan de geest der
ouden, die den hartstocht en de smart van den enkeling zagen als een algemeen
menschelijke ontroering en die ontroering als het tragische sublimeerden en hiervoor
een schooners vorm zochten.

RACINE EN PORT-ROYAL

257

Als de Port-Royalisten niet vervolgd waren geworden en zij hadden zich op meer
levensterreinen kunnen uiten, dan hadden zij als zij een kunstrichting hadden
beleden) zeker de romantiek aangehangen, niet om het fantastische, maar om het
persoonlijke.
Maar Port-Royal bleef niet bestaan. Nog gedurende het leven van Lodewijk XIV
werd de orde ontbonden, de nonnen naar andere kloosters vervoerd, de solitaires
vervolgd. In 1711 werd de oude Abdij verwoest. — De paedagogische denkbeelden
van die groote opvoeders en opvoedsters der Fransche jeugd leefden voort in
andere kloosterscholen, maar een bepaald middenpunt voor hun ideeen hadden
de Jansenisten in Frankrijk niet meer. Zoo hebben zij zich niet kunnen uiten op
menig terrein, dus ook niet op kunstgebied. Maar zouden zij ooit hierin een richting hebben willen aangeven ? zij hadden geen behoefte aan kunstvormen. Voor
hen bestond alleen de waarheid, en om deze weer to geven, de logische redeneering.

GERT-JAN
DOOR

G. M. NIJDEKEN.

- Ergens in de Achterhoeksche eenzaamheid woonden Gert-Jan en zijn vrouw.
— Hun huiske was eenvoudig, laag bij den grond.
— Het stroodak, met mos begroeid, hing laag af, zoodat men met de hand ver
op 't dak kon reiken. 't Had alle kleuren tusschen geel en zwart.
- Toen het stroo, eens, frisch-geel glimmerde in de zonneschijn, leek heel het
huisje er nieuw door. Nu was het oud, omdat het stroo zoo'n oude kleur had.
— Het glas der negen ruitjes in 't groote raam scheen van oudte vergroend. De
avondzon kon er haar fijnen glimlach niet meer zoo vol in spiegelen van ver over de
wijde heide. En wie, om de avondlanden in zachten gloed te zien, op den heiweg
stond, zag de mooie, roode zonneglans wat verdofd terug gekaatst. Die ruiten waren
als de matte oogen van een af mensch.
— Nu leek de zwartgroene deur haar glans verloren, eer bevuild dan beverfdy
en in het vierkante gootraampje was een gebarsten en een kapotte ruit, die om regen
en wind buiten te houden, een prop papier in het gat had.
— De palen van de varkensloop waren rot, en schuin gevallen, en de oude beuk
bij de doorgang in de beukhaag was scheef gegroeid, vol wratten.
Haast altijd was 't stil om die eenzame woning.
- 't Meeste geluid kwam van den wind als hij door de dorre bruine bladeren
aan den beukheg ritselde, of van den kettinghond, als hij zijn verveling eens uitblafte en de magere koe, die soms haar eenzaam - zijn rauwloeiend klaagde.
- Gert-Jan ging stil zijn grove werk doen, en woordloos molk 't wijfke de koe.
- Stil dronken ze hun koffie en aten hun maal. Even schaarsch als hun geld was
hun praten, en rustig als de hei was hun doen.
- Ze leefden hun dagen af zonder pleizier, met hun ongezegd verdriet in 't hart.
- Toen Gert-Jan, jong nog, zelf had gebouwd aan dit huiske, zoo ver van 't dorp,
als verloren door de menschen, in 't beste stuk hei, dat hij ervoor had kunnen vinden,
was hij blij geweest. Niet uitbundig, niet uitgelaten Een stille blijheid doorglom.

GERT-JAN

259

hem. „'n Eigen huis, 'n eigen vrouw, 'n eigen keujen, 1) en later . ... later . . . . meer."
— Grond was hier zoover hij maar zag. Werken zou 't wezen in die grove hei,
in 't gele zand. Maar probeeren wilde hij 't.
— Met z'n weinige, als knecht verdiende geld, zou hij werken, woekeren. En
als straks de akker hem brood gaf, zou hij hem dat in werkkracht dubbel teruggeven.
Maar vooraf moest alles Id.aar.
— z'n oog glinsterde bij het zwaarste, ongewone werk. En als z'n hamer timmerde,
tikte z'n harteklop mee — In de eenzaamheid was de vreugde den heelen dag zijn
praatgezellin.
— Toen hij, diepuitgegraven ander hei en zand weg, de leem had gevonden voor
z'n deel en om er z'n bouwland mede te mengen, had de kruiwagen zijn blijheid
uit moeten piepen, want zelf zweeg hij. Zwaar laadde hij de vracht, en met vasten
tred kruide hij 't Op, over de smalle schuinliggende plank. Gewerkt als een os had
hij, staag, zonder rusten, volhardend.
— Wat was 't mollig-dikke kereltje dankbaar geweest. En nog dien eigen avond,
moed' en wel, ging hij 't Hanne vertellen. — Hanne en hij zouden er moeten wonen.
— Heel secuur pleisterde hij z'n deel, liet 'm hard, in -hard worden, en stond
er tusschenbei naar te kijken, zoo als een schooljongen leunt over z'n hok met
jonge koniinties : Onbewust blij.
— Eindelijk lag er een varken, een blank klein ding nog, in 't hok op 't loof, 2) door
hem zelf onder gindsche boomen verzameld. Hij had zijn kruiwagen hoog-op gepakt.
Stokken langs de zij den gestoken, en bij armvollen tegelijk het bruine krakende
blad daar tusschen gedrukt. En nu lag onder het plaggen afdak, dat leunend hing
tegen den achtermuur, een heele voorraad strooisel. Soms ook had hij het ver weg
moeten halen, maar 't was hem niet te veel geweest. 't Was immers voor hen beiden.
— En eindelijk, in 't voorjaar, was hij met zijn Hanne in zijn eigen huisje, dronken
ze alleen samen hun koffie en aten hun aardappelmaal.
— Nu was 't nog zoo. Beter weer zoo. 't Was anders geweest.
— „Drikus" was het nooit uitgesproken woord, hun onzichtbaar portret aan de
wand, het eindpunt van hun beider eenzaam mijmeren.
— Een kleine kleuter had zijn kinderpraat uitgebabbeld, tegen de geit of 't varken.
Hij was ingegroeid in deze kolonie van hard werken. Hij had behoord bij deze
menschen, bij dit huis, dit vee, deze heide.
— Hij was opgegroeid, en vol trotsch leerde hij Al aan : Ze zagen het verheugd.
— 't Kind werd een kerel sterk, forsch. Ze zagen het, en ze groeiden zelf haast
mee. Ze genoten van hem te zien, al zeiden ze het ook nimmer.
— Zoo goed ging alles toen ! Werken kon hij. Krachtig en fier, grooter dan zijn
1) Jong varken.
2) Boombladeren.

260

GERT-JAN

vader, spitte hij als de beste. Z'n stalen arbeid, die dag bij dag zich meten wilde,
woelde in den grond, vergrootte de akkers, kruide de zware mestvrachten waar
ze hoorden. De jongen werkte mee, en Gert-Jan scheen verjongd.
— En met vreugd in 't hart ging Gert-Jan 's avonds naar z'n huis, dat daar in
den groenen krans wei lag als zijn tempel. De blauwe rook kringelde als een offerdamp uit den wijd-open schoorsteen. Dankbaar zag hij het zoo, en onbewust
dankte alles in hem mee.
— Dan was 't stil geweest tusschen hem en den jongen, die met het gereedschap
op den schouder achter hem liep, als een hond bij zijn baas.
— Ze hoorden de koe loeien, die Hanne uit het weike den stal indreef.
— En de zomeravond omsluierde het alles met zijn witgeranden zijden schemer. —
— . . . . Toen was Drikus ziek geworden. In Bens hard ziek. Ze hadden hem wat
huismiddeltjes ingegeven, flink warm in bed gestopt, en snel was hij gestorven . . .. -- Gebraken was 't gave geluk van deze eenvoudigen. En met hun jongen brachten
ze hun levensdoel uit hun woning.
— Dat was de groote leegheid in 't leven.
Dat was hun hartewondeplek.
— Namen van Liefde, of liefhebben hadden ze nooit tegen elkaar of tegen hun
jongen genoemd. Dat leek hun zoo gik. Het vruchtbeginsel van zijn zielebloem
legt de Saks niet zoo maar te kijk. Dat groeit verborgen, maar geeft levenskracht
en levensdoel aan alle uitingen van zijn ziel. „Hou je van ons ?" was nooit aan
Drikus gevraagd, ze waren verzekerd van het aldoor groeiende liefdegeheim, dat
in 's harten diepste genegenheid verstolen lag.
— Maar nu hun jongen was weggevallen, leek hun leven dor te worden.
— Ze droegen 't. Zij weende niet. Hij mokte niet. Scheen er wel iets gebeurd ?
— Als was hij weg — onder dienst, — op verre reis — zoo leek 't naar buiten.
— Maar door hun massaal verdriet, dat ze niet uitzeiden, noch in alleen zijn stil
uitschreiden, doch dat ze ieder in hun eigen hart als iets heiligs bewaarden, door
dat eene zelfde verdriet groeiden ze nog meer tot elkaar.
— Zonder 't te weten stutten ze, den een den ander, als twee planken, wier boveneinden tegen een zijn genet. Ze vergroeiden in elkaar als de boomen van een dicht
bosch, die, vallende, in elkaars takken blijven rusten.
— En toch schenen Drikus en hun feed nooit bestaan te hebben.
—.. .. Aileen op den schoorsteenhoek lag, als van ouds, zijn pijpstompje.
— Als 's Zondagsmorgens de dorpstoren, zijn door de verte verzwakte negenuur-luiden, over de heide uitbomde, stapten ze hun deur uit.
— De hond aan de ketting schoot even uit den ton bij de deur, als om zorg en
toezicht over te nemen.
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— Samen liepen ze het huis nog eens om, streelden, 's zomers, soms even den
stoffigen, kortbehaarden koeienkop. „Kom, wie goan !" zei Gert-Jan.
— En achter elkander gingen ze. Hij, het zijden petje, dat de heele week, in een,
roodbonten zakdoek geknoopt, bij hun linnengoed lag, op zijn grijsgeworden k op
Zijn vergroind zwarte trouwpak, afgezet met zwart gebleven tresband, strakte om
zijn lijf.
- Zij, het kerkboek stijf met den linkerarm tegen zich aangedrukt, den bonten
omslagdoek over den schouder en de zelfopgemaakte witte muts over het kortgeknipt haar.
— En zwijgend ging het voort, langs hun pad naar den hei-weg, en langs dien,
aldoor achter elkaar, kwamen ze bij den grindweg, waarlangs soms auto's snorden
of menschen liepen, die zij niet kenden.
- Hij ging terstond op den rechterberm, zij links loopen. De breede weg lag
tusschen hen.
— Zoo hadden ze het altijd gedaan. Zoo zouden ze het blijven doen. Samen ter
kerk, en samen zwijgen
- Als twee elkander vreemden, gingen ze naar het dorp.
— Of ze ruzie hadden, zoover uiteen bereikten ze de kerk. —
....En na de preek weer zoo huis-toe.
....„'n Angank" hadden ze niet meer. Wel, toen Drikus nog mee ging. Dan
dronken ze koffie bij Jan de Mulder. Dat was geweest. Nu kwamen ze alleen maar
in 't dorp voor kerk en merk.1)
- Eenzelvig werden ze, maar ze wisten 't niet.
— Zoo kwam de tijd dat ze beiden oud werden. Dat alles aan hen en van hen
versleten en oud raakte. Ze hadden geen Drikus, die hun to zware werk kon overnemen, die kon werken tegen verval. 0, 't werken, 't aldoor werken, werd hen zoo
zwaar, al moeilijker. En jaar op jaar verkleinde het bouwland. 't Deed hen piin.
Maar ze zeiden niets er over, en dachten enkel : „Zoo gaat 't als je oud wordt,
en alleen overblijft."
— Tot op een morgen Gert-Jan niet meer kon. In de benauwde bedstee lagen
de beide oudjes.
- Hij voelde dat hij afgeleefd was, — uitgeleefd.
Hanne kwam met moeite overend.
Ze schoof haar voeten, waar de kousen nog aan waren, in de voor de bedstee
staande klompen.
- Ze scharrelde in de halfdonkere keuken en keek naar buiten, maar zag niets
dan koude, witte herfstmist.
1) Markt.
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— Den beukenboom bij den haagdoorgang kon ze juist zien.
— Roodbruih vielen de doode bladeren als droeve najaarsteekens op den kil
natten grond.
— Dikke mist hing als een nat -wollen deken om heel de omgeving en parelde
de vallende blaadjes vochtig als betraande hij ze stuk voor stuk om hun val.
- Zijn koud beulenwerk verrichtend met versnellenden haast, wilde hij zoo
medelijden toonen, door van alle vallenden, alle versiagenen, een beweend lichaam
ter vertering te doen nederdalen.
— In den hoek van het raamkozijn hing een spinneweb groot, kromgebogen
als zwanger van water, duidelijk zichtbaar.
— Maar Hanne zag de schoonheid van haar kleine wereld niet.
— Ze rale. Op den haard lagen de resten van het vroolijk vuur van gisteravond.
Zwart van koude lagen daar de half verkoolde takken. Hanne verschikte wat,schepte
uit het midden wat asch weg en maakte met 'n handvol dennenaalden, bruin-droog,
een knetterende vlam, en de zwarte stompjes zetten hun onderbroken zelfvernietiging
gretig voort.
— De zwart berookte ketel hing aan de lange ketting. Voorzichtig, om haar wit
slaapjak deed ze wat water erin. Dan, wat dikkere takken werden bij in de vlammen
geschoven. Rook walmde omhoog, en om' den ketel likte de grauwe \dam.
- Hanne ging naar de bedstee terug, nam 'r kleeren van 't voeteind, en begon
om Gert-Jan.
zacht
zich te kleeden,
— Maar Gert-Jan hoorde haar niet. De dommel hield gedachten vast. En
men, wat later, de versche-koffiereuk alle andere, oude geurtjes verdrong, snoof
hij er niet behaaglijk naar, als anders.
— Een zorg rimpel kwam bij de vele ingekerfde op Hanne's gelaat, toen ze dat
merkte. „Wat mankeerde 'm now ?" Maar ze zei niets.
- Toen ze met een bakje koffie bij 'm kwam, zag ze 'm roerloos liggen
Ze riep z'n naam. Hij hoorde 't niet.
— „Zou ie ?"
Ze stootte 'm aan : „Gert-Jan, koffie !" Hij voelde het niet.
— Toen, haastig, zette ze haar koffie neer. Een weinig er van stortte op de kleurlooze tafel.
— En met haar grove werkhanden betastte ze haar man, trok hem wat 6m, en
snikte eindelijk rauw : „Dood !"
— Toen ging ze zitten bij de ruwe tafel en d'r hoofd ondersteunende, weende
ze voor 't eerst in haar trouwen.
Weende ze . .
. .In de stal loeide 't magere koetje om uitgelaten te worden.. . .
Zomer '25.
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Ama Christum et fac quod vis.
Augustinus.
De vrije en lenige, de krachtige en stuwende beweging, welke de moderne
Roomsch-Katholieke dichtkunst kenmerkt, is een verblijdend verschijnsel van groote
vaderlandsche beteekenis. Ons scherp-uitgesproken Christelijk-nationale karakter,
ontstaan en gevormd als een 6enheid van tegendeelen, ondanks den geloofsstrijd
van voorbije eeuwen, — ons nationaal karakter heeft zich verdiept door de geestelijke waarden, welke Roomsch en On-roomsch tezamen genoten gedurende een
lange reeks van geslachten. Vooral bleef de buigzame taal onzer lage landen, die
Loch mede gevormd is onder invloed van den niet-christelijken Hooft, van
den protestantschen en van den roomschen Vondel, — het element onzer kultuur,
dat alien die haar spraken, noopte tot de gevoelens van saamhoorigheid, welke
laatste bij hooge gelegenheden ook werd erkend.
Zulk een gelegenheid worde bier geschapen, in het voile daglicht der roomsche
poezie, gedurende de laatste decennien ontloken. In enge verbinding zal deze ons
brengen ook met de geloofsleer dier kerk, welke den Roomschen dichter veelal de
stof voor zijne zangen levert. Immers juist zij is hem boven al het andere verheven
en zijn kunstenaarsdrang zal hem dus ook tot haar het oog doen opslaan. En dan
rijst voor ons Protestanten de vraag, in hoeverre wij ons in dien sfeer kunnen en
mogen inleven ? Tot op zekere hoogte zijn wij met deze vraag vertrouwd : wij
wenden ons niet af, waar het „Gloria in excelsis Deo" der Gregoriaansche muziek
wijdingsvol gezongen wordt, — waar een Rafael, een Botticelli, hun heerlijke
Madonna's schilderden, — wanner de zachtvloeiende taaimuziek der hymne
„Stabat mater dolorosa" of der middelnederlandsche Beatrijs-sproke te genieten
valt. Ook van de hedendaagsche roomsche geloofs-poezie ligt een groot deel helder
en open klaar, Wie zal bijvoorbeeld de vrome stilte niet meegevoelen van de volgende
Kruismeditatie van Dom Gregorius de Wit O.S.B. 1) :
1) ,,Zielegang". Bij „De Vlaamsche Boekenhalle" te Leuven, 1922.
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Hij king aan 't kruis ;
Ze zag Hem aan ;
Hij was zoo hoog gehangen . . . .
Zij feed zoo wreed ;
Hij zag Haar staan
en werd van smert bevangen . . . .
Ze riep tot Hem ;
Hij hoorde nog
haar snikken en haar klagen ;
toen klonk Zijn stem :
„Och, kon ik toch
ook nog uw lijden dragen . . . . "

En naast Haar stood
ten anderen kant
de leerling, dien Hij minde :
Och, Moeder, geef
hem uwe hand,
Gij zult uw kind hervinden . . . .
en, gij, mijn leerling, wees haar kind
zoolang gij nog zult leven" —
Zoo heeft Hij ons
ten eind bemind,
en toen den geest gegeven."

Zulke poezie behoort in waarheid aan de geheele natie toe, in wier taal zij geschreven is. Vergeleken bij de muziek en de schilderkunst heeft woordkunst
toch reeds een veel minder wijden invloed-sfeer ; nauwere beperking mag deze
dan ook stellig niet worden opgelegd. Al zullen wij dan ook straks de bezwaren onder
het oog zien, welke ons van geestelijke Roomsch-Katholieke poezie verwijderd trachten
te houden — wij mogen van haar beoefenaars als van „onze Roomsche dichters" spreken. Geen schooner belofte van poezie kunnen zij ons meebrengen dan Felix Rutten's
Dichter Avondgang.
Stoor niet zijn avondgang, wanneer hij — te end'
Den dag, bij 't zonnezinken — heel alleen
Naar 't hooge hemelveld zijn stifle schre8n,
Naar 't stervend West zijn peinzende oogen wendt,
En — als de zon in wijde wolkentent,
Wegwijkend — in mystieke heerlijkheen
Van gouden dichterdroomen en gebein
Verzonken, de aarde ontzweeft en hare ellend.
Licht-englen treen uit d' avondglans hem tegen
Met bloemen — woorden die wij niet verstaan :
Zij zien de lucht vol rozen en you = regen. —
De zanger staart het wonder spraakloos aan
En keen.... En morgen zal die hemelzegen
Goudglanzend in zijn lied te bloeien staan.
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En, wanneer wij nu d6Ordringen in die poezie, — zal dan inderdaad die hemelzegen „goudglanzend in zijn lied te bloeien staan" ?
Wij willen die vraag beantwoorden door de beschouwing van drie rubrieken van
schakeerende letterkundige stoffen : algemeen-bijbelsche onderwerpen ; roomschverhalende poezie ; poezie over den roomschen eeredienst. Er is dus een stijging
in geloovig Roomschen zin, door drie phazen, in elke waarvan wij eenige gedichten
als voorbeelden zullen bespreken en geheel of gedeeltelijk afschrijven.
Aan deze beschouwing moeten voorafgaan eenige opmerkingen over de Roomsche
poezie der jongste dichters.
Ook bij de bestudeering van hun werk vragen wij ons of : welke waarde hebben
deze verzen voor ons, Prostestanten ? En wij gelooven, te mogen antwoorden :
geen enkele rechtstreeksche, ethische, of aesthetische waarde. Roekeloos verwerpen
de Jong-Roomschen — zoo goed als de dichters van het Getij en dergelijken, — alle
oude vormen der dichtkunst en vervreemden daardoor bij na ieder publiek van zich,
zelfs de bevolking der hoogste klassen van H.B.S. en gymnasia, gelijk ik, tot mijn
spijt, na vele proefnemingen moest constateeren. Mede-oorzaak hiervan is wellicht
de groote moeilijkheid, om den inhoud te begrijpen dier verzen, welker karakteristieke eigenschap door Bernard Verhoeven terecht aldus is geformuleerd : „ettelijke
wonderlijke associaties verhoogen (den) indruk van somber-verraadseld leven,
breiden het gewone geval uit door ruimte en tijd, geven aan het oogenblik een smack
van jaren levens."
Wij moeten erkennen, in de verzen der jaargangen 1925 van „Roeping" en „De
Gemeenschap" geenerlei schoonheid te hebben kunnen vinden : althans niet die
schoonheid, welke ontroert. Ons zijn de associatie's er inderdaad te zonderling
Wij willen volstaan met, ten bewijze hiervan en ten voorbeeld deter dichtkunst,
— als welker belangrijkste vertegenwoordigers door Piet Kerstens („De Katholieke
Literatuur sinds de Hervorming") worden genoemd Henri Bruning, A. Kuyle,
J. Engelman — te geven het gedicht „Gemeenschap der Heiligen", door Albert
Kuyle (uit : „Seinen").
De stad was een schitterend rad,
een tea-room met borne figuren.
De zilveren theepot :
spiegel van het intieme gezin.
Een meisje in de winkeldeur
haar adem was boekweitgeur
— verre horizon : halslijn —
en een blauwe kolk
haar kleed.
Een Juni-wolk
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als een kinderballon
die zoemend opging
en zich zelf aan de horizon verhing.
Helle seinlampen aan een brug,
en de daver der automobilen :
wij hebben heel den dag nog geen goed gedaan.
Durven we toch slapen gaan ?
Vanavond gaan we samen naar het lof
drie weesgegroetjes voor jou
en aan St. Jozef een tientje
hij helpt de man die onder de tram kwam.
(Die kan waar achtig voortaan voor me zorgen !)
dan is de dag nog goed !
* *

„De palmen 1) en de ceders van het Oosten ruizelen in het landschap der nieuwere
Roomsche kunst. In het Bijbeldrama treden ons voor oogen de bekende en geliefde
figuren uit de H. Schrift. Vondel's geest werd weer vaardig over onze kunstenaars.
De aangrijpende tragedie van het menschelijk geslacht in den paradijshof, waaruit
de cherub met het viammende zwaard onze stamouders verdreef na den zondenval ;
de wondere tooneelen in het paleis van koning Saul, wien David den boozen geest
bezwoer door zielsvollen harpeklank ; Golgotha, waar de donkere kruisen zich
afteekenden tegen de bliksemende lucht en de eindelijke verlossing voltrokken werd
voor het menschelijk geslacht door het offer van het Lam na eeuwen van pijnigend
wachten ; — is er mooier en verhevener stof denkbaar voor wie zich gewijd weet
tot kunstenaar ?"
Wil men de voile, dichterlijke bevestiging van dezen uitroep ? Dan hoore men
dezen aanhef van Alphons Laudy's breed opgezet gedicht : „De Paradijsvloek",
welks proloog aldus inzet, diep-bewust, niet (als sommige van Kloos' sonnetten)
van de hooge waarde des kunstenaars zelf, maar van die der bezongen stof :
Mijn Broeders,
Nu luistert naar het treurspel van de menschheid,
En wordt weer kind, en kent de zoete smachting
En zwerfdrift naar 't verloren Paradijs,
Waar eens de gansche menschheid kind geweest is.
Welk een diepe droefheid, welk een oplaaiend-felle smart in de volgende regels
') Citaa t van Dr. H. H. Knippenberg („De Maasbode")
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van dien proloog, door de scherpe tegenstelling tusschen eersten en tweeden regel,
— door de alliteratie, welke wij cursiveeren, — door de rekking in het woord
„doolt", — door den snel-rythmischen gang der laatste twee regels :
„Toen speelde Satans treurspel in de wereld,
Waar Jahwe enkel vreugde-spelen schiep.
Gelijk aan Jahwe wilde 't kleibeeld worden,
En zie, een barst — de slang — scheurde de schepping.
Sinds doolt op aard de koninklijke mensch
En roept zijn jammerkreten wijl hij lijdt
En sterft — een stuk gebarsten eeuwigheid 1"
Het hulpmiddel der vergehjking staat ons ten dienste, wanneer wij het kunstenaarschap willen peilen, waarmee de roomsche dichter A. van Delft in zijn treurspel
van „Davids strijd en overwinning" de bijbelsche personen voor ons doet opleven
in hun weemoed, hun smarten en begeerten en felle vreugden. In het zevende
tooneel geeft het eerste bedrijf van Is. Querido's „Saul en David" een lyrische
ontboezeming van Saul, welke overeenkomstigen inhoud heeft met van Delft's
dertiende tooneel van 't eerste bedrijf, zonder echter den warmen klank, den
harmonischen sfeer van laatstgenoemd stuk to bezitten. Men oordeele zelf, wanneer men eerst Querido, daarna den anderen dichter leze, en hoore :
QUERIDO.

SAUL (tot Jonathan verinnigd en zacht).
Roep hem, opdat zijn vlugge handen,
de tintelende snaren roere',
die lokkend zingen op zijn zoet bevel.
Het vlechtwerk van zijn speelsche klanken,
hangt om zijn harp als druivenranken
licht aan hunnen stok. — Hoe snel
bloeit toch zijn lied de snaren over ;
hoe zoet en brandend, als de bloesems
der amand'len op hun teng'ren stam.
VAN DELFT.

SAUL (verteederd).
Wet lieflijk, David, is op uwe tong
het lied van Jahve's lof, bekoorlijk en
zoet als de geur van zalven, uitgegoten
over de lokken van Jahve's verkoornen,
of druipend van de lippen der gewijden
des Heeren — David, o, mijn noon, verblijde
uw lied mijn troostelooze dagen, 't cither
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en snarenspel mijn slapelooze nachten
Want, David, och 't gekroonde hoofd is moe,
zoo moe. — Verzel mijn schreden als de schaduw,
die nimmer wijdt. Bij feest en spel zit gij
aan mijne rechterhand."....
Het verschil tusschen beide citaten zou men kunnen beschouwen als dat van
objectief en subjectief. Querido teekent, helder en klaar, wat hij in den geest ziet,
soms fraai beeldend als in den regel : „bloeit toch zijn lied de snaren over." Maar
hij „verinnigt" onze stemming niet en maakt ons hart niet „zacht", gelijk de
tooneel-aanwijzing voorschrijft. Van Delft daarentegen gevoelt diep Saul's „verteedering" in zijn eigen gemoed : dat bewijst de rythmische tang van Saul's woorden, welker verklanking een huiverend-zacht timbre van de stem vereischt.
Zoo verheft zich zijn taal tot hooge kunst.
Vele voorbeelden van dichterlijke parafrazeering der gewijde onderwerpen, wellswaar in het duitsch, doch welke dan toch het vermogen van dit genre toonen, vindt
men verzameld in een werkje van dr. Johannes Chrys. Gspann : „SchOnheit der
katholischen Weltanschauung" 1). Dit boek heeft tot hoofdstukken-titels de artikelen des geloofs, en wijdt aan elk hiervan een afzonderlijk hoofdstuk. Dichterlijk
van opvatting, mystiek van aanleg, weet de bekwame schrijver ons door de redelijkheid zijner uiteenzettingen voortdurend te boeien. Waar regelmatig, aan de
hand der geloofsartikelen, de kunst haar klanken doet hooren, geeft dit boek ook een
aardig inzicht, tot op welke hoogte de Roomsche poezie ons blijft treffen. Dat doet
zij niet meer, waar zij feitelijk-leerend optreedt, gelijk in dezen groet aan Maria,
de „allzeit Jungfrauliche" :
Du Rosenbliite, Lilienblatt,
Du Kiinigin in der hohen Stadt,
Wohin nie trat
Ein Weib, dir gleich, o Hehre !
Du Herzenslieb fur alles leid
Du Freud in herber Bitterkeit,
Dir sei geweiht,
Gesungen Lob und Ehre !

Lebendigen Gottes Zelle ward
Dein Leib der wonnigklare ;
Wie Sonnenstrahl sich offenbart
Durch Glas2), wies Gottes Gegenwart
Mehr siisz und tart,
In dir sich Christ, der wahre."

Men gevoelt het verschil in genre tusschen dit gedichtje en de boven geciteerde,
zooveel zuiverder lyrische Mater Dolorosa ; ook is 't niet het rustig-didactisch
element, dat men bij Nederlandsche Roomsche schrijvers vindt, doch — een be1) Verlagsanstalt Benziger & Co. A. G., Einsiedeln.
2) door 't glas gaat de zonnestraal zonder het te beschadigen : zoo de geboorte van Christus.
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wijs, dat ook de R. Katholieke kunst sterken invloed van haar nationaliteit ondergaan
— het meer opdringerig-duitsche. Hoezeer dit doordringt moge ook blijken uit de
volgende zinnen, ontleend aan het hoofdstuk „Ich glaube an die heilige, katholische
Kirche, Gemeinschaft der Heiligen", uit 't zelfde boek van Gspann :
„Und so erklaren wir Katholischen, von Stolz und Freude, der ganzen protestantischen Welt und alien ubrigen christlichen Kirchen und Kirchlein : Wollt ihr Jesum
Christum sehen ? Jesum Christum, unseren lieben Herrn, wie er wirklich ist ?
„Ihr ktinnt ihn, so wie er wirklich ist, nur in dem Leib lebend erblicken, der die
katholische Kirche heiszt. Das geschriebene Evangelium ist der Bericht Tuber ein
vergangenes Leben ; die Kirche ist das lebendige Evangelium und bezeugt
gegenwartiges Leben." — En dan het bom.bastische :
„Von dieser groszartiger Auffassung von der katholischen Kirche als den fortgesetzten Christus fallen jetzt schon gauze Stralenbiindel auf die Heiligkeit, Katholizittit, Unfehlbarkeit, Einheit, Apostolizitiit derselben" . . ..
Om de mentaliteit onzer Roomsche dichters duidelijker te gevoelen is 't van belang,
hun psyche te plaatsen tegen den achtergrond van den Roomschen buitenlander.
De nationale eenvoud, die de onzen kenmerkt, zal er te beter door spreken : iets
wat zeker gewenscht is, daar de buitenkant van Roomsch Katholieken eeredienst
en van Roomsch-maatschappelijk leven minder sober is dan deze beide cultuuruitingen in Protestantsche kringen. Eenvoud, ook waar zij krachtige stellingen op
vlijmende wijze zeggen. Mag ik een citaat stellen tegenover de duitsche aangehaalde
volzinnen ? ik kies dan een deel eener bijdrage van Jac. van Ginneken S. J. uit het
boek „De stad op den Berg, Rome door Roomschen" 1) : taal, die door haar fierheid,
kracht, en onderwerp aan een gemoderniseerden, gecatholiseerden Potgieter doet
denken ; taal, die geen gezwollenheid noodig acht om den gewenschten indruk
te maken.
„Dit moeten vooral zij bedenken, die in hun onkunde over alles wat Katholiek
is, vaak de schouders ophalen, en een handjevol verliberaalde Roomschen onder hun
kennissen, met de echte Katholieken verwarrend, het Katholicisme altijd zoo flauw
en zoetsappig vinden, nimmer eens flink doortastend, maar altijd schipperend en
plooibaar.
„Neen, in de principieele Nederlandsche Katholieken schuilt sinds eeuwen naast
die lammetjes-gedweeheid : een wondere levenskracht, en een kunnen, en een durf,
die ook bier te lande, in de „Paapsche stoutigheden" het passende spreekwoord heeft
gevonden.
„Neen, wat de wereld ook moge denken of wegduwen, het ware Evangelische
Christendom, gelijk het voortleeft in de vurige belijders der Katholieke kerk, is
1) Baarn, Hollandia-Drukkerij 1923.
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een leven van hoogspanning, vergeleken bij de laagspanning van de gewone devote
bevliegingen der moderne zachte geesten. En de ware apostelen van Jesus Christus
zijn dan ook altijd in leven en maatschappij monteurs van sterkstroom geweest.
En ook wij Nederlandsche Katholieken van heden, wij willen, wij mogen niet
werken in zwakstroom, wij kunnen niet liggen peuteren aan de dunne draadjes,
of de electrische schellen van het wereldsche eergevoel, voor een goedklinkenden
naam ; of liggen wiemelen aan de droge batterijtjes van het humanitaire deugdfatsoen. Neen, wij kennen alleen dynamo's met hooge voltage."
Zulke opmerkingen den partij- en geloofsgenooten niet alleen, maar ook den
tegenstanders en andersdenkenden openlijk te zeggen, verraadt moed ; 't in zulke
bewoordingen te kunnen doen getuigt van meesterschap over de taal en van een
aanleg, die den schrijver recht geeft op een plaats onder de woordkunstenaars onder
dagen. Maar ook waarschuwt joist een citaat als dit laatste, dat men zich de ideeele
Roomsch-Katholieke poezie ziet uitsluitend moet denken als een wiegeliedje van
Guido Gezelle, of een innig-zacht vooyzeken van Rene de Clercq. Men stelt het
„program voor de katholieke poezie" slechts ten deele, wanneer men het aldus
formuleert : „Gesundheit and Freudigkeit gegen blasierte Zerrissenheit, fraomme
Natur-wahrheit gegen gespreizte Liige, eine Poesie der Liebe gegen die Poesie
des Hasses". Overmaat van licht beschijnt hier ook de donkere plekken. Wie goed
luistert, verneemt niet alleen positieve klanken in dezen zin, maar wordt vooral
gegrepen door de onverzettelijkheid die eruit spreekt : het is de hooge spanning
van de positieve pool, welke zich bij mogelijk geworden contact gaat ontladen.
En van dien geest spreekt in verschillende landen de Roomsch Katholieke literatuur.
Wij zagen er iets van in het Nederlandsch en Duitsch, — niet minder duidelijk
spreken enkele korte hoofdstukken van Devas' „The key of the world's progress" 2),
welker titels zijn :
1) Eichendorff : Geschichte der poetischen Literatur Deutschlands, Sammlung KOsel, S. 537.
Geciteerd door Gerard Brom „De Stad op den Berg", p. 288.
2) Longmans, Green, and Co, 39 Paternoster Row, 1908, London. Wij willen hier ook even
onderstreepen, hoe volgens dezen R.K. schrijver, te denken valt over „The meaning of freedom
and its harmony with law." Wanneer wij dat hoofdstuk lezen, zijn wij, een pagina te voren,
hoopvol gestemd : niet weer, als in de tijden van Alva en van Lodewijk XIV, zullen wij voor
't alternatief gesteld worden : bekeering of de dood. Dit is „a Moslem not a Christian practice."
Veeleer zal, — en nu wordt de encycliek Immortale Dei van Leo XIII geciteerd, — „de Kerk
zorgdragen, dat niemand tegen zijn wil worde gedwongen om het Katholiek geloof te omhelzen ;
want niemand kan, zooals Augustinus ons wijselijk leert, gelooven tenzij hij bereid is te gelooven."
Onfeilbaar zij dit pauselijk woord, ons blijft de interpretatie : „Only let us understand what is
meant by conscience and what is meant by liberty." En nu komen we, langs vele omwegen, tot
het besef dat er terwille van de vrijheid, wetten moeten zijn ; dat de Engelsche wetgever den
vrouwenarbeid in de mijnen, dat de Duitsche wetgever de praktijken van gewetenlooze geldschieters heeft verboden. Dat dus ook, en vooral, „the rights of conscience can claim protection ;
and when men murmur against the Index, denounce the Inquisition .. . ., they forget that the
Church is primarly for the poor, the weak, the unlearned and the simple." Wij zagen reeds, dat
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The History of religious intolerance.
Weakness of the theory of toleration.
Change of circumstances but not of principles for the church.
Dit alles werd een gedeelte van onzen oogst, toen wij, — voor 't onderzoek over
„onze R. Katholieke dichters", — aanknoopingspunten trachtten te vinden tusschen
de eigenschappen van den Roomsch-Katholieken en den Protestantschen geest.
Gelijk men ziet, is het resultaat vaak negatief : wel blijkt de nederlandsche landsaard een eigen stempel te drukken op onze Roomsche kunst, doch daarnaast teekent
zich scherper of de saamhoorigheid der R. Katholieken in de verschillende landen. 1)
Dat blijkt wel uit de literatuur over dit onderwerp : al zijn niet alle werken geschreven
in even besliste taal als de boven-aangehaalde, hun conclusie's zijn toch in wezen
aan elkaar gelijk. Het spreekt trouwens vanzelf, dat men zich in beide kampen om
't centrum groepeert. Reeds in 1839 werd dit opgemerkt door den R. K. schrijver Dr.
Maier in diens „De Symboliek, of Verklaring der leerstellige strijdpunten tusschen
Catholijken en Protestanten volgens der zelver openbare symbolische geschriften"
(vert. Th. Brouwer, R'dam 1839). Dat boek heeft zijn ontstaan te danken aan 't
feit, dat „het oude orthodoxe Protestantismus herleeft ; onder de predikanten en
leeken treden wederom geleerde godgeleerden ten voorschijn. Gelijk men verwachten kon, stelden zij zich alras tegen de Catholijke Kerk in slagorde en streden
met alle hun ten dienste staande middelen. . . ."
Leo XIII geen alternatief wilde stellen. Maar : „to prevent this defenceless multitude from being
robbed of their supremest patrimony — what man with any soul of honour or sense of humanity
who would not draw his sword for their preservation ?"
1) En het durende verschil met ons, Protestanten. De overige genre's van kunst spreken hiervan
ook wel : geen fuga van Bach kan de roomsche mis doorklinken. Maar woordkunst spreekt nu
eenmaal meer tot het verstand dan tot het gemoed, en onze geest is weinig actief wanneer wij,
den schoonen vorm waardeerend, ons zetten tot het genieten van zuiver roomsche poèzie, gelijk
hier en daar in dit opstel aangehaald.

OVER HET OBJEKTIEVE IN DE
SCHOONHEID.
DOOR

E. G. VAN TEYLINGEN.

Hoe schoon moet ginder zijn, dat wij hier Schoonheid nommen
en dat maar eenen glim van d' Opperschoonheid heeft !
Gezelle.

De hier volgende gedachten zijn bedoeld als verklaring van en nadere toelichting
op eenige zinsneden uit het artikel over het wezen der christelijke literaire kritiek. 1)
In 't bizonder dan deze : „dat de schoonheid een gave is van God, die aan de
ziel der menschheid telkens weer ontbloeit en in voortgang rijpt en vrucht draagt"
en „het merk der gezuiverde schoonheid zal zij, d.i. de kritiek, 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," Immers is het den opmerkzamen lezer terstond duidelijk, dat achter deze
gedachten een beschouwing schuilt, die aan de schoonheid een zekere maat van
objektiviteit toekennen wil. Het is gewenscht de werkelijkheid van dit objektieve
in de schoonheid hier nader aan te toonen en te verdedigen, vooral waar m.i, een
christelijke schoonheidsbeschouwing onverbrekelijk met de erkenning ervan
verbonden is.
In het stellen van een christelijke schoonheidsbeschouwing ligt opgesloten, dat
velen deze objektiviteit miskennen door de schoonheid tot een eigenschap Of van
het objekt of van het subjekt te maken. De eerste is de empiristische beschouwing
van naturalisme en realisme, die tot schoonheid verheft wat wezenlijk niet anders
dan naakte feiten en zaken zijn ; die ten slotte het leven in bijna dierlijke burgerlijkheid of knusse huiselijkheid laat verzanden ; in welke laatste beklemming de kunst
in christelijke kringen ternauwernood aan den dood ontsnapt is. De 80er beweging,
bedoelend een nieuwe baan te breken, volgde niettemin, door haar angst voor dogma
en metafysika, een oud spoor. En zij stelde de eenheid van vorm en inhoud, om
1) Zie O.W. 4e Jaargang pag. 293-298.
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zich daardoor, naar achteraf gebleken is, des te gemakkelijker en ongemerkt van
den inhoud te kunnen ontdoen
Toch, enkelen doorzagen dit spel, scheidden zich of en volgden een eigen weg.
zij zijn het die de schoonheid zinrijker wilden verstaan, zich weer aansloten bij het
oorspronkelijke levende 80er individualisme en zich het recht verzekerden, om naar
eigen aanleg de schoonheid te beleven als aan eigen subjekt ontbloeiend ; en zich
openbarend, aan de teerste zielsgeheimen ontloken of van breedere menschelijkheid
doorzongen. Zoo is door Verwey, Scheltema en Coster, ieder op de hun eigen wijze,
de schoonheid als produkt of eigenschap van het individueele of algemeene subjekt
beleden, als zielskracht, „innerlijk licht, dat vanuit de ziel, door het medium der
vleeschelijke oogen, uitstraalt over de wereld." 1)
Beide beschouwingen brengen voor den christen hun bezwaren mee. Voert elk
objekt z'n eigen schoonheid alleen daarom dat het objekt is en zich aan de zinnelijke
waarneming opdringt, dan is een oordeel uitgesloten en past alleen eerbiedige
aanvaarding. Maar al wat menschelijk is moet zich ten slotte verzetten tegen een
houding als deze, die in volkomen passiviteit opgaat en de schoonheid maakt tot
een Godheid, een stralende demon, die oppermachtig over het leven heerscht.
Deze overgave verarmt en verzwakt op den duur alle schoonheidsopenbaring. Want
zij berooft haar, door haar absoluut te stellen, van de meest wezenlijke relaties,
die voorwaarden zijn van haar bloei, de relaties met God en met den mensch.
Is de schoonheid dan alleen door het subjekt te bepalen ? Ongetwijfeld is het
waar : „De schoonheid is niet van zielswaarden onafhankelijk. De schoonheid is
geen voorkeurlooze afbeelding." 2) Maar is ze dan enkel uiting van zielswaarde,
zielskracht, innerlijk licht ? Wie zal dan oordeelen en zal niet elk oordeel ten slotte
onrecht blijken ? Ook bier rijzen ernstige bezwaren dus. Bij de eerste beschouwing
blijkt Mies z'n waarde aan schoonheid te hebben, bij de tweede blijkt alleen de
zelfgevonden schoonheid van waarde te zijn. Er is geen maatstaf die toetst, geen
norm die richting wijst : het objektieve in de schoonheid wordt miskend.
Nu is een beschouwing, waarbij dit objektieve tot z'n recht komt, in haar praktische
beteekenis moeiliik uit te werken. Spreken we immers over schoonheid, dan raken
we aan een verschijningsvorm van de levende werkelijkheid ; en waar het leven
zich aan ons denken opdringt, of liever, waar ons innerlijkste wezen zich aan dat
leven bewust wordt, daar wordt niet een beschouwing gekonstrueerd, maar daar
wordt ze geboren en groeit ze uit tot een overtuiging, die zich in den aard der
eigen persoonlijkheid vast zet. M.a.w. spreekt een christen over schoonheid, dan
worden de normen voor zijn beschouwing niet aan het ongrijpbare en vervloeiende
wezen van zijn objekt ontleend, maar dan liggen die in het wezen van zijn christelijke persoonlijkheid, die met dat objekt in levend en dus kritisch verband staat,
1) Coster, Marginalia.
2) Coster, Verzameld Proza, pag, 167.
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besloten. En omdat nu de chr. persoonlijkheid juist in zOO ver lien naam draagt
en een levend subjekt is, als ze buigt voor de werkelijkheid van het objektief gegevene en geopenbaarde, clã arom bewijst ze beide : en de beteekenis, den aard
of, zoo ge wilt, „de smaak" van de eigen persoonlijkheid, en het niettemin waarlijk
objektieve in de schoonheid. Een nadere toelichting moge dit bewijzen.
De schoonheid is een gave van God. Ze ontvloeit aan God en heel de wereld,
de natuur en de menschheid staan van haar glans doorstraald, Want God is voor ons
naar den rijkdom van Zijn wezen de waarlijk Schoone, de Volheerlijke ; Hij draagt
in zich en werkt de schoonheid in den meest absoluten zin. Zijn woord is een
scheppen, Zijn daad een bouwen van schoonheid.
Deze volstrekte schoonheid heeft Hij in de schepping mee uitgestort. Maar ze
is door de breuk van onze zonde gescheurd en geschonden, ze zou vergaan zijn
als Zijn barmhartigheid ze niet had bewaard en gedragen. Natuur en menschheid
zijn zoo haar vertolkers „bij de gratie Gods" ; de natuur meer direkt en de
menschheid, waartoe deze beschouwing zich bepaalt, meer indirekt, daar het vermogen in haar is gelegd om de ontvangen scheppingskracht produktief te maken,
om te zetten in monumenten, die weer van den eeuwigen oorsprong getuigen.
Zoo blijkt alle schoonheid te zijn onthulling van een geheimenis, bloei van een
verborgen leven, zang van een verholen orkest, want geopenbaard door en uitgevloeid uit God. En andersom : het is God, die Zich in 't geheim der schoonheid
verhult, Wiens kracht zich in den bloei verbergt, Wiens stem zich in den zang verschuilt ; het is God, die in de schoonheid iets van Zijn wezen objektiveert, instraalt,
dwars door alle zondige tijdelijkheid en betrekkelijkheid been. Juist om deze laatste
oorzaak kan het wezen van de schoonheid, waarin zichtbaar wordt het spelen van
Gods Geest in den kosmos 1), niet anders dan als geheimenis verstaan worden.
Want hier raakt, buiten alle bizondere openbaring om, het eeuwige aan het tijdelijke, het absolute aan het betrekkelijke, het heilige aan het zondige : God aan den
mensch.
God raakt den mensch aan, inspireert hem, en de mensch brengt kunst voort ;
de kunst is de weg, waarlangs de schoonheid, aan de ziel der menschheid ontbloeid, in rijping en vrucht zich geeft. De schoonheid is er dus aan 't eindpunt
van den weg der kunst, waar zij uitvloeit over de wereld. In de kunst vindt dus
de schoonheid haar begrenzing. In de kunst omkleedt zich de goddelijke schoonheid met de gewaden van tijdelijkheid en betrekkelijkheid. In de kunst geeft de
schoonheid zich vrijwillig gevangen, omdat zij alleen door de kunst weer tot haar
Geyer keeren kan.
Volstrekt onjuist zou het zijn, wanneer men in deze vrijwillige ballingschap der
schoonheid alleen verarming zou gaan zien. Beter is het te spreken van verzachting,
1) De uitdrukking is van Dr. A. Kuyper.
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tempering. De eigen goddelijke schoonheid ware voor een mensch niet te dragen ;
daarom wordt zij als een geheim in de zielen der menschen uitgestort en keert zoo
in de kunst, begrensd, gevangen en dus verzacht, in de wereld terug, als een balling
die de verloren woonplaats zoekt.
Is zoo in 't algemeen de verhouding tusschen kunst en schoonheid, daarmee is
niet gezegd, dat deze gedachtengang zonder meer op alles wat wij kunst noemen
toegepast kan worden. Er is onder de kunstenaars een groote differentiatie, die
zich in hun kunst weerspiegelt. In de eerste plaats is er vooral verschil in de
middelen die zij gebruiken om zich te uiten ; maar dat is toch meer een kwestie
van studie en van eigen aanleg en ontwikkeling. Vooral echter komt dat verschil
daarin uit, dat elk zich weer anders tegenover den geestelijken zin der schoonheid
instelt. Of misschien nog beter : iedere kunstenaar heeft z'n eigen verhouding tot
God, die , of hij 't wil of niet, zijn kunst bepaalt. Interessant zou het zijn hier eens
dieper op in te gaan om de waarheid van deze veel bestreden stelling uitvoerig te
verdedigen. Het zou dan blijken — wat ik hier alleen noemen wil — dat geen kunstenaar „neutraal" is en dat er niet een zich, direkt of indirekt, over God heeft uitgesproken, wat zij alien eens doen, zonder te kiezen.
Genoeg toont dit alles aan, dat in de schoonheid twee elementen kunnen onderscheiden worden : het objektieve, goddelijke, geopenbaarde en het subjektieve,
menschelijke, tijdelijke. Men bedenke evenwel dat feitelijk deze twee elementen,
in elkaar overgaan, in elkaar grijpen, een eenheid vormen ; het is alleen een logische
onderscheiding.
De moeilijkheden beginnen nu te komen, wanneer men een konkreet geval te beoordeelen heeft. Daarom zullen we ons eerst rekenschap moeten geven van de
normen, die wij hebben aan te leggen. En zoo raken wij aan een van de moeilijkste
problemen, waarmee de geesten van dezen tijd worstelen. De groote vraag is ook
hier of normen objektief dan wei subjektief bestaan. M.a.w. zijn de normen objektief gegeven of schept de mensch ze uit zichzelf ? Men voelt dat de behandeling
van dit punt hier niet aan de orde kan komen. En met des te meer vrijmoedigheid
laat ik dit rusten, omdat het den christen al bij intultie duidelijk is, dat normen
voor het geestelijke leven of reeel, objektief bestaan, Of alleen in de verbeelding,
wat evenwel aan dat leven elke basis ontnemen zou. Schiep de mensch zich immers
zijn eigen normen, hij ware God gelijk en daartegen komt al het menschelijke in
ons in opstand.
Dit alles geldt zeer zeker vooral de religieus-ethische normen, maar niet minder
de aesthetische. Eenvoudig gezegd beteekent dit dat de mensch het niet aan zich
zelf, aan zijn autonome persoonlijkheid te danken heeft, als hij schoonheid ziet ;
maar aan de hem meegegeven, de hem ingeschapen aesthetische norm, waardoor
hij de schoonheid onmiddellijk als zoodanig herkent.
Daarmee is volstrekt niet bedoeld dat ieder mensch nu tot eenzelfde schoonheids-
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openbaring in eenzelfde verhouding staat. Want de normen voor de verschillende
geestelijke gebieden zijn bij ieder niet even sterk ontwikkeld. Het is juist zoo, dat
wie de objektiviteit van de normen en van de schoonheid vasthoudt, daarmee aan
de persoonlijkheid 't meest recht laat wedervaren, omdat hij de onmogelijkheid
inziet die persoonlijkheid te dwingen tot een houding, waartoe zij in haar wezen
nog niet gekomen is.
Wanneer wij nu onderzoek gaan doen naar den inhoud van deze norm, die het
schoone voor ons bepaalt en ons beveelt het te betrachten, dan schijnen wij geheel
vast te loopen. Wij weten niet meer dan dit : de schoonheid is een goddelijk geheim, dat jets van zijn wezen in menschelijkheid vertolkt ; en dit : de schoonheid
richt zich op de aanschouwing der ziel.
Toch is daarmee al veel gegeven. De ziel wil immers de waarheid en niet de
leugen. Haar aanschouwing verlangt de overeenstemming van inhoud en vorm ;
zij erkent alleen daar schoonheid, waar de verschijning der kunst als noodzaak gevoeld wordt. zij spreekt zich dus niet terstond over den vorm uit, integendeel laat
zij dien volkomen vrij, wits hij dan ook geheel aan den inhoud beantwoorde en
er de noodzakelijke volgroefing van zij. Dit is geen verstandelijke premisse, maar
eisch van de norm, die in de ziel, in de persoonlijkheid, als objektieve en bevelende
macht besloten is. De Unheid van vorm en inhoud is dus bij deze beschouwing
een van de voorwaarden die de schoonheid bepalen.
Is dit den van de voorwaarden, dan is daarmee alleen nog maar gekonstateerd,
dat er een beginsel der schoonheid is, zonder dat over haar hoedanigheid een uitspraak is gedaan. 't Was juist, gelijk al opgemerkt is, de fout der 80ers dat zij

hierbij bleven staan. Maar juist in den inhoud der kunst spreekt de mensch rich
uit. Daarin vindt zeer zeker de schoonheid haar grenzen, maar zooals de wijdheid
der zee door den horizont wordt geakcentueerd, zoo wordt de schoonheid, in de
grenzen der menschelijkheid gevangen en gegeven, daardoor des te meer in bewogenheid lichtend voor de schouwende ziel. De echte menschelijkheid is ook
goddelijk, waar zij nog steeds door den Schepper wordt gevoed.
De inhoud der kunst brengt ons dus onafwijsbaar tot de persoonlijkheid van
den kunstenaar. zijn we zoover gekomen, dan is onze aesthetische kritiek in eigenlijken zin ten einde. Maar daarmee is het onderzoek naar het objektieve element
in de schoonheid nog niet afgeloopen. De schoonheid is immers geen op-zichzelfstaand en voorbijgaand verschijnsel. ze is de Goddelijke glans, die over een
geestelijken inhoud gespreid ligt. Van dien geestelijken inhoud, van den scheppenden
mensch, is ze niet los te maken, al stijgt ze dikwijls boven hem uit.
De schoonheid vloeit uit God. Nu is dit juist het wezenlijke van alle goddeliike
gaven, dat de drang daarin werkt om weer tot den Geyer terug te keeren. Misschien
mag het ook zoo gezegd worden : alle waarden, die God het menschelijke leven geeft,
wijzen naar Hem weer heen. Zoo heeft ook echte schoonheid een zekere richting.
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Er is een spanning in om los te worden van zonde en tijd ; om in volstrektheid en
zuiverheid tot God weer op te klimmen, zooals in den balling het verlangen leeft
om uit te rusten in het vaderland. Dat is de bedoeling van de woorden, die ik
verklaren wilde en nu duidelijk zullen zijn, dat n.l. de gezuiverde schoonheid in
die kunst gevonden wordt, die van de aarde tot God is gekeerd, gelouterd in het
verstaan van haar roeping : alleen een belijdenis te zijn van wat uit God is en
de aarde beroert. In al wat schoon is, in al wat dcht menschelijk is, beweegt zich
het heimwee naar God, dat daarom aan hooge kunst dikwijls een belijdend, ja profetisch karakter verleent.
Maar des te scherper zal men nu weten, wat al eerder opgemerkt werd, dat dit
laatste kriterium voor het objektieve in de schoonheid ons heenwijst naar den
scheppenden mensch zelf. Ten slotte wordt door hem de richting van zijn kunst
bepaald. Laat hij zichzelf, zijn z.g. autonome persoonlijkheid, heerschen over zijn
kunst, haar schoonheid zal zeer betrekkelijk blijven, horizontaal, zonder perspektief.
Is hij daarentegen in de eenig-juiste verhouding tot God gekomen, die van 't geloof
en dus van de overgave, dan krijgt zijn kunst een richting, die haar schoonheid
boven de betrekkelijkheid verheft, een schoonheid, waarin het licht der eeuwigheid
breekt, spiegel van de heerlijkheid Gods.
Wie aan de absoluutheid van het Christendom vasthoudt, moet eens aan een
grens komen, waar hij de schoonheid een anderen weg ziet gaan, een ander karakter
ziet krijgen. Onjuist is het om te toepassing van deze beginselen te beschouwen
als het uitbrengen van ethische kritiek zonder meer. Ethische kritiek behelst eigenlijk niet anders dan het toetsen aan den wil van God over het zedelijke leven.
Maar wie bij zijn onderzoek naar de schoonheid in 't eind bij den mensch achter
het kunstwerk uitkomt, om van daar uit te beoordeelen of zijn kunst die spanning
bezit, die voorwaarde is voor haar hoogsten bloei ; wie dat doer, neemt de ethische
norm slechts zijdelings, hoewel volledig, in zijn beschouwing op, omdat hij reeds
tot een dieperen grond is afgedaald.
Dat een mensch in zijn kunst wel eens boven zichzelf uitkomt, een schoonheid
schept die hem zelf verbaast, het is niet te ontkennen ; integendeel is dat een
sterk bewijs voor het objektieve bestaan der schoonheid. Maar de schoonheid is
zoo nauw met den mensch-zelf in zijn nood en strijd en vreugde verbonden — ook
bij de uiterste hevigheid der inspiratie — dat ik gerechtigd meen te zijn hier
het laatste kriterium voor het objektieve in de schoonheid te vinden.
In dit alles zoeke men geen dogmatisch gedachtenspel. De schoonheid is ook voor
mii een te groote werkelijkheid, dan dat ik ze op deze wijze zou laten vervluchtigen. Maar mijn bedoeling is om ook door ernstige bezinning over den oorsprong en het bestaan der schoonheid, des te meer haar groote, haar goddelijke
waarde te doen uitkomen.
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Voor ieder die het objektieve in de schoonheid aanvaardt, heeft dit zeer belangrijke gevolgen in den — vergun mij het woord — dagelijkschen omgang ermee.
In de eerste plaats wordt men zoo verlost van een aestheticisme, dat niet anders
kan doers dan inbreuk maken op de eenheid van den menschelijken geest en op de
eenheid der goddelijke gaven. De schoonheid heeft zeer zeker een eigen bestaan,
maar in haar hoogsten vorm blijkt ze verwant aan de goedheid en de waarheid ;
en de aesthetische norm in den mensch bestaat niet zonder de ethische en logische,
krachtens het feit dat de mensch Gods gelijkenis draagt. Aan den mensch in den
kunstenaar en de menschelijkheid in het kunstwerk wedervaart zoo alle recht — het
kunstwerk, dat nu niet slechts een schoone schijn is, maar een organisms vol
sidderend leven.
Vervolgens kan alleen zoo elk kunstwerk op de juiste waarde geschat worden.
Bestaat de schoonheid ook objektief, dan dringt dat den beoordeelaar tot de grootste
voorzichtigheid. Een mistasting zou immers een aantasting kunnen zijn van een
goddelijke gave. Maar aan de andere zijde kan zoo alle onwaarachtigheid in de kunst
onverbiddelijk aan de kaak gesteld, als schending van de schoonheid, als jammerlijke
verkrachting der inspiratie.
Verder : alleen zoo krijgt ook het subjektieve in de schoonheid z'n eigen beteekenis.
De overdrijving ervan voert ongetwijfeld tot de reeds hiervoor genoemde fout ;
maar de onderschatting ervan doet onrecht aan de geaardheid van het individu.
't Is joist de pracht van den mensch, dat hij zijn eigen levensvorm heeft. En weet
hij Bien te geven in zijn kunst, dan doet het objektieve in de schoonheid dat
eigene des te meer bewogen zijn.
Ten slotte houdt het objektieve ook de belofte der volkomen schoonheid in zich.
De schoonheid bereikt steeds hooger vlucht, naar mate de mensch die haar voortbrengt meer naar God heen leeft in geestelijk-zedelijken zin. Christus is de
Hersteller aller dingen. Zijn Geest herschept den mensch, maar dan ook de wereld.
In Hem alleen is de mogelijkheid der volmaakte schoonheid. Hoe meer de mensch
van zonde en tijdelijkheid verlost wordt, hoe hooger de schoonheid stijgen zal. Dat
is in deze wereld nooit te bereiken, maar het objektieve, het goddelijk-geopenbaarde
van nu, wijst heen naar den tijd, wanneer God-Zelf verwerkelijken zal ten voile
wat wij nu nog slechts als Zijn geheim belijden kunnen.

GOUDEN TEUGELS 1)
DOOR

A. VAN HOOGSTRATEN-SCHOCH.

„Gouden Teugels" is meermalen genoemd een tegenhanger van „De Opstandigen"
van Jo van Ammers-Koller.
1k heb na lezing een enkel punt gevonden om deze twee werken met elkaar in
verband te brengen en bij elkaar te noemen.
Wanneer ik n.l. het derde deel van De Opstandigen goed begrijp, dan blijkt, dat
langzamerhand het ontzag en de verschuldigde eerbied voor de ouders opstandig
wordt afgeschud, maar ook, dat de ruim gevierde teugels den ouders ontglippen.
En in dit boek, Gouden Teugels, wordt verklaard, dat de bevrijde mannen en
vrouwen teugeloos zijn geworden, en dat de schrijfster daartegen een strijd aanbindt,
vrijwilligers oproept, en als in een belijdenis 't bekent : „Ik geloof in teugels ! maar
in gouden teugels !"
* *
*

Nog op een andere wijze is dit boek met dat van Jo van Ammers-Koller in verband gebracht.
De Standaard van 17 Juni j.l. schrijft : „Een naar onze meening literair zeer
zwak boek als „Opstandigen" wordt geprezen en verslonden, maar het veel hooger
staande boek van Mevr. v. Hoogstraten-Schoch „Gouden Teugels" ontving, wat
het kunstgehalte aangaat, een ook in onzen kring slechts matige waardeering."
Ik heb dit even ter sprake gebracht, omdat er in aangeduid artikel nog minder
prettige, en nog minder juiste opmerkingen over de christelijke kritiek worden
gemaakt, n.l. : „dat ten opzichte van de Christelijke literatuur (men) aanstonds
geneigd is tot afbraak en daartegenover staat een meermalen geheel ongemotiveerde
verheerlijking van de moderne literatuur. In het laatste geval verheerlijking, in het
eerste aftakeling."
Ik noemde dit een onjuiste opmerking, ik had ook oneerlijk kunnen zeggen. a
1) Uitgave van J. H. Kok, Kampen 1927.
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zal 't dan ook daarom niet weerleggen, ook al omdat wij ons gezag aan de Standaard
in dit opzicht mogen opzeggen.
Op literair gebied zijn de teugels aan de Standaard al lang uit de handen geglipt.
* *

*

Ik ga dan nu dat boek „Gouden Teugels" bespreken en vertrouw dat de
„correspondent" van de Standaard tevreden zal zijn.
De inhoud zal wel voor velen bekend zijn, het boek schijnt wel „te loopen".
Ik wil dan ook beginnen met de erkenning, dat ik dit boek buitengewoon sympathiek vind. Uit heel den inhoud straalt warmte, die daarom zoo weldadig aandoet
omdat het bedoelt een Christelijk werk te zijn. Dat sympathieke is een niet onbelangrijke deugd ; onze Christelijke boeken zijn op een paar uitzonderingen na, nu niet
als zoodanig aan te duiden. Het zekere, welbewuste is niet tastbaar, alleen in idealen
aangegeven. Nog eens met heel veel genoegen denk ik aan dit werk terug.
Maar ik wil nu m'n bezwaren naar voren brengen. En dat zijn er niet weinige.
* *
*
Ik wil volstaan met te wijzen op het groot aantal onwaarschijnlijkheden. Er ont-

staat geen conflict, sterker, er is bijna geen handeling, of het onwaarschijnlijke komt
zoo sterk naar voren dat ik bijna het predicaat „Christelijk" zou achterwege laten.
Ik heb zooveel plaatsen aangestreept, te veel om naar voren te brengen. Laat ik
daarom een tiental even toelichten die 't meest opvallend zijn.
Mevrouw Simsha van Werve is voor haar gezondheid drie jaar in Davos geweest
en keert volledig hersteld terug, met een brandend hart vol lief de verlangt ze naar
haar man en gezin. Zij heeft hoewel op een verren afstand met de haren meegeleefd.
Geregelde correspondentie met haar kinderen en trouw maandelijksch bezoek van haar
man hielden haar volledig op de hoogte van het leven thuis.
Onwaarschijnlijk is het dat Simsha bij thuiskomst niets, maar dan ook niets meer
van dat gezin begrijpt. Geen man en kind verstaat ze meer. Van een Christelijk gezin
is 't een wereldsch, haast heidensch gezin geworden. Geen lief de onderling van de
kinderen tot elkander, of tot den vader, maar ook Mark haar man is veranderd tegenover haar (bepaald in die laatste maand). Geen verheuging over haar thuiskomst,
dat de vrouw, de moeder weer in hun midden is. Er is nu hoogstens een correcte
beleefdheid tusschen man en vrouw. leder een eigen slaapkamer en bij het naar bed
gaan een kus op het voorhoofd.
Zulk een geheele omkeer moest uit de correspondentie, maar vooral uit de persoonlijke bezoeken zijn gebleken.
Onwaarschijnlijk is verder door bijna geheel het verhaal, de houding die Simsha
tegenover haar man inneemt. Simsha strijdt, maar alleen volgens de schrijfster. In
werkelijkheid doet ze niets. Geen enkele stap treedt ze haren man tegemoet. 's Avonds
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een uurtje voor 't naar bed gaan, een gedwongen conferentie over de huiselijke
aangelegenheden, waarbij Mark meer advocaat dan man en vader is.
Mark is geassocieerd met een vrouwelijke rechtsgeleerde, waar hij in werkelijkheid
verliefd op is. En omgekeerd is Mr. Rudi Rennenberg vol van gedachten voor haar
„chef". Simsha ziet niets, doet niets, begrijpt niets, onderzoekt niets en zegt niets.
Ze blijft alleen rustig, vol attentie de aandacht trekken van haar man, door goed
gekleed en goed geschoeid te gaan en jong te schijnen. Dat is geen strijden om
eigen man terug te winnen, maar eigen man verleiden.
Onwaarschijnlijk is 't dat Simsha haar oudste dochter Elisabeth veel te modern
vindt, vooral in de kleeding, en zelf met overleg en alle zorg zich mooi maakt, zoodat
het zelfs de kinderen opvalt.
Onwaarschijnlijk is vooral de oplossing die de schraster aanwendt tot verbetering
van deze dochter. Ondanks alle vermaan van de moeder blijft ze omgang houden,
vooral aangemoedigd door kennissen van den vader, met een Engelsche niets-nut.
Wat moet nu deze verhouding doen eindigen. Een auto-ongeluk waarbij de nietsnut natuurlijk sterft.
Elisabeth schrikt natuurlijk . . .. maar is dan ook voor verandering, verbetering,
bekeering vatbaar. Een heel goedkoope oplossing, vooral in een Christelijke roman.
Onwaarschijnlijk is vooral 't leven en 't levenseinde van Mr. Rudi Rennenberg.
Wanneer de omgang met Mark werkelijk onhoudbaar begint te worden, als niets een
conflict kan voorkomen in de warme kamer, met twee jaren lang verliefde menschen
„maar hoogstaande menschen die de grenzen weten", wanneer het oogenblik is
gekomen dat die grenzen beginnen te verflauwen, dan verdwijnt Rudi van het tooneel.
Nu komt het. In Zwitserland loopt ze een kerk binnen en wordt getroffen door de
woorden van een jongen prediker, en verklaart : „Ik hoorde U spreken over Christus,
en weet weinig van Hem af." Geen bepaald gunstige uitspraak voor Simsha en haar
gezin, wat door Rudi eenige jaren is bestuurd, waar ze leefde als een moeder voor
de kinderen, die degelijk en vroom waren opgevoed.
Mr. Rudi Rennenberg wordt bekeerd. Wat nu ? Alweer een gemakkelijke oplossing.
Ze maakt alleen een verren ski-tocht en 't is gemakkelijk te raden, ze valt.... en
sterft. Gelukkig heeft ze nog een oogenblikje bewustzijn genoeg om op een papiertje
een verklaring te schrijven, dat ze gevallen is, en niet aan moedwil gedacht zal
worden. De bekeering zou dan minder effectvol geweest zijn.
Nog kan ik wel aan dit einde een onwaarschijnlijkheid toevoegen. Er
is in Davos een Amerikaan verpleegd, een millionair natuurlijk, die kennis gemaakt
heeft met Simsha, daarna bekeerd is eri tijdens het ongeval van Rudi in Zwitserland
zwerft. Hij vindt dan gelegenheid een monument te doen plaatsen op het graf van
Rudi waarop een tekst, door Rudi zelf gekozen en opgeschreven, speciaal in de
oude spelling : „Opdat gij geloovet,. .. . en het leven hebbet...."
Nu heb ik ongeveer alle personen genoemd, er is evenwel nog een gezin dat niet
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is bekeerd. De familie van Houcke, vrienden van Mark. Er komt nu nog bij de van
Werve's een kleintje. De van Houcke's worden peetouders, houden het kindje ten
loop. En niets weerhoudt hen verder tot bekeering.
Geen familie of personen die verder in 't boek voorkomen of ze zijn Christelijk.
Daarom zal 't boek na deze laatste bekeering wel eindigen.
* *
*
Ik zou nu 't aantal onwaarschijnlijkheden nog wel kunnen aanvullen met tientallen
van kleine onmogelijkheden, maar ik acht dit overbodig.
Aanmerkingen op stiil en vorm zal ik niet maken, omdat deze gebreken
't boek niet onleesbaar doen zijn.
Of nu de bedoeling van de schrijfster gelukt is, om een christen-vrouw, een christenmoeder in een modern gezin, een moderne wereld te teekenen ; maar bovenal om
te laten zien de kracht, de overtuiging en rust die daar van uitgaat, dat betwijfel ik
sterk.
Daarvoor is er te weinig werkelijkheid in, en daarvoor voelt men veel te weinig
dat het een christelijk gezin is. 't Milieu is veel te modern, te rijk, daarvoor is er veel
te weinig Christelijke sfeer in het gezins-leven.
* *
*
Maar ondanks dit alles een warm en sympathiek geschreven boek.
v. D.

BOEKBESPREKING.

De Rauwe Grond, Antoon Coolen. Uitg. De Waelburgh, Blaricum. z.j.
Dit is geen sterk werk. Een verhaal van boeren leven uit Brabant, simpel vertellend van Tine
het naieve kind uit de Peel dat, om de traditioneele term te bezigen, „verleid" wordt door
mijnheer Ewich de klerk van het postkantoor. Dat is de Mile fabel. En orn dit vele malen gebruikte gegeven groepeert de schrijver z'n sujetten en z'n feiten. Simpel vertellend in het dialect
van de streek.
Als nu dit verhaal eens in gew6On Nederlandsch ware geschreven zou dan de waardeering
ervoor geringer zijn ? Deze vraag dringt zich onwillekeurig naar voren als men zich de waarde
van het boek realiseert. Immers, zoovelen lezen zulke boeken juist om het dialect. En doordat
dit de toon medebrengt is het een niet gering bestanddeel van het verhaal. Zoo'n dialect heeft veel
van een mantel waarin de schrijver zich hult, en die hem beschermen kan tegen sommige dingen.
We gelooven, en daarom zooeven de vraag, dat het dialect van de Peel veel zwaks en onvolkomens met de mantel der liefde bedekt. Had Antoon Coolen in gewexin Nederlandsch geschreven
dan zouden de bezwaren, b.v. tegen eenige figuren meer zijn opgevallen.
Die scherp toeziet bemerkt dat sommige situaties al te veel naieveteit veronderstellen bij Tine
van „oome Peterus", bij Alie, de vrouw van meester Teunissen en bij Willem de latere echtgenoot van Tine.
Een kleine zwakheid van den schrijver vormen tezamen zijn, gelukkig weinige, pathetische
ontboezemingen. Zoo b.v. die over de liefde „tusschen ons aardekinderen" op pag. 168.
Maar er is veel te waardeeren in dit boek. De wijze waarop schr. vertelt van de emoties van
Tine gedurende haar wandeltochten met meneer Ewich geeft blijken van niet gering talent.
En de humor is vaak kostelijk als die fat Ewich, in z'n gesprekken over het universum, en het
zijn en de Liefde etc. wordt tentoongesteld.
Scherp schrijnend is de dood van oome Peterus den bakker. Maar in de teekening van dat
sterven (p. 115-116) helaas een te veel van woorden. Zooals bij eenige andere mornenten van.
spanning. Dat is jammer. Want het dialect redt voor den argeloozen lezer veel, voor den critischen dit stellig niet.
De verschillende bijfiguren zijn over 't algemeen op de juiste distantie geschetst. En ze nemen
hun passende plaats in.
P. H. M.
„De Rauwe Grond" wekt verwachting naar meer en beter.

Zonnekinderen, Adele Withof, Amsterdam P. N. v. Kampen z.j.
Men zou dit boekje het best kunnen kenschetsen met den naam „hum,anistische predikaties".
Dat is 'n wat zonderlinge samenvoeging, maar wanneer men de twaalf schetsen heeft gelezen
is er moeielijk duidelijker aanwijzing te geven. Adele Withof peinst. Ze peinst over de kansen
die 'n mensch geboden worden, over het kunstenaarschap, over de vraag of men „tot geluk
geschapen" is, over „de vrije dood" en over nog andere dingen.
Zeker talent in de wijze van voorstellen is haar daarbij stellig niet te ontzeggen. Maar omdat
deze hoofdstukjes zoo geheel „levens- en wereldbeschouwing" zijn kan de beoordeelaar niet den
nadruk leggen op het aesthetische doch moet hij in de eerste plaats hier letten op het ethische.
Voor den Christen bieden de 111 bladzijden 'clan maar weinig opbouwends. Het is waar, ook
bij kan waardeering hebben voor het trachten, voor het zoeken naar evenwicht en harmonie. Maar
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als men b.v. het hoofdstukje „De vrije dood" leest waarin de vraag wordt besproken of de mensch
het recht heeft zich het leven te benemen, dan beseft men wel heel sterk dat hier van gem/
waardeering sprake kan zijn. Er is in dit stukje wel een afkeuring van den zelfmoord maar,
niet waar, men kan begrijpeen dat er zelfmoord gepleegd wordt ; immers, het leven is ons buiten
onzen wil opgelegd.. . .
Het is niet onze gewoonte, in recensies de Christelijke gedachten te pas en te onpas ter sprake
te brengen, maar het mag toch stellig hier niet verzwegen worden, dat wij Christenen een nog
wel steviger grondslag kennen dan die waarop de schrijfster van „Zonnekinderen" haar !evensbeschouwing doet rusten. Met name is bij ons de erkenning dat het leven een gave Gods is en
daardoor voor elk van ons een zeer speciale opdracht medebrengt z(56 sterk, dat niet de minste
plaatsruimte voor instemmen met de overpeinzingen van Mej. Withof overblijft. En dan verliezen de ernstige en goedbedoelde overpeinzingen toch, zoo niet alle, dan zeker wel de grootste
P. H. M.
aantrekkelijkheid.

Oud als de wereld, door J. W. Brodie Innes, vert. uit het Engelsch door
J. C. Calkoen, Uitg. De Vrij Religieuse tempel, Amsterdam 1927.
„Een roman van de Hebriden" heet dit slordig vertaalde prul. Het is gedrukt op gemeen papier
met de letter van de „Gemengde Berichten" en geeft in meer dan driehonderd dichtbedrukte
bladzijden een zoo ingewikkelde geschiedenis van zeer vele geheimzinnigheden dat ik het niet
waag een inhoudsopgave op te stellen. Het is een rnengelmoesje van allerlei barbaarsche onzin,
P. H. M.
waard om, niet gelezen te worden.

Mengeldichten. Lea Wijnberg, Uitg. P. v. d. Kamp (Fa. B. v. d. Land),
Amsterdam 1927.
„Hierbij bied ik U mijn eerste pennevruchten ter lezing aan. Het zijn maar eenvoudige versjes
die ik zonder ze met eenige literaire pretentie te willen tooien, maakte . . .."
„Het oudste gedichtje dateert van mijn dertiende jaar (nu ben ik zestien)."
Dit zijn eenige zinnen uit het „Voorwoord" van 'n bundeltje meisjesverzen.
Het uitgeven van versjes, geschreven tusschen het dertiende en zestiende levensjaar is steeds
een gewaagde onderneming geweest. Er zijn altijd critici, als haaien op de kust, om er den draak
mee te steken. En dan worden er wat hatelijkheden gedebuteerd en men gnuift over die „dingetjes"
want, niet waar 't is toch niet veel zaaks.
Als ik Lea Wijnberg gesproken had voor ze die versjes uitgaf zou ik gezegd hebben: Lea, kind,
doe 't niet, doe 't niet ! Er staan bier en daar werkelijk wel aardige regeltjes, wel oorspronkelijke
wijzen van zien, maar daarvoor behoef je dat allemaal toch niet te laten drukken he ?
'k Ben bang, dat 'r weer zoo'n „wijze" oudere is geweest die Lea aangezet heeft tot het uitgeven. Die oudere heeft dan wat op z'n geweten. Waaraan waigt hij het kind ! Lea Wijnberg zal
nu in de pers wel leven, dat 't niet veel bizonders is wat ze uitgaf en dat zal 'er mogelijk bitter
teleurstellen.
Nu ligt het bundeltje daar eenmaal en de lezer van het „Voorwoord" (dat is Duitsch, Lea !)
heeft het recht om te zeggen : Wat verbeeld dat kind zich wel, dat ze vreugde en ontroering kan
geven, door haar verzen ! Daarvoor is toch wel meer noodig dan de levenservaring van 'n
zestienjarige.
Wij zeggen dat niet maar hopen, dat Lea Wijnberg met een mogelijke volgende bundel zal
P. H. M.
wachten, tot ze poezie geeft. Er zijn werkelijk al veel te veel slechte verzen.

Ontvangen van de firma J. N. Voorhoeve, den Haag :
De 2e Zending van de Evangelisatie-Bibliotheek bestaande uit :
Een Kostbare Parel, C. H. Spurgeon.
Hij is opgestaan, naar het Duitsch door A. L.
Drie Kameraden, naar het Duitsch van Kristina Roy.
en een aantal traktaten.
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Vijftien verhalen. Luigi Pirandello. Uit het Italiaansch vertaald door Mr. H. P.
Berden is van Berlekom. Uitg, Mij, v. Goede en Goedk. Lectuur, Amsterdam.
Luigi Pirandello is in de allereerste plaats een meesterlijk dramaturg. De spanning wijkt in
deze suggestieve korte verhalen geen moment. Ze wordt onderhouden in de hevigheid van de
korte knetterende dialoog zoowel als in het snel afwisselende en vaak heel onverwachte der
handelingen. Met al de vurigheid van een zuidelijk temperament worden hier menschen en dingen
geteekend door een ras-psycholoog.
Maar ondanks de buitengewone bekwaamheden waarvan Pirandello blijken geeft, ondanks het
zeer vlotte en rake ook, geeft zijn talent en de kunst van het vertellen ons Been warm medeleven,
geen diep indringend intens gevoel van medelijden en medestrijden. Deze verhalen zijn als
knallend vuurwerk dat wel grillig-fantastische luchtglansen toovert op de gezichten van die er
in ademlooze spanning naar kijken, maar niet in staat is tot verwarmen. Het is schittering,
fameuze, verbluffende schittering vaak, maar kil, koud.
„De dood die langs hem gegaan was en hem even aangeraakt had, had Lenzi dit masker op
het aangezicht gedrukt. En het lot was hem opgelegd met dit gelaat, met dezen oogopslag angstig
of te wachten, tot de dood opnieuw langs hem zou gaan, en met wat krachtiger aanraking hem
geheel en al en voor altijd bewegingloos maken zou."
Het is Pirandello gelukt, de spanning-van-leven te doen gevoelen in tientallen situaties, en alle
nuancen tusschen het comische en het tragische en t ech, t Och komt op al te weinig plaatsen
de trilling van ontroering in zijn eigen stem.
Wij bewonderen de genialiteit van de kunst die z66 weet te dramatiseeren en z66 kan schetsen,
P. H. M.
maar het blijft bijna steeds bij virtuositeit.

Als de mensch gaat luisteren.... Nel Prins-Burgers. Uitg. De vrij religieuze
tempel, Amsterdam 1927.
Dat boekje geeft overpeinzingen over de toevalligheden in 't leven van iernand die heet te luisteren. Nel Prins-Burgers heeft aanleg voor het occulte en wil in deze korte hoofdstukjes, al vertellende, haar lezers overtuigen van een leven naast, neen achter dit leven. Een vriend van haar
b.v. beloofde dat hij haar na z'n dood zou bezoeken. Hij stierf eenige jaren later en, terwij1 de
schrijfster in een ziekenhuis een operatie onderging werd ze door den geest van den juist overledene bezocht die 'r met een bovenaardsche glimlach aanzag . . . .
In haar jeugd suggereerde ze zichzelf (of werd 't haar geinspireerd ?) dat er op 't plaatsje bij
het oude huis waarin ze woonde, stellig een kruik met munten verborgen moest zijn. Ze ging
geloovig aan 't graven en vond toen ook inderdaad die kruik.
Een verpleegster krijgt op haar kamertje in 't ziekenhuis, bezoek van den geest van 'n overleden
collega die voor haar op dat kamertje had gewoond.
. Et cetera. „Als de mensch gaat luisteren" hoort ie toch rare dingen.
Letterkundige of andere waarde heeft dit werkje overigens niet. 't Is curieus en voor die 't
gelooven misschien ook wel aardig.
P. H. M.

De Roos van Saron, door J. P. van der Hucht, Utrecht. Buurman en De Kler,
Leiden.
Een werk in 't genre van de Bijbelsche romans als „De Prins uit het huis van David", „BenHur" e.d. Dit is alleen aanmerkelijk veel slechter.
Ik zou dan ook het boek weinig aandacht hebben geschonken, als niet een „voorwoord" mijn
opmerkzaamheid had getrokken.
Een soort van „Open brief", op een der eerste pagina's afgedrukt.
Een aanbevelend woord van Dr. H. Kaajan, Geref. pred. te Utrecht.
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Dit „voorwoord" maakt het noodzakelijk op het boek in te gaan. 't Is maar een kort briefje,
dat ik wel even wil overnemen.
L.S.
De vriendelijke schrijver van dit verhaal, dat mij ter lezing en beoordeeling werd
toegezonden, vraagt mij om mijn aanbevelend woord.
Hoewel ik moeilijk kan sympathiseeren met boeken, die in romantische inkleeding
onzen Zaligmaker en tal van nevenfiguren uit den Bijbel ons uitbeelden, wil ik niet
ontkennen, dat dit boeiend, vlot geschreven en goed gestileerd verhaal, goeden dienst
kan doen in Christelijke volksbibliotheken en als Evangelisatie-middel. Mogen velen,
die dit boek lezen, begeerig worden gemaakt, om ook eens uit de Bron zelve te drinken.
Inzonderheid als middel tot Evangelisatie, beveel ik dit boek zeer gaarne aan.
DR. H. KAAJAN.
Utrecht, 19 Oct. 1926.
Zoo weten we dan, dat de heer J. P. v. d. Hucht te Utrecht vriendelijk is. 't Is wel bij-zaak,
maar toch wel goed opgemerkt, want uit heel het verhaal b lijkt dit. Niets komt sterker naar
voren dan de vriendelijkheid. Nu behoeft vriendelijkheid geen slechte eigenschap van een roman
te zijn, maar als het eigenlijk de eenige eigenschap is, dan moet men er niet meer den nadruk
op leggen, zooiets begint spoedig vervelend te worden.
Ik ga nu maar met op de bezwaren in, die Dr. Kaajan noemt, omdat ik ze ten voile deel
en naar ik wel heel zeker meen te weten, zijn die bezwaren in onze kringen algemeen.
Er moeten dus nog al wat goede eigenschappen aanwezig zijn om zulk een roman te doen uitgeven en vooral om dien te kunnen aanbevelen.
Volgens Dr. Kaajan zijn die eigenschappen de volgende : boeiend, vlot geschreven, en goed
gestileerd.
Wat ik daarvan moet denken, weet ik niet, en zal 't dan ook maar niet onder woorden trachten
te brengen.
„Boeiend" wil zeggen : de aandacht spannen. Nu zou dit met een onderwerp als dit wel
uiterst moeilijk zijn, omdat ieder onzer van stap tot stap elke persoon, elke verwikkeling en
ontknooping van kind-af weet en kent.
't Is dan ook heelemaal niet boeiend ; 't is zelfs stootend door de vervlakking van de mooiste,
teerste en toch spannende deelen van den Bijbel, die juist boeiend zijn door hun sobere en
kalm-hooge schildering.
Als ik nu een enkele greep doe, uit die wonderbaarlijk ontroerende geschiedenis van Jezus
in het huis van Lazarus, Martha en Maria, dan weet de vriendelijke heer v. d. Hucht gelegenheid te vinden Judas zijn liefde te laten verklaren aan Martha.
Dat is geniaal vriendelijk.
Maar daarom ook zoo banaal en minderwaardig. De gesprekken zijn verder stootend en 't
doet grappig aan, als de verschillende personen spreken in de taal van de Evangelisten. De
Uri als Mattheus, de ander als Marcus. Op andere plaatsen weer als Lucas en Johannes. Dat is
wel gemakkelijk voor den schrijver, en ten slotte toch ook weer een goede eigenschap. Alles beter,
dan dat ook nog de fantasie van den heer van der Hucht, van Utrecht in de binnenkamer van
Lazarus komt.
„Vlot geschreven". Tweede eigenschap door Dr. Kaajan geconstateerd. Ik zal enkel een paar
zinnen overschrijven van pagina 2.
In 't dorpje Bethanie is 't stil en zonder afwisseling. Nu gaat de schrijver dit vlot beschrijven :
„ . . . . waarom zou men het elkaar dan ook niet zoo gezellig en aangenaam mogelijk
maken ? Anders was er toch nets. Zoo nu en dan een bruiloft of een begrafenis, en voorts
driemaal per jaar naar Jerusalem, naar de groote feesten".
„Voor korten tijd was er een groot profeet in Palestina opgestaan, die door het geheele Joodsche land van zich deed spreken.
Zoo was het ook op den morgen van dezen heerlijken zomerdag, gelijk wij zullen hooren".
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Dat wordt nu vlot geschreven genoemd. 't Kan zijn dat het wel vlot gaat, wanneer Dr. Kaajan
er een gebruiksaanwijzing bij Beef t.
„Goed gestileerd". Derde en laatste deugd. Uit de enkele zinnen zijn al wat bewijzen bij een
te brengen, dat over deze deugd nogal verschil van meening zou kunnen bestaan, maar ik wil
toch nog enkele, werkelijk grappige voorbeelden bij brengen. Misschien blijft dan nog wel „verschil van smaak" bestaan. Ik kies enkel de eerste pagina. De eerste drie zinnen.
le zin. Langzaam en majestueus was de dagvorstin uit haar schuilplaats te voorschijn getreden.
Vorstelijk zoo op vroegen morgen uit een schuilplaats te komen.
2e zin. De bloemen des velds. baadden zich
3e zin : In de groene weide . . . . de vogels in het luchtruim stegen, om, den Schepper van
„al wat leeft en adem heeft" lof en dank te brengen.
En als men zoo langzamerhand de groene weide met bloemen en den blauwen hemel heeft
gezien, dan komt er nog wat nieuws.
Hier en daar zag men reeds jonge meisjes . . . . in hun gang echter nu en dan opgehouden
door een jonge Borst.
Dat is alles van pagina 1. Ik behoef nu toch heusch niet verder te gaan, al heb ik de eerste
tien pagina's zwart gestreept.
Nu zijn er dus geen eigenschappen meer, die de uitgave of aanbeveling wettigen.
Rest nog een enkele opmerking. 't Boek kan n.l. dienst doen in Christelijke volksbibliotheken.
Welja waarom niet. Dat is nu eenmaal zoo'n verzamelplaats van minderwaardig werk.
Is 't niet om, moedeloos te worden. Zoo openlijk maar te schrijven als man van gezag :
Hoewel ik niet kan sympathiseeren met boeken . . . . enz., kan 't goeden dienst doen in Christelijke Volksbibliotheken.
Laat ik nu eens vriendelijk zijn. Doe 't niet, zorg dat onze Volksbibliotheken alleen van goede
boeken worden voorzien. Acht een boek zelden goed voor zulk een verzameling.
Of 't nu goed is voor Evangelisatie-arbeid ? Ik laat dat heusch liever ter beoordeeling aan
Dr. Kaajan, omdat het meer speciaal zijn terrein kan zijn, wat ik dan ook liever niet betreed.
Voor anderen is 't boek niet aanbevolen en behoef ik 't dus ook niet te ontraden.
v. D.

Met de trekvogels naar Afrika. Bengt Berg. Geautoriseerde bewerking van
Rinke Polman. 's Gravetihage MCMXXV II. H. P. Leopold's Uitgeversmaatschappij').
Met dit boekje ga je rustig een uur zitten. En dan lees je hier en daar de beschrijving van
het groot aantal mooie foto's. Een nieuwe wereld. De warme landen. Wanneer de korte zomer
weer voor Lange en donkere maanden zich terugtrekt, dan gaan de scharen vogels zich verheffen,
van het kleine stukje aarde tusschen akkers en huizen, waar moede menschen hunne wegen zijn
gegaan en boven zee en landen — zon en einder tegemoet — langs padenlooze banen, hoog boven
de eeuwig-eenvormige bosschen van sparren en dennen, naar de kust eener zee, waarvan ge het
strand aan de overzij nooit zaagt !
Daar komt een hardnekkig verlangen hen te volgen en niet langer kan ons menschen-hart de
verleiding weerstaan . . . .
Bengt Berg de Zweedsche natuurliefhebber is mee getrokken, met foto- en filmtoestel. In het
zonnige Afrika en langs de wondere Nijl, heeft hij ze gekiekt.
En nu kunnen we ons verlangen sterk bevredigen. Een schat van buitengewone opnamen, door
den Uitgever heel goed op kunst-druk overgebracht.
Beter en nuttiger is het dit boek te lezen en te zien dan een uur-lange natuurfilm. De beschrijving
v. D.
is levendig en humoristisch.
1) Noot voor den Uitgever. Waarom is nu dit recentie exemplaar met een groot aantal stempeldrukken bedorven ? Zelfs op mooie foto-afdrukken is de ontsiering aangebracht.
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Wannes Raps door Ernest Claes met tien penteekeningen van Felix Timmermans. P. N. van Kampen & Zoon, Amsterdam, z.j.
Een boekje, dat met veel zorg is uitgevoerd. Een mooie, open zwarte letter op ruim wit.
't Uiterlijk is in nauwkeurige overeenstemming met den inhoud. De penteekeningen van Timmermans zijn voor 't meerendeel uitnem,end geslaagd.
Nu ik de verzorging van 't uiterlijke zoo buitengewoon heb genoem,d en passend bij den inhoud,
is mijn meening over die inhoud wel duidelijk.
Een echt Vlaamsch verhaal. Boeiend en vol fijnen humor.
Wannes Raps is een beroemd landlooper, in de buurt van Sichern. Waar precies zijn wieg,
of minder dan een wieg gestaan had, wist niemand, dus ook Wannes niet.
„Als besteeling was hij in zijn eerste kinderjaren bij een arm geiteboerke van de
Veelsche hei aangekomen. Vandaar was hij later in de streek van links naar rechts
verzeild, nu een maand bij den eene, dan drie weken bij den andere . . . . "
,,Maar altijd moest hij in Gods vrije wereld kunnen ronddolen"
Ik geloof niet, dat Wannes ooit of ze leven ieverans lets meegenomen heeft dat het zijne
niet was, dat hij een mensch uit de streek opzettelijk bedrogen heeft. Zoo hij alles bijeen
zeven en twintig keeren te Leuven in 't kot heeft gezeten, is dat telkens geweest voor
een onnoozelen haas of een simpel konijn.
En wildstroopen is toch maar een heel klein zondeke".
't Is wel een arme loebes met een eenzaam en verlaten leven. Een leven zonder kerkgang en
vrome doening. Een stakker „die meer drupkes gedronken, dan paternosters gelezen heeft".
En zoo als 't leven, zoo de dood.
Over de witte Kerst-wereld, onder maan en sterren hemel is hij, alleen, gestorven. In Gods
vrije wereld gestorven, terwijl de nacht vast op zijn hoogtepunt stond. Hij gedacht aan zijn
zonden. Hij Wilde zijn zonden gaan biechten.
„De menschen, die 's m,orgens naar de eerste mis gingen bij de Kruisheeren, hebben Wannes
Raps gevonden, dood gevroren, op twee meter afstand van de Kerk. Hij was tegen het muurke
ineengezakt.
Tot zoover is het boekje goed. Wat nu verder komt is misschien Roomsch genoeg om mogelijk
v. D.
te heeten, maar is voor ons, evenals het daarbij behoorende plaatje, te profaan.

Zoekers, door Hugo Kingmans. D. A. Daamen's Uitg. Mii ., 's Gravenhage z. j.
Van dezen roman las ik de eerste elf pagina's. 't Was natuurlijk beleefder geweest twaalf
pagina's te lezen. Maar ik heb elf gelezen en nu weet ik voldoende om te concludeeren, dat dit boek
een „draak" is. Ik heb op de eerste elf pagina's zeker twee en twintig streepjes gekrast. Ik
zal dan van die twee en twintig nader aangeduide gedeelten enkele kiezen, om instemming te
vragen met mijn oordeel.
Wanneer een kleine dorpsgemeente is saamgekomen en het plotseling sterven van den domine
verneemt, dan gebeurt er in dat kerkje iets bizonders :
pag. 6. „Er waren vrouwen, wie de tranen over de wangen liepen ;
„er waren vrouwen, die weenden ;
,t
„er waren vrouwen, die snikten
„de mannen waren stil,
„de jongens zaten bewegingloos,
tt
„de kinderen roerloos
Als dat geen proza is !
Maar ik zal nu een bewijs leveren van beschrijvingskunst, een schilderij :
pag. 9. „Dan dwaalden zijn oogen naar het raam, waar in een oud-Hollandsch stoeltje de
negentien-jarige Ida was gezeten, in zwaren rouw. Deze stond haar niet, donker als
zij was. Daarbij kwam, dat het anders blozend gelaat bleek zag, wat hem met zorg vervulde.'t
v. D.
De heer Hugo Kingmans is bepaald te poetisch om een roman te dichten.

DE DICHTER VAN MEI.

„En zoo kwam eindelijk de laatste dag...."
Niet to midden van vrienden en makkers. Aileen in den nacht, is de lange
levensreis onderbroken.
„'t Volste uur was gevuld". In de eenzaamheid gestorven. Zooals zijn leven, zoo
zijn dood.
„Soms komen bleeke oude herinneringen in mij op . ..", als ik nog denk aan
de eerste lezingen in Mei. Een dolen in een tooverlenteland :
„Daar kwam de maan en als een admiraal
Voer ze den hemel in, die, zelf in 't staal,
Voor op de plecht staat achter 't gouden schild.
Wit zwellen zeilen op het blauw, het tilt
Ziedt en verteert in sprenkels fijn zeeschuim."
„Soros komen bleeke oude herinneringen in mij op . . ..", als ik denk aan Mei,
en de bekoring van die zoete treurmuziek zoo veraf. Die jonge verzen vol levensweelde en zon, in voile bekoring doortrokken van weemoed. En altijd weer wekken
die klanken in natrillen een stille gedachte van vergankelijkheid.
Want immers na die luide klare dag-fanfaren komt het moede avondgeluid. Op
de warme zonnetrilling is het gedein en gewieg van deze zang als een nieuw
zomerend leven, maar een leven met een einde.
Er zijn heerlijke dagen en droomende avonden over dit boek vergaan.
En nu is de dichter van Mei gestorven. .. En nu is weer even 't tooverland gekomen en is 't heel ver stil.
Nu denken wij aan die onuitputtelijke verzen. Hij zong „op de dubbel fluit als
een Grieksche zwerver onder de blauwe avondluchten, dingen van wee hoed en
liefde jubel dooreen."
Hij heeft zich zeer verlustigd, gegeten van de aarde en gedronken van de
luchten en de vloeiende teugen van een nieuw zomerend leven ingezogen.
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En als Mei heeft de dichter voor ons gewerkt aan het leven. Hij maakte voor
velen de wereld mooi.
Hij tooverde de lente en de weelde-velden vol bloemen. Een ontzaglijk feest
vol fijn geluid en een zingend rumoer als de zee maakt op een stillen zomer-avond.
Dagen lang klinkt zijn carillon-muziek in kristallen zuiverheid. En zijn kleine
teekeningen beangstigen bijna van werkelijkheid.
Maar bij al dit feesten en jubileeren als een morgenvogel in de hooge lucht, komt
er in onze harten altijd een voorgevoel van stille eenzaamheid en komende
droefenis over iets onzegbaars.
Een ding is droevig en maakt zacht geklaag
Altijd om de aarde heen, een nevel vaag
En luchtig om dat lijf , 't is wisseling
Van zijn en niet zijn en dat ieder ding,
Zielen en bloemen, drijven naar dat rijk
Waar 't wit en stil is en den dood gelijk.
Zomer is voorbij,
De kou komt — in de wolken gaat de rij
Van vogels — zoo zoo gaat alles voorbij . . . .
De dichter van Mei is gestorven. En ja 't is wisseling, van zijn en niet zijn.
De oude herinnering was er, maar is weer weggedreven. leder ding, zielen en
bloemen drijven naar dat rijk den dood gelijk.
v. D.
266, zoo gaat alles voorbij, wat van de aarde is.

NAJAAR
DOOR

WILLEM DE MÈRODE.

Hoe zijt Gij tot mij gekomen
Zoo gelukkig en zoo laat,
Nu de zon de kale boomen
Weerloos met zijn gloed doorslaat,
En de landen overstroomen
En hun leegte vullen gaat ?
Alle schaduw moest verdwijnen
Voor Ik vol naar binnen zeeg,
En mijn onweerstaanbaar schijnen
Heeter werd en hooger steeg,
En van uit den kristallijnen
Hemel tot uw diepte neeg.
Al verhullen, al versteken,
Moeite en vrees blijkt nutteloos
Nu 'K uw sidd'ren en verbleeken
Stil doe zijn en overbloos,
In 't gesloten oog Mij teeken
Als een felle roode roos.
Langzaam boren, langzaam dringen,
Langzaam stuwen tot het merg
Mijn verrukkingen en dwingen
Tot de liefde die Ik verg.
En uw hart zal m Oeten zingen
Als 'K tot bloei de wereld terg.

HET GROOTE BEGIN
DOOR

WILMA.

Door Lentegroene weiden met luchtig versiersel van violette Pinksterbloemen
trok een peppelenlaan met voornamen zwaai tot aan den verren Rengershof.
De stammen, hoog opgekapt, droegen hun toegespitste kronen met allerteerst,
doorzichtig blad als een lichtende wolkenrij langs de blauwe lucht.
De eenige mensch op dien schoonen weg liep met gebogen hoofd, in zorgelijk
nadenken. Albert Bergman ! en het doe! van zijn tocht was de Rengershof, waar
Dieneke nu woonde, die niettegenstaande haar vroege ongeluk toch een begeerlijke
partij was gebleven, en een jaar geleden de vrouw van boer Rengers werd.
Dieneke's jongen, Hendrik was in Februari twaalf jaar geworden, precies op
den sterfdag van Albert's moeder, en boer Rengers had hem op den koop toe ge nomen, omdat hij al spoedig een flinke arbeidskracht voor de boerderij zou
kunnen worden.
De weg naar den Rengershof was lang ; onder 't voortgaan peinsde Albert over
de weggevlogen jaren en zag zich nog staan voor den preekstoel met het kind in
zijn armen, dat nu een stevige jongen was met een blozend gezicht onder dicht
pikzwart krulhaar.
Jammer dat zijn oogen met hun schuwe, onzekere uitdrukking altijd zwierven van
links naar rechts, alsof ze zich aan Been enkel vast punt konden hechten, en jammer
dat de jongen worstelde met ongewoon hevige driftbuien, waarvan niemand de
oorzaak west.
Twaalf jaar I In dien tijd had Albert als leeraar in wis- en natuurkunde aan een
Gymnasium gewerkt, privaatlessen gegeven, en nu had hij, kort na zijn moeders
heengaan, een nieuwe benoeming aan een Gymnasium, waar hij in moest vallen
voor een leeraar, die met lang ziekteverlof naar het buitenland vertrok.
Zijn laatste afscheidsbezoek gold natuurlijk Dieneke en Hendrik ; morgen zou
hij het nieuwe begin gaan maken, dat volgde op het oude einde, nadat zijn moeder
wekenlang stil en wit op haar bed in de kleine voorkamer had gelegen, precies als
de oude Grootmoeder uit zijn kinderjaren.
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In die vele lange nachtwaken bij de uitdoovende levensvlam was hij zich sterker
dan ooit bewust geworden van de eenzaamheid dier beide vrouwen. Hun levens
schenen volkomen in elkanders verlengde te liggen, een eenvoudige, strak rechtuitloopende lijn, die daalde naar den dood. En hij was bezig die lijn in precies
dezelfde richting verder te trekken, tot ze met hem zou of breken voorgoed.
Hij had zich tegen dat gevoel verzet, als tegen een onrecht, zijn moeder aangedaan.
ze had er zoo vredig gelegen in haar bewusteloosheid, klein, bleek zorgenhuisje,
dat wachtte op slooping.
Nu stond hij alleen bij het nieuwe begin, en wist dat het geen begin zou zijn,
enkel een mijlpaal op de lange, rechte, dalende weg, waarvan hij tevergeefs trachtte
den aanvang te ontdekken, turend zoover als zijn herinnering reikte, en daarachter
schuivend de latere woorden van zijn moeder, waarmede zij voor hem haar eenzamen weg geteekend had, vanaf het begin van haar huwelijksleven. Hij begreep, dat
het eigenlijke begin onvindbaar diep verdoken lag in een warnet van afdwalingen
in geslacht na geslacht, en dat het hem ook niets zou baten al vond hij den
donkeren grand van deze levensverarming.
Maar een ding stond vast ! Iedere vezel van zijn bestaan verzette zich nu tegen
dit langzaam afsterven.
Zijn vrienden vroegen zich verwonderd af, waarom hij niet tot een huwelijk
kwam ; een enkele waagde het door zijn ongenaakbaarheid heen te dringen met een
voorzichtige vraag, waarop hij steeds glimlachend antwoord gaf, dat men dan toch
zeker eerst de vrouw moest ontmoeten, die bij zijn leven behoorde.
Niemand merkte, hoezeer hij onder deze eenzaamheid leed.
Aan dit alles liep Albert te denken, luisterend met gebogen hoofd naar de stemmen, die uit zijn leven opklonken, met de klare bewustheid, dat hij, om wezenlijk
een nieuw begin te maken, iemand naast zich moest hebben, die hem hielp
die neergaande lijn te breken. De droeve herinnering aan zijn moeders
verstoord huwelijksgeluk had hem wantrouwend gemaakt tegen het leven,
dat de jonge menschen, nog in het prille vertrouwen van hun kinderland, dat ze
joist verlieten, den blinddoek voordeed, die ze pas vermochten af te rukken als
het te laat was. Zijn moeder .. . . en op een andere manier ook Dieneke . . . . . .
Wie zou hem helpen.... .. .. ?
Toen was het plotseling of hij vlak naast zich zachtjes hoorde lachen. Hij keek
op, het was achter hem, om hem heen, boven zijn hoofd ; hij verwachtte bijna
een gezicht te zien, en zag opeens, hoe ook het heele leven lachte en zong in de gouden
peppelenkronen boven zijn hoofd, in het vroolijke duikelen van de kieviten in het
jonge gras, in het glinsterende water van de sloot, waarover viugge schaatsenrijdertjes heen en weerschoten, in de zoete roken, die van alle kant hem omzweefden ;
hij gaf zich plotseling over aan het leven, aan het lachen, aan den rijkdom, hij kon
niet anders, en voelde zijn ouwelijken angst verdwijnen, hij begon te loopen, te
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rennen, met opgeheven hoofd, het lachen vergezelde hem tot op den Rengershof,
waar hij Dieneke in de open keukendeur zag staan, bezig een schoon boezelaar
voor te knoopen. Ze kwam hem tegemoet ; hij zag, dat ze veel zwaarder was geworden in den laatsten tijd, maar ze had nog hetzelfde blank- en rose appelbloesemgezichtje.
„Bin ie daor ?" vroeg ze, „veur 't lest ?"
Er trilde een zenuwachtig lachje om haar mond, terwijl ze hem de hand reikte.
Toen keek ze schuw in de richting van den moestuin, waar Rengers bezig was met
wieden.
Albert liep naast haar het geplaveide straatje op en prees den bloei van de dubbele
meizoetjes langs den rand en de geurige donkere pracht van de muurbloemen langs
het huis ; de bijen zoemden in de zon, en het erf was vol van luidruchtig gekakel
en gesnater van kippen en eenden.
Dieneke zei nets, schokte alleen zenuwachtig met haar schouders, toen ze Hendrik
door de keukendeur naar buiten zag schieten.
Met zijn hoofd gebukt, vloog hij als een bal langs hen heen, om achter het
schuurtje te verdwijnen.
„Hendrik," riep Albert hem na, „wat is dat nu ?"
Dieneke tork hem naar binnen, ze beef de en ging op een stoel zitten schreien
met een tip van haar boezelaar voor haar gezicht.
't Paste niet bij de stevige boerin van den Rengershof, 't paste bij Dieneke van
't Zwarte Paard. Eigenlijk werd de boerin van den Rengershof altijd Dieneke van
't Zwarte Paard, zoodra er iets niet in orde was met Hendrik.
Albert liet haar uitschreien, keek de keuken rond, een groote, ietwat kille keuken
waar de klein-geruite vensters nog verdonkerd werden door hooge geraniumplanten.
Er waren bonte borden op den rand van de breede schouw en bonte borden langs
een van de zijwanden, die door een donkere, terra-cottakleurige spinde in twee
helften was gedeeld.
Achter de glazen deuren van de spinde blonk glas- en aardewerk ; aan weerszijden
bevonden zich bedsteden met zware, groen saayen gordijnen van ouderwetsche
kracht. Op een reusachtig wortelhouten kabinet stonden bonte pullen ; al het
koperwerk blonk, en alles droeg de teekenen van groeiende welvaart.
Maar och, wat zat Dieneke zielig klein te midden van al dat moois !
„Kom Dieneke", moedigde hij aan.
Toen brak het schreien in snikken, tot ze langzaam aan kalmer werd en met horten
en stooten begon te vertellen, hoe Hendrik weer zoo'n nare driftbui had gehad en
hoe Rengers hem halfdood had geslagen.
,,Maar Dieneke . . .." suste Albert, „als hij nog z6o kan loopen 1"
Toen lachte ze door haar tranen heen, — echt Dieneke, zag Albert, zooals ze
van klein kind of geweest was — en vertelde het al dikwijls gerepeteerde, vreemde
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verhaal van een kind, dat eigenlijk een buitengewoon teer hart bezat voor al wat
leefde, dat zijn schaarsche lekkernijen met den waakhond deelde, en de duiven uit
zijn hand liet pikken, en dat toch in oogenblikken van woedende drift de dieren
zoo mishandelde, dat zelfs een ruwe man als boer Rengers er diep verontwaardigd
,over was.
Nu weer, had Hendrik als een razende achter een kip aangejaagd ; het schuim
stond op zijn mond ; de kip had zich doodgevlogen tegen de schuur. Rengers was
op 't lawaai afgekomen, te laat !
Toen had hij hem half-dood geslagen.
De herinnering deed Dieneke opnieuw in snikken uitbarsten.
Albert trachtte haar te troosten met de hoop op later, als hij door zijn moeielijkste
jaren heen was, dan verdwenen zulke driftbuien dikwijls vanzelf ; toen ging hij de
keuken uit om Hendrik te zoeken. Hij liep het erf op, riep, maar kreeg geen antwoord. Toen stak hij over naar het schuurtje, waarachter hij den jongen had zien
verdwiinen. Om den hoek kwam een roodbonte moederpoes ; ze zette een hoogen
rug en gaf kopjes tegen den knoestigen stam van een ouden appelboom, die scheefgezakt tegen den muur, tusschen wat grijs-groene bladertuiltjes nog enkele karmozijnroode knoppen droeg. De poes liet zich door Albert streelen en liep toen weer terug
om den hoek van het schuurtje. Albert volgde haar en vond Hendrik op den grond
zittend met zijn rug in de zon, zijn zwarten kop gebogen over twee kleine, eveneens roodbonte katjes die over zijn knieen rondkropen. Hij streelde de zachte,
glimmende vachtjes, terwijl de moederpoes langs den mouw van zijn buisje kwam
strij ken.
Toen Hendrik voetstappen hoorde, keek hij op ; zijn rood gezwollen gezicht
was door vuilige strepen van tranen overstriemd.
Met een sprong kwam hij overeind, de katjes vlogen van zijn knieen, zoodat de
moederpoes met een angstig gemiauw op haar kroost afschoot.
Albert greep den jongen bij zijn schouder wior hij kans had gezien te ontsnappen.
„Kom, Hendrik !"
Hendrik trachtte zich los te rukken ; toen hij voelde dat Albert hem te sterk
was, liet hij zich op den grond vallen en begon met zijn voeten te trappen al snikkend
met zijn gezicht op zijn gebogen arm.
Albert trok hem overeind en zette hem pardoes met zijn rug tegen het fel-bezonde
muurtje.
„Ziezoo", besliste hij, ,,nu beginnen we maar dadelijk bij het begin. Moeder
heeft me al verteld, wat er gebeurd is, maar jii moet me vertellen, wat moeder
onmogelijk kan weten. Hoe kwam je er toe ? Die kip had jou toch geen kwaad
gedaan ?"
„'k Wit 't zelfs niet", snikte Hendrik.
„Kan je onmogelijk bedenken, wat er tevoren gebeurde ?"
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„Neen", schokten de schouders.
„Waarom loop je niet hard weg als je 't aan voelt komen ! spring op de fiets,
moeder heeft gezegd, dat je op vaders oude fiets mag rijden"...... opeens hief
Hendrik het hoofd op, drukte zijn natte gezicht tegen Albert's arm en stamelde
'k mar biej oe blieven mocht, oome
„Oome Albert, mag 'k biej oe blieven
Albert !"
Ontroerd streelde Albert zijn ruige hoofd en dacht aan zijn vrijgezellenkamer
het lam niet, nu kon het in ieder geval nog niet.
Hij zat een poosje in nadenken verzonken. Er moest geholpen worden, maar hoe
Aan welken eenzamen rand van het donkere leven stond dit kind ?
En wat, als hij zich in zulk een driftbui over den rand heenstortte !
Hendrik zat nog altijd met zijn gezicht tegen Albert's arm gedrukt, maar zijn
bruine hand in de zon maakte spelende beweginkjes naar de moederpoes, die weer
vertrouwend nader was gekomen en haar kleintjes lokte tot het spel.
Daar waagde een van de roodbontjes den sprong en rolde als een wollen bal over
Hendriks knian, het andere wipte met dolle scheeve sprongetjes om de moederpoes
heen, die nu rustig met dichtgeknepen oogen haar spinliedje tong.
Hendrik had zijn hoofd lets omgedraaid en volgde het spel van de katjes met zijn
spelende vingers Wat een kind was hij !
Albert liet hem begaan en volgde weer den loop van zijn gedachten op de wandeling naar den Rengershof. Twaalf jaren ! Maar aan het droevige begin van Hendriks leven stond toch ook zijn doop. Met ontroerenden ernst was hij aan Christus
teruggegeven, de Christus van de kinderen en van de verloren schapen en van de
gansche verloren wereld !
„Hendrik", zei hij plotseling, „eat ding moet je toch nooit vergeten ! 1k heb je,
toen we samen eens in de groote kerk waren, verteld van je doop, dat weet je nog
wel
De jongen knikte.
„Maar dit moet je nooit vergeten, dat het Christus zelf was, die zijn hand op
je hoofd heeft gelegd. Als Christus dat doet, dan zegt Hij : „Hendrik is van mij,
en van niemand anders 1....
Telkens als dat rare weer over je komt, dat booze en slechte, dan moet je daaraan
denken, dan gaat het over."
Hendrik drukte Oom Albert's hand tegen zijn behuild gezicht, maar sprak geen
woord.

Zoo zaten ze nog een poosje zwijgend naast elkander, tot het Albert's tijd was
om naar huis to gaan.
Hij streek Hendrik over zijn krullebol.
,,Zeg aan vader, dat je er spijt van hebt", drong hij.
Hendrik's gezicht betrok. „Hie lief mien zoo 'e slagen !"

HET GROOTE BEGIN

297

,,Maar dat was geen wonder", suste Albert, „als je zoo doet, kan vader ook onmogelijk gelooven, dat je veel van dieren hood.
Ik ken je al zoo lang, ik weet het wel !"
Het gezicht klaarde op. „Dome Albert, heb ie nog om dien Robinson Crusoe
'edacht ?"
„Vast- en zeker ! die zit in een van de kisten boven op zolder, die komt van
avond wel voor den dag, en morgen is Robinson Crusoe op den Rengershof
ik kom zelf ook gauw terug
Dieneke stond Albert bij 't kannenrek op te wachten ; de spanning was voorbij.
Ze liep naast hem het erf af tot aan de peppelenlaan en Albert praatte zachtjes over
Hendrik en hoe ze moest trachten hem af te leiden als er een bui op de komst was,
en hoe toch vooral Rengers niets meer zeggen moest omdat Hendrik zijn straf had gehad.
Neen, dat zou Rengers zeker niet meer doen, verklaarde Dieneke met een verheugd gezicht, omdat Rengers toch zoo goed was ; toen keken ze samen naar de
Meidoornhaag in vollen knop, als toen ze nog kinderen waren.
„Wat zal 't hier mooi zijn, Dieneke, als de knoppen openbloeien Net is toch
verbazend aardig van Rengers, dat hij niet snoeit ! Dat doet hij zeker voor jou I"
„Ja, dat duudie", zei Dieneke, en zij had het aan Rengers gevraagd ter wille
van Albert, dat voelde ze nu opeens, met een snelle wisseling van rood en wit
op haar gezicht. Als Rengers dat wist I. Maar 't mocht, en daarom keek ze ook
vrijmoedig naar Albert op, want zoo als het tusschen haar en Albert geworden was,
op den dag van Hendriks doop — heel ver af en heel dichtbij als 't noodig was, zoo
zou het altijd tusschen hen blijven, en kinderlijk dankbaar reikte ze hem bij 't
afscheid nemen de hand.
Albert liep door de peppelenlaan en hoorde het zingen van den Lentewind door
de gouden kronen ;. . . de spreeuwen in hun donkere pracht van goud en groen
floten en zongen en kwetterden alle andere vogels na. Ze hieven zich bij zwermen
op uit de bonte bloemenwei om elders weer even luidruchtig neer te strijken, en
om Albert heen was het lachen, zacht en innig en aanhoudend, strijdend tegen den
angst om Hendrik, dit door de moeder ongewenschte, en door den vader schandelijk
genegeerde kind.
Hij voelde nog den krampachtigen druk van die warme jongenshand, ontroerend
van vertrouwen. „Die zoo vertrouwen kan, is ook te helpen", dacht Albert....
„ik moet den weg voor hem vinden ..."
....Eer hij 't wist was hij in de Voorstraat terug en zag het witte bordje blinken,
waarop met groote, zwarte letters stond : Te Koop. Hij haalde den huissleutel uit
den zak en opende de deur. De eenzaamheid wou hem begroeten, de lach deed
haar schuil gaan ergens in een van de gesloten kamers, waar het goed, voor den
verkoop bestemd, genummerd, dood, bij elkander stond.
Hij ging de voorkamer in, en nam het bordje weg, toen zette hij zich in zijn
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moeders leunstoel en luisterde ongehinderd naar het lachen en verdreef ook het
visioen niet door dit lachen opgeroepen, het kleine, ietwat gebogen hoofd, dat een
zwaren, blonden haarwrong torste boven een smal, geelbleek gezichtje, waarin oogen
blonken, van het allerdiepste blauwgrijs.
Hij zag hoe het gezichtje onder dit lachen langzaam overtogen werd door een
teeder rood. Het was als avondrood tegen een volkomen grijze lucht.
Kleur ? . . . . neen, men kan nauwelijks van kleur spreken ; de zon is weg, de
wolken zijn zwaar, maar er dwaalt iets langs den hemel, er zingt iets langs den hemel,
er zingt iets over de landen, over de koele grauwheid van de stadsmuren, het opent
de donkere, gesloten vensters van de woningen, het maakt den triesten avond
plotseling overschoon. Dat wonder had hij eens aanschouwd, het was er nu !
— Ze was leerares aan zijn nieuwe Gymnasium ; een collega had hem verteld,
dat ze met het woelige Gymnasiumpubliek kon doen, wat ze wilde.
Geen wonder !. . . . Als iemand z(56 kan lachen ! ! Hij luisterde maar en keek naar
het schoone gezicht en vergat den tijd, zoodat de schemering ongemerkt Imam binnensluipen, en zich nestelde in de hoeken van de kamer, om zich vandaar uit te
breiden door het het heele vertrek. Door de straat geruchtte het leven in het geluid
van vele ploffende voeten vlak langs zijn venster, door het ratelen van een wagen
of het snorren van een motor ; de lichtstraal van een brandende lantaren stak schuin
door zijn venster een hoek van de kamer in brand, het leven gebeurde om hem
heen, precies als elken avond, hij zat er midden in als een nieuw mensch °verge geven aan het lachen, dat door die vreemde, jonge vrouw tot hem was gekomen.
Hij zat er te luisteren, tot het rinkelen van de schel hem tot opstaan dwong en

hem herinnerde aan noodzakelijk werk, dat nog verricht moest worden, v6Or de
dag ten einde liep.
Zoo trok hij naar den zolder. Daar heerschte de chaos. Hij zette zich op een oud
kindertabouretje tusschen half-uitgepakte kisten en stapels boeken en begon bij
het licht van een draaglampje, dat hij naast zich op den grond had genet, het eene
boek na het andere te doorbladeren.
Hoe lang hadden ze al ingepakt gestaan ! Ze waren kleverig van vocht en stof
en droegen dien vreemden, niet te bepalen reuk van oud papier. Er waren leerboeken, gebonden Eigen Haarden en Duitsche Tijdschriften, de heele reeks romans
van Bosboom Toussaint, Van Lennep. en Conscience, Vondel en Da Costa en Beets
en werken van de tachtigers, een enkele latere van hemzelf, daartusschen zoek geraakt. In bijna alle boeken stond zijn vaders naam in ietwat zwierig handschrift ;
ze toonden de duidelijke sporen, dat ze veel en goed gebruikt waren. Er lag ook een
stapeltje boeken met een opdracht aan zijn moeder in hetzelfde zwierige schrift.
Die zagen er uit, of ze nieuw uit den boekwinkel waren gekomen. Hij leg-de ze
afzonderlijk en voelde zich weer bij het vreemde begin van die twee menschen met
elander. Toch, moest er sedert den morgen iets in hem veranderd zijn.
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Hij voelde voor 't eerst verwantschap met dien vader, en pijn, omdat hij nu
zooveel van diens kostbaar bezit in onverschillige handen moest laten.
Het was of de uit elkander geloopen lijnen van die beide levens zich door dit
nieuwe gevoel in hem naar elkander toe begonnen te buigen. „Moeder...." fluisterde hij, en toen „vader...." en daarna zei hij nog eens hardop . . . . „ja vader...."
Zijn hart werd bij het luisteren naar zijn eigen klanken zoo blij als van een kind ;
en dapper began hij nu de boeken te schiften, bij elkander in een kist te leggen
wat hij nog gebruiken kon en de anderen in pakketten samen te voegen.
In een kleine kist lagen zijn eigen jongensboeken ; hij zocht er den Robinson
Crusoe uit en sloeg toen met een enkelen spijker het deksel er op vast.
Toen hij voor 't laatst zijn bed in het kleine huisje aan 't eind van de Voorstraat
opzocht, had de klok twee uur geslagen.
— Een paar dagen later zat hij in zijn vreemde kamer, twee hoog met het gezicht
op een schilderachtige stadsgracht, waar langs de stille kaden wat iepen groenden.
Het water van de gracht was goor, maar het leven had zich daar samengetrokken
en gleed er heen in bonte wisseling van frischgeverfde motorbooten, en platte
groenteschuiten, en woonschepen, waarover steeds een bonte wasch met veel rood
en blauw aan lijntjes hing te fladderen.
Dit stuk leven scheen nauwelijks meer in dezen tijd te passen, maar hij was
dankbaar voor de oude rust van dezen stadshoek, voor zijn eenvoudige kamer met
de enkele vertrouwde dingen om zich heen, ook den armstoel van zijn moeder bij
het venster geschoven, precies als in hun huisje in de Voorstraat.
Den volgenden dag moest het nieuwe begin worden gemaakt. Gemakkelijk zou
het niet zijn, want de vorige leeraar was door zijn lange sukkelpartij het stuur kwiitgeraakt ; hijzelf had ook moeite met het klasseonderwijs.
Maar er was een lichtplek ! Hij zou haar gezicht weer zien en dat wonderlijkmelodieuse lachen hooren
Dien eersten morgen op 't Gymnasium ontmoette hij haar op 't plein. Ze
groette en gaf hem de hand. „De nieuwe leeraar", zei ze, „wel, ik hoop, dat het u
goed zal gaan; 't zal zeker goedgaan", voegde ze er haastig aan toe, „want we hebben
een rector ! !..., och, en de jongens zijn ook goed. Ze zijn verschrikkelijk lastig en
onhandelbaar, en daarbij verschrikkelijk goed !"
„En u hebt natuurlijk verschrikkelijk goed slag om met jongens om te gaan",
gaf hij terug, verbaasd over zijn eigen vrijmoedigheid.
Ze lachte. „Ja, maar als ze in hun hart niet verschrikkelijk goed waren, zou al
mijn geschiktheid mij niet baten ; maar kom, ik moet gaan, mijn trein
.."
„Woont u dan niet hier ?"
„Jawel, maar ik ben ook aan een ander Gymnasium verbonden, deze dag is altijd
druk."
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Ze knikte en was heen, niets dan zonneschijn achterlatend, en hem daar midden.
in met een gevoel van behagelijkheid en rust, waarover hij zeif verbaasd was.
Thuis vond hij een brief van Hendrik in onbeholpen, hanepootig schrift :
Z66 blij was hij met zijn Robinson Crusoe ! Als Oome Albert weer kwam, zou.
hij hem alles vertellen van den schipbreuk en van Vrijdag en de kannibalen, en hij
wou later ook reizen net als Robinson, hij wou niet op de boerderij blijven en moeder
maakte het goed en liet hem groeten. —
„Ja, wat wonder", dacht Albert „die reislust heeft de jongen van zijn vader. Hij
ziet de wijde wereld voor zich en het zou niet gebaat hebben, al had ik ook getracht
de poort voor hem te sluiten ; zijn onstuimige ziel zou de ruimte vermoeden en
omkomen in haar gevangenschap.
Als hij Hendrik maar helpen mocht om langs een eerlijken weg de wereld in te
gaan, dan was het goed."
41ij sloot hij den brief in zijn schrijftafel, met een gevoel alsof er overal lichtplekken
begonnen open te breken aan een hemel die tot nu toe grauw van wolken was geweest..
En zoo bleef het dien ganschen zomer. Hij worstelde dapper met zijn verwarde klas en
voelde zich gesteund door de nabijheid van die vrouw met haar glanzende lachen.
Op geregelde tijden ging hij naar zijn geboorteplaats om Dieneke en Hendrik te
bezoeken ; toen de bladeren in het stadspark geelden, lag er op een morgen een
briefkaart van boer Rengers zeif die hem berichtte dat er op den Rengershof een
tweeling was geboren, een Driekske en een Driekesman.
Moeder en kinderen maakten het goed.
Drie weken later op een zonnigen dag aan 't eind van Octobermaand, nadat een.
paar flinke nachtvorsten het bonte blad hadden doen neerregenen op den harden
grond, zoodat de peppelenlaan haar kronenrij naakt tegen de blauwe herfstlucht
hief, reed Albert in de groote, wit-overhuifde wagen van den Rengershof naar
de kerk, om bij het doopen van de tweelingen tegenwoordig te zijn.
De Domini die Hendrik had gezegend was al lang vertrokken ; in zijn plaats
stond nu een ander, die niets van Dieneke's geschiedenis wist.
Rengers stond naast Dieneke en de kinderen werden gedoopt, zooals de gewoonte
was. Toen de Domine van den preekstoel kwam, lei Hendrik, naast Albert in de
bank gezeten, plotseling zijn hand op Alberts arm en keek vragend naar hem op.
„Ja", knikte Albert, „zoo was het 1"
Dieneke voelde zich trotsch en gelukkig en Rengers was trotsch op Dieneke.
Het werd de eigenlijke feestdag van hun huwelijk op den Rengershof.
Albert vertrok met den laatsten trein. Rengers spande den vos voor het hooge,
tweewielige wagentje en bracht hem zeif naar het station. Hendrik mocht mee.
Er lag dien dag een mildheid en een goedheid over alles en iedereen. Zoo rustig
had Albert zijn petekind nog nooit achtergelaten.
De herfst verstreek in den gewonen, rustigen gang van dagelijksche plichten. Albert
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begon zich hoe langer hoe meer thuis te voelen op zijn nieuwe plaats. De klas werd
ordelijker en toen de Kerstvacantie kwam, bleef hij op zijn kamers in de stad zonder
een gevoel van eenzaamheid. Als hij voor het venster in zijn moeders stoel zat
te lezen, betrapte hij er zich alleen op, dat hij telkens naar buiten keek, zich zoover
mogeliik naar het venster buigend om de lange kade of te turen. —
op den tweeden Kerstdag zou er een concert gegeven worden in de Janskerk.
Hij kon er niet heengaan, omdat hij Hendrik had beloofd, dien dag naar den
Rengershof te komen.
Toen hij op den eersten Kerstdag 's middags in de schemering een brief ging
posten, ontmoette hij hair, vlak bij 't postkantoor. Hij had haar niet zien komen
wegens den zwaren mist, die alles dicht omhuifde en alle geluiden dempte. Het
leven op straat moest zich wat voorzichtiger dan gewoonlijk bewegen ; hij liet een
auto passeeren, die met vreemden, valschen schijn den mistmuur trachtte te doorboren, toen zag hij plotseling hair, op 't oogenblik, dat hij zijn brief in de bus wou
werpen. Hij hield zijn hand terug, om haar voor te laten gaan.
„Wat een mist", zei ze, „ik heb joist een programma gekregen voor het kerkconcert, morgenavond, gaat u ook ?"
„Ik kan niet, ik ga naar mijn geboorteplaats om mijn petekind te bezoeken."
„Hebt u dan een petekind ?" vroeg ze verrast.
„Ja, een boerenjongetje, waarover ik als peet heb gestaan bij 't doopen. Hij had
geen vader meer en de moeder was mijn speelkameraadje. Ze moest wat steun hebben....
nu is ze getrouwd, met den boer van den Rengershof", voegde hij er aan toe, . . . .
„maar er zijn nu eigen kinderen, en Hendrik mag niet te kort komen."
Ze knikte . . . . „Hendrik heet hij dus", zei ze .. . . „neen maar . . . .!"
„Ja, dat had u misschien niet gedacht !" De rose gloed verspreidde zich over
haar gezicht ; . . . . „ik dacht", zei ze . . .. en zweeg toen plotseling ; hij zag haar
voor 't eerst in verwarring.
„U dacht", lachte hij nu uitbundig, van louter plezier over haar verwarring, . . ..
,,zoo'n houten Klaas met een petekind !"
De gloed op haar gezicht verdiepte zich, maar haar oogen hielden hun zonnigen
open blik, toen ze hem aankeek. „Ik ben er blij om", zei ze. „Er wordt zooveel
voor de kinderen gedaan, men tracht op alle manieren de kinderen te helpen, en
toch blijft er zooveel treurigheid in het kinderleven.
Men moest ook bij het begin beginnen, het heele eerste begin, het verlangen,
dat de lief de in zich bergt."
„Ja", gaf hij diep ontroerd terug, „er zijn zooveel eenzame kinderen, ook onder
degenen die nog in 't bezit zijn van hun beide ouders".
Ze stond een oogenblik in gedachten. Toen reikte ze hem de hand. „Wat ben ik
blij ! o, wat ben ik toch blij", zei ze en keerde zich haastig weg.
Albert bleef nog een poos aan de plek gebonden, zijn heele lichaam doorstroomd

302

HET GROOTE BEGIN

van een warm geluksgevoel. ,,Milia...." Voor 't eerst noemde hij voor zichzelven
haar naam. ... en toen nog eens : Milia.... Milia, tot het door hem heen begon
te zingen ! want ja, nu wist hij het, opeens 1. . .. Zij had hem aangezien met haar
zonnigen blik, ze was als levenswarmte in hem neergedaald, ze woonde in zijn leven,
allang ! Ze woonde er voorgoed. -- Op den tweeden Kerstdag, 's morgens vroeg zag hij haar weer. Ze kwam de
kade affietsen, juist toen hij zijn deur uit stapte om naar den trein te gaan.
„Net bijtijds," zei ze, afspringend en hem een pakje overreikend, „dat is een
Kerstcadeautje voor Hendrik. Het is een heel goede timmerdoos, nog van mijn
broer . . .. die was altijd zoo bijzonder netjes op zijn speelgoed. Hij is allang getrouwd, maar hij heeft enkel meisjes. Ik dacht, nu moest uw Hendrik ze maar
hebben."
.. . .„Uw Hendrik dus ook !"
Het was er uit, eer hij 't wist, .. ..en weer dat wonderlijk avondrood, dat haar
grauwgeel gezicht overlichtte. Ze keerde zich haastig af en reed heen, maar hij wist
het !.... hij wist het !
Ze had haar woning herkend ! !
Hij rende bijna den weg af naar het station al lachend in zichzelf, de lach brak
over zijn gezicht, zonder dat hij er zich van bewust was, de menschen stonden stil
en lachten hem na.... dat merkte hij plotseling en stond ook stil.,.. maar begon
toen weer te rennen tot hij op 't Stationsplein kwam. Een lichte vorst had de
boomen en heesters in 't plantsoentje even aangestreken met glinsterenden ijzel ;
blad voor blad en steel voor steel droeg zijn eigen kunstige versiersel, de voile
winterzon begon er over heen te stralen.... hij stond een oogenblik verbaasd rond
te zien, naar het leven dat zich op dit oogenblik in voile heerlijkheid voor hem scheen
te ontplooien. Wat een Kerstdag !
Toen ging hij het station binnen. - In de keuken van den Rengershof vond hij Dieneke bezig de tweelingen te
helpen ; het jongetje lag in de wieg op zijn duimpje te zuigen, het meisje spartelde
op haar schoot.
„Dome Albert," deed ze blij. Ze had zich nu ook aangewend „Oome Albert" te
zeggen.
Rengers begreep dat van vroeger niet, en meteen riep ze . . . . „Hendrik, waor
bin ie ? .... Oome Albert !"
Hendrik scheen buiten gehoor te zijn, maar even later kwam Rengers binnen,
forsch en vierkant en altijd ietwat stug. Hij gaf Albert de hand, maakte een paar
opmerkingen over het mooie weer en zette toen de kommen op tafel uit; de koffie
stond in een hooge, bonte kan op de potkachel. Oom Albert zou wel trek hebben
in een kom koffie met een snee rozijnenmik voor de Karssemis gebakken !
Hij vertelde dat hij den eersten Kerstdag met Hendrik naar de kerk was geweest,
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Dieneke kon niet weg van de kinderen. Voor hem begon vandaag het werken
weer zoo half en half, maar Hendrik mocht vrijaf hebben, omdat Oome Albert
er was.
Albert dronk zijn koffie, bewonderde de tweelingen, het bruine Driekske en
den blonden Driekesman en vond dat ze duchtig gegroeid waren. Dieneke zat hem
aldoor oplettend aan te zien. Er was iets veranderd in Oome Albert, ze wist niet wat.
ze voelde niets meer van die zekere schuchterheid, die haar soms plotseling kon
bevangen ; hij was dichterbij en verder-af, hij keek zoo wonder-blij en lachte om
alles en vond zooveel te praten met Rengers, dat die zijn stugheid verloor en langer
bleef zitten, dan hij van plan was geweest.
„Komaan," zei Rengers, toen de koffie op was, „ik ga eens kijken waar Hendrik
blijft."
Een oogenblik later kwam de jongen binnenstuiven, hijgend en bont en blauw
van de koude, blij en teleurgesteld tegelijk.
„Ben ie daor al, Oome Albert !"
„Ja vent, waar heb je gezeten, je wist toch dat ik kwam !"
„op 't schureke, Oome Albert, daor kon ik oe van den grintweg of zien kommen."
„Daar heb je 't al," lachte Albert, „en ik ben den landweg langs de beek gekomen,
die is iets korter. Zoo ben ik het erf opgedraaid, terwijl jij in de verte hebt zitten
kijken."
„En Fik, 118f die dan niks 'ezegd ?" vroeg Dieneke.
„Neen, Fik ke pt me te goed I Hij kwispelde met zijn staart en kroop toen plat
op zijn buik naar me toe, zoover de ketting reikte !"
En nu begon de blijde dag, de eigenlijke Kerstdag voor Dieneke en Hendrik,
want ook Dieneke in haar eenvoudigheid kon niet laten het Kerstgeluk te verbinden
met de komst van Albert. De timmerdoos werd bewonderd, en geprobeerd, terwijl
de tweelingen geholpen werden. Daarna ging Dieneke pannekoeken bakken en
gebruikte van de schaarsche, dure eieren ter eere van Albert. Toen ze klaar was
trok ze haar Zondagsche jakje aan en Rengers vond vandaag alles goed.
Albert wandelde met Hendrik dwars door de weilanden, die zich bleek en triest
onder den winterhemel uitbreidden. Aan het naakte elshout langs den wegkant
wiegelden nog wat harde, donkere katjes van 't vorig jaar, en hier en ginds waren
de struiken overslingerd door bramen met donkerroestig blad. Uit het gras aan den
slootkant rezen stram de hooge, verdorde scheerlingen boven wat rottende bladeren,
maar de zon lachte over al dat bleeke, doode, en beloofde nieuw leven, en Albert
en Hendrik liepen in de zon met het hoofd achterover, hand in hand. Hendriks
wit-geschuurde klompen kloften vroolijk naast Alberts lichtere voeten, en opgewonden praatte de jongen aan ëën stuk door, over de verre landen, die hij wou gaan
zien. Net als Sven Hedin wou hij reizen.
Eindelijk had de jongen zich uitgepraat. Toen begon Albert zachtjes te vragen
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over 't Kerstfeest. Ja, daar wist hij alles van. Jezus was geboren in een stal in Bethlehem, en de Engelen hadden „Eere zij God" gezongen. Dat kende hij ook, hij had
het op de Zondagsschool geleerd.
Toen werden ze samen stil. [Hendrik bleef naast Albert voortloopen met een
zwaren rimpel van nadenken tusschen zijn oogen. Toen ze het erf weer opliepen
drong hij zich plotseling dicht tegen Albert aan. ,,Maar ik mag dan toch wel reizen,
Oome Albert 1"
„Natuurlijk mag je dat, als je groot bent en voor je zelf kunt zorgen."
Toen het tijd was om naar den trein te gaan, spande Rengers den vos voor het
wagentje.
Hendrik mocht mee en de leidsels houden, het feestgevoel was volmaakt.
In dit volmaakte feestgevoel kwam Albert thuis en wist, dat hij nu ook niet langer
behoefde te wachten. Er was iets in hem opengegaan ; zijn ziel was als een zware
bloezemknop, die in den overvloed van zon plotseling was opengebroken. Hij had
Hendrik in dien glans gevangen en Dieneke en Rengers : Het was feest !
Den volgenden dag ging hij Milia bezoeken, voor 't eerst. zijn hand trilde
toch even toen hij op het electrische knopje drukte van het benedenhuis aan den
parkrand.
Eene kleine, oude dame deed de deur open. Ze had een scherp-toegespitst gezicht
en felle oogen. Toen ze zag, dat een onbekende op de stoep stond, duwde ze de
deur tot op een kier dicht en vroeg wat hij verlangde.
„Leeraar aan hetzelfde Gymnasium ?" .. .. de deur ging iets verder open, maar
haar kleine, spitse persoonlijkheid bleef den ingang bewaken, tot ze voldoende
zekerheid had, met geen vreemden indringer te doen te hebben.
,,Zeker over de lessen," zei ze, terwiji ze hem binnenliet in een kleine voorkamer
en onmiddellijk weer heenging om haar dochter te roepen, de deur tamelijk onzacht
achter zich dichttrekkend.
Albert bleef met het ietwat onbehagelijke gevoel van iemand, die meent dat hij
een groote vergissing gemaakt heeft, midden in de kamer staan, toen plotseling een
andere deur openging en Milia binnentrad. Ze keek hem even vragend aan, om de
ongewoonheid van dit bezoek, toen lachte ze haar zonnigsten lach, omdat hij zoo
bedremmeld midden in de kamer stond.
„Echt iets voor moeder" zei ze, „moeder ziet ieder die ze niet kent, of hij bedelaarsplunje of heerenkleeding draagt, voor een gevaarlijk mensch aan.... gaat u toch
zitten,.... ik dacht eigenlijk, dat u nog bij Hendrik was .. . ." het allerteerste rood
begon zich weer over haar gezicht te spreiden, zijn hart werd er warm van, de bloem
opende zich wijd .... ,,Maar we kunnen hier toch niet praten," barstte hij plotseling
uit en keek de kamer rond, meteen schrikkend van zijn vermetelheid.
Het rood op haar gezicht werd dieper, maar het schaadde niet aan den open blik
in haar oogen, zoodat hij zijn vergat en lachte,
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Nu glimlachte ze warm en teeder. „We behoeven ook eigenlijk niet te praten,

is 't wel ?"
Hij vatte haar beide handen. „Neen . . . . " en toen ging het lachen over en weer . . . .
Ze konden niet anders doen dan elkander aanzien en lachen ; tot hij overgelukkig
uitbarstte : „Wel een zonderlinge manier van elkander zoo iets gewichtigs te zeggen."
„Misschien de goede manier, . . . . zonder woorden . . . . "
„Met lachen . . . . "
En toen lachten ze weer ; in elkanders oogen zagen ze het blinken van hun lachen.
Ze hielden elkanders handen vast en lieten ze niet los, toen er voetstappen klonken
in de gang, en Milia's moeder de deur opende.
„Kijk moeder, dit is nu Albert," zei Milia, . . . . toen wist Albert het voorgoed,
de strakke, naar beneden gebogen lijn brak in duizend stukken, hij stond aan het
nieuwe begin en had het schoone leven in zijn handen, hij was bevrijd.
Daarom deed moeders toegespitste, allerzuurste gezicht hem ook niet schrikken,
noch de vinnigheid, waarmede ze antwoordde : „Daar zal ik dan wel niet veel meer
in te zeggen hebben ! in mijn tijd deden de jongelui het anders !"
„Maar lieve moeder", suste Milia „ik leef toch niet in uw jongen tijd ! het is precies
andersom ! u leeft in mijn jongen tijd ; ik moet mijn leven maken, zelf ! Altijd,
zooveel ik kan, leef ik met u mee ; maar in dit geval moet u met mij meeleven."
„Ja, ja, met een grap denk je het te winnen !"
Milia lachte. „Ik win het ook ! a heb het allang gewonnen," en Albert zag,
dat er achter moeders spitsheid een bleek, vergeten glansje naar buiten wou. Ze
trachtte het nog terug te dringen, maar het had zich al bevrijd en begon zijn
ondeugende spel op het strakke gezicht, dat al zijn spitsheid nu verloor, zoodat er
op eens gelijkenis voor den dag kwam tusschen moeder en dochter.
Z.66 was het altijd ! Zoo was die moeder voortdurend de schaduw geweest over
het leven van de kinderen, tot de kinderen ouder werden en begrepen en zich niet
meer uit de zon lieten dringen. --- Nu brak er een schoone tijd aan. Over alles legde zich de glans van hun geluk.
Op 't Gymnasium begon hij merkbaar te winnen, en zij hielp hem met haar
vertrouwen. —
De Lente kwam vroeg in 't land met veel zon en veel milde regenbuien. Het
leven brak open in duizend glanzende kleuren. Elken avond lieten Albert en Milia
zich met de electrische buiten de stad voeren.
Dan wandelden ze over de heuvels en tusschen de smaragden roggevelden, ze
zagen den kostbaren bloei van de vruchtboomen rond de verscholen boerenhoeven
en het vlammen van de brem langs den boschrand, en keerden naar huis met zooveel vrijheid en frischheid, dat de klas van den volgenden dag er den weldadigen
invloed van onderging.
Zoo vaak ze konden reisden ze samen naar den Rengershof. Milia stal onmiddellijk
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het hart van al de bewoners, en zij zelve verwonderde zich steeds over den fijnen
takt, waarmede Albert zijn petekind wist te vatten. Want die jongen was moeielijk !
Op 't Gymnasium was er geen enkele jongen zoo moeielijk als Hendrik.
„Ja," zei Albert eens, toen ze na zulk een bezoek, waarbij Dieneke weer hevig
haar nood had geklaagd, naar huis keerden, „ik begrijp 't zelf ook niet. a heb mijn
klas nu in orde, maar het kost me nog altijd veel te groote inspanning, ik leef op
een vulkaan ; met Hendrik gaat alles vanzelf."
Ze liep een oogenblik in gedachten naast hem voort. Toen stond ze plotseling
stil. „Misschien ben je te fijn," zei ze zacht, „misschien wil je al de zorg, die je
voor den enkeling noodig hebt, aan de klas spendeeren. De klas in haar geheel
reageert daar niet op, eenvoudig omdat het „de klas" is.
En de jongens in de klas voelen zich niet enkeling, de meesten tenminste niet."
„Ik dacht altijd, dat het juist om die enkelen ging, die in hun geestdrift voor
het werk, de anderen vanzelf meenamen."
„Neen...." lachte ze, „neen, zoo is het toch niet, je moet de klas meesleepen,
er is ook een klasse enthousiasme, en den enkeling, dien moet je helpen.
Zoo doe ik het tenminste vanzelf ! a zie altijd de klas ! en ik heb zooveel
plezier in al die naar mij toegekeerde gedachten. 1k voel, dat ik ze heb !"
En hij voelde, dat Milia gelijk had, en zoo hielp ze hem zijn hart wijd open te
zetten, zoodat de heele klas er in kon.
Toen kwam er rust. —
(Slot volgt).

DE WAARDE DER R.K. POEZIE VOOR
DE PROTESTANTEN
DOOR
DR.

PH. LANSBERG.

II,
Na deze uiteenzettingen omtrent het algemeen-Roomsch en 't algemeen-Protestantsch standpunt in verhouding tot elkaar keeren wij tot onze hedendaagsche
dichters terug.
Het subjectief mede-leven der dichters met hun personen, gelijk wij dit bij van
Delft opmerkten, verleent ook een groote suggestieve kracht aan de verhalende
gedichten, welke zij schreven. Uit de groote hoeveelheid kiezen wij enkele voorbeelden. In de eerste plaats Willem Smulders' „Priester gewijd". Het heilige getal
drie, o,a. ook door Dante's indeeling zijner stof telkens gehuldigd, speelt er een
groote rol. Hier zijn drie gedichten vereenigd tot een levensbeeld eener roomsche
moeder, wier hoogste wensch en vreugd het is, haar zoon tot priester gewijd te zien.
Elk dier gedichten is samengesteld in verband met een symbolischen zin van 't getal, uit drie maal drie versregels, met telkens nog een daaraan toegevoegd ter volmaking tot het getal tien. Men moet zich zeker wei zeer doelbewust losmaken van
zijn eigen geestesgesteldheid, om mee te leven met de wenschen en begeerten eener
moeder, die al haar levensvreugd vindt in de roomsche kerk, wier hoogste wensch,
van de geboorte harer zonen af, deze is, dat zij hen eenmaal zal zien tot
.,PRIESTER GEWIJD".
I.
Zoo vaak laagt Gij bij U wiegske neergeknield
Van uwe zonen, om, terwijl Ge uw oogen
Vol kommer op hun slapende onschuld hieldt,
Te bidden, dat de Heer niet mocht gedoogen,
Dat een van hen zijn Zegen zou ontgaan, —
Maar dieper werd uw moederhart bewogen,
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En welhaast schreiend zaagt Ge uw kleinen aan,
Als Ge eindlijk van uw innigst zielsbegeeren
Te fluisteren dorst : of 66n van hen mocht staan —
0 God ! — als Priester aan 't altaar des Heeren !. . . .
IL
En later trokken — en 't was jaar op jaar
Heilige nachtwake in uw vrome woning ! —
Uw knapen mee, met de uitverkoren schaar,
Naar het Festijn, waarvoor de groote Koning
Zijn tabernakel wel verlaten wou....
Aandoenlijk Schouwspel, dat Ge als een belooning
Genieten mocht voor uwe rnoedertrouw !.. . .
Maar telkens vroegt Ge u af, als Ge uit den tempel
Uw eerst-communicantje welkom kuste : „Zou
'k Als Priester hem eens staan zien op mijn drempel ?". . . .

0 vrome moeder, die, verweduwd, in
Uw kinderen Gods vaderzorg mocht prijzen,
Grooter gena dan 'k heden uw gezin
Te beurt zie vallen, kon Hij niet bewijzen
De klokken luiden van de Kathedraal !. ...
't Is Priesterwijding !. . . . De levieten rijzen
Als Gods Gezalfden op !. . .. Met nog een straal
Van 't Pinkstervuur om 't hoofd, treedt een U tegen.. . .
Uw zoon, uw lieveling !. . . . Kniel neer en daal
Op 's moeders hoofd zijn eerste Priesterzegen !
* *
*

Veel Roomsche dichters bezingen het moederschap : de verzen over dit onderwerp,
door Rene de Clercq en Guido Gezelle, zijn van groote bekendheid geworden.Het
is trouwens een stof, welke door den dienst van Maria's Kerk uiteraard op den
voorgrond wordt gebracht. De niet-Roomsche zal deze literatuur kunnen genieten
zoover zij de openbaring is eener spontaan-religieuze aanbidding. Bernard Verhoeven
schreef in De Beiaard 1923, biciz. 269, — en hij stelde daarin, toevalligerwijze,
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duidelijk het voor Protestanten genietbare tegenover literatuur van alleen-Roomsche
waardij — het volgende :
„Een Vlaamsche Redemptorist, Osc. Monstrey, stelde een bloemlezing samen
uit Guido Gezelle's Maria-Verzen „Guido Gezelle en de Allerheil. Maagd", omraamd door een stichtende paraphrase. ... — en het slaagde, omdat innige vroomheid
het ademhalen van Gezelle's religieuze verzen is.
„Hilarion Thans heeft met zijn nieuwe sonnettenbundel „Der Lieve Vrouwe"
hoogere aanspraken :
Ik heb mijn eerzucht, Moeder, het is deze :
dat wie in later tijd uw lof verkondt,
na vele boeken, immer mijn boek leze,
wijl hij Been boek, U schooner lovend, vond !
„En het faalde, omdat de artiest den Franciscaan in den weg zit — niet de
kunstenaar, die Sint Franciscus zelf was, maar de speelsche renaissance-poeet. Hoezeer diepe vereering de impuls tot zingen mag geweest zijn, de vroomheid mist
den hevigen directen hartslag, bedwelmd door de chloroformkap der aesthetiek.
Hilarion Thans kan er niet overheen, de devotie op to dienen in keurigen
pastei-vorm."
In verband met de Maria-gedichten noemen wij nog het zangrijk stukje „Moeder",
een van Aug. van Cauwelaert's „Liederen van Droom en Daad". Grootendeels zijn
dit verzen uit den oorlogstiid ; gedichten, welke door de geloovige berusting in de
vreeselijke werkelijkheid in-weemoedig aandoen ; gedichten, die de schoone zijde
van het sterven zoeken, en toch gebukt en in tragen gang den kommer dragen
van ruw getroffen jonge lichamen ; gedichten, die slechts troost kunnen geven in
k ornmervolle regelen :
„Gelukkig wie den dag aanvaardt
In dank, met vroom vertrouwen,
Al zal misschien zijn oog op aard
Geen morgen meer aanschouwen.

Gelukkig wie zijn hoofd bevrijd,
zijn hart heeft opgedreven,
Tot 't vredig licht van eeuwigheid,
Hoog boven dood en leven."

Maar hooger stijgt deze kunst, wanneer de warmte der Maria-vereering er den
gloed aan verleent. Fraaier val krijgt nu de klank, zachter ruischend stroomt er
het rhythme, liefelijker is de toon van 't geheel . . . . en aan den lezer deelt zich
de weldadige sfeer der warmte mede, waarin hij zich koesterend laat doordeinen,
— zonder diepe dink-gedachten, louter 't gevoel plaats gevend, — en kunstgenot
schenkt die zang, van den armen slagveld-soldaat, gedenkend het lief-geloovig tehuis
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Maria,
'k mag vandaag niet keeren
Waar U een troon staat opgericht ;
Ili kan uw heilig beeld niet eeren
Met bloemenbloei en kaarsenlicht,
De vrede is uit ; de dagen dreigen
Vol strijd, en in den Meienacht,
Die zachtjes ruischt door 't groen der twijgen,
Sta 'k met 't geweer in hand op wacht.
1k mag niet liggen neergebogen
Binst 't avondlof, in schemering,
En onder de besternde bogen
U smeeken om uw zegening.
Maar 'k zie hoog , over zee en landen
De heemlen hel van jonge maan,
En 'k zie, lijk vriendlijk lampebranden,
De glorieuze sterren staan.
a hoor uit vrouw- en kindermonden
En ruwgeloovig mannenlied,
Deze' avond niet uw lof verkonden,
En hoor de dreunende orgel niet ;
Maar weer is door den nacht begonnen,
Het kort geknal, en, verre en bij,
Het doodsgedaver der kanonnen,
Maria, Moeder,
bid voor mij."
Wordt hier de Godsmoeder Maria ingevoerd als een middelares, biddend tot
haar noon ten behoeve van den mensch, — in andere verhalende poezie blijkt de
groote wonderendoende kracht der Heiligen, ja zelfs der bisschoppen. Er bestaat
van de hand van Marie Koenen, — thans echtgenoote van den dichter Felix Rutten
— een fraai episch gedicht „Een legende". Het beschrijft den aanval der Hunnen
op de stad Troyes, in Noord-Frankrijk. Bij den dageraad ziet de schildwacht op
de wallen hun breede scharen uit de nevelen van den nacht opdoemen. Met dreigende gewisheid naderen de zeven legers, zich richtend naar Attila's middelste
groep, de stad, welker ten doode verschrikte burgers in panischen angst het ruime
veld al willen invluchten, den geduchten vijand tegemoet. Nu vloeien de zilveren
Idanken van bisschop Lupoen's stem over de opgewonden menigte : waar men
den dood wellicht zoo nabij was, mocht slechts een gedachte hen bezighouden :
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ter kerke ! waken, en bidden ! Hij alleen, de man Gods, begeeft zich nu naar den
stadswal,
„Omschenen door een gloor van goud :
De straat wordt als een pad door 't woud,
Waar zonnestralen komen waren
Door bladerschemers, die vergaren
In schaduwen dat klarend licht."
De poorters toonen zich hun geestelijken leidsman gehoorzaam en blijven bidden
inmiddels tot de wallen gein hunne kerk, terwiji de grimmigheid van Attila,
naderd, geen vat kan krijgen op Lupoen, die in volkomen berusting en gelatenheid den vreeselijken Hunnenkoning ontvangt als een door Gods wil gezonden mensCh. Hij opent hem, gewillig, de poorten....
Dan ontstaat het wonder.
De eindelooze menigte overstroomt de stads-straten als een overweldigende zee :
„ „Wee Troys-de-stad ! Wee stad en land !" "
En als een hellevlam, die brandt,
Zwaait Attila het felle zwaard,
Maar deinst, en staat, en wijkt, en staart
ziet, er rust
Daar voor zijn oogen,
Een zwarte muur, waarvoor hij list,
Hij, groot door cooed, die nooit vertsaagde
„Wat is er, dat zijn tred vertraagde ?"
De Bisschop ziet dien muurwal ook,
Maar weet 't een mist, een zwarten rook,
Dien met zijn staf hij kan verdrijven."
En na eenige uren van vergeefschen strijd tegen dien onverwoestbaren muur zien
de Hunnen het hopelooze hunner pogingen in. Lupoen, „Gods onderdaan", heeft
de zege behaald, waarvoor weinige minuten later, de poorters in hunne kerk een
bidstonde houden.
Het is ontegenzeggelijk, en de gegeven citaten mogen 't bewijzen, dat het naieve
vertrouwen der dichteres hier een vorm heeft geschapen, welke het schoonheidsgevoel treft ook van hen, die van zulk e stof verder afstaan.
* *

Wij zijn nu genaderd tot de beschouwing van die Roomsch-Katholieke kunst
uiting, welke speciaal den eeredienst of de geestelijken tot onderwerp heeft. Hier
treedt het verschil tusschen Rootnsch en Hervormd het scherpst aan den dag,
als tusschen de religie van het gevoel en die der gedachte. Wanneer men als het ideaal
der kunst stelt, dat zij uit de ontniddellijke behoeften voortkomt der geheele gemeenschap, dan erkennen wij de meerderheid der Roomsche kunst boven die der
Protestanten : zij treft gemakkelijker, ontroert lichter de schare, overbrugt door
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haar suggestieve kracht veelal de klove tusschen den sterveling en God. Zij wiegt
de ziele door wieging van rythme en zoetheid van klank en brengt in een toestand
waarin de scherpte des verstands is af-gedaan en de oppermacht aan het gevoel
is gegeven.
Zullen wij, Protestanten, Droogstoppels moeten wezen in onze verstandelijke
analyse dier gedichten ?
Natuurlijk niet. Maar onze praemisse is anders. De onmiddellijke behoefte der
Protestantsche gemeenschap leidt niet tot kunst, maar leidt tot geloof ; niet tot
praal, maar tot eenvoud ; niet tot uiting, maar tot inkeer ; leidt tot zondebesef en
niet tot verheerlijking van andere menschen, gelijk reeds de Roovere deed in
„Lof van den Priesterlijcken Staet".
„.... Sy zijn Godts Ridders, Godts Procureerders,
Sy zijn Godts camerlinghen hoogst ghestelt,
Sij zijn ons leerders ende absolveerders,
Sij zijn Godts stedehouders int aertsche velt,
Haar digniteyt die en was noyt volspelt,
Onse Baptiseerders van grooter ghewelt, *)
*) = macht
Sy zijn die den seghele van Christo draghen,
Sy zijn daer de helsche cracht voor smelt.
Aan Roomsche zijde wordt de Schoonheid „de edelste afstraling van Gods Wezen
in de schepping" genoemd 1), voor ons Protestanten staat de gedachte aan Gods
Wezen buiten alle zinnelijke schoonheid al kan deze ons te gelegener tijd tot Hem
brengen2 ) ; te spreken van zichtbare afstraling hiervan is voor ons „maar ontheiliging
en schennis."
Zoo ontstaat er dan een al te groote gaping tusschen de verschillende gevoelssferen, wanneer een gedichtje als „De Reliek" van Marie Koenen het heiligenbeeld
vereert. Laatstgenoemde uitdrukking, door mij gebezigd in mijn studie over „de
kleine Johannes" 3), ontlokte van bevriende R.K. zijde de opmerking, dat de Roomschen niet de beelden vereeren, maar deze alleen gebruiken om zich de heiligen
zelve duidelijker te kunnen voorstellen, wanneer zij tot hen bidden. Dus ongeveer : zooals men naar 't portret van een overleden vader of moeder schouwt.
In dit gedicht echter heeft het beeld-zelf zulk een wijdingsvolle plaats, dat ik ditmaal
dezelfde uitdrukking handhaaf. Ouden, zieken, door 't leven teleurgestelden, komen
het zien :
Menschen komen, staag menschen weer :
Schuivend in zwijgenden drom
Buigen ze kussend naar 't kleinood neer

1) Th. de Jager.
2)zooals in Guido Gezelle's lied „O, 't ruischen van het ranke net . . . . "
3) Bij D. A. Daamen's U.M., 's Hage 1925.
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Priesterhand draagt het daar om,
Reikt het ter eering en reikt het weer.
Reikt hun ter eering het heilig kleinood,
Meer dan juweel uit een kroon, —
Bloei' haar gebeente uit der aarde schoot,
Blinke haar heugenis schoon
Bloem en juweel uit den dood.
Schromende lippen aanroeren het zacht.
Glans van gedachte blinkt heen,
Blinkt waar de heilige hoog uit haar pracht
Schouwt naar de biddenden heen,
Schouwt naar hun wijkende schreen.
Hier is taalmuziek en innerlijke, blijde aanbidding in den klank, welke de eerbiedig-godsdienstige bewondering van de dichteres voor „de reliek" bewijzen.
Deze voor het zien-lijk element zoo uitermate gevoelige schrijfster heeft in denzelfden
bundel, waaraan wij deze dichtregels ontleenden4), ook Nederlandschproza van hooge
waarde gegeven, a.m. in „Processie", door haar als een Proza-gedicht aangekondigd.
Vol van glanzende lichtstraling gaat de schoone stoet, zielen-ontroerend, voorbij.
„Luisterstil ontwaakt alom zielsmijmer naar God.
„Tot ineens, uit den zonneschemer ontlaten, muziek opklatert van trompetten
en hoorns. Vonken licht stuiven uit. In koper kaatsen felle schichten. Feest schalt
en schittert....
„Maar 't wemelt nu ineenmaal al wit, kruivend, en kroezend wit, donzen wit,
vlosse witte wemel van kleine kindertjes,
blonde, bruine, gouden hoofdjes omkranst, omkroond, bloemen om de hoofdjes, in de roze knuistjes, in de mandjes die
ze torsen. Er zijn er die dragen aan hun hartje het klein e Lam Gods, of het zilveren
hart of de zilveren kroon van Maria. Ze komen almeer luchtig aandrijven, laag langs
de aarde heen, een wolk van spelende engelen, 'n dans van cherubijnen, — 'n bloei —
alsof daar lentetuinen opengaan, bloemweiden ontluiken."
* *

Ook in dit fraaie, bovenal pakkende proza, is het de klank, de golvende taalmuziek, welke op ontroerende wijze treft. Is 't ook niet aldus gesteld met de klankengoocheling van Timmermans' „Pastoor wyt den bloeienden Wijngaard" ? Het behoeft ons niet to verwonderen, wanneer wij die krachten uit Roomsche werken op
ons voelen afstralen .... want er is in de laatste decennia een verwonderlijke opbloei
in het Roomsch-Katholieke geestelijke leven gekomen, waarvan het Emitte Spiritum
1) De Wegen ; Leiden 1916 (J. W. van Leeuwen).,
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tuum — et renovabis faciem terrae de grondtoon is. En het resultaat van dit opstel
over „Onze Roomsche dichters" moge dan een dankbare bewondering wezen voor
de religieuze waarden, welke zij ons in hun kunst gaven, daarnaast hebben wij Pro-.
testanten te doordenken dat hun kunstgevoel het onze niet volkomen dekt, en dat
zeer zeker de bedoelingen, welke leven achter zekere Roomsche schoonheidsuitingen
strijdig zijn met de idealen onzer eigen levens- en wereldbeschouwing. Om dit nog
eenrnaal duidelijk te doen gevoelen citeeren wij tot slot uit het opstel „Katholieke
Mystiek", door Jos. van Wely O.P. 1) :
„Ook de Katholieke ziel van onze noordelijke Nederlanden verkondigt dankbaar
wat geheimen van sterkte en verheffing haar, als deelgenoote aande groote Katholieke genaden-gemeenschap, zijn toegekomen. Zoo roemt ze op den tijd, dat de
mystiek van leven en daad.... in onsterfelijke woorden haar verborgenheden ope nbaarde en ook in het lied van haar weelden heeft getuigd.
„Wat al oorzaken hebben toen eeuwen lang het Katholieke zieleleven tot een besloten bloei gedwongen. Totdat het oogenblik kwam de mystieke krachten, die om
ruimer ontploofing vroegen, uit te vieren in den heiligen strijd om de godsdienstige
vrijmaking, die de negentiende eeuw heeft vervuld.
„Met de nieuwe mogelijkheden, daardoor opengekomen, gaat het Nederlandsche
Katholicisme nu de toekomst in. Het heeft de onverflauwbare verwachting, dat de
mystieke werkelijkheden, die het dringen en bezielen, zich zullen uiten in leven en
daad meer dan ooit. Maar ook in het woord. Als het voorjaar straalt, zullen de vogels
zin gen.
„De toegankelijke aandacht, die hier reeds de eerste pogingeen draagt, doet den
Katholiek, die het moderne leven volgt, inniger ervaren, wat mystieke weldaden
het Katholicisme nog over de menschheid zal kunnen brengen. . .. .
„Uitzenden zult Gij uw Geest — en vernieuwen zult Gij het aanschijn der aarde."
Zeist, 1926.
1) De stad op den Berg ; — Rome door Roomschen. (Baarn, Hollandia Drukkerij 1923)
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De Katholieke Literatuur sinds de Hervorming
SchOnheit der Katholischen Weltanschauung.
De stad op den Berg".
The Key of the World's progress.
De Symboliek.
„Over Literatuur" (De Beiaard, 1923) ; voor het schrijven mijner
studie heb ik ook met dankbaarheid gebruik gernaakt van B. Verhoeven's Centrum-artikelen „Literatuur en Leven", en van zijn „Kronick der Dichtkunst" in De Nieuwe Eeuw, mij door den schrijve r
welwillend afgestaan. In het algerneen trouwens ondervond ik van R.K.
zijde hulpvaardige voorkomendheid bij het instellen van dit onderzoek.
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Vlaamsche Volksvertelsels. Uit den volksmond opgeschreven door Pol de
Mont en Alfons de Cock. Herzien en zeer vermeerderd. Zutphen. W. J. Thieme
& Cie. MCMXXVII.
Het is om er jaloers van te worden : een werk met veer dan 200, „uit de volksmond opgeschreven volksvertelsels." Hoe komt het toch, dat bij ons nog zo weinig studie is gemaakt van wat
onherroepelik verloren dreigt te gaan? Het kan toch niet anders, of op ons platteland moeten
nog verschillende oude verhalen leven. Bij het doorlezen van deze bundel ontmoette ik tenminste
verschillende vertellingen, die ik me herinnerde als kleine jongen in Zeeland gehoord te
hebben. Wij hebben in Noord-Nederland wel enkele verz,arnelingen, maar het meeste is onder
de hand van de bewerker zo veranderd, dat het voor studie onbetrouwbaar materiaal oplevert.
De meeste sprookjesverzamelaars zijn niet eenvoudig genoeg, om te begrijpen, dat het niet nodig
is daar ook nog persoonlike woordkunst van te maken.
Wat Pol de Mont en Alfons de Cock gaven, staat wel dicht bij het direkte volkswoord; daar zijn
ze te goed geschoolde verzamelaars voor.
De meeste van deze vertelsels zijn uit de bekende internationale sprookjesstof, met allerlei aardige
wijzigingen. Typies-Vlaams zijn de verhalen over de Walen. Ook is het leuk om verschillende
verhalen van Timmermans uit Het keerseken in den lanteern bier in terug te vinden.
Met warme aandrang raad ik kennisname met deze bundel uit de bekende serie van Thieme aan.
v. H.

John Galsworthy. De Witte Aap. (The White Monkey), vert. mej. J. C. de Cock,
Uitg. A. W. Bruna & loon's Uitgevers Mij., Utrecht.
In de vorige jaargang heb ik Galsworthy's persoonlikheid trachten te tekenen naar aanleiding
van z'n laatste toneelstuk „Escape". Hij bleek de apostel te zijn der zuivere menselikheid. Ik
nam toen dit toneelstuk niet enkel orn redenen van actualiteit, maar ook, omdat 't niet behoorde
tot z'n beste werk, en het is, met 'n idaenkunstenaar, zoals Galsworthy toch ongetwijfeld is, zó,
dat men de kern zijner persoonlikheid gemakkeliker vindt uit een minder volm,aakt werk, waarin
als 't ware het geraamte van het bouwsel nog zichtbaar is, dan daar, waar het vollediger, en
beter, vorm en gestalte heeft weten aan te nemen. Vandaar dan ook, dat men een auteur als Galsworthy
gemakkeliker maar niet beter — leert kennen uit zo'n simpel toneelstukje, dan uit z'n Forsyte
cyclus, het volmaaktste werk, dat hij ooit heeft geschapen. Het bevat, in verschillende boeken,
het verhaal van de familie Forsyte. Het eerste boek speelt in het Victoriatijdperk, maar allerlei
vervolgen hebben het gebracht tot op onze tijd. „De witte aap" is daar een van, tot nu toe op een
na 't laatste ('t vorige jaar verscheen nog „The silver spoon".) „The white Monkey" is niet z6
goed als de vorige, „The silver spoon" is nog minder. Voor een deel is dit zeker 't gevolg hiervan,
dat met de laatste twee boeken Galsworthy in eigen tijd verzeild is geraakt en eigen tijd leent zich
veel moeiliker tot omkleding en vormgeving, dan 't verleden. Bovendien zijn de beide laatste boeken
door een te korte tijdsruimte van elkaar gescheiden ; het ene speelt slechts vijf jaar na het andere.
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Het verluidt dan ook dat Galsworthy onlangs een bezoek gebracht heeft aan Zuid-Afrika, waarheen de familie Forsyte zich vertakte. Waarschijnlik zullen we dus in het volgende boek een
poging hebben om de historiese ornkleding en vormgeving door een geografische te vervangen.
Of dat mogelik is ? Voor een deel zeker. Maar niet geheel. Want het verschil tussen de eerste en
de laatste delen van de Forsyte-cycles, zoals hij nu bestaat, is niet enkel een verschil van tijd
en tijd, maar van een tijd, die voor Galsworthy's doel beter geschikt, en een andere periode, die
daarvoor minder geschikt was. De tijd uit het eerste Forsyte boek, de Victoriatijd, was er een
van vorm en vormverering. Welk een prachtgelegenheid voor de schrijver om door deze vorm
heen te boeken en bij zijn figuren het bezit of gemis aan ware menselikheid te laten zien ! Een
geografiese aankleding bezit deze gelegenheid nu eenmaal niet.
Ondertussen blijft ook „De Witte Aap" een mooi boek, het werk van een van de beste en
technies meest knappe auteurs, die Europa op 't ogenblik bezit. Wel geen modern werk, werk
dat wellicht meer tot een vorige generatie behoorde, dan tot de onze, maar werk dat, misschien
wel daarom, volmaakt of is.
Mag ik nog even iets over de vertaling zeggen ? Het is zaak, dat die, vooral bij litterair, L belangrike
boeken, goed is. En dat is ze hier niet. De vertaalster kent misschien haar Engels wel, maar rnaakt
er geen Nederlands van. Ze komt niet boven haar Engels uit. Men kan wel in 't Engels spreken
van een trein of taxi „vangen" maar in 't Nederlands kan men dit nu eenmaal niet. Men zegt
in 't Engels wel, bij wijze van onbepaald antwoord : „I see", maar in 't Hollands nooit : „Ik zie".
Dit zijn nog maar een paar simpele voorbeelden, maar lees nu daarnaast eens aandachtig de
eerste zin uit dit boek (ik laat hem hier afdrukken). Men voelt dan terstond, dat dit misschien
vertaald Engels is, maar in ieder geval geen leesbaar Nederlands. „Op dien gedenkwaardigen
namiddag van midden-October neerdalende van de stoeptreden der Snooks-Club, waarover al
zoovele schreden van de verkondigers des geloofs in het van ouds-bestaande waren gegaan, keerde
Sir Lawrence Mont, negende baronet, zijn aristocratischen neus tegen den Oostenwind in, en
J. H.
repte vlug zijn schrale beenen."

Het licht zijner oogen, door Runa. Uit het Zweedsch door A. Lukkien. D. A..
Daamen's Uitgevers-Maatschappij, 's-Gravenhage.
Runa is een bekende naam. Veel van haar werk is bij ons vertaald. En ze heeft wel eigenschappen.
die deze belangstelling rechtvaardigen. Ze weet te boeien, ook heeft ze psychologiese belangstelling.
Sommige van haar boeken zijn de moeite van het lezen waard.
Toch is het grootste deel van haar produktie te onbeduidend om er een vertaler voor aan het
werk te zetten. Het licht zijner oogen is niet veel meer dan een ouwerwetse draak.
't Gegeven komt hierop neer : Een jonge, arme typiste in dienst bij een rijke, blinde Graafauteur wordt in haar eer belaagd, na een korte, kiese, kuise liefdesverhouding. Toch is de Graaf
niet slecht of gemeen, maar door ongeloof is hij onbekend met een voor de hand liggende
zedewet betreffende de omgang der geslachten. Zij vlucht. Hij weet haar ondanks alle moeilikheden weer te vinden en het slot is een gelukkig huwelik. Mijn résumé is slechter dan het boek.
Maar toch scheelt het niet za heel veel. Daarom kan ik niet anders dan de raad geven Runa's
v. H.
nieuwe werk maar niet te lezen.

De tooneelspeler en de Genade. Godsdienstige overdenkingen. door Dr. L.
J. van Holk. Uitgave W. Landstra. Utrecht 1927.
Uitgaande van gedachten die opkwamen bij het zien van de opvoering van Genesius, komt de
schrijver tot een beschouwing over de verhouding van de toneelspeler als mens en als akteur.
Hij tekent alle mensen als maskerdragers, beschrigt de moeilike „rol" van de geestelike, om na
geestelike en speler tegenover elkaar te hebben geplaatst als twee uitersten, ze bij elkaar
te brengen : de priester-toneelspeler, „onverbeterlijke comedianten en geroepen getuigen, wij
armzalig dwaze spelers en oneindig bevoorrechte dienaren, wij eeuwig ontoereikenden, buitenv. H.
geslotenen, wij eeuwig volbrengenden, uitverkorenen."
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1. Van de onder BII genoemde recencies en artikelen is het voornaamste medegedeeld. Deze
opgave is dus niet volledig.
2. Van schrijfsters jongste werken waren, bij het samenstellen deter bibliografie nog maar
weinig besprekingen geschreven.
3. Het is mij niet mogen gelukken die jaargang van „Nederland" in handen to krijgen waarin
een nog ongebundelde schets voorkomt. Ook de autrice kon daarover geen inlichtingen
P. H. M.
verstrekken.

NAJAAR
DOOR

WILLEM DE MERODE,

't Ooft, dat door vurig zonnestreelen
Vol zoetigheid gezwollen was,
Zinkt van de zwakgedragen stelen
En schuilt zijn blos in 't dauwig gras.
De groene bolster berst in 't zwellen,
De gelende kastanjebaar
Strooit vruchten die zichzelven pellen
Ten voeten van den wandelaar.
In goedheid heeft de leege wingerd,
Die mild ons dorsten heeft gestild,
Zich lichtend om het huis geslingerd,
En, meer, de wilde vlamt en trilt.
't Al geeft zijn best ; ook God, ons leven
Is mede naar den herfst gerukt.
Maar ook, de vruchten, die wij geven,
Verdienen niet, dat Gij ze plukt.
Doch wilt Gij in uw goedheid zenden
Een langen najaarsdag vol zon,
Misschien mocht iets zijn groeien enden
En rijpen, dat men 't plukken kon.

HERFST
DOOR

JAN H. DE GROOT.

Ilc ging door de wereld, ik ging naar de Zuid.
En achter mij holde het toornig geluid
van een razende wind.
Die kwam uit het land van de krakende noord.
Die joeg mij langs velden en wegen voort
als een angstig kind.
En ginds aan de einder de zomer vlood
met een vlek op z'n rug van goud en rood.
En de stormwind achter zich aan
Die schaterde en danste een doodendans.
In het licht van wat natten zonneglans
met de warr'lende blaan.
„Rover," schold ik en keerde om.
A schreeuwde 't hem tegen zoo hard ik kon.
„Rover," je steelt me de zomer af.
Hij lachte en schaterde 't uit en ie gaf
me een klap dat ik tuimelend viel.
Hij toonde z'n grijnzend verweerd gelaat.
En z'n oogen fel van een bijtende haat.
Z'n handen groot en hard en rood.
Z'n mantel van druipend glimmend lood
En z'n kille ziel.
Verschrikt toog ik voort, ik trok naar de Zuid.
En achter mij holde het toornig geluid
van een razende wind.
De zomer was weg, gevluhct over zee.
M'n verlangen en droomen nam hij mee.
En ik bleef alleen met een hart vol wee
Een verlaten kind.

DE DICHTER
DOOR

E. A. J. VAN EIJSSELSTEIJN

Dichter is hij, die in eenzame uren
peinzend den zin van het leven begrijpt,
met schuwe hand naar de vluchtende, verre
schaduw der Eeuwige Schoonheid grijpt —
die in het zwijgende duister der nachten
't lichtend gelaat van de liefde bedroomt,
bevend doorvoelt, hoe haar glimlach te weten
wonderlijk teer al zijn denken vervroomt .. . .
Dichter is hij, die de schoone gedachten
en de glimlachende droomen behoeft,
en dan te feller de heftige pijnen
van onvervulde verlangens doorproeft,
hij, Bien het innig begeeren doorhuivert
voor alle menschen een Broeder te zijn,
en toch in weerloosheid staat in het leven
wetend, van niemand begrepen te zijn —
hij, die der dingen verwiss'lende vormen
eeuwig-oneindige innerlijk ziet,
en ondergaat, dat dit nooit is te vangen
nooit uit te schreien in woorden of lied . .. .
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WILMA.

II
— De zomer verstreek, de herfst stoof aan met zulke wilde vlagen, alsof hij zich
wou wreken over dien schoonen zomer.
Een vroege vorst deed het bonte blad maar al te haastig de aarde zoeken, de winter
stond voor de deur.
Wat hood ! Als menschen elkander liefhebben ! Albert en M ilia vonden de lange
avonden te kort voor hun geluk. Er was zooveel te vertellen van vroeger, er waren
zooveel plannen te waken voor hun huwelijk in de volgende zomervacantie, er was
zooveel in te halen ! Albert had 't gevoel, dat hij zijn heele voorbije leven nog in
moest halen en hij genoot gulzig van den schat, dien zij voor hem openspreidde.
Elken avond waren ze samen, ze lazen of werkten, gingen muziek hooren, of
wandelden in maanlichte avonden langs het oude bolwerk ; toen er sneeuw lag,
gooiden ze sneeuwballen in het tuintje, en Milia's moeder zag het aan en gewende
langzamerhand aan het bijzijn van dien vreemden man, die anders dan de meeste
jonge menschen haar behandelde met den eerbied, waar zij recht op had. - Heel anders verliepen de dagen voor de bewoners van den Rengershof. Daar
was de winter de moeielijke tijd.
Met de najaarsvlagen traden de driftbuien bij Hendrik na korter tusschenruimten
op, werden bezworen, braken in gevaarlijker vorm weer naar buiten. Rengers was
ongeduldiger dan ooit en Dieneke had de handen vol met de tweelingen.
„Dat Jong van oe kump nog eris in de gevangenis," zei Rengers meermalen.
Dan voelde Dieneke, zich diep gegriefd. Rengers was goed voor haar, heel goed
zelfs, maar hij nam Hendrik niet wezenlijk aan, zooals Oome Albert het deed.
Kon Oome Albert den jongen maar bij zich nemen ! Misschien 't volgend jaar,
als hij een eigen huishouding kreeg, hoopte Dieneke. Als de winter maar eerst voorbij
was !
Want dan lag er in de lange avonden om den haard iets over de bewoners van
den Rengershof, zwaar en broeiend als een onweer. Vroeg naar bed gaan hielp niet,
de avonden waren toch te lang ! De donkerheid omsloot het huffs, omsloot hen met
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elkander, zoodat al het booze en opstandige, het harde en liefdelooze gelegenheid
vond zich met elkander te meten, en Dieneke zat er hulpeloos tusschen.
Rengers kortte zich den tijd met hoêven vlechten een liefhebberijtje uit zijn jeugd,
maar Hendrik las, wou niet anders dan lezen . . . . reisverhalen ! Dat maakte Rengers
woedend ! „'t Dugt niet, al dat leven, hie is toch veur de boerderiee bestemd ! Oome
Albert mos wiener we-en !"
Het hinderde Dieneke ook, om de angstige herinnering aan zijn vader.
Meester op school had haar wel gerustgesteld. Meester had gezegd, dat hij nog
nooit een gezonden jongen had gezien, die niet dol was op reisavonturen. Ze waren
allemaal 't zelfde.
Maar voor Hendrik leek 't haar toch gevaarlijk en met een tikje verwijt in haar
stem kon ze soms zeggen ; „Ik geleuve, dat ie nog meer hold van Oome Albert dan
van oe bloedeigen moMer."
Dan werd Hendrik vuurrood, maar hij zei nets.
Jammer toch! want het leven was goed op den Rengershof. Het vetste varken
was na Nieuwjaar geslacht ; nu dwaalde er in de groote keuken een weldadige geur
van worsten en zijden spek, die in de wimme aan den zolder hingen.
De tweelingen, Driekske en Driekesman waggelden op hun onvaste beentjes over
't erf met paars-roode wangetjes en handjes. Ze hielden elkander stevig vast en
taterden als jonge eenden, niemand, die ze verstond. Maar ze waren overal bij met
hun altijd natte neusjes, en Rengers zei tegen het bruine meiske, „mien deerntje," —
en Dieneke tegen het blonde jongske, „mien kereltien," . . . . maar Hendrik bleef
voor Rengers : dat jong van oe," en voor Dieneke de oorzaak van groote schuwheid,
waardoor ze hem niet kon vatten, zooals het behoorde.
Nu gebeurde het op een harden vorstdag, dat er twee vreemde veekoopers op
den Rengershof kwamen om een maal te koopen, een lastig, stooterig beest. Dieneke
durfde haar niet melken en Rengers zelf had er ook moeite mee. Hendrik was op
de deel en luisterde naar de onderhandelingen met de verkoopers. De koop was
zoo goed als gesloten, toen riep Dieneke Rengers om haar te helpen bij het opzetten
van den kookpot voor de varkens.
De verkoopers gingen nog wat op 't erf napraten, ze zagen Hendrik oversteken
naar het kippenschuurtje, toen zei een van hen : „Die jong van Rengers, dat is 'n
rare !.. . . die heurt hier vaste niet !"
„Wat wonder," spotte de ander ruw, „'t is 'n knap wief, en de landweg gaot er
langs."
Boer Rengers kwam op dat oogenblik de deeldeur uit. Ze zwegen bot.
Hij maakte 't kort af met de veekoopers, de maal bleef voorloopig op stal.
Dien heelen dag was hij donker tegen Dieneke, toen won zijn goede hart het
weer van zijn innerlijke boosheid.
Maar Hendrik kon, van dat oogenblik af, geen goed meer doen ! Het gevolg was,
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dat in Hendrik de opstandigheid begon te groeien tot bewust verzet. Hij was bang
voor zijn vader, maar als hij hem in kleine, schijnbaar onbeteekenende dingen den
voet dwars kon zetten, dan liet hij 't niet.
Eens, toen Rengers hem daarvoor een tamelijk harde afstraffing gaf, veranderde
plotseling het gezicht van den jongen.
Hij werd spierwit, keek de keuken rond, als iemand, die geen uitweg ziet, en
vloog toen plotseling naar de plank, waarop Oome Alberts boeken lagen. Hij greep
den Robinson Crusoe en scheurde die in stukken, daarop rende hij de deur uit.
Rengers en Dieneke stonden een oogenblik verbluft. Toen raapte Rengers de stukken van het boek op en wierp ze in het vuur.
„Ziezoo", zei hij.
„Maar Rengers . . . . de jongen . . . . "
„O, die kump wel weerum, assie honger hef", suste Rengers en ging de deur uit.
De etensborden kwamen op tafel, werden weer afgeruimd, geen Hendrik.
Dieneke liep op den peppelenweg uit te kijken, de avond vie!.
Toen Rengers 't vee verzorgd had, maakte hij zich gereed om Hendrik te gaan zoeken.
Mogelijk was hij bij Jannes den Engelschman, een smid uit de buurt ; die had
ook gereisd in zijn leven en mocht den jongen graag lijden.
Juist, toen hij de deur uit wilde gaan, klonken er voetstappen op het erf.
Uit de donkerheid in het schijnsel van een stallantaren doemden twee figuren op :
Hendrik met grootvader van het Zwarte Paard. Daar was de jongen heengeloopen,
meer dan twee uur ver.
„Da je toch niet beter op 'm past, Dieneke", verweet Grootvader, „a 'k oe was,
dan deej ik 'm biej 'n ander."
Dieneke schreide, schudde Hendrik door elkaar, zoende hem en was blij.
Rengers keek donker, ietwat schuldbewust.
Kon Grootvader vannacht hierblijven ?
Neen, dat ging niet, hij moest dadelijk weer weg, Grootmoeder was sukkelend.
Dan de vos maar voor 't karretie ! 't Was te erg Grootvader dat heele eind terug
te laten loopen ! En zoo reed Rengers verlicht met Grootvader terug naar het Zwarte
Paard.
Dieneke bleef met Hendrik bij de potkachel zitten ; de tweelingen sliepen in hun
kribje voor de bedstee met de groen saaien gordijnen, die Dieneke er voor de
warmte omheen had getrokken.
„Waorum duude toch zoo ? wat mot er toch van oe worden ?" snikte Dieneke
zachtjes met een tip van haar boezelaar voor haar gezicht.
Hendrik zat hard en strak voor zich uit te staren.
„A 'k maar naar Oome Albert toe mocht", zei hij stug.
„Wil ie dan niet biej mien blieven", kwam Dieneke kleintjes, „ie bint toch
mien jong !"
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Toen schokte Hendrik met zijn zwarten krullebol voorover in zijn handen en
begon woest te snikken : „Oome Albert, . . . . Oome Albert .... !"
Daar zaten ze nu en snikten samen, Dieneke en haar jongen, om jets dat geen
van beiden goed begreep.
Er was een tekort.... en met dat tekort moest Hendrik het leven in. —
— Twee dagen later werd Albert opgeschrikt door een brief van Hendrik. Er zat
geen postzegel op de enveloppe, een vettige omslag van een rouwkaart, met een
bijgekrabbeld adres. Op een ruw uitgescheurd stukje schriftpapier stonden enkele
wanhopige woorden in onbeholpen schrift : ze hielden een smeekbede in, om toch
maar bij Oom Albert te mogen komen.
Albert vond Milia op 't Gymnasium in de leeraarskamer en gaf haar het brief je
zonder een woord.
„Stomper", zei ze, „wat zou er nu weer met hem gebeurd zijn."
„Ja, en wat zullen we doen ?" vroeg hij radeloos.
Want het was bijna onmogelijk een jongen als Hendrik in zijn pensionleven op
te nemen en bij Milia's moeder zou hij evenmin op zijn plaats zijn,...... „maar
we hebben nu immers zelf gauw een thuis", hielp ze, glanzend van geluk.
„Ja, dat is zoo, dezen zomer,.... maar zou je dat dan willen, liefste ? in ons
nieuw geluk, een vreemde boerenjongen, die alles behalve gemakkelijk is.... zou
je 't kunnen ?"
„zou jij 't kunnen", aarzelde ze nu toch even met een schaduw van twijfel over
haar gezicht.
„Hij is mijn petekind, moet je denken ..... ."
„Ja, natuurlijk, dan kan 't ook ! Als we 't hem nu al beloofden, dan zou hij zich
misschien nog een pons goed houden, daarginds".
,,Jij toch", zei hij, „dat je dat voor me doet ! Vroeger dacht ik altijd : als ik maar
een thuis heb voor mezelf, dan heb ik ook een thuis voor Hendrik en nu zeg jij het ! !"
„Jij zei het 't eerst", lachte ze ondeugend, „merkte je dat niet ?"
Toen brak ook bij hem de lach door. Het was zoo wonderheerlijk, dat alle moeielijkheden zich bij hen oplosten in lachen, in zonnig lachen
Thuis overviel hem nog eens de twijfel, omdat hij wel voelde, dat ze gelijk had.
Hij had het 't eerst gezegd ; zij had het hem hciciren zeggen, en was hem meer
dan half-weg tegemoet gekomen.
Nu wist hij plotseling, dat het hem ook zwaar zou vallen, omdat ze het begin niet
zoo glanzend zouden kunnen maken, als ze bedoelden.
En 's avonds, in zijn moeders leunstoel bezig met zijn lessen voor den volgenden
dag kwam even weer de oude angst boven voor de strakke lijn van Grootmoeder en
moeder, de angst, dat er op deze manier altijd iets zou zijn, om hem te beletten
de doodloopende lijn tot een levende, opgaande te maken.
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Maar hij had ze toch in stukken zien breken ! toen keek hij op en zag plotseling
h A ar gezicht en wist, dat het nieuwe begin gemaakt was, voorgoed.
Samen gingen ze op den eerstvolgenden Zaterdag naar den Rengershof om er
met Rengers en Dieneke over te spreken.
Hendrik was niet thuis. Hij hielp zijn grootvader op 't Zwarte Paard met de slacht,
nu grootmoeder zoo sukkelde.
Rengers keek verwonderd over Alberts voorstel, maar gaf toch gereedelijk toe.
Voor de boerderij deugde Hendrik niet, hij zat altijd in de boeken die Oome Albert
hem gaf. Dan moest Oom Albert maar zien, hoe hij den jongen met zijn boeken
door de wereld hielp.
„Verdiend héf ie 't niet", besloot Rengers, „eerder hef ie 'n pak slaag
verdiend."
„Verdiend", zei Milia, „maar Rengers, ik dacht, dat we alleen maar barmhartig
mochten wezen, zooals onze Vader in de hemelen over ons barmhartig is. Denk je,
dat Hendrik met nog een pak slaag geholpen zou zijn ?
1k twijfel er aan, en we kunnen toch niet gaan uitrekenen, wat ieder van ons
verdiend of niet verdiend heeft !"
„Daor lief de juffer wel geliek aan," zei Rengers.
Dieneke zat maar blij te knikken, terwiji Albert in dankbare ontroering Milia's
hand in de zijne nam.
„Dan mot 't ook mar zoo we-en", vond Rengers, „van 't zommer dan !"
„Ja...." zei Milia, plotseling nadenkend, „als God wit, dezen zomer."
Toen vie! er een stilte in het vertrek.
Het hout snorde in de potkachel, die een rooden schijn van zich of begon te
werpen. Milia huiverde en strekte haar voeten naar de warme plaat ; er tikte lets
tegen de gesloten blinden. Ze keken alle vier om,.. . . Rengers stond op en deed
de buitendeur open ; de storm was opgestoken en joeg het dorre blad van de
linden tegen het voorhuis op.
Albert keek naar de kiok. „Het wordt tijd voor den trein, Milia."
Ze stond op. Dieneke stond eveneens op.
„Vader spant den vos wel efkes veur 't karretje !"
„Zekers .1 " Rengers was een en al bereidwilligheid.
Milia zette haar hoed op. „Wat zie je bleek !" meende Albert, „vind je ook niet
Dieneke, dat Milia bleek ziet ?"
Dieneke zag het niet. Milia lachte, maar ze bleef gedurende de heele terugreis
bleeker en ook stiller dan gewoonlijk, zoodat Albert ongerust zijn hand op haar
arm legde, bang, dat het besluit haar toch te veel had gekost. Maar haar gelukkige
oogen stelden hem gerust. Ze was intens gelukkig !
Hij bracht haar thuis. In het helverlichte portaal van haar woning, zag hij, toen
ze haar hoed afzette een klein, rood vlekje boven haar oog. „Wat is dat nu ?" zei
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hij, „ik geloof, dat je bent gestoken door een van die dikke knazen, die ik aldoor
muziek hoorde maken onder de schouw."
Ja, dat was best mogelijk, maar gemerkt had ze het niet.
Toen nam hij afscheid. Ze deed de deur voor hem open ; hij draalde nog een
oogenblik op den drempel .... „Mooi is de avond, .. . . maar kom, ga gauw naar
binnen, liefste !"
En het laatste, dat hij hoorde, toen de deur achter hem gesloten werd, was het
zachte melodieuse lachen.
— Den volgenden morgen verscheen Milia niet op 't Gymnasium. Zeer zware
hoofdpijn was er gemeld.
Onmiddellijk na de les ging hij haar bezoeken. Ze lag in de zitkamer op den divan
in een donkerblauw peignoir ; haar gezicht was vreemd gezwollen, boven haar oog
vertoonde zich het vlekje van den vorigen avond paarsig-rood.
„Dat kan toch niet van een muggebeet komen !" zei hij ongerust en voelde haar
handen, brandend van koorts.
„Ik weet 66k niet, of 't wet een muggebeet was", stamelde ze ; haar stem klonk
vreemd en veraf van ondragelijke pijn. „Ik heb 't bij ongeluk doorgewreven... . . ."
De dokter kwam even later. Hij sloeg haar een oogenblik zwijgend gade en voelde
de pots.
Albert bespiedde zijn gezicht ; hij zag de rimpels in het voorhoofd zich verdiepen, en angstig-beklemd voelde hij zich toen de dokter hem met een enkel vriendelijk woord naar Milia de kamer uitvoerde.
Het was een gevaarlijke infectie.
Binnen een uur waren de noodige maatregelen getroffen ; de ziekenauto was
voorgeraasd, hij zelf had Milia er ingedragen ; ze was bij de aankomst in het
ziekenhuis al bewusteloos.
Niemand mocht bii haar, dan haar moeder en hij ; ze mochten haar niet aanraken,
ze mochten alleen maar aanzien, hoe afgrijselijk de paarse dood zijn werk aan haar
voltrok, haar arme, kleine gezicht misvormde tot een afzichtelijk gezwollen klomp . . . .
alleen de blonde haarwrong lag leveed en ongerept als een stralenkrans om de roerloosheid van haar hoofd.
Zoo zagen Milia's moeder en hij het zwijgende einde komen.
Voor hem was het als een booze droom, waaruit hij telkens van heel uit de verte
een lach uit het leven hoorde opklinken.
Hij worstelde als in een nachtmerrie,. ... om bij dien lach to komen, dien lach
van gisteren avond, van al de schoone dagen van zijn leven.... Als hij even 't
hoofd afwendde van het vreeselijke doodsgezicht en door het venster naar buiten
keek, zag hij de zon op een beschut grasplekje ; het blonk er van vroege madelieven,....
en overal hoorde hij het lachen., . . de werkelijkheid van het leven ... . tot een
beweging van de moeder hem weer tot de angstige stilte riep.
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Niet heel lang duurde de strijd. V66r de nacht kwam, werd het laatste licht gedoofd : Het was het einde, het begin, hij wist 't niet meer.
De zuster bracht eerst de schreiende moeder nit de kamer. Toen kwam ze terug
en raakte zijn arm aan. ,,Mijnheer", zei ze, „u mag bier niet langer blijven, het is
gevaarlijk !"
„Gevaarlijk ?" .... vroeg hij afwezig, hij begreep haar niet.
„Ja, ziet u, de infectie .. .. het kan werkelijk niet langer. . . ."
Toen keerde hij zich naar het bed en boog zich diep over het stile, dat daar
lag, en breidde zijn sidderende handen uit over den blonden krans van haren,
het eenige ongerepte, dat van haar lieflijkheid was overgebleven, alsof hij dit
laatste licht wou vangen en bergen in de diepe wijkplaats van zijn handen, om
het te bewaren voor de eeuwigheid.
Daarna volgde hij de zuster, zonder een woord. —
Wat hielp het ? Of ze alien om hem heen stonden ! De moeder jammerde zich een
paar dagen uit, toen leefde ze weer verger, precies als vroeger ; maar hij stond
in de groote stilte, aan 't begin. De rector wist een plaatsvervanger en liet hem enkele
weken vrij,.. . . om aan de stilte te gewennen. Hij gewende er niet aan.
De Lente kwam en zette de schrale iepen langs de kade in purper- en gouden bloei ;
de ribessen op het Gymnasiumpleintje begonnen hun sterke geuren te verspreiden,
de bleek-rose en donkerroode bloemtrossen barstten open, hij ging weer naar zijn
klas, de jongens waren goed uit pieteit voor haar, hij bleef aan 't begin. Als hij
omkeek, zag hij niet anders dan de twee bleeke hoofden van zijn moeder en grootmoeder aan 't einde van de strakke, dalende levenslijn, en op de plek, waar hijzelf
stond, zag hij niet anders dan het purperen, afzichtelijk gezwollen hoofd met den
stralenkrans er om heen.
Hij worstelde om zijn leven met God, hij vouwde zijn handen en stamelde : niet
zooals ik wil, maar zooals Gij wilt ; hij ging door zijn Gethsemane en zocht er
den Gekruisigde, die in den volmaakten wil des Vaders, overwonnen had ; maar
bleef alleen in de doodelijke stilte aan het begin.
De Paaschklokken luidden, het Leven stond op uit den dood, en ook in de natuur
verdiepte en versterkte zich het leven en ontplooide zich tot rijpe zomerschoonheid.
Rondom hem werd het al stiller.
Op een avond kort na de groote zomervacantie, zat hij in zijn kamer diep onrustig.
De dag op het Gymnasium was zwaar geweest. De jongens begonnen zich weer
te roeren, het leven eischte, en hij had niets te geven.
„God .. . ." smeekte hij, „zoo kan het niet langer en zoo mag het ook niet langer.
Uw wil is heilig en goed, ik moet toch leeren in dien wil verder te leven, . . . . maar
ik leef niet meer, mijn leven staat in den dood verstard aan 't begin."
Toen zat hij een pons roerloos te luisteren, of hij een hoorbaar antwoord verwachtte.
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Er klonken voetstappen op de smalle kade beneden, hij hoorde het bonzen van
zijn eigen hart, hij dacht aan den voorbijen, voor zijn gevoel weer arbeidsloozen dag,
omdat hij alles mechanisch had verricht ;. . . . de dagen vluchtten heen . . . . hij vluchtte
mee, . neen, het was erger, hij kon niet mee, hij kon niet anders meer dan turen
op dat begin, of het einde van alles, het misvormde hoofd met den stralenkrans.
. Gejaagd stond hij op en liep de kamer rond, nam de portretten, die op de
latafel stonden een voor een in de hand ; een portret van zijn vader en moeder,
een van zijn Grootmoeder en van Hendrik, en een van haar. Toen hij weer ging
zitten, hoorde hij beneden zacht de schel overgaan.
Onwillig stond hij op ; een van de jongens, Gerard natuurlijk, die trok altied zoo
haperend aan de schel.
Hij luisterde midden in de kamer. Het moest toch een vreemde zijn, want zijn
hospita kwam mee naar boven. De deur ging open.. .. „Mijnheer, " zei ze, en
keerde zich dralend weer naar de trap. Meteen stoof er iemand de kamer in....
Hendrik, met het hoofd voorovergebogen als een dier, dat zich te weer stelt.
„Oome Albert", stamelde hij, „mag 'k biej oe blieven, Oome Albert 1"
Toen zakte hij met een zucht op den grond.
zulk
Albert sloot de deur, en stond een oogenblik ontsteld. Een antwoord
een antwoord !
Toen droeg hij den bewusteloozen jongen in zijn moeders leunstoel en haalde
water, lei natte omslagen om zijn hoofd en zijn polsen en keek naar het bleeke
gezicht van het kind, dat in den stoel hing met zijn machtelooze handen over de
leuningen, en had een gevoel alsof het alles een Broom was.
Terwijl hij de natte omslagen verfrischte, was het plotseling of hij iemand lachend
hoorde zeggen : „Ja, die heerlijke ruggen van die ouderwetsche moederstoelen I daar
kunnen de nieuwe niet tegen op ! Die stoel krijgt een eereplaats bij ons !"
Hij schokte op ! Het lachen .... het leven ! wat was d at opeens ! 0 God was dat
het antwoord in het antwoord ? .... Had het Hendrik ook gewekt ? Want hij deed
nu de oogen open, groot en bang. ,,Mag 'k biej oe blieven, Oome Albert ?"
„Ja jongen, ja.... !"
„Ak mar altied biej oe mag blieven I" smeekte de jongen in zulk een angst alsof
de doodsvijand hem op de hielen zat.
„Je mag blijven zoolang als je zelf wilt, natuurlijk mag je bij me blijven!" besloot
Albert, en het was of hij nu plotseling haar glanzende oogen zag, die zeiden „Dat
hadden we toch ook afgesproken, weet je nog wel ?"
Hendrik had de oogen weer gesloten.
Toen zag Albert zijn uitgezakte kapotte schoenen ; hij trok ze uit, en zag hoe
door de gaten in zijn kousen de bloedige blaren zich vertoonden.
Dan had hij dus Bien uren verren afstand te voet afgelegd om bij hem te komen.
Voorzichtig stroopte hij de kousen van de voeten, en wonderlijk, terwiji hij
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bezig was, hoorde hij haar zachte, vroolijke stem : „Wat ben je toch grappig onhandig ! Ik kan wel zien, dat je nooit met kleine broertjes en zusjes opgetrokken
heb,.... ik zal 't je wel leeren, we zouden immers alles samen doen ?"
„Ja...." zei hij hardop met een plotselingen snik . .. . „ja ... . "
Hendrik deed daarop zijn oogen open en begon ook te snikken.
Albert kon geen woord uitbrengen ; zijn lichaam schokte van het zware weenen
van binnen ; hij wond een zwachtel om de geblaarde voeten, toen ging hij thee
maken, maar zijn handen trilden als van iemand die in uiterste spanning wacht,
omdat hij de nadering voelt van het leven, dat bezig is zich te ontwinden van de
doodsdoeken, als Lazarus, die in den nacht van het graf de stem had vernomen
van het Leven zelf. Hij zag het, vreemd van wezen, dragend nog den sluier van het
geheim van dat land, waar niemand van weet, maar het begon hem te omstralen,
gloedwarm, het verdreef der valen angst, die hem maandenlang had gebonden.
Hij keek naar Hendrik, die weer zijn oogen had gesloten, door slaap overmand,
en droeg hem naar zijn aangrenzende slaapkamer op zijn eigen bed.
Zelf bleef hij den nacht doorwaken in zijn moeders leunstoel, luisterend naar de
aanzwellende muziek van het zingende leven.
De nacht was te kort, de dag kwam te vroeg ; de duisternis begon te breken, en
nog voelde hij zich niet gereed om het leven te ontmoeten. Maar het werd tijd.. . . .
hij stond al luisterend op, en achtte de vermoeidheid niet, die door al zijn leden
heenzinderde.
zijn eerste werk was, het venster te openen. De prikkelende, grijze geur van den
herfstnevel drong in de kamer ; door den nevel heen, worstelde een zonneschicht,
bleek, maar overwinnend, en op zijn gezicht brak de glimlach door, de eerste glimlach van het leven. Hij zag zijn zekeren weg in den wil van God, hij wilde
volgen, .. . . „o Milia.. . . Milia.. . . .." - Hendrik was wakker. Albert bracht hem thee en brood ; de jongen zag nog
bleek en zijn oogen dwaalden schuw door de kamer.
„Vader en moeder zullen erg ongerust zijn", begon Albert, „waarom liep je
toch weg ?"
Toen kwam onder zware snikken het verhaal van zijn angst, dat hij nu altijd op
den Rengershof zou moeten blijven, omdat tante Milia dood was en oome Albert
nooit meer kwam ; en hoe opeens dat booze weer voor den dag kwam ; dan had
hij een hekel aan vader en moeder en aan iedereen.
Hij had vader een stok voor de voeten gegooid, zoodat hij was komen te vallen
en toen had vader gezegd, dat hij zijn eigen vader achternaging.
En hij wist niets van zijn eigen vader af. Toen was hij naar Jannes den Engelschman geloopen, die had hem alles verteld, omdat al dat geknoei en gelieg toch niets
gaf. En Jannes had gezegd, dat hij op zijn vader leek, en hij had een briefje op de
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vensterbank half onder de geraniumpot gelegd ; moeder zou het zeker wel gevonden
hebben.
Op weg naar 't Gymnasium verzond Albert een telegram naar den Rengershof,
en kocht een paar nieuwe kousen voor Hendrik. Tot zijn eigen verrassing legde hij
dadelijk de hand op een paar van een mooie, grijsgroene kleur, Milia's lievelingskleur, en was den heelen dag verrast, omdat hij den polsslag van zijn leven weer
voelde gaan ; het stilstaan en om.-zien had een einde genomen.
Den volgenden middag kwam boer Rengers. Die vertelde in korte, stugge
woorden wat er gebeurd was. Hij verheelde zijn afkeer van Hendrik niet meer.
Albert begreep ; en zoo kwamen de twee mannen tot de overtuiging, dat het 't
allerbeste was, Hendrik bij Oom Albert te laten.
Er stak toch geen boer in den jongen.
Ze scheidden als goede vrienden. Toen Rengers de kamer uitging, zag Albert
dat hij hinkte.
Dieneke schreide wat, toen Rengers zonder Hendrik thuiskwam. Ze had goedgevonden, dat hij bij Oom Albert bleef, maar toch heimelijk de hoop bewaard, dat
hij, als het er op aankwam, liever bij haar zou willen blijven.
Maar Dieneke had Driekske en Driekesman en eer 't een halfjaar verder was,
zou er weer een wiegekindje zijn. Hendrik gaf toch niet voldoende hulp op de boerderij, en als Oome Albert er op stond . . Zoo troostte Dieneke zich. Ze wist
ook wel, dat het voor Hendrik niet meer deugde op den Rengershof. Hij was in
den laatsten tij d zoo vreemd en stil en stug ook tegen haar ; zijn vrijen tijd bracht
hij bij Jannes den Engelschman door, die zijn vader goed had gekend.
Wie kon zeggen, wat die den jongen had wijsgemaakt ; en zij zelf miste den moed
en de kracht om over 't verleden te spreken.
Zoo ging het leven op den Rengershof weer spoedig zijn gewonen, vreedzamen
gang.
— Voor Albert werd alles nieuw, want eer hij 't wist of begreep, wandelde hij op
dezen weg in den wil van God, met de eenzaamheid en de gebrokenheid, maar zonder
het ontzettende visioen van het purpergezwollen hoofd met den stralenkrans. In
plaats daarvan zag hij steeds haar lief levend aangezicht hem wenkend van uit de
verte, zijn van God gezonden geschenk voor zijn gansche leven, anders dan hij
gedacht en gehoopt had, maar toch het zijne.
Hoe hielp zij hem de moeite dragen van het leven met Hendrik ! want na enkele
weken begreep Albert, hoe die stugge, gesloten ziel Rengers tot het uiterste moes
hebben geprikkeld.
Altijd had hij gemeend, dat Hendrik zich voor hem opende ; het was maar schijn !
Het was de verwachting, die hij had gezien, niet de verwachtende ziel zelf
Hij zocht naar een goeden weg voor Hendrik ; maar kon er niet achter komen,
naar welken arbeid het hart van den jongen uitging.
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De winter vloog voorbij. In zijn vrijen tijd gaf Albert hem les om hem voor een
stadsschool bij te werken ; Hendrik verrichtte allerlei kleine bezigheden voor de
hospita in ruil voor haar kleine zorgen voor hem, maar op iedere vraag van Albert,
wat hij nu eigenlijk zou willen worden, was het antwoord een besluiteloos schouderophalen, of wel, een geestdriftige uitlating over het reizen, het zien van vreemde
landen, en vreemde menschen !
Het hielp niet, of Albert al trachtte hem aan 't verstand te brengen, dat reizen
veronderstelde, dat men iets wist, een vak kende, waarmede men in zijn eigen
onderhoud kon voorzien, de jongen werd hoe langer hoe stugger en stootte iedere
poging van Albert of met een onverschillig : „'k Wit 't zelfs niet".
De directeur van de Ambachtschool aan Wien Albert het moeielijke geval voorlei,
liet Hendrik bij zich komen, maar kon evenmin jets uit hem krijgen ; daarom raadde
hij aan maar met een vak te beginnen, het timmeren bijvoorbeeld ; in den omgang
met andere jongens zou dan vanzelf wel openbaar worden, wat zijn aanleg was.
Zoo gebeurde het ! Maar Albert was niet gerust. Toen Hendrik den eersten dag
van de Ambachtschool thuis kwam, zag hij dien donkeren, broedenden blik in zijn
oogen, die op de boerderij altijd 't begin was van een woedende driftbui.
Ze zaten bij elkander ; Albert prepareerde zich voor zijn lessen, terwijl Hendrik
wat schriftelijk werk voor hem maakte.
Na het werk zouden ze hun gewone avondwandeling doen buiten de stad. Dat
was voor Hendrik 't heerlijkste oogenblik van den dag.
Albert zag, hoe driftig de jongen schreef, en hoe onregelmatig. Sons rekten de
letters zich tot abnormale lengte, dan krompen ze samen tot onleesbaar miniatuurschrift.
Al sneller en heeter vloog de pen over 't papier, of hij zich geen rekenschap meer
gaf van wat hij schreef, enkel zich mechanisch liet voortjagen door den storm die
bezig was op te steken.
Om hem afleiding te geven, zei Albert „Schenk me nog een kop thee in, wil je ?
en kijk eens in de kast, daar staat jets, waar iii veel van hood."
De jongen keek op ; zijn oogen lichtten zwart geheimzinnig in zijn strakgespannen
gezicht, en eer Albert er op verdacht was, had hij zijn boekentasch door de kamer
geslingerd naar de latafel, naar het portret, dat van de kast afgleed en op den grond
neerkwam, het glas in duizend stukken.
Albert was opgesprongen. Hij greep het portret, . . . . haar lieve gezicht was
onbeschadigd.
Toen keek hij naar Hendrik, in wiens oogen een wreed licht brandde, zijn gezicht
had hij verwrongen tot een lack.
Albert gebood hem kort naar zijn kamer te gaan ; alleen ging hij in zijn stoel zitten
met het portret in zijn handen. Er liepen tranen over zijn gezicht. „Jij, lieve, liefste, . ."
stamelde hij, „dat hij jou dat kon aandoen !"
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Hij keek en keek, tot hij eindelijk door zijn tranen heen begon te lachen
Hij lachte !.... of was het een late echo van haar glanzende lachen, dat hij nu
duidelijk hoorde ! Het was in de kamer, het was om hem heen, het was in hem ..
een zacht en blij lachen en plotseling was het, of hij haar weer hoorde zeggen :
„Jongens zijn verschrikkelijk lastig en onhandelbaar, omdat ze zelf niet weten, wat
er allemaal door hen heen storms ; maar daarbij zijn ze verschrikkelijk goed . . . . "
en hij
„Ja, liefste, ja, maar hiermee weet ik toch geen raad ; wat zou jii dan doen,
lieve, liefste
.."
Het antwoord was lachen, niet anders dan het zachte, blije lachen om hem, in
hem. .....
„Neen, dat k an je natuurlijk ook niet zeggen, dat begrijp ik wel ! Ik moet het zelf
vinden, omdat de jongen voor mijn rekening ligt, je hielp me alleen maar herinneren
aan lets ...... ."
Toen vouwde hij zijn handen om het portret heen en bleef lang in gedachten.
Eindelijk stond hij op en ging naar Hendriks slaapkamertje.
Hendrik stond voor het venster en keek niet om toen de deur openging.
Albert pakte hem bij zijn stugge schouders en keerde hem naar zich toe.
„We moeten weer van voren af aan beginnen Hendrik", zei hij, „z66 van voren
af aan, dat dit nooit meer kan gebeuren".
Toen schokte de jongen plotseling op van wilduitbrekende snikken ; hij greep
Albert's arm en drukte er zijn gezicht tegen aan. „Dome Albert als ie me maar
van mien vader wol vertellen, ik wol de heele wereld deurreizen om mien vader te
zuuk'n. Jannes den Engelschman hef 'm ekend, en moeder hef 'm ekend en ie heb 'm
'ekend, en ikke alleenig niet. tie praot, daor niet over, en 't is toch mien vader !
enne........"
„En wat....
?" vroeg Albert zacht.
"
„Dan hebbe ik 'n hekel an ielkeen, an moeder en an oe ok
Snikken, grondeloos diep opgeweld uit 't allereerste begin van dit kinderleven,
snikken zoo lang opgestopt, dat het bederf van den haat ze had aangetast
Arme jongen, en in zijn medelijden moest Albert ook weer glimlachen, omdat
Hendrik in zijn nood precies zijn moeder was, en zijn boersche spraak hernam, die
hij in den alleenigen omgang met Albert begon af te leggen.
Maar hij had zijn snelle besluit genomen. Vanavond nog zou hij Hendrik van zijn
vader vertellen, op de wandeling.
Toen Hendrik weer binnen kwam, keek hij schuw naar de latafel, maar zei geen
woord.
Het was een verlichting voor hen beiden door den koelen avond de stad uit te
gaan. Ze liepen vlug tot aan het bolwerk. De zon ging onder, ze gleed in zachte
glanzende nevelen weg achter de kim ; er steeg een lichte dauw op over de landen.
Alles werd stil ; de stadsgeruchten leken ver ; er was niets dan het sjirpen van de
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krekels en het bassen van een pond op een verwijderd boerenerf, het roepen van
een late vogel !
Ze keken samen in den diepen avond en langzaam begon Albert zijn mild verhaal
over Hendrik's moeder als klein meisje, dat met hem „ie en ikke" gespeeld had op
de zandbergen.
Voorzichtig, geholpen door den sluier, die de schemering om het harde alledagsleven wond, naderde hij den nood, waarin zijn moeder was geraakt door het vertrek
van zijn vader.
Zeker had vader op zijn manier wel van moeder gehouden, maar de vrijheid
in het groote leven had hem van moeder weggetrokken.
En natuurlijk was moeder bang geweest, dat het groote leven haar jongen ook
weg zou trekken, eer hij een sterke man was geworden".
,,Maar Oome Albert !" viel de jongen in, „ik wol toch altied biej oe blieven !"
„ja," zei Albert ontroerd, „dat is waar, dat had ik kunnen weten, het is slecht van
me, dat ik daar niet meer aan gedacht heb".
Hendrik kneep Alberts hand, . . . . ze spraken niet meer, langzaam gingen ze naar
huffs, de mildheid van den Lentenacht daalde over de wereld. Bij de deur zeiHendrik :
„Ak goed timmeren kan, dan maak ik 'n mooie lieste veur 't portret, Oome Albert!" ....
....Albert sliep dien nacht niet. Hij voelde zich gebroken in zelfverwijt.
Nu eindelijk stond hij met den jongen aan 't begin, en zag de lijn van zijn
moeielijk, door ontembare hartstochten verwrongen leven, en zag zichzelf opeens
weer staan met Hendrik in zijn armen, om hem bij het eigenlijke begin van zijn
leven te brengen, bij God, als een teruggave van het leven.. God, die zulke slechte,
verworden krachten moet gebruiken voor elk nieuw levensbegin.
Hij lag roerloos met gevouwen handen in de zware duisternis van den nacht en
durfde zijn oogen niet afwenden van het licht, dat met zoo alles verhelderenden
glans begon uit te stralen over zijn eigen leven, over het leven van Hendrik, het
licht van God, God-Zelf, het begin en het einde van alles.
Het was, of hij zich nu pas klaar bewust werd van de diepe gezonkenheid waarin
de menschen leefden, en maakte opnieuw dien doop van Hendrik door, en liet zich
met het kind in God's oneindige liefde dompelen en begraven.
Nu kon Hendrik niet meer te gronde gericht worden door het slechte begin, want
Christus zelf had hem geroepen.
In dien nacht bad Albert voor alle kinderen in de wereld, omdat het begin dat
door de menschen voor hen wordt gemaakt, nooit heelemaal goed kan zijn, en soms
verschrikkelijk slecht moet heeten.
Toen het tijd was om op te staan, voelde hij zich bevrijd en sterk om het leven
opnieuw te beginnen met Hendrik.
Hij zette de kachel aan en maakte thee ; . . .. om hem heen was voortdurend het
zachte, overwinnende lachen . . . .
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„Als je zoo lachen kunt.. . . jii liefste", zei hij, terwijl de tranen aan zijn oogen
ontsprongen. Hij veegde ze of en lachte weer . . . .„ik ben ook niet bedroefd, iij hebt de
deur van mijn woning opengedaan, zoodat Gods zon naar binnen kon stralen, je
hebt me met je glimlach naar buiten gelokt in de voile zon : toen heeft je schoone
ziel vleugels gekregen en heeft zich gespoed naar de bron van al het Licht.
Was dit het laatste van je taak voor de menschen op aarde? Sloot ik de rij van al
degenen, die zich aan jouw liefde hebben verkwikt ?
Kreeg ik het laatste en het beste ? 4 . . . . ..... ff
„Oome Albert, waarom huil je ?"
Hendrik was ongemerkt binnengekomen. „Ik zal 't nooit meer doen, Oome Albert".
Ze ontbeten samen, zwijgend en blij, en gingen samen naar hun werk. --- Veertien dagen later ontmoette Albert den Directeur van de Ambachtschool.
Die zwaaide zijn hoed en trad lachend op Albert toe.
„Die Hendrik van u timmert, dat het een acrd heeft", triomfeerde hij, „ik heb
toch goed gezien 1"
Albert lachte fijntjes. „Ja zeker, hebt u goed gezien !"
„Maar wat praat hij toch over een portretlijst, die hij wil timmeren ? die kunt u
toch beter bij een meubelmaker bestellen !"
„Last hem maar begaan", zei Albert, „hij timmert zoo hard terwille van die
portretlijst."
De Directeur keek ongeloovig. „Dan neemt zijn verbeelding Been al to hooge
vlucht !"
„Toch wel ! in dit geval de hoogste vlucht, die de verbeelding nemen k an !"
De Directeur haalde bijna onmerkbaar de schouders op. Toen zwaaide hij nog
eens zijn hoed ten afscheid en wandelde verder.
Maar Albert zag hair lief, levend aangezicht, dat hem wenkte van uit de verte,
en om hem heen was het lachen.. .. . . . .

DE POEZIE UIT DE STILTE
DOOR

W. TEN KATE Jzn.

Onze tijd is er een van het innerlijk conflict en van de worsteling om zich daaruit
op te werken tot de harmonie, tot het evenwicht. De starende oogen, waarin de
onrust gloeit, zoeken zich te klaren tot den milden glimlach der verstilling. Bij
den zwaren strijd, die wordt gevoerd, is er somtijds in den blik het stille lichten
als 't weerschijnen van de vreugde der verlossing die van ginder wenkt — soms de
dofheid der vertwijfeling, dat het nimmer komt — en nog maar zelden de glans
der verblijding omdat het kwam, omdat de disharmonie zich oploste en als een
zachte zegening een klare vrede zich de ziel omlei.
Moet ik voorbeelden noemen ? ! Ze zijn er in onze hedendaagsche poezie aan
alien kant. Allerzij is er de schrijning van het wroetende probleem. Ik noem wat
namen : Geerten Gossaert, A. Roland Hoist, M. Nijhof, het is een betrekkelijkwillekeurige greep, maar als ge bijv. den bundel „Nieuwe Geluiden" doorbladert,
dan is het er overal : de een bitter, de ander berustend, in ontelbare nuanceeringen,
alien uiten het dat daarbinnen de onvrede heerscht en dat men — soms vertvvijfeld —
de armen uitrekt naar bevrijding.
Geerten Gossaert : men heeft — ook in dit tijdschrijt — gewezen op den tweespalt in zijn binnenste, die zich uitte in zijn poezie. Wie kent niet uit zijn werk
dien wrijtenden toon, die eruit omhoog zwoegt. Er is dikwijls iets wrangs, iets
verbetens : s Oms de greep, omdat hij het ziet ; soms de kreuning om de wanhoop
van het nooit bereiken. Zelfs waar hij, als in z'n „zwemmende" de rust bezingt
van het vervlieten tot „den wakkeren droom, die is boven leven en dood", daar
goift z'n rythme in monotoon-zware deining als moeizaam-opwellend uit de donkere
diepten van zijn innerlijk. Neen, dat is niet het gemakkelijke, Licht-gevatte stemmingsbeeld der tachtigers — zoo gewonnen, zoo vervloten — dat ons momenteel even
heenwiegt in de zoete bekoring van een aangenaam zintuigelijk ervaren . . . ., door
heel dit gedicht bronst de donkere toning van den zwaren strijd.
Nog zijn rijm en rythme, de technische versqualiteiten, bij hem vlot en uit zich
de kamp als onderstroom in de hijgende streving der maten, — straks, bij de dichters
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eener nog-jongere periode zal ook de vloeiende techniek worden doorbroken, als
in uiterste desolatie de adem stokt en brokkend de klanken worden opgestooten
uit de gefolterde ziel.
ZOO was het nog niet ook bij A. Roland-Hoist. Eens heeft hij in een wondere
verblijding om het zinnelijke wereldschoon z'n teere, sensitieve zangen gedicht
als dat „Kind, als het Lente is. . . .", doch sinds openbaarde zich aan hem behalve de lichtkant der natuur ook die donkere andere zijde, waartegen wij alien zoo
menigwerf staren in pijnend onbegrip, en hij wilde het begrijpen, wilde niet buigen,
maar wijlde zoo dikwijls bij voorkeur aan de troosteloos-verlaten stranden der
eeuwig-monotone zee. En de golven spoelden ruischend, de donkere wolken joegen
en de zilte wind smaakte wreed aan z'n lippen.... hij stond er eenzaam — een
zwarte stip — in de wijde verlatenheid onder het algeweld van wind en wolk en
water.. .., hij voelde zich zin gen en zingen.... en het Al overspoelde hem. —
Neen, daar was niets dan de eeuwige gang der natuur, zoo was het altijd geweest.. . .
en immer zou het zoo zijn. De mensch was een niets en zoo als hij gekomen was,
zou hij vergaan en niemand, die zijner gedacht. — En t Och, en t Och.. .. straks
hief het in hem zich weer, wat in den mensch onverwoestbaar steeds spreekt van
het andere, dat daarb oven gaat, van een verlossing uit de doelloosheid van het bestaande en de droom van het „Elysium" rees weer in z'n hart, waarvan hij z'n verloren doolaars in de duinen zingen doet
.. ..„Zij, in de donkere duinen verloren,
Zongen het lied van Elysium" .. ..
Er is in z'n werk de bittere schrijning van de wanhoop in wie zichzelven gansch
weet heen to geven op zijn donkere maten, die voelt zich verloren, een blad verwaaiend in den duisteren stormnacht. Hij voelt het als donkere golven over zich
heen spoelen en nergens een houvast.... en zijn stem schreit mee omhoog naar
de verlossende klaring.
„De wilde kim", zoo titelde hij een zijner laatste bundels en zegt dit opschrift
het niet in al zijn wreede verscheuring : waaiende winden met hun desolaten roep
uit de verte, verflardende wolken van grauw en zwart en ergens heur gapende
kuilen van laaiend rood ; de zware dreuning der golven als een doffe donder uit
de diepte met krijschend er doorheen de vertwijfelde schreeuw van de meeuwen I
M. Nijhof ! Hoe anders deze mensch der cultuur, die onze moderne beschaving
doorproefde tot in haar bittersten droesem, die aanzat aan alle tafels der wereldsche
vreugde en zich zat dronk aan hare lusten...., maar die — plotseling — als de
vreugdeliederen schalden, als de bekers klonken, waarin schuimde de donkere,
roode, flonkerende wijn ; als de muziek haar jagende maten dreef ...., dan eensMaps, door een reet van het kierende gordijn, daarbuiten wist de hooge, zwijgende
donkerte met de duizend bleeke lichten van den nacht en het eeuwig onvatbaar
geheim van haar stilte, dat hem greep, hem overweldigde .. . ., dat het lachen der
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gelaten voor hem verkeerde in een armzaligen grijns en het heele feest ginds als
een spel van poppen met kunstmatig geheven leden : of ook voor hen die wetend
speelden, als een dans boven den afgrond. Bij hem het conflict tusschen het vergankelijke en het eeuwige, dat uitloopt op de keuze tusschen den satyr en het kind :
den satyr, als de belichaming der paganistische zijde, en het kind. Wellicht het
aanvangsstadium van den Christelijken kant ?
Hier bij Nijhoff, vinden we sterk de verbrokkeling van het rythme, tenminste
van het uiterlijke, waardoor het innerlijke slechts te heviger accenten verkrijgt.
Neen, weder is dit niet de gemakkelijke uiting van een zekere overtuiging : het
is een aanduiden in korte afgebroken zegging, waarachter een wereld van innerlijke
ontroering beefs. Bijv. in dat sonnet : „De laatste dag :- een woord zegt er, wat
bij detailleering een breeden omhaal van beschrijving zou eischen. Hoor, deze enkele
regels....
„Het voorhang scheurde, dooden werden wakker,
Een man wierp zilver ten verdoemden akker.
Het is volbracht ! — Zijn hoofd viel aan zijn borst."
Onze moderne tijd is er een van het innerlijke conflict, dat naar oplossing haakt !
Moeten we nog meer bewijzen aanvoeren ? Zooals ik reeds opmerkte : we hebben
slechts te grijpen ; als vanzelf dringt ze zich op.
Het heeft iets moois, dit alles. Er is eerlijkheid, een onverhuld-zich-toonen,
gelijk men is. Wat is het toch anders geworden sinds de beweging van '80, die
ons de vreugde deed herwinnen aan de uiterlijke schoonheid der wereld, die de
lusten des levens deed opbloeien in pralende heerlijkheid, die alle zinnen riep tot
blij-genieten. „Waarhe id", propageerde zij, tegenover alle onechte sentimenten
en gevoelerigheden, de „Waarheid" van den zintuigelijken mensch. En toen de
mensch zintuigelijk „waar" werd, toen ging het van buiten naar binnen. Allengs
ontwaakte weer het „geestelijk" besef en stak men of naar de diepte. Zoo wil ook
de moderne mensch allereerst geestelijk „waar" zijn. Vandaar de uiting op zoo
velerlei wijze van zoo velerlei geestelijke gesteldheid. Wij zagen reeds hierboven
verschillende stadien bij een drietal moderne dichters.
En is er nu nergens de poezie der verstilling, die van het bereiken ? Is het alles
een nog onbevredigd streven ?
We hooren naar links en we luisteren rechts en het is alles een verwarrend
druischen, een gebroken trilling van geluid. Moeten we nu teruggrijpen... . tot
eindelijk we stooten op dien laten tijd der zeventiende eeuw : Camphuyzen, Lodensteyn, Revius, Luyken ? Zij hadden het lied, dat Opklonk uit een gansch verstilde
ziel.... 0 niet immer —, ook bij hen is veel gewilds, veel onechts, veel mode ;
maar in hun beste oogenblikken, als in en Om hen alles klaar en puur was, dan
welde het omhoog en ze zeiden het zoo zacht, zoo eenvoudig, als klonk het voor
henzelf alleen. Daar was geen effectbejag, geen mooidoenerij : ze waren de stille
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beluisteraars en uitzeggers van wat daar aanruischte als een kalme, zilverreine stroom
uit hun binnenste zijn.
Moeten we teruggaan tot dien vir-verleden tijd om het te vinden, het lied der
verstilling ?
Wellicht is het er sedert, hier en ginds, een eenzame bloem op de breede velden
der literatuur, maar eerst recht vinden we het toch, zuiver en klaar, weer terug
bij Gezelle en dan ook, zoo zacht, zoo eenvoudig bij Jacqueline van der Waals.
Enkele van haar „Laatste verzen" waren de aanleiding tot het schrijven van deze
beschouwing. 1k ken er geene, die me zoo toeklinken als rijzenl uit de stilte en
weerom mezelve voerend tot de stilte. In haar andere verzen is ook wel vaak die
stille klank, die een zachte, behaaglijke emotie wekt, als sommige gedichten uit de
vergane, impressionistische periode, maar gelijk bij deze, blijft het bij een rasvervloten stemming. In haar „In Memoriam's" wordt het nog wat anders : de innig
menschelijke bewogenheid, en het aanvaarden ook der smart ; totdat daar eensklaps in „Sinds ik het weet.. .." het regelrecht gaat tot ons hart. Neen, daar k On
geen opschrift boven staan, immer zou het gezocht zijn : dit is belijdenis voor rich
alleen van het allerinnerste, allerteerste. Dit is een rythme zoo subtiel, een zachtvlottende deining, waarop de zegging uitdrijft van het zuiverst-eigene. Is er niet
een zachte, wonderwarme humor — voor wie althans de stem der stilte kan verstaan —
in haar „Moeder ?" Er ligt de gouden gloed van een wonderen zomeravond over
deze verzen, met soms de evene wrangheid van den herfst. Maar meer toch is hier
van den zomer dit is geen eigenlijk sterven met toch immer zijn bitterheid en klacht,
dit is als een openbloeien tot zuiverder, eigenlijker wezen, als van een knop die
rijpte ter ontploofing. Met oogen groot van ontroeren, moet ze gestaard hebben
over het leven tot in den dood, die voor haar geen verschrikking had.
Ik wil ze niet nagaan, een voor een, deze gedichten, mijn woord zou hun teerheid
besmeuren ; ik wensch alleen nog dit te zeggen hier is de poezie der „overgave."
Eens had een jong dichter den moed z'n poezie met dien naam te doopen, toen
hij slechts amper nog reikte tot de worsteling ertoe hier hebben we ze in wezen,
met als kenmerk haar subtiele eenvoud. Kunnen ze wel ooit anders zijn, de verzen,
die het aller-innerste wezen zeggen van een ziel, die de stilte vond? Moesten daarom
ook de gedichten dier late zeventiende-eeuwers niet dat hebben en moesten ze
daarom in het oog van zoovelen, die ze niet verstonden, niet al te eenvoudig, Al
te sober van toon zijn ? Men overt Ag de stille figuren, die zich niet naar voren
drongen, die in eenzaamheid, in gedwongen of eigen-gekozen verbanning, hun
liederen zongen voor zich en voor wie hen begrepen. — Vondel, dat was de man,
die zeker in de stilte beleed, maar als hij het ging zeggen, dan was het immer het
grootsche, dan was het immer episch-verbreed, zelfs in zijn lyriek. We missen doorgaans in zijn werk dien aller-innigsten toon, die direct tot het hart spreekt. Wij
bew Onderen zijn poezie — we worden er maar zelden stil van. En zoo is het bij
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al die andere „grooten" uit onzen glorietijd. Breeroo is er misschien 't allerdichtste
bij, maar al levert hij ons wellicht soms de poezie uit de stilte, het is toch nimmer
die der gansche verstilling. Verder is het noch bij Hooft, Huygens of Cats, dat we
haar behoeven te zoeken. Eerst straks als deze reeds voor 't grootste deel gestorven
zijn of zwijgen, komt de groep dier stille ongeachten.
Eigenaardig is het, dat het ook bier weer is gegaan van buiten naar binnen : de
Renassaince kwam met haar vernieuwende bewondering van het „diesseitige",
voor den vorm ook, de styleering, voor een uitleven en een uitzeggen van het persoonlijke en het gaat weer van het zinnelijke, vergaande, tot het geestelijke, blijvende.
Hoe een vreugdige vierder van het zintuigelijk schoon was niet Hooft, en steeds
toch ook heeft Vondel dit behouden : de vorm die „af" is, de klank, het rythme.
Doch ook de worsteling was er : bij Breeroo, bij Hooft, bij Vondel ! En dan tenslotte de verstilling bij de sluiters der eeuw.
Was ook van Gezelle de toon niet al te eenvoudig, het lied al te simpel ! De
critici der heerschende mode negeerden hem en wanneer ze dit al niet deden, dan
was toch in den aanvang hun oordeel vernietigend. Hij zei het zoo gewoon-weg
voor zich uit op z'n eigene wijze in een taal vaak, die niet de gelegaliseerde was
en eerst langzamerhand hoorde men z'n zuiveren toon in het koor der erkende
„grooten." Maar men ging hem dan toch hooren en men ging het erkennen als
wonder-zuiver en echt :
.... „Als de ziele luistert ...."
en „O, 't ruischen van het ranke riet . . . ."
en „Ik bad op eenen berg alleen...."
en dan vooral die sobere „Kleengedichtjes": liederen uit de stilte : uit een ziel,
die ondanks 't uiterlijk en soms ook diepsoordringend innerlijk conflict, toch op
den bodem had de verstilling, waaruit hij 't alles mild en goed zag.
Ze zien het Anders, deze dichters. Het is niet de uiterlijke glans der dingen
alleen, die hen verheugt : voor hen wordt het tijdelijke bezien uit de sfeer van het
eeuwige. Boven de vertroebeling en het benauwende van het tijdelijke zijn ze uitgerezen : het ligt als beneden hen en met een bilk vol zachten, milden humor zien
ze er op neer. En nu is er toch zooveel moois, zooveel goeds daar beneden, nu ze
de beklemming niet meer voelen : als met zachte hand gaan ze het streelen....
Het is weemoedig ook, dat juist nu het zoo Anders werd en goed, dat het nu een
scheiden wordt, verzucht zacht-klagend Jacqueline van der Waals.
„ . . . . Sinds ik het weet, schijnt mij de atmosfeer
Doorwasemd en doorgeurd van zoele togen,
Het is of ieder zintuig in vermogen
Nog fijner werd en scherper dan weleer .. ..

DE POEZIE UIT DE STILTE

343

Ze heeft het alles van zich gedaan
„ . . . . als klitten,
(die) nog hechten in de plooien van ons kleed,
Maar die wij van ons doen, zooals we leed
En bitterheid en zorgen van ons deden,
Als niet van ons, als dingen van 't verleden . . . ."
Ondanks d at, in „Annuciatie", als de Dood het zacht aan hare ooren heeft gefluisterd en dan heengaat : zij aanvaardt, maar .... 't dennenboschje geurde, en
de rozen,
En 'k had het leven nooit zoo lief gehad."
De aardsche dingen zijn haar anders ' geworden, irreeel : symbool vaak. Het is
een dooreenvloeien van het tijdelijke en het b Oven-tijdelijke, als in haar „Zomermorgen": ze zingt er van vogels en van de luiten der engelen en het is beide in
wezen 66n en hetzelfde.
Was het zoo ook niet bij een Luyken ! ? We weten van hem, dat hij zoo dikwijls
eenzaam dwaalde buiten, waar het stil was en hij genoot er van de zin en de
bloemen en de vogels, maar z'n innerlijk oog schouwde eroverheen en het werd
ook bij hem een milde humor en het was ook bij hem zoo dikwijls symbool van
het hoogere, dat er achter lag. Hij was los van het reeele, van de benauwenis ervan
ook, hij steeg er dikwijls boven uit : het demonstreert zich zoo prachtig aan dat
éene :
„Al ruischen alle wouden,
Al bruist het wilde Meer,
Al beeft het al van Donder,
Al straald de Blixem neer :
Mijn hert blijft zonder vreezen,
In zijn wezen...."
Daar is de beklemming en het benauwende in den bewogen aanvang, maar het
lost zich alles op in het breedvloeiende slot ; zooals ook in dat andere couplet :
„Het kan ons niet verschrikken,
Al wat van buiten woeld,
Wanneer men maar van binnen,
De schoonste ruste voeld :
Die schoonste rust van binnen
Kan 't verwinnen."
Ik zou er van de andere dichters uit dit tijdvak meerdere kunnen noemen, doch
laten we hiermee volstaan. Dit is toch wel de waarachtige poezie der verstilling ;
hier is de ziel alle beklemming overschreden en voelt zij zich vrij in de absolute
rust der overgave.
Bij Gezelle zie ik het nog eenigszins anders. Voor mijn gevoel is hij nog veel
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meer reeel : het zijn de werkelijke dingen, die hij bezingt, wel soms met een warmeinnerlijke bewogenheid, maar hij is toch te veel de „dichter", wien het gemakkelijk
ontvloeit en het doet mij altijd goed als ik temidden dier vlotte natuurliederen,
die tegenkom, waarin het conflict aan den dag treedt. Zelfs (lair is styleering.
Zie bijv. dit
„ . . . . Heer, mijn hert is boos en schuldig,
Maar Gij zijt barmhertig en
duizendmalen meer verduldig
als dat ik boosaardig ben.
Geef mij dan, o Heer, ik vrage 't,
geef mij hulpe en sta mij bij,
'k heb gezondigd, ik beklage 't,
help mij, God ! Vergeef het mij !"
Dit is het gevoel, maar buiten zich geplaatst, maar als gekristalliseerd. En daardoor
krijgt het voor ons wat kouds, wat te glads. De dichters onzer periode uiten zich
meer direct, zij geven als het ware de geestelijke bewogenheid zelve, onmiddelliik..
Hun poezie heeft daarom dikwijls het uiterlijk-stuntelige, het hokkende soms . . . 4.
en de plotselinge, zwijgende breuk van den zin geeft er vaak meer dan de bewondering..
Het is meer een aanduiden, waar een Gezelle omschriift.
Daarom is me, bij alle bewondering voor de kunst van Gezelle, het stile woord
van Jacqueline Van der Waals liever, wij1 inniger. Gezelle zou ik naast een Hooft,
Vondel, willen plaatsen op de lijn der groote kunstenaars, der groote beelders met
het woord — Jacqueline van der Waals spreekt tot ons allereerst als de mensch van
gelijke beweging als wij, die de teerste snaren onzer ziel beroert.
De poezie uit de stilte I Temidden van de druisching veler gebroken stemmen,
opgestooten uit zielen verward in het conflict, klinken ze maar simpel en O., maar
wie vanuit de eigen stilte luistert, hij hoort ze, omdat ze resonneeren op de eigen
snaren. En nu kan hij bewonderen het groote, breede geluid en de machtig gesmede
maten, — hij kan compassie hebben met de desolate kreten die opstijgen uit de
wroetende zielen —, maar heel voor zichzelf, heeft hij een stillen hoek, waarin hij
telkens weer voor zich doet klinken de milde, gouden stemmen van de zangers der
stilte.
December, '26.

DE GEMEENSCHAP
DOOR

VAN KEMPEN.

Laat mij u dezen nacht beschrijven. Er is mij toegeworpen de gemeenschap,
waarop ik meen recht te hebben.
Toen de vrouw in het sanatorium werd opgenomen, was ik hulpverpleegster op
de afdeeling, waar haar een plaats werd gewezen. En toen ze was gebracht naar
„nummer achttien", het sterfkamertje, had ik juist den nachtdienst. Ik heb haar
uitgeleid.
....Hoewel wij ons leven trachten te richten naar de beginselen van Christus,
heerschen in het rijk van den geest : macht en vernieling. De zwakke, onzekere
leeft bij de gratie van den sterke. Wij weten, dat de vrees voor den beste ons drijft
— ze houdt ons leelijk ook. Is ze niet onze vlam en domper tegelijk ? Deze wet
van de maatschappij nu, de bedreiging die de zwakkere in den vrije ziet, bepaaide
het begin van onze verhouding.
In geen mensch is ooit zoo de ontkenning belichaamd geweest van de beginselen,
die ik werkelijk-maak, als in deze zieke vrouw. Ze leefde in den kluister van een
niet geheel zuivere traditie, en ik weet dat mijn vrijheid door haar gehaat is. Wanneer ik met de hand het sputumglas op haar tafel zette, voelde ik er den afschuw
van haar bilk over als een gele adem. 0, de uren die ik gestreden heb, om het helmwee naar God — de eenige viam die ik in dezen kerker wensch brandende te houden
— in mij levend te houden onder deze helsche afgunst !
Luister nu naar het verhaal van de wijze waarop deze ziel, weinig etmalen voor
haar heengaan, zich prijs gaf, en zoo overwon.
Het was winter, maar het weer was zoo zacht, dat het raam open kon, achter het
gordijn. Dat bewoog nu en dan, als een tochtje binnengleed. Het was zoo stil,
zoo stil. Ik waakte bij de zieke en wende voor, te lezen. En op een oogenblik, dat
ik opzie, merk ik dat de zieke vrouw naar me kijkt. Met een ingehouden belangstelling, zoo diep dat ik er bijna van schrik. Hoe lang ze me zoo al had aangezien ?
En ik voelde : de nadering van den dood heeft deze mensch open gemaakt.
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Ze keek voor zich, toen mijn blik de hare raakte, langzaam, niet gehinderd sloeg
ze de oogen naar het dek, en verschikte een plooi met haar hand.
,,Zeg me nu, wat geloof jij." Ze zegt die paar woorden plots zoo dringend, alsof
ze een muur tusschen ons wegschuiven. Ze zetten alien strijd-zonder-een-woord,
van voordien aan den kant. En tegelijk geven ze dien strijd reden. 1k kan er niet op
ingaan of ik erken die. Ik erken haar onwil. Haar wrevel tegen mij. Ze eischen ook
dat ik die begriip. . 0, ik begrijp. Ze vraagt hulp — en gaat rechtop naast me
staan. Een vijand die ik verslagen heb ; die wetens met bezopen onwaardige wapens
heeft gevochten ; en die haar tuig wegwerpt, mijn hulp vraagt, en zich toch niet
verlaagt.
Maar ik geef niet direct voet. Wat wandelen wij langzaam achter de waarheid aan.
dat is de waarheid tusschen
Waarom vraag je dit." We zeggen beide : je
ons ; die onze woorden waarmee wij ons nog verweren, zal omwerpen.
- Wanneer jij zegt, dat.. dat 't niet waar is, dan geloof ik 't ook niet meer.
- Dat wat niet waar is.
- Wat ze daarginds zeggen, van het eeuwige leven. Met „daarginds" bedoelt
ze de kerk. Welk een ontzaglijke omkeer in deze vrouw, die een leven lang haar
kerk tot steun en niet te betwijfelen vastheid in haar leven gehad heeft. Wanneer
ik een oogenblik maar voldoening toelaat, en trots, dat ik, ik, deze ziel z(56 na
voor 't eind van haar baan tot inkeer heb gebracht, dan,.... ja . Dan zal al
mijn werk om haar vergeefsch zijn ; zonder spoor zal ze terugvallen in haar onzuiverheld. Is het heel zeker van belang dat ze voor haar dood zuiver komt te staan? Een
oogenblik weifel ik. Ik heb gezien hoe een mensch — in een oogenblik — de valsche
weermiddelen die een valsch leven hem in de handen gaf, afleggen kan ; en even
zeker voel ik, hoe ze die weer opnemen zal, als ik niet meer in mij geloof....
0 God, de last van al uw onmondigen.
Maar dan voel ik als een koele golf over mijn bonzend hoofd de vrede van mijn
eigen wezen. Hebben mijn woorden deze vrouw tot inkeer gebracht, is dit mijn
opzet geweest, of is het de Waarheid geweest, die door mij heen, ik onwillens,
deze mensch heeft bevochten ?
„Ik heb je zoo lief" stamel ik.
En murmelend, maar zoo ernstig, dat ik schrik van den stroom van macht achter
deze woorden — o je gezicht
murmelt ze : „Ik heb je lief."
hebt altijd, al den tijd geloofd, dat God je niet voor niets hier liet zijn. We
hebben de liefde naar God immers altijd onder ons geweten", zeg ik.
De wanden zijn wit. Voor het open raam spant de nacht haar fluweelen gordijn.
Over de kap van de lamp hangt een pompadoer kleedje. Wat is dit mooi : kleur.
,,Ik", zegt de zieke, na een peinzen en plechtig, „ik, ben altijd jij geweest."
Hoe beef ik onder de waardij van dit geschenk. Ik denk : ja. Er is geen verschil.
ach, een naam. Menschen. Menschen. Alle afstand is ongeloof.
Wij zijn zusters
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De verlammende stoflijkheid van het masker, : oogen, een news, de mond, waarbij
het ons eigen tekort is geweest, dat teleurgesteld het wonder miste — het heeft
steeds deemoedig God gedroomd.
. . . .En eensklaps ben ik mij bewust, dat niet meer ik vO6rga, maar dat deze
vrouw voor mij aan denkt. Ik zocht even naar het nieuwe in de kamer, en vind het.
Reeds antwoordt ze zichzelf :
„De liefde — vergaat niet", weet ze : nu gelooft ze het eeuwige leven. Ze zegt
het woord zoo vroom praat ze God na.
Als een die zijn besluit heeft genomen, zegt ze het. Iic herinner mij haar vraag :
wat geloof jij, van het „eeuwige leven." En ik verwonder mij over de verbluffende
zekerheid van haar verstand, nu haar intuitie is vrijgemaakt. En ik glimlach ; ik heb
dit immers altijd geweten : er schuilt in het aangetaste vleesch van deze vrouw
aan spanning — deze stuw van de intuitie en de denkkracht — genoeg, voor dezen
geestesbloei. Heb ik geleid of ging deze vrouw voor ?
Vie in de liefde gelooft, gelooft in ons eeuwig leven. Ja.

DE LAATSTE BUNDELS VAN P. N. VAN EYCK
DOOR

P. MINDERAA.

De beide bundels hier bedoeld zijn „Inkeer9 verschenen in 1922 en „Voorbereiding'"), verschenen 1926. Er is zeker voldoende grond deze bundels tesamen te
noemen en ze op deze wijze in een zekere tegenstelling te plaatsen met het vroegere
dichtwerk, waarvan ik twee bekende bundels in herinnering roep : de Getooide
Doolhof (1909) en De Sterren (1910). Velen en onder hen de dichter zeif zien in
dit latere werk een vernietiwing. In hoeverre dat juist is, moge een nadere ontleding verhelderen.
Met opzet riep ik de genoemde oudere titels weer voor de aandacht. Zij zeggen
heel veel over den dichter van toen en over zijn werk. Zijn poezie bewoog zich
inderdaad tusschen deze uitersten : een leven dat zich hoogstens met een glimlach
de getooide doolhof liet noemen en een drift naar de sterren. Deze mensch voelde
in zich branden de begeerte zich aan den schoonen lust der aarde te verzadigent
tegelijkertijd was hij van den aanvang of denker genoeg om altijd weer de holheid
en het verderf achter dezen lust te zien. Het conflict van geest en zinnen, dat velen
zijner generatie martelde, dwong hem misschien het meest tot een zwoel pessimisme,
dat niet dan op zeer enkele oogenblikken het leven argeloos kon aanvaarden. Het
was tevens de uitbeelding van de Weltschmerz van een zich ontplooienden jongen
man, verdiept echter door een scherp-ontledend intellect en overbewust door een
veelzijdige eruditie. Uit den doolhof van dit leven, die hoezeer door schoonheid
getooid, bitter bleef aan de ziel, redde hem de drift naar de sterren. Een synthese
van levens-evenwicht werd dit een enkele maal symbolisch in de poezie. a denk
hier aan bet grootere gedicht „Orpheus vaart langs de Seirenen". Men doorziet
onmiddellijk juist bij deze stof de symbolische bedoeling. Wreed is de bittere ontgoocheling van dezen lust geteekend, de lichtende glans die afstraalt van de Seirenen
op de roeiers
houwde en wrong
hun trekken tot een masker van den dood.
Dat is de getooide doolhof ! Maar Orpheus grijpt de harp, wier spel ook den
1) Uitgegeven in de Palladiumserie bij Hyman, Stenfert Kroese en van der Zande te Arnhem
2) Uitgegeven door C. A. J. van Dishoeck, Bussum.
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god der dooden had vermurwd. De geest-drift, de drift naar de sterren breekt den
ban der zinnen en zij ontkomen. Maar de dichter kan noch wil voor dit harplied
alleen kiezen ; hij wist dat dit een onvruchtbare negatie, een vlucht zou zijn. Aan
het einde van dit Orpheusverhaal klinken harplied en seirenenzang in harmonie samen:
„Waarin mijn al te schelle blijdschap dempte
Door 't woeden van hun somb're lust, en 't zwaar
Met koorden trekkend lokken van hun lijf
Vervluchtte tot een klaren vreugdezang".
Deze ideale synthese liet zich geven in de allegorie ; in de onmiddellijke lyrische
uitstorting bleef het een bitter gevecht, erkentenis van nederlagen, afschuw dikwijls
van het leven.
In de 15 zorgvuldig gekozen verzen van „Inkeer" blijkt de dichter niet in dien
zin veranderd, dat hij tot een ander uiterste kwam, zooals bijv. in het werk van
Karel van de Woestijne het zwoele zinnengevecht omslaat in een koele, nuchtere
mystiek. Ook hier een pogen de volheid van het leven te omvatten, maar het
evenwicht der krachten is veranderd. De sterren hebben het van den doolhof gewonnen, hun Licht straalt troostend en mild over den tuin des levens. De weg hiertoe
was bij van Eyck vooral een intellectueele. Hij, reeds in den eersten bundel een
minnaar van Plato, heeft sterke klare bezinning gezocht en daarin rust. Doch niet
alleen dit. Bij zijn natuur, bij zijn uitgangspunt dreigde de bezinning te voeren tot
een zekere cynische resignatie, die hier verre is. D at zij dit niet deed, dankt de
dichter aan het zuiverend lijd en, waarin zijn ziel groeide tot een milde en deeinoedige
levensaanvaarding. Met welk een geestelijke voornaamheid ziet dit oog thans het
leven. Het herinnert zeker aan de schoone voornaamheid der stoa, maar het is
niet koud, het is doorgloeid van een zalig verwachten, dat na dezen strijd heerlijkheid
wacht. Zelden sprak wel een mensch zoo rustig-vertrouwend den dood toe als in
het 4e vers met dit einde :
En eindlijk wijkt de vaste wand
Die eeuwig-onverwrikbaar scheen,
Rust, die de hartslag overmant
Maakt ziel en al en leven den.
En tot die zaligheid een snik,

Niets tusschen eeuwigheid en mensch
Dan een ondeelbaar oogenblik :
De dood, een droom, een ijle grens.
In den grond is ook nu de toon pessimistisch, althans voorzoover het dit aardsch
bestaan geldt. Inkeer is de eenige mogelijkheid, afkeer van alles daarbuiten, waar
de blinde drang zich te bloeden stoot aan 't laag gewelf. Graven naar de diepte
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is taak, naar 't vuur in de eigen diepste gronden. En eenmaal de vervulling, als de
ziel alles is, 't licht en 't vuur, de wereld tot 6611 glans ineen gedroomd,
Glinsterende adem en oneindig deinen
Van de eene vloedgolf, die 't heelal doorstroomt.
Deze bundel „Inkeer" is ongetwijfeld een groote stijging in de poezie van van
Eyck. Een voorname rijpheid uit zich in verzen van beheerschte gebondenheid,
waardoor de innerlijke gloed des te dieper uitstraalt. Reeds de beperking op zichzelf
in dezen dichter, die te veel, te vol en te gemakkelijk had gedicht is rijke
winst. Nu is de volheid een andere ; deze zoekt niet naar uitwendige veelheid en
ornament, maar een volheid der ziel vindt zich thuis in statig rythme, in eenvoud..
Men leze het donkerstroomende tiende gedicht van dien mystischen aanvang :
0 dood, geheime nachtegaal
Die in de donkre hagen zingt ....
tot de rijpheid, de voleindiging van het slot :
Onhoorbaar sluit de nacht zich dicht. . ..
Mijn ziel wordt vol van eeuwigheid.
Voor eenige jaren dit werk besprekend, vroeg ik : Hebben wij van dezen dichter
ook een lied van nieuwe levenskracht te wachten ? Zijn essays en kritieken (wet
de diepzinnigste van dit soort die in de laatste jaren ten onzent geschreven werden)
deden mij zoo vragen, deden mij verwachten een levensaanvaarding, maar die ook
het leven van nu in eeuwigheidskracht opgeheven en daarin stralend zou zien.
In vele opzichten bracht „Voorbereiding" hierop het antwoord. Het is of alles
hier de zwaarte verloor en de donkerheid. De diepe, vervoerde stem van daarstraks
is hooger geworden, er is iets van kinderlijke blijheid in, die kinderlijkheid waartoe
de ziel uitvliegt boven de zwaarte der jaren. De strijd is niet verdwenen bij hem,
die spreekt van zijn „bonzend bloed en donkre zinnen", en die op het
Mijn God ik sterf van 't leven af,
onmiddellijk laat volgen :
En toch, toch ben ik vuur van binnen.
Maar er is nu een voortdurende vooruitziende zekerheid van de overwinning
der sterren en daarmede een glimlach die de wereld verklaart.
De Inkeer ging noodzakelijk gepaard met een afkeer van de bloeiende wereld,
deze voorbereiding is een nog schuchter binnengaan in een vernieuwde wereld. Deze vernieuwing wordt voltrokken in de overgave aan, in de doorstraling met een geestelijke
liefde. Hoe zwoel waren v. Eijck's eerste verzen en hoe is hier alles vol van de
prille zuiverheid van een lente, zooals die lachen kan in onze gelukkigste droomen.
Metrum, klank en kleur alles heeft deel aan deze lichtheid, deze opgehevenheid, deze
religieuze vreugde. De „bestendige aanwezigheid" van een beminden geest, en op de
volste momenten van de alles-doorlichtende godheid, drenkt deze poezie in glanzend
licht. Slechts een enkele maal wordt deze werkelijkheid als een hoogere, als een
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droom onderscheiden van de lagere werkelijkheid van alle dag, met de bange klacht
„Waarom ontwaakte ik to vroeg ?" Bijna steeds leeft de ziel hier met mijmerende
woorden in de eenheid, als een kind, nu eindelijk kind geworden. Deze zieletoestand
laat zich nauwlijks in rythmen en woorden vertolken en tegenover de vaste zekerheid.
van Inkeer doen sommige verzen hier aan als mijmerend stamelen, zooals het gedicht dat aanvangt „Gij zijt mij overal nabij". Maar wanneer dan ook hier de blijdschap vol wordt, hoe breidt zich het vers juichend uit, hoe vurig, niet meer van
woelend bloed, maar van vonkenden wijn :
Nacht, als gij nu, van zijn liefde zeker,
Nu mij waan noch wil voor hem verhult,
Ben ik niets meer dan een heldre beker,
Door en voor God zelf met licht gevuld.
Laten wij niet van tegenstellingen spreken, maar van groei. En waarachtige groei
is aanhoudende vernieuwing. Een groei als welke de poezie van van Eyck ons
toont, van een sombere strijdende gespletenheid tot een zoo mystisch-klare overgave
en eenheid is in onze poezie een groote kostbaarheid.

BOEKBESPREKING.

Uleken, Van Oud en Jong, door Cyriel Buijsse. Uitg. van van Rijsselberghe en
Rombaut, Gent en C. A. J. v. Dishoeck, Bussum.
In den ondertitel „Voor Oud en Jong" heeft Buysse den inhoud van zijn nieuwen roman
precies getypeerd : in deze korte formuleering ligt de gedachte van een tegenstelling tusschen
wat oud en wat jong is en over die tegenstelling handelt het boek. Uleken is n.l. een Vlaamsche
boerendochter. Haar deftige naam is Eulalie, maar de ouders zijn rustige Vlaamsche menschen
van het land, die hun dochter wel een goede schoolopvoeding geven, maar overigens binnen
de perken van hun stand houden. Uleken is een ingetogen, braaf kind en ook bij het ouder
worden blijft ze zeer „beschoamd". Van de hofmakerij van Broosper moet ze nets hebben.
Hoezeer hij ook aandringt, ofschoon hij zelfs komt met een formeel huwelijksaanzoek op
termijn, „'k 'n !floe hem nie hen" is Ulekes beslist antwoord als haar moeder haar zegt, dat
ze toch aan trouwen moet denken. Uleken staat niet hoog met het manvolk (de pachtheer, die
al te lief doet, zonder dat hij er iets van kan meenen, heeft dat gevoelen mede in de hand
gewerkt) en ze wil niet trouwen. Dat Broosper zich spoedig troost met een ander jong meisje
is al weer een argument te meer voor haar diagnose omtrent de onbetrouwbaarheid der mannen.
Zij blijft bij haar ouders en als die ten slotte te oud worden om de boerderij te drijven, neemt
zij het roer in handen.
Als het groote gezin van haar broer weer vermeerderd is, neemt zij haar kleine naamgenoote,
bij zich en belast zich met de opvoeding. Ze wil de zorgen van het groote gezin wat verlichten,
maar tegelijk handelt ze uit de behoefte eenigen troost in haar leven te brengen. De kleine Uleken
krijgt een model-opvoeding : van de dorpsschool naar een betere school in de buurt, straks
naar een pensionaat. Maar tante Uleken en haar oude vriendin, die na den dood van haar
ouders bij haar is komen inwonen, houden het meisje toch heel kort : ze willen „jong" houden
in de lijn van „oud", al zijn ze dan ook bereid zoover mogelijk te gaan in concessie aan het
moderne. Maar — en dat nu is de tegenstelling van het boek „jong" laat zich niet binden
aan de vormen van „oud". Eulalietje is een grootsch nest, die telkens (opgestookt door een
nicht) met nieuwerwetsche kleeren komt, een fiets van de tantes afzeurt, en — grootste ergernis
genegenheid betoont voor Broosper's oudsten zoon, die in den militairen dienst allerlei modernigheden heeft geleerd. Geestig teekent de schrijver de ontwikkeling van de steeds grooter wordende
tegenstelling : het aldoor parmantiger optreden van het jonge paar en het vergeefsche, lijdelijke
verzet der oudjes, die telkens weer met morrend berusten eindigen. Ten slotte trouwen de
jongelui en komen op de pachthoeve van Uleken. Oude genegenheid van den pachtheer heeft die
mogelijkheid geschapen, ofschoon Allewies hem weinig sympathiek is. De oudjes gaan wonen
op het naburige dorp en Zondags komen, tot hun stage ergernis, de jongelui met de „piedesiekel," de motor met zijspan, naar de kerk, als ze tenminste in hun opstandigheid de kerk niet
voorbijgaan. Ten slotte moeten de tantes het aanzien hoe Allewies en Eudalietje complete oproerlingen worden, als ze 'nee gaan doen aan de „Vlaamsche beweging", die op het platteland
zich uit in verzet tegen de overheid. De pachtheer, tevens burgemeester in de streek, wordt
zelfs door Allewies en een groep kornuiten, voor de oogen der Tantes, beleedigd. En dan komt
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het ergste : Eulalietje komt uit de „schietekar" met een omgekeerden bloemenkorf op 't hoofd
en daaronder . . . . „kort geknipt krulhaar als van een jongen."
,, . .Uleken keerde zich om en sloeg een kruis. „Nou es 't einde van de weireld" zuchtte zij."
En als geknakt zakte ze neer op een stoel.
In smeuiig Vlaamsch geschreven, pittig en geestig aan den eenen kant en toch vol van dramatische kracht, is dit boek een verdienstelijke proeve van moderne romanliteratuur, zooals
we er in de groep, tot Welke Buysse als auteur behoort, reeds zoovele kennen.
C. T.

Avonturen van de Zee, door P. Verhoog, Rotterdam, W. & J. Brusse's U.M.
Verhoog is de welbekende schrijver van de beide lijvige romans over het zeemansleven „Op
Bruisende golven" en „Onder de Tropenzon", boeken, die een uitstekend beeld geven van het
voor den Hollander altijd aantrekkelijke zeemansleven en ook de bezwaren en gevaren duidelijk
doen zien. Blijkbaar door het succes dezer romans bekoord, heeft hij eenigen tijd geleden een ,
nieuw boek van de zee uitgegeven. 't Is echter niet een doorloopend verhaal, maar een verzameling
van losse schetsen, avontuurverhalen, persoonsbeschrijvingen, zeemansgeschiedenissen, een
onsamenhangend geheel, zonder veel beteekenis en ook zonder veel aantrekkelijks. Wat in het
verband van een roman interessant is, de kennismaking met typen als bootsman Doris of Piet
de kolenbaas, de spanning van een „man over boord" en „onverwachte redding", het luchtige van
een figuur als Miss van Hulsen, blijft hier alles op zichzelf staan en boeit daarom de aandacht
niet. De eene indruk komt onmiddellijk over den anderen heen en een gefixeerd beeld blijft niet
over. Er zijn onder deze „Avonturen" zeker goed-geschreven verhalen („Het Spookschip",
„Nachtelijke roof" e.d.) maar ze verschillen niet van de serie soortgelijke schetsen, die kranten
en tijdschriften vullen. Het boeiende, dat een roman van het zeemansleven heeft, omdat men
met de menschen vertrouwd raakt en belangstelling krijgt in hun lot, wordt hier gemist. En
daarom is deze schetsenbundel niet beter dan andere, al is hij zeker ook niet minder.
C. T.

Anthonis de Roovere. Een keus uit zijn werk. Met inleiding en aantekeningen
van Th. de Jager „De Waelburgh", Blaricum.
De heer de Jager, leraar aan het R.K. Lyceum te Den Haag, heeft, in de Zonnebloemboekjes,
een bloemlezing uitgegeven uit Anthonis de Roovere, een Brugs rederijker uit de 15e eeuw. De
inleiding is bedoeld als verdediging van deze dichter, die, (hij was immers een van die rijmelende

rederijkers !) als vanzelfsprekend over 't hoofd werd gezien. Maar ten onrechte, want de Roovere
was en rederijker en dichter.
't Pleidooi van de heer de Jager is niet gelukkig. Hij probeert een eerherstel op twee manieren.
Ten eerste cultuurhistories. Deze dichters waren de spreekbuizen (en het geweten) van het yolk.
Maar is daarmee hun litteraire verdienste bepaald ? Evenmin als die der renaissance dichters
met het feit, dat hun „gedichten voor het grootste deel gewijd zijn aan feiten en feitjes uit het
p articuliere leven van vrienden en familieleden."
De twede poging tot eerherstel gaat uit van de 'neer techniese kant. De Roovere heeft „het
kunsttaaltje van z'n onmiddellijke voorgangers vervangen door een frisch, rijk en zuiver dietsch."
Ook hier is de greep minder gelukkig. Als we de rederijkers billik beoordelen willen, dan
moeten we ze nemen, zoals ze waren, verkondigers van een afgeleefde cultuur, die vooral leefden
rift de vorm, maar die soms met die vorm, te woekeren wisten en het hierin dan tot onvermoede
schoonheid wisten te brengen. Zó gezien, is de Roovere, dank zij vooral z'n muzikalitcit, zeker
een van de beste geweest — maar valt de onderlinge waarde van z'n gedichten antlers tut als
de Jager ze ons voorstelt.
De uitgave der gedichten is niet volledig. Voor de gebreken en onvolkomenheden zie men de
„aankondiging van de Vooys in de Nieuwe Taalgids XXI, 3. an opmerking uit die beoordeling
mag ik misschien wel even herhalen. De Jager laat 't voorkomen, alsof hij de kampioen voor
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de Roovere's dichterschap is. Maar jaren geleden heeft van 't Hoog in een dissertatie reeds (en
gelukkiger !I voor een billiker waardering gepleit. De verzorger van deze uitgave heeft deze
dissertatie gebruikt. Waarom dan de schrijver ervan niet een maal genoemd ?
J. H.

Martha's Bruidsdagen, door Joh. P. Ruys (Nijkerk ; G. F. Callenbach).
Het schrijven van een Christelijken roman is een mooi, maar moeilijk werk. Moeilijk, omdat
de edele aandrift, die slechts eigen geloofservaring geven kan, den schrijver zoo moet bezielen,
dat zijn werk, daardoor gedragen, als vanzelf een kunstwerk is ; moeilijk, immers — mede wel
door den veelszins nog heerschenden wansmaak der lezers — faalt hier menigeen in zijn
grootsch opzet. Aan sensationeele bekeeringsgeschiedenissen of aan hoofdpersonen, die in alle
mogelijke Christelijke actie blaken van — altijd heilig ? — strijdvuur, heeft de Christelijke roman
op zichzelf niets. Zelfs heeft dit alles veel kans het zout smakeloos te maken. Wie goed schrijven
wil, ga ook hier tot het leven. En zooals in het leven de nederig en eenvoudig getuigende
Christenen, menschen als alle andere, van vleesch en bloed, maar alleen in alles blijk gevend
„in Christus te leven", de meeste waardeering afdwingen en het meeste bereiken met hun in
alien eenvoud gesproken woord, zoo ook moeten in den roman, zal hij ook bij niet-Christenen
ingang kunnen vinden — en dit moet toch mogelijk zijn ! — zulke eenvoudigen in het geloof,
wier leven volstrekt niet over duizelingwekkende hoogten of langs onpeilbare diepten behoeft
geleid te worden, in het dagelijksch trouw en nederig vervullen van hun goddelijke roeping,
waarin niets onbelangrijk is, het groote geheim van het Christelijk leven als voor zichzelf doen
spreken. Daarom, is Paul, de zijn eigen gevoeligheid verheerlijkende kunstmensch, uitgepraat na
Martha's woorden (bl. 204) : „ .als God eenmaal. wezenlijk tot een mensch gekomen is, wordt
Jezus heeft gebeden : Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt,
z'n leven t Och anders ....
maar dat Gij hen bewaart van den booze — voel je wel — eerst als je alles, heel je leven,
waarin je opgaat, kunt overgeven in Gods hand, omdat je er hevig 't onvolmaakte en zondige
van voelt, komt de mensch in de rechte verhouding tot God. En dan is dit zoo wonderlijk,
Paul — dat God 't ons dan vaak teruggeeft, zelfs dingen, die wij hadden willen offeren — maar
dan hebben we 't niet meer uit en door ons zelf, dan hebben we 't van God gekregen
En dan wordt 't leven pas de m,oeite waard.. .."
In wat we voor den Christelijken roman als speciaal Christelijk kenmerk mogen en moeten
eischen, lijkt me dit boek zeer zeker geslaagd. De heer Ruys streve echter nog naar wat meer
psychologischen diepgang in de karakterteekening, hetgeen aan het verhaal wat meer relief en
gaafheid geven zal. Soros toch, vooral in het begin van het boek, maakt hij er zich, met
een vlakke gemeenplaats, wat al te gemakkelijk af. Ook kan de stijl hier en daar nog wel eenige
N. VAN DER LAAN.
zuivering lijden.

Een levensbeschouwing : P. H. van Moerkerken in zijn werk door Dr.
G. Kalif Jr. Amsterdam, P. N. van Kampen & noon, 1926.
Een interessante studie over een interessante persoonlijkheid.
Wat het eerst opvalt is de groote stelligheid waarmee dit betrekkelijk uitvoerige essay (183 pag.)
is geschreven, dat nu als boekwerk is verschenen bij de uitgevers van van Moerkerken's romans,
nadat de redaktie van een tijdschrift (waarschijnlijk de Socialistische Gids) geweigerd had het
op te nemen, omdat „prof. van Moerkerken nog een levensperiode voor zich heeft, waarin van
hem groote prestaties mogen worden verwacht" en „de tijd nog niet gekomen is om, over zijn
persoon een beschouwing te publiceeren, zooals door u geschreven" (zie Voorbericht).
Naar mijn meening had genoemde redaktie ongelijk. Dat zij de bijdrage van Dr. K. weigerde
was haar recht, maar haar argumenten houden geen steek, omdat het werk van v. M., te weinig
gekend en gewaardeerd een beschouwing als van Dr. K. rechtvaardigt en omdat Dr. K. een
niethode volgt, die als proeve van levenskritiek uitgave en kennisname ten voile waard is.
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De schrijver volgt de, naar zijn eigen zeggen, synthetisch-analytische methode, d.w.z. hij
overziet alle geschriften van v. M., analyseert daaruit de aesthetische, historische en religieuze
waarden en ontwerpt zoo een beeld van den mensch, den neo-romantikus, den zoeker v. M.
Dat is nu alles goed en wel, maar Dr. K. moet niet doen alsof hij de eerste is, die een
dergelijke methode van kritiek toepaste op de juiste wijze n.l. niet eenzijdig en niet oppervlakkig.
Hij moge dat met zekere hooghartigheid in zijn Voorbericht schrijven, het is zoo niet. Want
al zijn wetenschappelijke objektiviteit kan toch niet beletten dat zijn sympathie voor de levensbeschouwing van v. M. da ar het sterkst spreekt, waar die objektiviteit het meest gewenscht ware.
En wat die oppervlakkigheid betreft : Dr. K. is er niet aan ontkomen. Een van de moeilijke
dingen voor den kritikus — als hij eerlijk wil zijn — is het zich onthouden van schrijven over
dingen die hij niet begrijpt (hij meent gauw alles te weten) ; is 't zich vrij houden van onbenullige grapjes en . . . . frazen. Er staat in dit werkje een hoofdstuk (pg. 136 v.v.), dat de
vaderlandsche kritiek van v. M. bespreekt en geheel uit den toon valt. Dr. K. moest toch
beseffen dat 't oordeel van by. Coster of Coenen evenveel recht van bestaan heeft als 't zijne.
Het is oppervlakkig dat te miskennen en nog oppervlakkiger dat met een „sneer" te doen. De
christelijke kritiek blijkt gedreven te worden door kwezelaars (pg. 172) en femelaars. Na een
heel rnooi, maar sterk zinnelijk fragment uit „Habhabalgo", laat Dr. K. volgen : „De kwezelaars
moesten natuurlijk al voor het eind ophouden" ; en dan komt in een noot dit fraais „Gaarne
vernam men eens van onbekrompen en . . . onbedorven Christenen, als Thomson of Dr. Persijn,
een oordeel over G. d. T." (pg. 154). Dit dan bepaald met 't oog op Dr. Tazelaar, die „Habhabalgo" irriteerend had genoemd en sensueel — en nu gekwalificeerd wordt als de onwaardige
opvolger van Thomson (pg. 137). Dergelijke schrijverij is niet anders dan snobisme en een onbehoorlijke uiting van wanbegrip omtrent de waarden en strevingen van het positieve Christendom.
Met dat al . . . . Dr. K. teekent in enkele groote lijnen de levensbeschouwing van den mensch
v. M. Afgezien nu van de hiervoor genoemde bezwaren, lijkt me dit toch de juiste weg die de
kritiek volgen moet, zal ze iets wezenlijks te geven hebben. Dr. K. zal zijn hoofd schudden
als ik beweer dat hij, wat dit betreft, met de echte christelijke kritiek in een schuitje vaart,
het is toch de waarheid. Aileen gaat deze nog belangrijk verder, omdat ze weet dat God het
laatste woord spreekt en dat er dus normen zijn van beslissend karakter. Noemt Dr. K. dit
femelarij, het is voor zijn verantwoording. Maar ik mag dan toch eischen — eischen ! — dat
ook Dr. K. aan deze kritiek recht laat wedervaren.
Overigens heb ik met stijgende belangstelling de geestdriftige, goed-gedokumenteerde en in
het werk van v. M. uitstekend orienteerende beschouwing van Dr. K. gevolgd. Vooral het
gedeelte, waar hij de innerlijke ontwikkeling beschrijft van van M., de ontwikkeling van den
koesterenden droom naar de kosmische gedachte. En waar nu die twee elementen bij van M.,
speciaal in zijn latere werk, elkaar in evenwicht houden — de droom de gedachte en omgekeerd — komt hij nooit tot de krachtige eenzijdigheid der grooten, eenzijdigheid die nochtans
van innerlijk evenwicht getuigt ; en is het waar wat Dr. K. zegt : „Van Moerkerken is noch een
krachtig, noch een blij kunstenaar" (pg. 167).
De bespreking van het voornaamste werk van v. M., den cyclus „Gedachten der Tijden",
heeft mij niet geheel bevredigd. Wel in de uiteenzetting, niet in de verklaring der momenten.
De voornaamste bezwaren volgen hier. De geschiedbeschouwing van v. M. wordt sterk bepaald
door zijn maatschappelijke inzichten. Het optreden der Wederdoopers b.v. wordt in den grond
veel meer aan maatschappelijke dan aan religieuze faktoren toegeschreven (Het nieuwe Jeruzalem).
De grootschheid der konceptie, waarom alleen al de beteekenis van v. M. in onze literatuur
veel hooger aangeslagen had moeten zijn, wordt afbreuk gedaan door gebrek aan intrige, maar
veel meer nog neergehaald door een sterk-sprekende zinnelijkheid. Het lijkt onverklaarbaar dat
Dr. K. dit niet gevoeld heeft. Of achtte hij zich op dit punt telkens geroepen tot polemische
uitstapjes ? M.i. is ten slotte ook de matheid en vervaagdheid, de ironie en het sarkasme bij van
M. (kenmerken van de niet-grooten) te wijten aan zijn synkretisme. Gnosticisme en agnosticisme,
theisme en pantheisme gaan broederlijk samen. Zoo maakt hij naar alle zijden front (ironie),
maar is zelf in vaagheid verdoken (vgl. vooral Habhabalgo). En dus zijn werk „verliest zeker veel
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aan diepte, wat het aan breedte won" (pg. 135). Ik behoef nu wel niet meer aan te toonen,
dat de eschatologie van v. M. geheel buiten het christendom. staat. Dr. K. besluit z'n studie o.a.
met deze woorden : „Een Goddelijken rechter buiten ons, eerst den Vrijen Wil schenkend en
dan voor eeuwig naar een individueel leven beslissend — dien blijft hij (v. M.) verwerpen ;
maar den Goddelijken Rechter binnen-ons, in Wien wij en Die in ons collectief strijdt tegen den
Booze — dien leert hij steeds meer vereeren. En ik acht dit tweede „Laatste Oordeel" zoowel
wijsgeerig als godsdienstig bevredigender dan het eerste." Tusschen Dr. K.—v. M. en ons staat
de idee der Openbaring en die Openbaring zelve.
Nog eenige opmerkingen. Hier en daar staan stuitend-slordige zinnen, b.v. „den gevoeligen
mensch kan men evengoed zeggen niet meer in de toekomst te voelen, als in het verleden"
(pg. 20). De op pg. 135 aangehaalde tekst is niet uit 1 Kor. 13, maar uit 1 Joh. 3. De parallel,
getrokken tusschen v. M. en Chateaubriand (pg. 162 v.v) is volstrekt niet overtuigend. De bibliografie aan 't slot vereischt, wat de opgave der kritieken betreft, noodig aanvulling. Mettertijd
zal de heer Muller die, naar ik hoop, wel geven. Uit het feit, dat Dr. K. de bibliografie het
best geslaagd acht (zie Voorbericht), zal hij wel geen konklusie willen getrokken zien voor 't geheel.
Ze zou trouwens op verkeerde premissen gebouwd zijn.
VAN TEYLINGEN.
Poezie van den Arbeid, door P. J. Kloppers. Uitg. La Riviere en Voorhoeve.
Zwolle 1927.
Het is alweer zoo : een minderwaardig stukje leeskost met een Christelijk sausje.
Ik kan rnij voorstellen, dat velen een dergelijk oordeel-zonder-omwegen minder aangenaam in
de ooren klinkt. En daarom wil ik hier wat uitvoeriger dan het boek verdient mijn zienswijze
argumente eren.
Eerst de fabel.
Een Jong Doming heeft een standplaats in een fabrieksstadje, in een wijk van arbeiders. Hij
wordt door een gelijksoortige gemeente beroepen en neemt, na de gebruikelijke aarzeling, dat
beroep aan. Nu begint het verhaal eerst recht. De eigenaar van een der groote fabrieken, een
Christen, heeft tot domine's beroeping krachtig medegewerkt omdat hij, de fabrikant, ziet aankomen, dat na zijn aanstaanden dood de verhouding tusschen zijn opvolger en zoon en het fabriekspersoneel niet z(56 zijn zal als hij dat wenscht. De oude man heeft goed gezien. Zoodra hij overleden is worden op de fabriek de vroegere dagelijksche morgen-godsdienstoefeningen geweerd
en onder invloed van zijn onder-directeur Janssen neernt de zoon van den vroegeren eigenaar
allerlei maatregelen die het yolk tegen hem innemen. Een botsing blijft niet uit. Ontslag van
een werkman die socialistische lectuur verspreidde is aanleiding tot een staking in deze en andere
fabrieken. Werkwilligen worden geplaagd en gehinderd, socialistische agitatoren hebben de leiding
en de burgemeester ziet zich genoodzaakt militaire hulp van elders te vragen. Er wordt dan
krachtig ingegrepen, er vallen dooden en de verwarring is onbeschrijfelijk. Echter, de weerstandskas der stakers raakt uitgeput, de ellende in de gezinnen vermeerdert en de sympathie met
den ontslagene neemt gaandeweg af. De doming stelt alles in het werk om, zoowel bij fabrikanten als werklieden de verhoudingen tot de juiste proporties terug te brengen. Hij mag niet
slagen. Eindelijk echter is bij de stakers de nood zoo hoog dat zij den predikant willen hooren
als hij van de patroonsvereeniging komt met eenige voorwaarden. Op 't oogenblik inmiddels,
dat men van weerszijden geneigd is toe te geven steekt de vroeger ontslagen arbeider, om wie
de heele staking begonnen is, de fabriek in brand. De brandkast met boeken wordt slechts gered,
de rest is een ruin.
Wanneer dan de adviseur der fabriek de boeken gaat nazien blijkt hem, dat de onderdirecteur
die de aanleiding tot oneenigheden met de arbeiders geweest is, fraude gepleegd heeft en belangrijke bedragen ontvreemdde. Op het oogenblik waarop deze man ter verantwoording geroepen
wordt sterft hij aan een beroerte. Tot vernieuwing van de fabriek zijn groote bedragen benoodigd
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welke de directeur echter niet zoo gemakkelijk krijgen kan. Aileen bij zijn zuster en moeder,
die na den dood van vader en echtgenoot hun aandeelen uit de zaak gelicht hebben is nog geld
te vinden, maar de zoon heeft zich door zijn anti-godsdienstige houding bij hen onmogelijk gemaakt. Hij moet nu een gang naar Canossa maken. Langzaam komt hij dan tot het besef, dat hij
zijn onder-directeur teveel vertrouwd had en zijn moeder en zuster, aan wier zijde de predikant
staat ernstig miskende. Op voorwaarde dat de dagelijksche godsdienst-oefeningen hersteld zullen
worden treedt de zuster weder met haar aandeelen in de zaak en nu kunnen weder betere tijden
aanbreken.
Het arbeiders-volk wordt weder aangenomen, de doming in zijn waarde erkend en er rest thans
niets meer dan het huwelijk van den predikant met de zuster van den fabrieks-eigenaar. De
brandstichter Joosten komt in de gevangenis en wordt daar niet bekeerd. Bij zijn vrijlating is hij
nog even groot socialist. zijn vrouw, die tegen de vermaningen van haar ouders den man gehuwd
had heeft hij verstooten, maar hun zoontje wordt door den, intusschen ook getrouwden fabrikant
— zonder kinderen — aangenomen.
Ik heb de geschiedenis zoo uitvoerig geresumeerd opdat men niet zeggen kan dat ik er maar
wat overheen loop. Nu de beoordeeling.
In den aanvang van deze recensie noemde ik dit boek een minderwaardig stukje leeskost. Ten
bewijze noem, ik eenige der gebreken. 1. Er is niet het minste spoor van karakterteekening of-ontwikkeling. 2. Alle verdere psychologie blijft geheel weg. 3. Er is geen milieu-teekening. (We
komen er om maar jets te noemen niet achter wat voor soort van fabriek nu eigenlijk in 't centrum
van het verhaal staat). 4. De taal is van dat slag dat men slechts verdraagt in de boekjes van
Gerdes zaliger. 5. De geschiedenis is zeer onwerkelijk. Ik zeg niet : onwaarschijnlijk, maar onwerkelijk. De oorzaak daarvan is te zoeken in de hiervoor genoemde fouten en gebreken.
Ik geloof, dat ik met het opnoemen der gebreken genoeg gedaan heb. Iedereen kan het controleeren en tot de conclusie komen dat ik niets anders doe dan feiten constateeren.
Over de taal zal ik kort zijn. Ik noem slechts deze zin : „Met een traan in het oog drukte de
predikant die stoere werkmanshanden die voor evenveel en voor honderdmaal zoovele warme
harten spraken." En wat te zeggen van den werkman die, op een gezegde van Bartje de huishoudster het volgende zegt ? : „Japiks keerde zich om met een gelaat waarop de gedachten zijns
harten duidelijk te lezen stonden en zeide met nadruk op kalmen toon : „Ik weet het ook wel,
zwijgt gij stil". Ik noem dit kortweg profanie.
Af en toe houdt de schrijver kor e of langere predikaties tusschen de dialogen of (uitgerekte)
monologen der personen : „ „Gelu kig", stamelde de oude huishoudster op een toon die God
wel liefelijk in het oor moet geklon en hebben als een dankoffer uit een eenvoudig kinderhart".
Een stakersvrouw zit met haar m n aan tafel : „Nu en dan stond Lieske onder eenig voorwendsel op om een traan op te vangen die haar in het oog drong."
Wat het Christendom betreft, dat in dit verhaal gepredikt wordt : Het is al even onwezenlijk
en onwerkelijk als de geschiedenis zelf. Ondanks alle hollen en draven van den predikant gelukt
het den schrijver toch niet hem ons als een Christen van vleesch en bloed voor te stellen.
We willen natuurlijk gaarne op zijn gezag gelooven dat de werkwilligen en de doming en nog
eenige andere menschen Christenen zijn, maar wat hij ons vertelt van hun doen en laten vestigt
bij ons niet de overtuiging dat hun geloof practijk is geworden. Wij hebben nu eenmaal niets
aan gereciteerde Bijbelplaatsen. Wij meenen te molten eischen dat ze, vooral in een Christelijk
boek beleefd worden. Zoo is b.v. alle indruk van den zielestrijd van den predikant die te kiezen
heeft tusschen twee gemeenten onmogelijk gemaakt omdat de schrijver ons niet overtuigt met
de veelheid zijner zinlooze woorden. Wanneer hij niet begrijpt, dat wij van domines strijd niets
afweten ondanks het feit dat herhaalde malen beweerd wordt dat de predikant „zich op de kniedn
wierp" (hoe doet men dat ? ?), dan kunnen wij dat in een recensie niet duidelijk maken.
Ik meen, dat ik het volste recht heb dit boek als een prul aan te wijzen. Het Christendom
is er bij geen der personen, ondanks alle handelingen vleesch en bloed geworden en van de
aesthetische zijde bezien is het werk een ding uit den tijd van Gerdes. Dien we gelukkig te boven
P. H. M.
zijn.
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„Het Zonnehuis", door Erwin Gros. Uitgave G. F. Callenbach. Nijkerk 1927.
Een jong onderwijzer wordt van zijn standplaats, een Duitsch dorp, verdreven, omdat hij
met eenige dorpsgenooten des Zondagavonds Bijbelbespreking houdt bij zich aan huis. Hij is
een Kerkafbreker oordeelen de domine en zijn chefs en dus moet hij „verandering van lucht"
hebben. Hij krijgt een andere omgeving plus de ernstige vermaning dat hij zich onthouden zal
van zijn „sectarisch gedoe".
In zijn nieuwe woonplaats echter wordt hij al spoedig, zonder het gezocht te hebben, wederom
leider van godsdienstige bijeenkomsten. zijn woord en werk bezorgen hem dan veel vrienden
maar ook vijanden.
Met de laatsten voert hij een hevigen strijd die van zijn zijde gestreden worth met de wapenen
van barmhartigheid, naastenliefde en verdraagzaamheid. De vijanden ergeren zich aan zijn
absolute onthouding van sterken drank, aan de manier waarop hij hen bij voorkomende gelegenheden terechtwijst etc.
Toch lijkt het een tijdlang alsof de „meester" zijn zaak verliezen zal, vooral als de dorpsnotabelen bij de autoriteiten een verzoekschrift indienen our den onderwijzer te verplaatsen.
Maar door een samenloop van omstandigheden keert zich onverwacht alles nog ten goede. De
meester blijft, en met hem het vele goede dat hij bewerkte voor jong en oud.
Dit is zoo ongeveer de geschiedenis. Er loopen nog een paar liefdes-historietjes door, die in
het slothoofdstuk hun blij einde krijgen.
Er valt van dit Christelijke, uit het Duitsch vertaalde boek veel goeds te zeggen. En ik ben
daarom blij en neem de kans waar. Temeer, daar er zoo heel, heel weinig van dien aard is,
dat de lezing waard is.
Men verwijt ons wel eens, dat wij zulk een scherpe critiek oefenen.
Er zijn er, naast uitgevers die zich ten onrechte boos maken, velen die zeggen : Kom, men
kan het toch wel wat zachtzinniger aanleggen nietwaar, gun een ander ook eens wat ; laat den
naleven lezer zijn kwasie Christelijke romannetjes maar houden als hij er zelf vrede mede heeft.
Doch aan dergelijke, overigens goed bedoelde raadgevingen mag en kan toch geen gevolg
worden gegeven in een tijdschrift dat den strijd voert tegen onwaar Christendom in pseudoletterkunde gepropageerd. Want en het Christendom en de Christelijke kunst worden met prullen
zooals we die vaak aankondigen zeer ernstig geschaad. Sedert „Het Manco-vraagstuk" strijden
we voor levenskrachtige Christelijke kunst. En wanneer in boekbeoordeeling of artikel dit of dat
„Christelijk" boek wordt gehekeld dan is dat steeds omdat het werk zoomin kunst als doorleefd Christendom geeft.
Ik wil nu niet zeggen, dat „Het Zonnehuis" kunst is van hoog gehalte. Maar met een poging
in die richting zijn we al bizonder blij na zoovele teleurstellingen.
Het boek van Erwin Gros is spannend. Dat is een deugd. De beeldspraak is zuiver. De cornpositie laat weinig te wenschen over. De figuren zijn doorgaans vrij goed geteekend. Is dat
sours niet al veel ?
Niet, dat er geen bezwaren zijn tegen het boek. Te over zelfs.
Want de gesprekken zijn sums erg boeken-achtig. B.v. :
„Want ik zou gaarne willen, dat je je wat ontziet, nu God je met hoop op moederschap
gezegend heeft."
Of anders, deze zinnen :
„Eckart wilde antwoorden, maar nu kwam zijn vrouw met Eva binnen. 't Meisje was verlegen
wat haar lieftalligheid echter verhoogde zooals Lente glimlachend bij zichzelf vaststelde." Dat
staat er alsof er medegedeeld werd dat Dr. X. bij en patient de temperatuur van de koortsthermometer afleest en die nogal tamelijk vindt.
De rnentaliteit tenslotte die uit het citaat hieronder spreekt kan ons slechts doen glimlachen :
„Maar de hartelijkheid der Eckarts en het vroolijke humeur van Lente hielpen haar (Eva, Lente's
verloofde) er vlug overheen. En het verliefd paartje genoot van den toover, in het geheim, bij
elkaar te zijn en toch getuigen van hun geluk te hebben. Niet, dat ze elkander met een kus
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groetten, het zou een vergrijp tegen de zeden zijn geweest ( ! !), in tegenwoordigheid van anderen
teederheden te wisselen. Slechts tersluiks drukten ze eens onder de tafel elkaars hand".
Geloof me, ge kunt het boek niet oordeelen met deze zinnen. Over het geheel is het veel beter.
En als er daarom sprake is van boeken voor Christelijke Volksbibliotheken, zou ik in overweging
willen geven, dezen roman van den onlangs overleden Erwin Gros er een plaats aan te wijzen.
P. H. M.

„Bobbed Hair", door Nelly van Dijk-Has. Uitgeversmaatschappij „Holland".
Amsterdam 1927.
„Bobbed Hair" van Nelly van Dijk-Has bevat de geschiedenis van een meisje van Christelijken
huize. De jongedame heeft, toen ze twee jaar jonger was dan in den tijd waarin het verhaal
„speelt", een paar mooie, blonde vlechten bezeten. Ze kreeg echter typhus en verloor daardoor die vlechten. Op zichzelf is dat natuurlijk niet erg. 't Komt meer voor. Maar nu ze, met
een vriendin, na twee jaar, opnieuw gaat logeeren bij een familielid van die vriendin, zal zij
last genoeg krijgen van dat bobbed hair. Want bij die vorige logeerpartij is ze opgemerkt door
'n jongmensch, candidaat in de letteren. Dat verstandig heerschap had haar toen niet dadelijk
gevraagd, maar de twee voorbijgegane jaren besteed om z'n studie te beeindigen. In zijn verbedding leeft Annie nog steeds als een meisje met twee lange blonde haarvlechten.
Annie mocht Lo wel, toen al, en nu niet minder. Maar ook zij heeft van haar gevoelens nooit
blijken gegeven.
Als dan het paar elkaar bij genoemde familie weder ontmoet is Lo zeer teleurgesteld. Hij
is van meening, dat Annie even „wereldsch" is geworden als haar vriendin Dora, en de ideaalgestalte die hij gehoopt had te zullen terugvinden beantwoordt maar zeer weinig aan de werkelijkheid. Dat Annie haar haar bij een ziekte verloor zegt ze hem natuurlijk zonder aanleiding
niet. zeer toevallig komt hij daarachter door 'n zinspeling van Dora, de vriendin. Dan zoekt
hij gelegenheid Annie te „vragen". Maar zij is nog zoo mak niet. Iemand die, om de uiterlijkheid
van kort of lang haar z'n liefde ziet af- of toenemen wil zij niet. Bovendien — ze komt er
maar zonder omwegen dadelijk voor uit — : in 't algemeen vindt ze bobbed hair heelemaal niet
zoo „erg". Kleine kinderen staat het wat aardig soms. Getrouwde vrouwen niet natuurlijk . . . .
Enfin, Lo weet haar aan 't verstand te brengen, dat ie veel van d'r houdt, of ze kort of lang haar
draagt. En de zaak is in orde.
Echter nog niet voor de schrijfster. Want na de practijk komt de theorie van 't geval. De oudere
rnenschen, aangehitst door een ruzietoontje van Dora, raken slaags en redeneeren lang en breed
of 't volgens de Bijbel wel geoorloofd is om het haar te laten afknippen. Paulus zegt toch, nietwaar . .
Ja, maar hij zegt ook . . . . etc.
De conclusie is, dat je 't zelf maar moet weten of je je wilt laten kortwieken of niet. Schotel's
boek over de zeventiende eeuw komt er nog bij te pas om getuigenissen uit vroeger eeuwen
bij te brengen.
't Is jammer dat ik niet weet of er nog een vervolg op dit leuke verhaaltje komt. Want, bobbed
hair, enfin, dat kan dan nog he, maar een jongenskop b.v. ?
We zullen de schrijfster maar niet in overweging geven zulk een vervolg te geven. 't Is zoo
mooi genoeg.
Het verhaaltje heeft werkelijk charme, is vlot verteld en houdt de(n) lezer(es) 'n poosje aangenaam
P. H. M.
bezig.

Uit het Dagboek van een ter dood veroordeelde, door P. J. Wierstra. Uitg.
J. M. Bredee. Rotterdam.
In 1847 verscheen te Leeuwarden bij Suringar het relaas van een in de strafgevangenis bekeerden moordenaar. Naar de wijze van den tijd besloeg de titel een halve pagina en was
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het geheele verhaal niet weinig langdradig. Echter heeft Ds. P. J. Wierstra gemeend dat een
verkorte bewerking van het som,bere verhaal ook in onze dagen nog wel lezers vinden zou en
hij zette zich aan 't werk.
Als Evangelisatie lectuur is het waarschijnlijk geschikt en alleen daarom werd het verhaal
uitgegeven. Jammer dat de bewerker zich niet steeds van den zalvenden toon heeft kunnen onthouden.
P. H. M.
Esmoreit. Middeleeuwsch Drama. Uitgegeven door Dr. P. Leendertz Jr.
Gedichten van P. A. de Genestet. Uitgezocht en toegelicht door Dr. G. Engels.

Uitgave W. J. Thieme en Cie, Zutphen 1927.
Dit zijn twee nieuwe deeltjes in de serie : „Klassiek Letterkundig Pantheon".
Het oude sympathieke spel van Esmoreit, sconincs sone van Cecilien, wordt bij den lezer die
deze uitgave zoo noodig als tekstboekje bij uitvoeringen gebruiken kan, ingeleid door een sobere
inleiding van de hand van Dr. P. Leendertz, den bekenden samensteller van de bij Sijthoff
uitgegegeven Mnl. Dramatische Poezie. De korte hoofdstukjes zeggen iets over Inhoud en
samenstelling, Kunstwaarde, Versbouw en voordracht, en Tooneel en opvoering van het werk.
Terecht merkt de bewerker op, dat Esmoreit de hoofdpersoon is in het stuk, en niet, zooals
sommigen meenen, de koningin. De figuur van Esmoreit is voor den dichter hoofdzaak geweest ;
de spil waarom alles zich beweegt.
De voornaamste van de aanmerkingen tegen het stuk ontzenuwt Dr. L. met enkele korte zinnen.
Men heeft het b.v. een bezwaar van den Esmoreit genoemd, dat er zoo luchthartig wordt omgesprongen met tijd en plaats der handelingen. Maar — aldus Dr. L. — „in werkelijkheid wordt
hierbij van ons voorstellingsvermogen en onze verbeeldingskracht niet meer geeischt dan wanneer we b.v. in een avond den Pleegzoon uitlezen".
De woordverklaring geschiedt in deze uitgave (als in de deeltjes der serie Van alle Tijden) in
margin. Over een tekort valt bier waarlijk niet te klagen, al geloof ik, dat b.v. payijn (vs. 206)
een verduidelijking had verdiend.
De 172 pagina's dikke bloemlezing uit De Genestet wordt voorafgegaan door een inleiding van
Dr. G. Engels. De waardeering van den dichter bij zijn tijdgenooten en bij de tachtigers schetst
schrijver aan de hand van citaten, om, vervolgens met een korte levensschets te besluiten. Veel
nieuws biedt deze inleiding stellig niet.
De bloemlezing echter geeft een goeden kijk op 's dichters persoonlijkheid.
P. H. M.
Bismarck, door Emil Ludwig, (vertaling van P. van Schilfgaarde). Uitg. N. V.

Van Loghum Slaterus' Uitg. .Maatsch. Arnhem 1927.
Het is niet voor niets, dat ik hierboven de naam van den vertaler noem. Hem komt wel allereerst een woord van hartelijke waardeering toe voor zijn buitengewoon goede vertaling. De
volharding waarmede hij de ruim 700 pagina's uit het Duitsch in zeer goed Nederlandsch overbracht is te loven.
Emil Ludwig is een geweldig biograaf. Men kan na de lezing van deze boeiende levensbebescluijving niet anders dan de conclusie trekken dat hij een even groot psycholoog als schrijver
is. De wijze waarop hij de persoon van den „strijder" voor zijn lezers doet leven is, ik zou haast
zeggen : onnavolgbaar. En het bewonderenswaardige in zijn arbeid is wel dat men in 't geheel
niets bemerkt van de omvangrijke voorstudie die ongetwijfeld noodig was eer Ludwig een regel
op papier zetten kon.
Voor niet weinigen heeft de figuur van Bismarck maar weinig aantrekkelijks. De groote man
blijkt door dikwijls minderwaardige eigenschappen al te vaak een doodgewoon zwak mensch te
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zijn. Egoisme, heerschzucht, huichelarij het zijn de karaktertrekken van dezen staatsman bij uitnemendheid. En toch, met welk een alles doordringende liefde (ik onderstreep dat woord) heeft
Emil Ludwig zijn hoogst intressante persoonlijkheid ten voeten uit voor ons gesteld.
Men weet, als men tot de laatste pagina genaderd is niet, wat meer te bewonderen van de
zeer goede kwaliteiten dezer levensbeschrijving, maar ik ben geneigd tot de meening dat, indien
menschenkennis te Wren valt, dat slechts geschieden kan door de lectuur van deze en dergelijke
biografieen.
P. H. M.

Al onder de Boomen, door Helene Swarth. Uitgave der Wereldbibliotheek,
Amsterdam.
In mijn artikel over bovengenoemde dichteres (Zie Opw. Wegen 4e Jaarg. afl. 4) schreef ik:
„Een bundel met enkel natuurgedichten ligt thans voor de uitgave gereed.”
't Heeft wel wat lang geduurd, maar thans toch zijn deze verzen verschenen : „Al onder de
Boomen". Naar veel gebruikte methode heeft de dichteres, die altijd moeite heeft gehad met
het vinden van titels, het opschrift van het eerste vers, ook aan het boekje gegeven. Helene
Swarth dicht nog ! De nieuwste tijdschriften vertellen het ons en dit bundeltje is er mede
bewijs van, al zijn deze gedichten nu juist niet van den allerlaatsten tijd. Haar groote, sterke
liefde tot de natuur, die haar reeds eigen was in haar jeugd, die haar telkens weer uitdreef uit
de stad naar buiten, heeft zich onverzwakt gehandhaafd, evenals het groote talent, waarmede
zij haar inspiraties uitzingt.
Haar gemoedstoestand is in deze verzen uiteraard dezelfde, als die ik destijds poogde weer
te geven. Achter de fijne schildering der natuur wenkt vaak weer het beeld der dichteres, die
zoekt vol weemoed en in het schoon dan terugvindt herinneringen van vroegere smart, die niet
gestorven blijkt, nooit sterven zal, maar nu verzacht wordt in droeve droomerij. En juist omdat
ze weet, dat de natuur wegdoezelt de scherpe lijnen van haar leed, zoekt ze het buitenleven ;
ze heeft onder de menschen immers nooit gevonden.
„Daar fladderde een vlinder mijn venster voorbij.
Een vlinder zoo geel als de brem in den Mei,
— Een arme verdwaalde vlinder
Hij zocht in de stad naar een bloemenveld,
Hij werd door den honger ten doode gekweld,
Hij was maar een zoeker, geen vinder."
en het slot :
„Nu haat ik de loeiende, schroeiende stad,
Waar mijn hart tevergeefs om wat honing bad
— 0 mijn hart is een zoeker, geen vinder ! —
En ik voel me als die bloemen, haar moeder ontscheurd,
Als die vogel, die tusschen de huizen treurt,
Als die arme verdwaalde vlinder."
„Mine Swarth is nu bekeerd", vertelde me een candidate op het M.U.L.O.-examen, met
wie ik over „Steffen" sprak, dat zij juist had gereciteerd. In sommige dezer verzen is het er,
zou men zoo zeggen, nog ver vanaf.
„Nu mijmer ik weer in den moskuil, waar ik lag en bepeinsde mijn lot,
Ik bestijg weer de steile paden, om nader te komen tot God.
Nu voel ik me een ziel, die moet dolen, wijl geen voor haar vrede bad,
En die keert van de hemelsche wegen, om te zoeken verloren schat.
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En die nooit toch den schat zal vinden, waarvoor zij den hemel verliet,
En die moede is van zwerven en zoeken en verlangt naar het eeuwige Niet."
Niet alle gedichten in dezen bundel zijn zoo somber en troosteloos ; ik vermoed, dat de afzonderlijke verzen zijn van een zeer verschillenden tijd ; nu zijn ze gerangschikt naar de tijdsorde
van het jaar der natuur, dat ge met de dichteres doorwandelt van vroege lente tot laten
winter ; maar het verschil in inhoud tusschen vaak opvolgende verzen lijkt me toe, door meer
veroorzaakt te zijn, dan door wisselende stemming alleen. Na het gedicht, waarvan zoo
juist een gedeelte geciteerd werd : „Nu sta ik weer onder de sterren . . . . " volgt bier :
„Hoe geeselt de wind de boomen . . . . ", waarin een gansch andere toon te beluisteren valt en
dat nalef opgewekt eindigt. En zoo zijn er nog heel wat meer ! Maar verzen, als de dichteres
zelf eenmaal in dit tijdschrift publiceerde (zie Opw. Wegen, 4e Jaarg, aft. 10) vinden we in dezen
vroeger geschreven bundel nog niet.
Meen nu ook niet, dat ge achter alle verzen het droeve beeld ziet van de dichteres ; sommige
zijn daar als fijne aquarellen zonder meer, vol bekoring, zooals we ze destijds b.v. in
„Blanke Duiven", vonden. „Maartmorgen", „Avondrood", en „De schooven blonden", zijn
zulke schilderijtjes en 't is zeer begrijpelijk, dat juist zulke verzen van Helene Swarth telkens
weer te voorschijn komen in Christelijke bloemlezingen, dagbladen en illustraties en dat m.i.
niet alleen, omdat ze liggen in de „neutrale zone", geen uiting zijn van een levensbeschouwing, die
men verderfelijk acht, maar bovenal omdat zij zulk een zuivere schoonheid bieden. Helene
Swarth is naast de dichteres der liefde, de dichteres der natuur ! Soms zelfs weet de voorjaarspracht der herleving voor een oogenblik haar vroeger verdriet geheel te verbannen. Zoo in
„Bloeiende Brem".
„De bruine hei ontstak haar vreugdevuur :
Als 't brandend braam,bosch laait de gouden brem.
Een merel fluit met klare lentestem
En wolkjes weiden hoog in 't Mei-azuur.
Ik luister, moe van levensavontuur,
Terwijl 'k een zilveren berkje teer omklem —
De bruine hei ontstak haar vreugdevuur :
Als 't brandend braambosch laait de gouden brem !
Ik drink de schoonheid van dit zonwarm uur
En smeek dat Mei mijn ziel tot vrede stemrre !
'k Vergeet mijn leed, ik droom niet meer van hem.
'k Herleef in u, herlevende natuur.
De bruine hei ontstak haar vreugdevuur."
Wie natuur en schoonheid minnen en houden van haar vroeger werk, zullen -over de verschijning dezer verzen van Helene Swarth zeer zeker verheugd zijn.
De verzorging der uitgave door de W.B. is eveneens te roemen ; in twee-kleuren-druk op goed
papier, in slap lustren omslag met bandteekening van Herman Hana, maakt het geheel een uitstekenden en prettigen indruk !
L. E. SMALLEGANGE.

Levensspanning II, door Nelly van Dijk—Has. Amsterdam, Uitgeversmaatschappij Holland. (z.j.).
Indertijd (zie Opw. W. III p.160) besprak ik het eerste deel en kon daarin maar weinig te prijzen
vinden. Als men het eerste deel eenmaal aanvaardt, dan kan men met enige voldoening konstateren
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dat het tweede deel jets beter is. De strijd in het hart van Barbara Ros is b.v. niet slecht getekend
Als men maar eenniaal aannemen wil, dat mensen en situaties niet al te veel buiten het werkelike leven staan en men het niet al te gek vindt, dat de ziekte van Uli op het goede ogenblik komt,
als een biezondere beschikking om tante Barbara over de laatste moeilikheid heen te helpen, dan
is er in de toelichting op de karakters en het drijven naar de ontknoping wel een en ander te
waarderen. Maar men moet zoveel sentimentaliteit en onwaarschijnliks slikken, dat het genieten
en waarderen van de betere elementen in het werk wel erg bemoeilikt wordt.
Nochtans voor wie het eerste deel met zekere belangstelling en genoegen gelezen hebben, het
v. H.
tweede deel is beter dan het eerste.

Cirkelgang, door 0. Ruysch. Uitg. Mij. Holland. Amsterdam (z.j.).
In zeker opzicht is Cirkelgang een vervolg op een boek als Boefje. In Boefje wordt de straattijd het uitvoerigst beschreven, met zoveel belangstelling en vermaak, dat we het later haast
jammer vinden, dat Boefje zo braaf geworden is. In Cirkelgang wordt het gestichtsleven voornamelik beschreven en zien we hoeveel moeiliker karakters dan Boefje dikwijls op de gestichten
verschijnen en hoeveel kwade invloeden er zijn, als een jongen door het gesticht wordt losgelaten.
Boefje wordt als vanzelf een ander miens, de verandering voltrekt zich als een wonder, een
wonder door Pro Juventute verricht, een levend pleidooi voor gestichtsleven van alle heel- of
halfverwaarloosde kinderen.
In Cirkelgang een tobben, een met angst en vrees gadeslaan, behoeden, een voorzichtig zaaien,
toch uitlopend op mislukking. En toch ook een pleidooi voor 't gestichtsleven voor hen, die daarvoor
in aanmerking komen. Want ondanks de mislukking staat sterk tegenover de slecht begrijpende
en moeilik meevoelende om,geving tuis en bij familie de met juiste takt geduldig leidende invloed
van de gestichtsdirektie, van een fijne kerel als van Maanen.
Voor de lezers van ons tijdschrift was een introductie eigenlik niet nodig, daar het verhaal
volledig in Opwaartsche Wegen heeft gestaan.
Laat het dan voldoende zijn, als ik zeg, dat de Uitgeversmaatschappij Holland het keurig
verzorgd heeft uitgegeven met enkele goede tekeningen van W. Heskes tussen de tekst.
v. H.

Stormweer, door Frans Kliche. Naar het Hoogduitsch door A. Lukkien,
La Riviere & Voorhoeve.
Zwolle z.j.
Als reeds veel vertaalde boeken. Niets wettigt de vertaling. 't Is jammer van 't vele werk.
v. D.
Energie verspilling. En in dezen tijd van efficiency van den uitgever niet zakelijk.
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Dr. P. C. BOUTENS

A. I. Oorspronkelijk werk.
1894, XXV Verzen. (niet in den handel) F. P. d'Huy, Middelburg.
1898. Verzen. le dr. Maison Blok, Den Haag. 2e dr. 1914, 3e dr. 1918, 4e dr. 1920, 5e dr. 1925.
(alle bij P. N. van Kampen, Amsterdam).
1902. Praeludien. le dr. Maison Blok, Den Haag. 2e dr. 1911, 3e dr. 1916, 4e dr. 1919, 5e dr.
1926 (alien bij P. N. van Kampen to Amsterdam).
1907. Stemmen. 2e dr. 1912, 3e dr. 1917, 4e dr. 1920, 5r dr. 1925. P. N. van Kampen, Amsterdam.
1908. Spel van Platoon's Leven. Delft, J. Waltman Jr.
1908. Tafereelen uit het leven van Lorentzo de Medici. Delft, J. Waltman Jr.
1908, Beatrijs. 2e & 3e dr. 1909 ; 4e & 5e dr. 1910 ; 6e & 7e dr. 1911; 8e & 9e dr. 1913 ;
10e & 11e dr. 1915 ; 12e & 13e dr. 1916 ; 14e & 15e dr. 1918 ; 16e & 17e dr. 1919 ;
18e dr. 1920 ; 19e dr. 1921; 20e & 21e dr. 1922 ; 22e dr. 1923 ; 23e & 24e dr. 1924;
25e dr. 1925. Uitg. C. A. J. v. Dishoeck, Bussum.
1909, Vergeten. Liedjes C. A. J. van Dishoeck, Bussum.
1910. Alianora. S. C. v. Doesburgh, Leiden. 2e dr. 1924. C. A. J. v. Dishoeck, Bussum.
1912. Carmina. 2e dr. 1917 ; 3e dr. 1920 ; 4e dr. 1924. P. N. van Kampen, Amsterdam.
1916. Lentemaan. 2e dr. 1917. C. A. J. v. Dishoeck, Bussum.
1919. Liederen van Isonde. C. A. J. van Dishoeck, Bussum.
1920. Sonnetten. le dr. Ed. Verbeke Brugge ; 2e dr. P. N. van Kampen, Amsterdam.
1922. Zomerwolken. P. N. van Kampen, Amsterdam.
1925. Middelburg's Overgang. Openluchtspel. Reizangen ,Prenten van Frits Lensvelt. G. W.
den Boer, Middelburg. 2e dr.
Aanteekening.
Boutens' eerste verzen verschenen in den Utrechtschen Studentenalmanak van 1892.
A. II. Vertelingen of Bewerkingen.
1904. Het treurspel van Agamemnoon. 2e dr. 1915. W. L. & J. Brusse, Rotterdam.
1908. W. A. Goethe. Iphigenia in Tauris. Mij. v. G. & G. Lect., Amsterdam.
1910. Oscar Wilde. Salome en een Florentijnsch treurspel. Mij v. G. & G. Lect., Amsterdam
2e dr. 1915.
1911. Oscar Wilde. De Profundis. 2e dr. 1913 ; 3e dr. 1919. Mij, v. G. & G. Lect., Amsterdam.
1912. J. H. Leopold. Verzen. le dr. bezorgd door Dr. P. C. Boutens. Ed. Verbeke, Brugge.
1912. Ary Prins. De Heilige Tocht. le dr. bezorgd door Dr. P. C. Boutens. Ed. Verbeke, Brugge.
1913. Rubaiyat. Honderd kwatrijnen van Omar Khayyam. C. A. J. v. Dishoeck, Bussum. 2e dr.1919
1914. Oscar Wilde. Individualisme en Socialisme. Mij. v. G. & G. Lect. Amsterdam.
1914. Aischylus. Prometheus Geboeid. Mij. v. G. & G. Lect., Amsterdam.
1915. Bijdragen bij „Uren met Novalis" Uitgeg. m. inl. door Dirk Coster. Hon. Drukkerij Baarn.
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1919. Platoon's Doodenoffer. W. L. & J. Brusse, Rotterdam.
1919. Strofen uit de nalatenschap van Andries de Hooghe. C. A. J. van Dishoeck, Bussum.
1919. W. A. Goethe. Torquato Tasso. Tooneelspel. Mij. v. G. & G. Lect., Amsterdam.
1919. Platoon's Phaidoon. Mij. v. G. & G. Lect. Amsterdam. Ook uitgegeven bij W. L. & J.
Brusse, Rotterdam.
1920. Sofocles. Electra. Drama 2e dr. 1921. Mij. v. G. & G. Lect., Amsterdam.
1921. Sofocles. Electra. Drama. J. M. Meulenhoff, Amsterdam.
1923. Platoon's Phaidres. W. L. & J. Brusse, Rotterdam.
1923. Aischylus. Eumenieden. W. L. & J. Brusse. Rotterdam.
1923. Bijdragen in „Grieksche Lyriek". Verz. en Ingeleid door W. E. J. Kuiper. Elsevier's
Uitg. Mij., Amsterdam.
1924. De Sonnetten van Lovise Labbe. Trajectum ad Mosam., Maastricht.
1926 Oud Perzische kwatrijnen (m. 1 portr. in hout gesneden door J. Franken Pzn). Bussum
A. A. M. Stols (Niet in den handel).
Aanteekening.
Voor : „Grieksche Lyriek" Verz. en ingel. door W. E. J. Kuyper (Uitg. Elsevier's
U. M. A'dam 1923) schreef Boutens de hoofdstukken „Sapfo" en „Aischylos".
B. Over P. C. Boutens.
B. I. Over hem in 't algemeen :
Dr. H. T. Oberman. Keur uit de Lett. Nalatenschap pag. 253. „Boutens".
Dr. H. T. Oberman. Keur uit de Lett. Nalatenschap pag. 277. „De Hoofdgedachten bij Boutens".
Nieuwe Taalgids 1919 afl. I. W. Kramer. „Het Symbool in Boutens' Verzen".
Lett. Bijbl. v. d. N.R. Ct. 31 „Dr. Boutens Hersteld".
Lett. Bijbl. v. d. N. R. Ct. 85 „P. C. Boutens" door Mr. J. C. Bloem.
Groot Nederland 1908. I. pag. 728 en II. M. Uyldert. „Overgangen".
Lod. van Deyssel. Voorreden bij de le dr. van „Verzen".
Alb. Verwey. De Dichter Boutens. Proza III p. 1-23.
.W. G. C. Byvanck. P. C. Boutens. (Dichters I) in : De Gids 1903 I 332.
Greshoff en De Vries. Gesch. der Ned. Lett. (1925) pag. 270, 277, 278, 283/286, 307.
J. Prinsen J. Lzn. Handb. t/d. Ned. Lett. Gesch. (2e dr. 1920) pag. 721.
Herm. Middendorp. De Beweging van '80" (1925) pag. 84.
Herm. Robbers. De Ned. Litteratuur na '80. (1922) pag. 44, 73, 76, 77, 80, 83, 107, 111, 115.
H. Padberg. „De Mooie Taal" (1924) pag. 128, 132, 149 - 151, 155, 125.
A. Reichlin. Het Platonisch denken bij Boutens. (R.K.) Studien. 1924/25.
Jac. van Ginneken. De Taaltechniek van P. C. Boutens. (R. K.) Studien 4e Jrg.
Is. Querido. Over Litteratuur (Uitg. Meulenhoff 1924) pag. 80. (Karakteristiek).
W. Kramer. Inleiding bij de Bloemlezing uit Boutens' Verzen. (Uitg. Meulenhoff 1926).
Zelfkeur. Bloemlezing. W. B. Amsterdam. 2e reeks I p. 67.
A. A. M. Stols. Bibliographie van het werk van P. C. Boutens 1894-1924. Maastricht. Boosten &
Stols.
B. II over zijn werken in 't bizonder :
I. over : „Verzen" :
De Gids. 1898. II pag. 383. (J. N. van Hall).
Nederland Febr. 1915. A. Salomons.
De Hofstad 16 Mei en 6 Juni '14.
Inl. bij „Verzen" le dr. van Lod. van Deyssel.
Het Vaderland 13 Juni 1918.
W. Kloos. N. Litt. Gesch. 3. pag. 233-239.
Onze Eeuw September 1919.
M. Uyldert. Groot Nederland 1908. I. „Overgangen".
2. over : „Praeludien" :
De Gids. 1903. I. pag. 332.
Revue Germanique 1911 Nr. 2. 5 Juni '12.
Alg. Handelsblad 11 Mei 1911.
Onze Eeuw Aug. 1911. of '12 ?
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Nieuws v. d. Dag 28 Nov. '11.
Stemmen des Tijds. Jan. '12.
De Dietsche Warande Dec. '12 (Jul. Persijn).
De Amsterdammer (Weekbl.) 1 Juni 1913.
& 24 Maart 1912.
Kerkelijke Cour. 16 Juni '16.
Vox Studiosorum 21 Sept. '16.

De Hofstad 13 Sept. '16.
De Nieuwe Rott. Ct. 8 Mei 1912. Av.
De Beweging 1907. III pag. 113-123. De
Dichter Boutens.
Ch. M. van Deventer. Holl. Belletrie v. d.
Dag II pag. 283-290.

3. over „Stemmen" :
De Nieuwe Rott. Ct. 12 April 1913.
Het Nieuws v. d. Dag 27 Nov. '17.
De Nieuwe Cour. 15 Aug. '07. Fr. Lapidoth.
De Nederl, Spectator 25 Jan. '08. P. N.v. Eyck.
Nederland Februari 1908, van Loghum.
De Beweging Februari 1908.
Alg, Handelsblad 5 Febr. '08. Is. Querido.
De Nieuwe Gids Febr. '08. W. Kloos.
De Amsterdammer (Weekbl.) 9 Febr. '08.
Het Boek in 1909. Fr. Erens.
Mercure de france Juli 1908.

La Flandre Liberale.... J. Lhoneux.
De Tijdspiegel Maart 1908.
Het Vaderland 8 Maart 1908.
Onze Eeuw April '08.
De Gids 1908 II 147. C. Scharten.
Het Nieuwe Leven. April '08.
Nieuwe Rott. Ct. 2 Mei '08 & 29 Nov. '17.
Groot Nederland Mei 1908. M. Uyldert.
Boekenschouw October 1911. Nr. 12.
De Avondpost 15 Mei '12.
Het Nieuws v. d. Dag 27 Nov. '17.

4. over : „Beatrijs" :
De Katholiek Juni 1913.
De N.R. Ct. 12/10 '18 ; 26/5. '09 ; Lett.
Bijbl. 42 (29/7 '22.)
Den Gulden Winckel 15 Sept. '11. pag. ? ?
Paed. Revue 1909 ? pag. 125.
Keurboeken v. Vlamingen Juli 1909.
Nil Desperandum Deo Duce.
Onze Eeuw 1909. of 1. ? pag. 296. K.K.
Jong Dietschland 11e Jrg. Nr. 3.
La Meuse 28 April '10.
Revue Germanique Mai Juin 1910.
Batay. Nieuwsblad. 30 Juni 1910.

De Lelie Sept. 1909. F. C.
Het Vaderland. 28 Nov. '08. v. N.
Vlaamsche Arbeid. 1909 pag. 275. Theo
Weiman.
Mercure de France 1 Oct. 1909. H. Messel.
De Nieuwe Gids Jan. 1909 W. Kloos.
De School m/d Bijbel 15 Jan. '13 A. v. B.
(A. Wapenaar).
Europa 12e Jrg. II pag. 199. A. Salomons.
De Gids 1909 I pag. 567. (C. Scharten).
Annie Salomons. Over Mooie Boeken A'dam
1926 p. 52-62.

5. over : „Vergeten Liedjes" :
Europa 1910 I. pag. 181-185. J. Greshoff.
C. Scharten. De Roeping der Kunst. (W. B.)
1917 pag. 69.
De Gids 1910 IV pag. 530. C. Scharten.
Groot Nederland Aug. 1911.
Den Gulden Winckel Sept. 1911. pag. 333.
Jong Dietschland Kerstnummer 1910. pag. 5.
Alg. Maandel. Bibliografie 1 Nov. '10.
De Tijdspiegel Jan. '11. J. Greshoff.
Nederland Januari 1911. v. L.
Het Centrum 24 Sept. 1910. J. A. v. Lieshout.
6. over : Carmina" :
Alg. Handelsblad 17 Mei 1912. Querido.
Oprechte Haarl. Ct. 25 Mei '12. Carry v.
Bruggen.

De Hofstad 23 Juli 1910. J. Greshoff.
La Meuse 25 Oct. 1910. J. Lhoneux.
De Boomgaard 1909/1910. Nr. 10.
De Lelie Nov. 1910.
Minerva 29 Sept. 1910. A. D. F.
De Telegraaf 26 Juli 1910. C. V.
Kunst en Letteren 26 Nov. '10. H. H. v.
Calker.
Prov. Gron, Cour. 10 Febr. '13.
Batay. Nieuwsblad 26 Jan. '11.

Onze Eeuw Juni 1912. K. Kuiper.
Stemmen des Tijds Aug. 1912.
Den Gulden Winckel 15 Aug. '12.
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De Tijdspiegel Sept. '12.
Nederland Nov. '12.
Het Boek in 1912, van Hulzen.
Ons Tijdschrift Maart en Nov. '13.
De Gids Mei 1912. Scharten.
Revue Germanique 5 Juni '13.
De Amsterdammer (Weekbl.) 1 Juni '13.
7. over : „Lentemaan" :
Het Nieuws v. d. Dag 23 Nov. '16.
Het Vaderland 16 Dec. '16.
Het Handelsblad 27 Jan. '17 Av.
Stemmen des Tijds Maart 1917.
De Nieuwe Gids April 1917.
Onze Eeuw Mei 1917.
Amsterd. Weekblad 26 Mei '17. J. C. Bloem.
De Gids December 1917.
8. over : „Liederen van Isoude :"
Het Vaderland.... H. Borel. (ook over
Zomerwolken).
Den Gulden Winekel 1921 pag. 69/70 G.
van Eckeren. & Mei 1922. ?
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De Hofstad 3 Mei '13.
La Meuse 3 Mei '13. J. Lhoneux.
Nieuwe Rott. Ct. 29 Nov. '17. & 12 April 1913
Jaarl. Boekenschouw 1925.
De Boekzaal 1 April 1925. Wies Moens.
De Beweging October 1912.

Is. Querido. Lett. Leven III pag. 116.
De Telegraaf 4 Dec. '16.
De Kroniek 13 Jan. '17 (dezelfde recensie
als in De Controleur).
Het Nieuws v. d. Dag 23 Nov. '16.
Utrechtsch Studentenweekblad 8 Febr. '17.
C. Scharten. Kroniek der Ned. Letteren 1916.
p. 151-159.
De Nieuwe Gids 1921. pag. 462-473.
Onze Eeuw December 1921.
Groot' Nederland Maart 1922.

9. over : „Strofen uit de nalatenschap van Andries de Hooghe :
De Beweging 1919. II pag. 15-17. Verwey.
De Gids 1919. pag. 348.
De Avondpost 23 Aug. '19.
Het Handelsblad 4 October '19. Querido.
Nieuws v. d. Dag 12 Juli '20. Av.
De Nieuwe Stem. 1919 pag. 309-310.
Het Vaderland 13 October '19 H. Bore!.
Utrechtsch Prov. en Stedel. Dagbl. 17 Nov.
De Nieuwe Cour. 30 Aug. '19. Fr. Lapidoth.
'19 R. H.
De Telegraaf 15 Dec. '19. C. Scharten &
Onze Eeuw 1919. pag. 255/56. B. de H.
1 Dec. '19.
C. Scharten. Kroniek der Ned. Letteren III
De Amsterdammer. Weekbl. 29 Nov. '19.
1919-'20 p. 57-63.
J. Prinsen.
10. over : „Sonnetten" :
Het Vaderland 24 Nov. '20.
De Telegraaf 22 Jan. '21 C. Scharten.
De Nieuwe Gids Maart 1921. W. Kloos.
Onze Eeuw April 1921.
11. over : „Zomerwolken" :
Onze Eeuw Mei 1923.
De Nieuwe Gids Sept. 1923.
Boekenschouw Dec. '23.
Den Gulden Winckel Mei 1924.
Het Nieuws v. d. Dag 1 Dec. '22.
De Avondpost 11 Nov. 1923.
12. over : „Alianora" :
De Nieuwe Gids Dec. '25.
De Tooneelgids 1924 pag. 27/28 C. Godelaine.
De Tempel Mei 1924 ?

Groot Nederland April 1921. J. L. Walch.
De Wereldkroniek 9 April 1921.
Nederland December 1921.
Het Handelsblad 20 Nov. 1920.
De Nieuwe Cour. 4 Maart '23.
De Bibliotheekgids 1 Maart '23.
De Nieuwe Eeuw 12 April '23.
Bergopwaarts 10 Nov. '23.
De Telegraaf 10 en 11 Juni '25.

De Telegraaf 6 Febr. '24.
Het Vaderland 24 Jan. '26.
N.R. Ct. Lett. Bijbl. 153. 29/11'24 M. Nijhoff.
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13. over : „Het Treurspel van Agamemnoon" :
Weekbl. v. Gymn. en M.O. 2 Aug. '06.
Onze Eeuw. 1916. afl. 4.
De XXe Eeuw Aug. '04. A. Verwey.
Het Nieuws v. d. Dag 29 Jan. '16.
Weekblad Vooruitgang 24 Juni 1905.
Van Onzen Tijd 5 Febr. '16.
Museum Nov. '06. Edw. B. Koster.
Nil Desperandum Deo Duce 22 Maart '12.
Tijdschr. v. Nederland Januari 1906.
De Nederlander 27 Mei 1907.
Het Vaderland 7 Maart 1905.
14. over . „Electra" :
Onze Eeuw 1922.

Lett. Bijbl. v. d. N. R. Ct. Nr. 10 3 Dec.
'21. bl. 4.

15. over : „Platoons Phaidoon" :
Weekbl. v. Gymn. en M. 0. 23 Jan. '24.
De Amsterdammer 22 Mei '20.
Museum October 1921.

Onze Eeuw Mei 1920.
Utr. Prov. en Stedel. Dagbl. 15 April '20.

16. over : „Doodenoffer" :
Museum Juli 1922.
Minerva 17 Febr. '21. 27 Jan. '21 en 20 Jan. '21
Onze Eeuw Mei 1920.
De Tooneelgids 1919.

Propria Cures 14 Febr. '20.
Het Vaderland 4 Dec. '19.
De Hervorming 24 Jan. '20.

17. over : „Platoons Phaidros" :
Museum Febr. '25.
Onze Eeuw 1924. afl. 8.
Stemmen des Tijds 12e Jrg. Dr. G. W. v.
Bleek.
Het Getij 9e Jrg. Jan. '24. B. Verhagen.

Weekbl. De Amsterdammer 22 Dec. '23.
Het Handelsblad 31 Oct. en 1 Nov. '23.
Het Vaderland 21 Nov. '23.
Weekbl. v. Gymn. en M. 0. 28 Nov. '23

18. over : „Eumenieden :"
De Stroom 27 Oct. '23.
Onze Eeuw 1923 Afl. 3.
Weekbl. v. Gymn. en M.O. 28/2 '23 &
16/1 '24.
Geld. en Nijm. Ct. 20 Jan. '23.

Museum April 1924.
De Nieuwe Cour. 23 Sept. '23.
Het Getij 1923 Nr. 3.
Nieuwe Arnh. Cour. 6 Febr. '23.

19. over: „Rubaiyat, honderd kwatrijnen":
De Hervorming datum ? K. F. P.
Onze Eeuw 1913 pag. 310. K. Kuiper.
De Gids 1915. III 532 C. Scharten.

C. Scharten. De Roeping der Kunst. W. B
1917 pag. 335.

VAN DE KENNISSE GODS
DOOR

W. A. P. SMIT.

Onze lippen vormden Uw naam
Achteloos als een glimlach,
Die voor iedereen is —
Ook wel voor U....
Want wij kenden U niet,
Niet meer dan een verren verwant
Ergens in een vreemde stad :
Misschien is hij al dood — —
Tot Gij kwaamt !
De bliksem van Uw borduursels
Heeft onze oogen gezengd,
En van Uw mantel werden de plooien
Zweepen in ons gezicht !
Als kameelen in een typhon
Kropen wij aan den grond
Om den storm, die sloeg uit Uw kleederen,
Verstikkend....
Over onze lippen schuurde Uw naam,
Als een schip dat to zwaar is
Knerst over bodem van zand.
Zwaarder dan ertsen is haat.
En onze ademstooten
Tilden zoo wild dien last,
Dat er bloed werd meegezogen
Afdruipend langs onzen mond.
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Want nog kenden wij U niet.....
Nu zijt Gij voorbij.
De hemel is blauw,
Wij zien een madelief
Met een geel hart.
Doodstil liggen wij te wachten
Als een zieke op het bezoekuur,
Want nu zult Gij komen
In de stilte ....
En wij zullen U kennen !

MORGEN
DOOR

G. KAMPHUIS.

De dag is juublend door mijn bloed gevaren,
Toen 't licht hartstochtlijk in het struwe veld
Van paarse hei en blauwe bosschen uitgesteld
Mijn hart bracht tot een wild verrukt vervaren.
De wolken — violetgele gewaden —
Gezwollen zeilen langs groenglazen zee —
En ginds de horizonnen van een ree,
Waar zon grootsch herbegint haar trotsche daden.
De dag is schuimende van vuur en wijn —
1k heb met gulz'ge teugen fel gedronken,
Met aller luchten blijdschap luid geklonken
0 licht, o vreugd, dit al voor ons te zijn !

HET BEHOUD
DOOR

VAN KEMPEN.

Dien middag een egale Paaschlucht van zacht waterverfblauw was gestreken
voor het vak van de open balcondeuren overmande weer Christien de doffe, doode
rouw om het kind. De hand die het theekopje zou nemen, bleef verloren op tafel,
en toen Taco's blik onder zijn rustige praten even de hare raakte, sloeg ze, als
beschaamd, de oogen neer : de afgrond die dit doffe staren was, mocht hem niet
verschrikken.
Dit deed hem toch haar zwijgen, waaruit zich niet kon losrukken.
„Chris" maande hij. Bijna smeeken was dit even te sentimenteele praten van eenvoudige man-in-taken, die zich met aandoenlijke schuchterheid mengt in anders,
dieper lijden.
En met een stoot, gedragen, wankel op de beroering van een plotselinge angst,
om deze reeds zieke woeker „Christien".
Antwoord kwam niet.
Onwillig om zijn tactloos beklag over haar onachtzaamheid, leek Christien te meer
verbeten in dit zinnelooze lijden om Toon : de arme kleine, die ze nauwelijks
een maand mochten houden.
En de ander, huiverig door te tasten in dit levend versterf gehoorzaamde ree
haar wrevel verweer. Taco haalde de breede schouders op, en dook, — schichtig
liet zijn blik het non-bleeke gezicht van de vrouw los — in het vaknieuws van zijn
krant.
zijn zoen, bij het afscheid nemen voor kantoor, was vluchtig. En niet dieper
indruk bedoelde noch liet zijn kort vermaan : zich eindelijk over het verlies van de
heen te zetten.
Toen de deur beneden dicht sloeg, roerde Christien niet. Ongeruimd bleef het
eetgerei : de achtelooze wanorde van wat voorbij is. En Christien, zelf in de
greep van wat voorbij was, viel de ontreddering van de tafel in de lichte kamer niet op.
Als een poliep knevelde haar denken het beeld van het kind, het monsterlijke
hoofdje, waartoe twee maanden geniepige marteling de gave onbewustheid van
gezond diertje hadden teruggeschrompeld. Een afzichtelijke beeltenis uit een
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ziektenboek. 0, de afschuw waarmee ze zich uren lang in de afgrijselijke oude-mannetjes berusting van het verrimpeld gezichtje verdiept had ! Demonisch leek het
geweld waarmee het zieke lichaampje, het moeilijk ingebrachte voedsel : de kans
op redding, uitspoot. En, ach, in het oogenblik van soulaas, de verschrikkelijke
glimlach van het kind.. ...
Om dezen glimlach, het enkel appel van het lijdend kind aan haar moederhart,
bloeide nog haar medelijden : wat wist dat van afscheid.
De Lentemiddag droeg haar schat rond ; langs al de bloemen van het behang gleed
de viek van haar weemoedig zonlicht... . . De dunne galm van de schel, in de
gang klonk . . . . Christien rees traag, nog gevangen in den onvruchtbaren droom gleden
haar handen over de tafel, gedachteloos verschikte ze twee kopjes, toen liep ze
naar den gang en deed open.
Met oogen die niets zagen, liet ze de vrouw in die op haar werkdagen het grove
werk verrichtte. In een bonten doek droeg deze haar eigen, gezond kind, dat Christien
haar verlof gegeven had, bij zich in de keuken te houden, op de uren dat ze
werkte.
„Ben je daar" sp'rak Christien ; een verbleekte groet. En ze liet de werkvrouw
fangs haar gaan. Ze luisterde niet naar de woorden van de vrouw .. . . tot haar
oogen het kind in den doek raakten.
Ze gaf nu het eerste antwoord op het praten van de vrouw. Want een dwingende
begeerte, met dit kind alleen te zijn, had haar onverhoeds verrast. Het bloed was
opnieuw gestuwd, door haar lichaam gestroomd ; ze strekte de hand naar den bonten
doek met de leelijke begeerigheid van een dief.
„Groeit hij nog zoo" zegt ze, de bevende stem mat gehouden om haar ziek verlangen voor deze vrouw te verbergen.
„ja kijk u eens". En de klevende vriendelijkheid van de gezonde werkvrouw is
vol hoovaardij en achterdocht.
„Geef u hem mij even", bidt Christien, weerloos.
.... Toen de deur achter Christien dicht was !.. .. Het rumoer in het huis, de
achterdocht van de moeder, alles zonk weg in een nevel. Om Christien bloeide de
stilte van de kamer als de dikke warmte in een bloemenhuis : de kreten van de
straat hadden een achtelooze resonnans van veraf zijn gekregen.
Voor haar lag het kind, Toon. Ze wist dat het Toon niet was ; maar de ernst
van een spel, dat sterker dwang was dan de werkelijkheid vatte haar aan de hand.
Christien roerde niet. Voor het kind stond ze. Haar handen hingen slap. Ze
dronk het beeld van het kind in : op haar ingehouden ademen vlood het haar
ziel binnen : Toon, zoo als hij geworden zou zijn, als de operatie gelukt was. leder
stukje van het lijfje graasde ze af.
Ach, waren zoo zijn haartjes geworden ? Haar adem hijgde alsof ze lang geloopen
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had. En ze glimlachte : een kind, dat z'n gelijk weet. Zie, de oeghaartjes die naar
boven boven. Neen, ik huil niet. Zie je niet dat ik niet huil ? Maar als ik nu z'n
wang aanraakte. Als ik even, zoo met de hand over z'n hoofdje streek ... .
Maar ze trok de uitgestoken hand terug. Haar weelde was zoo overstelpend groot,
dat ze de oogen moest afwenden. Zoo lichtte op deze glans : bewust genieten ; een
weelde zonder verzadiging.
Nu zag ze de kamer. Iets van het maandenlang gestolde behagen in deze kamer,
brak open. Zie, de zon was nu aan de cineraria ; de barsche boerenkleuren, melke mmerblauw en het donkere loof, verteederden in dit licht.
En voor haar, het kind. Zij, alleen, met het kind. Ze was als aan zichzelf teruggegeven, en ademde vrij. Een oogenblik aarzelde ze. Was het niet gevaarlijk, dit
spel uit te spelen ?
Neen, wist ze plots. Braken niet alle poorten van het weten, die het te moeilijke
leven van haar huwelijk hadden gesloten, nu open ? Voor het venster stond ze.
Ze ademde licht en had het hoofd geheven en de mond open, alsof ze dronk uit
een van omhoog gereikte schaal. Nu reden al Gods waarheden haar ziel binnen.
In een uur leefde ze alle verloren jaren. Hoe, dacht ze : weet ik nu pas wat liefde
is . . .. En er was een baan voor haar liefde. Ze had niet geweten wat liefde was.
Niet toen ze thuis was — verwend kind — niet toen ze trouwde, niet toen Toon
kwam — niet, niet genoeg, toen hij ging. Ze was gewekt — en toen, toen ze wist,
wat ze te geven had, ach was ze niet geschrokken van haar eigen rijkdom — toen had
Toon's dood haar onnadenkendheid tot schuld gemaakt.
Rekende God oppervlakkigheid aan als schuld ? Nog dezen nacht kwelde haar
dit tekort. Taco sliep. Taco sliep altijd ; overdag ook.
0, nu ging ze zijn naam zeggen. „Toon", beefde ze. Al haar zorg, en haar liefde
die wel-willen was, en niet langer moedertje-spelen, golfde onder dit woord. De
hoop van iedere moeder, ach de hartediepe hanker van ieder mensch, voor iemand
Mies te zijn — een schepping van zijn welwillen te hebben — de hoop die in Toon
gewekt en verijdeld was in een, brak door in dit bewuste vermogen tot liefde.
Met langzame bewegingen knielde ze bij het kindje. Ze wist dat ze speelde, maar
de winst die dit spel bracht, was te groot, dan dat ze ermee zou kunnen ophouden :
ze bloeide er in — en zag de komende vrucht.
De vrucht. Deze vreemde weldadige spanning herbergde nog een gave. Ze spon
het leven van haar kind af. En toen voltrok zich het tweede wonder.
Toen ze de hand legde op het borstrokje van het kind : met begeerige, wijdopen
oogen omkoesterde ze zijn hulpeloosheid, gebeurde het. Dit wonder was niet meer
dan deze inval, en een lichte schrik er om . was in de bewustheid van haar rijkdom
aan liefde de werkelijkheid nog noodig ? Plotseling vast ze : Tonie niet meer te
missen. Haar was een blik gegund in zichzelf ; glimlachend streelde ze de wang van het
kind ; om deze zegen glimlachte ze nu : te weten, hoe diep men wel kan lief hebben.
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Op den divan legde ze 't kind. Op sommige pi ekjes vleugde karmijn op de rose
beentjes die uit het korte borstrokje staken. En luchtig bijna in de bedwelming van
het doen, haalde Christien uit het logeerkamertje, waar de wieg nog stond — nooit
zou die meer gebruikt worden — de satijnen dekentjes, en uit de kast Toon's kousjes.
Zonder bitterheid herinnerde ze zich den tijd dat ze die gebreid had — hoeveel
onvruchtbare tranen had ze er nadien bij geschreid.
En voorzichtig hief ze het kind op. Ze zette zich op den divan, en met het kind op
haar schoot, kleedde ze het. Had ze deze kleertjes zoo gierig bewaard ? Ach, de
lobbige kousjes pasten ook om deze voetjes. En deze schoentjes had Tonie nooit
gedragen.
Met gestrekte armen hield ze het kind voor zich. „Toon" fluisterde ze. Het leek
een vaarwel, zoeter dan een weerzien, deze groet.
Ze merkte niet dat de deur, beneden, werd geopend. Pas toen voeten voor de
kamerdeur geruchtten, luisterde ze op, zonder schrik.
Ze zag om. In de open deur zag ze Taco, in z'n oogen heerschte het respect voor
deze, Christien's, wereld die hem vreemd was. En : ook de stomme, dierlijke
angst dat haar geest voor goed zou zijn heengevaren naar het land over den afgrond ;
dat van den waan.
Ja, erkende Christien. Ik ben langs een afgrond gevaren, dezen middag — maar
ik ben behouden.
Toen stond ze op. Ze wist : deze man zal mij nooit begrijpen. Maar zoomin als ik
mijn kind behoef, heb ik het begrip van een mensch van noode.
En : „Kijk", zegt ze op het kind wijzend, geruststellend, „ik heb hem Toon's
Wellies gegeven".

DROOMER
DOOR

MARTIN LEOPOLD.

lk was in bloei van Mei een vreemde jongen,
die droomen droomde en ze niet verstond ;
die elken nacht, wanneer de sterren zongen,
in blauwe verten nieuwe droomen vond.
Want elken dag verging een droom, in klanken
van menschen, vreemd aan mij en mijn bestaan ;
ik was voor hen een bloei van wilde ranken,
wier handen bevend door de luchten slaan.
De diepten van mijn droomen waren meren,
waarin de esmeralden glans van God
het lied zong van mijn zwellend zielsontberen,
een roode bloesem, waaiend naar mijn lot —
1k was in bloei van Mei een vreemde jongen,
die van zijn droomen enkel dit verstond
het leven is een diepe droom, doorzongen
van God, Die droom en leven samenbond.

HET SCHOONE SYMBOOL
Een literatuur- en stijlbeschouwing
DOOR
W.

KRAMER.

Is leven wisselwerking tusschen Ik en Niet-ik, de taal is de ver-beelding van dat

proces. Van het eerste kinderstamelen of is het denken en spreken in taalsymbolen
een pogen naar bewustwording van eigen bestaan en van dat der wereld om ons
heen. Naarmate die helderheid, dat bewustzijn, groeit, verrijkt zich ook onze taal,
want zij is de benaming van wat wij leerden kennen, d.i. leerden zien in verband
met ons zelf en met andere verschijningen. En waar iedere persoonlijkheid op eigen
wijze, door aanleg en omstandigheden bepaald, reageert op indrukken die hem treffen,
waar ieder een eigen leven leeft, zal zijn levensvisie ook zuiver persoonlijk zijn en
de uiting, waarin hij die tracht to beelden, even persoonlijk gekleurd.
Evenwel — niet altijd en niet bij alle menschen spreekt dat persoonlijk eigene
even sterk. De echt menschelijke gemakzucht, de zware strijd om het bestaan, waarin
slechts zekere functies van ons wezen tot krachtige ontwikkeling komen, verzwakken
het leven tot een oppervlakkige beroering. Wij zijn zoo vaak als slaapwandelaars,
die onbewust en werktuigelijk gaan de wegen van gewoonte, waar alles verhuld is
in mist van alledaagschheid. Alleen in oogenblikken van sterker levensspanning
doorbreekt het zoeklicht van den geest die nevelen, en wij zien in relief en kleur
wat vlak en vaal leek, wat dood was wordt bezield. Wij speuren vroeger niet geweten
betrekkingen tusschen ons ik en iets buiten ons, of tusschen de verschijningen onderling. Dat zijn de verhelderingen van het dieper ik, de levensverlichtingen der intuitie,
die ons geven het geluk van het kennen, het begrijpen, van het inzicht. Die intuitie
is de lichtconcentratie der ziel op het verschijnsel, waarin dit zijn voile schoonheidsdat is ontroerings- dat is levenswaarde openbaart. Het is dat innig gesprek der
persoonlijkheid met de verschijningen van waarneming of herinneren, waarin de
materie bezield wordt en het ik gestalte verkrijgt.
Zij in wier leven die momenten talrijk zijn, zijn de denkers, de dichters, de kunstenaars : menschen met de gevoelige ontvankelijkheid als van het kind, dat nog leeft
in het wonder, die kennen de vlucht uit de jacht van het streven in de rust van

HET SCHOONE SYMBOOL

377

het beschouwende leven. Daar concentreeren alle krachten der persoonlijkheid
zich in de harmonie der schoone visie, ontstaat de stemming die het rythme der
levensuitingen stuwt, en in den drang, het geschouwde vast te houden en vorm te
geven in het beeld, wordt het woord geboren, gestalte, rijk van de ervaring waaraan
het ontsprong, tooverteeken, waardoor de dichter in anderer verbeeldng een weerschijn wekt van zijn verrukt aanschouwen.
De psychologie leert, dat iedere gewaarwording, iedere gevoelsaandoening, elk
innerlijk ervaren, indien er niet een onderdrukking intreedt, een motorische reactie
tengevolge heeft. Bij een nadere beschouwing der taalvorming moet die innige
wisselwerking tusschen het psychische en het physische uitgangspunt zijn. Guido
Verriest heeft in zijn „Over de grondslagen van het rythmisch woord" deze correlatie
in het licht gesteld, uitgaande van de wet : „elke vezel van het menschelijk lichaam
bevindt zich in een spanning die gedurig af- en toeneemt met den loop der gedachten,
vluchtig als de zinderende locht eener concertzaal onder het ruischen van het orkest."
Gewaarwordingen, de geheime beroeringen in de centra van ons zenuwstelsel,
zenden hun prikkelingen langs het dradennet, en zij verraden zich in den klop van
het bloed, in de stuwingen der ademhaling, in de spanning en ontspanning van het
stemorgaan. De kianken, daar gevormd, mogen zich voegen tot de conventioneele
woordteekens, waarin men heeft geleerd zich verstaanbaar te maken, — de wisseling
in sterkte en hoogte der geluiden, het tempo waarmee zij elkaar volgen, wordt gedreven en geregeld door de affecten die het innerlijk beroeren. „La passion c'est
l'ame des mots", zei Fenelon. Dit is het rythme, dat de conventioneele taalgebaren
bezielt tot de spraak van het eigen leven, welks deining of golving reflecteert in den
hoorder en in hem wekt een beantwoordende aandoening. Hoe sterker het leven,
hoe sterker gemarkeerd het rythme van zijn spraak, suggestieve klankplastiek van
dat innerlijk leven.
I.
Des waterdruppels helderte doorturend
besefte ik den wereldoceaan
en zonnestofjes in hun spel beglurend
heb ik het wezen van de zon verstaan.
In dit Oostersch kwatrijn, dat Leopold ons doorgaf, spreekt het vermogen, waaraan
de kunst haar hooge waarde dankt. Noem het intuItie, noem het concentratie, noem
het aesthetische visie, gedachtig aan de grondbeteekenis van het woord : in het
waarnemen geoefend, — het is die macht, in het schijnbaar nietige en alledaagsche
zich een levenswonder bewust te worden. Zoo inspireerde het glanzen van een tinnen
vat den wijsgeer Jacob Boehme tot het schouwen van den oorsprong aller dingen.
Zoo prees Douglas de schoonheidscheppende macht van den dichter : „Hij wekte
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in veil geraad verholen gratie waar zijn ooglicht glee. Uit niets bezwoer hij wonders
overdaad. Tot 't minste ding in schoonheid ging verwaad, en heel de weerld was
een bekoor de std." )
Het is dat rijk zien der dingen, die zijn als het prisma waardoor het zielelicht
van den waarnemer tot het schoone spectrum schift.
Niet in de stof toch ligt de aesthetische, d.i. de ontroeringswaarde, maar in de
beleving, in de bilichting daarvan. Wat Goethe zei van Shakespeare's Macbeth,
geldt voor elk werk van den kunstenaar : „Dasjenige, was zu diesem Stuck die Welt
und Erfahrung gegeben, war dem poetischen Geiste untergeordnet und diente nur
um diesen reden und vorwalten zu lassen".
De schijnbaar meest nietige aanleiding kan het scheppings-, dat is het uitingsproces van den kunstenaar in gang brengen. Een courantenbericht, dat in den gewonen lezer een voorbijgaande sensatie wekt, een historische notitie of welk ander
kleurloos gegeven, kan den kunstenaar levenskiem worden van rijk gevoels- en
gedachtenleven, dat straks in roman of drama tot treffende openbaring komt. Zooals
de parel zich vormt om den zandkorrel, in de oesterschelp geraakt, zoo kristalliseert
om het nietig motief volheid van leven tot rijke innerlijke visie. Dat is het geheim
der bekoring in het lyrisch realisme van Van Looy, in schetsen als R. N. Roland
Holst verzamelde in „Overpeinzingen van een bramenzoeker", in reisbeschrijvingen
als Van Looy's „Reizen", als Timmermans' „Naar waar de appelsienen groeien":
De levendige geest van den visionairen reiziger is de bewogen achtergrond waarop
het werkelijkheidsbeeld zoo sprekend afteekent, 't is zijn omvattende blik die de
juiste instelling treft, en alle dingen worden nieuw en krijgen gloed in de gevoelssfeer
die de schildering omtrilt en doordringt. Het leven dat de kunstenaar teekent is
leven van zijn leven geworden.
Nog sterker spreekt dit beleven der dingen in de lyriek, de symboliseering van
het innerlijk leven.
„Ik zoek in oude legenden,
Et speur in wiegedruk
Naar beelden voor mijn ellenden
En 't kleed van mijn geluk",
zong Aart van der Leeuw, moderne troubadour, wiens verbeeldingen uit de Middeleeuwen hem „Vluchtige Begroetingen" waren van zielsverwanten. Zoo „experimenteerde" Geerten Gossaert om het eigen geestesleven to projecteeren in het symbool :
„De boulevardier", „Het brandende wrak", „De zuiderling", „De verloren noon",
zij spreken alle die diepste taal van het menschenhart, het heimwee naar het Vaderhuis. Nijhoff noemde zijn gedichten „Vormen" : de legende van Christofoor, de
„Kinderkruistocht", „De soldaat die Jezus kruisigde", het beeld van „Den danser",
1) In de bewerking van Boutens, Carmina, 107
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de visie van „De verbrandende lampion", die in het donker danst en kantelt op den

wind, zijn zoovele verbeeldingen der zielsbehoeften van den modernen mensch.
Rijk klavier voor de stemmingen van den dichter is vooral de natuur :
L'homme y passe a travers des forets de symboles
Qui robservent avec des regards familiers
en door hun wond ere „correspondances" spraak verleenen aan zijn vreugde en smart.
Zooals in het zinnelijke zien ons standpunt de perspectief richt, zoo is ook ons
psychisch zien afhankelijk van, wat Dilthey noemde, het aesthetische „Eindruckspunkt". Wat en hoe wij waarnemen hangt of van onze innerlijke gesteldheid. Wat
het eene oogenblik indruk op ons maakt, laat ons het volgende onbewogen. Ook
kleurt de gemoedstoestand de waarneming licht of donker, al naar de stemming
is. Zooals Rembrandts ets „De drie boomen" belicht is door den weemoed zijner
smartvolle ziel na het overlijden van Saskia, zoo is het landschaps- of het levensbeeld
van den dichter gedrenkt van zijn zieleatmosfeer. De kleine Johannes staart verrukt
in de wolkengrot, elke natuurverschijning fluistert hem, onder de hoede van Windekind, haar liefelijk geheim, — de dichter van „De passielooze Lelie" ziet in het herfstwoud den bleeken stervenswenk, uit het zonnegraf dringen vale doodsschaduwen
zijn beangstigd leven binnen. Zoo assimileert de persoonlijkheid waarneming en
ervaring tot haar levensvorm, doordringt ze van haar levenstoon. De angstige ziet
in alles dreiging, de blijde overglanst zijn geheelen levenskring met het licht van zijn
geluk - ; de amoreuse hoort in den tang der vogels den echo van zijn liefdelied, de
bloemen geuren zijn liefste hulde toe ; den vrome spreekt gansch de natuur van de
grootheid en de liefde van zijn God.
Echter — men verwarre het aesthetisch gevoel niet met de onwillekeurige gewaarwording van lust of onlust, dat de scherpe waarneming belet, doordat het
persoonlijk belang werkt als het gekleurde glas, dat maar een soort licht doorlaat.
Kunst is niet onmiddellijke, spontane expressie van een impressie, geen onmiddellijke
bevrijding van een te intens gevoel. ) Om groot te kunnen beelden, moet de
kunstenaar het innig doorleefde kunnen objectiveeren. hij moet afstand kunnen
nemen, als Querido het uitdrukte : „de ziel moet uitgesnikt zijn". Dan klaart eigen
vreugde en smart of die van anderen, in sterk meegevoelen doorleefd, tot levenswaarheid, wordt het verschijnsel gelouterd tot verschijning, en wint zoo waarde ook
voor den toeschouwer, die de bevrijding en levensverhooging in het kunstwerk meeleeft,
eigen werkelijkheid, in het troostend licht der schoonheid geheven, dieper verstaande.2)
i ) „L'emotion chez l'artiste est tenue de se reflechir pour se reproduire artificiellement
et s'exprimer au dehors. Pour se rendre a soi-même son emotion, it faut que l'artiste l'exteriorise
en quelque sorte et devienne imitateur de lui-méme" (Renouvier). „Das Gefiihl, das warme, herzliche Gefiihl ist immer banal and unbrauchbar" (Thomas Mann).
2) „Ah I qui expliquera ce &lice profond que ressent l'artiste A caresser par le rythme et la
rime ses plus sincires desespoires d'homme. Il soulage ses douleurs en les exprimant par des
vers soignes comme en les pleurant lentement" (Sully Prudhomme, Testament Poetique).
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Die uiting is den kunstenaar levensbehoefte : gevoel, beheerscht en geadeld tot
vormende kracht. Kracht, waarmee hij, gehoorzamende aan de wetten der schoonheid, die zijn orde en harmonie, het innerlijk leven te concentreeren en uit te stralen
weet in den bindenden vorm, zooals de electrische stroom te meer energie ontwikkelt in de stof die weerstand biedt.
In dit scheppend vermogen ligt het wezen van den kunstenaar, als Goethe zei
„Immer tatiger, nach innen und aussen fortwirkender poetischer Bildungstrieb
macht das Mittelpunkt und die Base meiner Existenz". Het is dat wondere kiemen
en ontwikkelen van gevoelen en denken tot de schoone vegetatie, die alles tot zich
trekt wat aan haar bloei kan dienstig zijn. Alfred de Vigny sprak van dit allesbeheerschend groeien : „Lorsqu'une idee neuve, juste, poetique, est tombee de je
ne sais 6u dans mon ame, rien ne peut l'en arracher elle y germe comme le grain
dans une terre labour& sans cesse par l'imagination. En vain je parle, j'agis, j'ecris,
je pense m8me sur d'autres choses je la sens pousser en moi, l'epi merit et s'eleve,
et bientOt it faut que je moissonne". Dat is de scheppingsure der inspiratie, geen
bovenmenschelijke instraling, maar het kristallisatieproces van wat reeds lang
stroomde en werkte om het eene kernpunt. Aileen — die tijd van rijpwording is
niet te dwingen, de kunstenaar moet zijn tijd afwachten. De Goncourts spreken
in hun Journal van dat rondtasten in den nacht der verbeelding, als de idee er
wei is, maar zich verbergt „comme une belle et mechante fee dans une nuage" :
„Oh ! tatonner ainsi, dans la nuit de l'imagination....
ce sont les fours horribles
de l'homme de pens& et de l'imagination". Maar breekt het licht door, dan is de
kunstenaar zelf verwonderd over het leven dat zich in hem voltrekt, het groeien der
idee, d.i. der intuitief geschouwde levenswaarheid tot klaarheid in de schoone
gestalte.
Gewaarwordingen die een gelijken gevoelstoon wekken, worden geassocieerd.
Naar nu gevoelens in ons heerschen en naar uiting dringen, wekken zij herinneringsbeelden van vroeger waarnemen en beleven, hetzij bewust of onbewust, (want
krijgen we onze diepste indrukken niet onbewust ?) — en over den bewogen ge moedstoestand vormt zich het weefsel van lijn en kleur, waarin zij tot gestaltenis
wordt. Want alle materie waarin het innerlijk gebeure,n zich bewust en verstaanbaar
wordt, is ontleend aan de wereld der zinnen. zij alleen is het medium waarin
de geesten elkander ontmoeten.
In de schatkamer van het geheugen bewaart de kunstenaar een rijkdom van natuuren levensbeelden, door intensieve, want liefdevolle waarneming in 't ontvankelijk
gemoed opgenomen. Guido Gezelle kende de natuur tot in haar schijnbaar geringste
verschijningen en zij werd de schoone taal waarin zijn vrome zieleleven gedaante
won. Dickens had als leerjongen, als secretaris bij een advocaat, als schrijver bij
het Parlement, in alle straten van Londen, op zijn reizen door twee werelddeelen
mensch en maatschappij van in de gevangenis tot in de paleizen van Italie be-
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studeerd, en bij het ontwerpen van zijn levensbeelden beschikte hij over die kennis
als de schilder over de verven op zijn palet.
Hoe meer de kunstenaar heeft „gereisd" met den geest, hoe rijker de bronnen van
zijn kunst vloeien, hoe impressiever zijn beeld is, want wat vooral boeit in de kunst
is de levensbreedheid en de levenswaarheid, die alleen verkregen wordt in een rijke,
innige ervaring. Hier Loch is de schatkamer der phantasie, de verhoogde levendigheid
en plasticiteit van het voorstellingsleven, die niet alleen weergeeft de eigen werkelijkheid, persoonlijk, dus dieper, voller gezim dan in onze oppervlakkige door conventie
geleide aanschouwing, maar ook schept beelden van leven, uitgaande buiten en
boven eigen zinnelijk ervaren, visioenen van verbeelding, gerezen uit verlangen
en droom :".... onze dichters.. . . Vondel zegt : het moet hemelval zijn,
maar.. .. de paradijzen der onzienlijkheid, wat zouden zij zijn zonder de vergelijkingen die de aarde geeft . . . . dat zingen het is als een soort van reizen"
(Van Looy).
Daarin ligt juist de schoonheid van het kunstwerk, dat daar is een rijke synthese
van elementen, die alle tot harmonische eenheid zijn gebracht door het eene bezielende gevoel of de eene leidende grondgedachte : het levensbeginsel van waaruit
alle kracht straalt die de onderdeelen bindt, zooals op een schilderstuk van Rembrandt
het licht van uit het eene beheerschende punt zich meedeelt aan alle partijen en
ze zoo trekt in de levende eenheid.
II.
Een ster zond door den wrong der takken stralen
een zoele wind stond op in 't zuid
en zulk een hand sloeg aan de teedre schalen
en maakte een ziel vol geluid.
H. Roland Hoist, De nieuwe Geboort, 143.
Waar de wijsheid der liefde zijn geest verlicht en tot spreken dringt, vindt de
dichter het woord dat hem en den luisterende vertolkt, wat zijn oog aanschouwt.
Het is die mysterieuse contactwerking tusschen gevoel en nervenweefsel, die in
hoorbaren klank omzet wat innerlijk roert, en die klanken stemt en stuwt naar den
toon en den drift der gemoedsontroering. Zooals het innerlijk leven licht uit het
oog, zooals het zich verraadt in gelaatsuitdrukking en gebaar, zoo bezielt het de taal
van het algemeen gebruik, kleur- en klankloos in zichzelf, tot zijn suggestief
beeldende spraak.
Taal is gemeenschapsmiddel, het woord als zoodanig cliché met vaste begripswaarde,
hoe meer „beschaafd", hoe meer vervlakt en onpersoonlijk. Maar waar het gemoed,
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het persoonlijk eigene, spreekt, worden die conventioneele taalgebaren doortrild van.
een gevoelskracht die ze stralen doet van nieuw en treffend leven. In het innig
contact met de ontroering die het wekt tot haar leven, worden de latente kwaliteiten,
van het woord werkzaam : de klanken en hun verbindingen worden sterker gearticuleerd, hun timbre verdiept, en in hun samenstemming met andere ontstaat
die klankenzang, waarin de gemoedsgolven hun bevredigende expressie beluisteren..
Zoo de taal tot hoogste potentie to voeren is de macht van den taalkunstenaar,
van den dichter. Wat van Goethe is gezegd, geldt van elk waar dichter : „In seiner
Seele ist eine musikalische Energie, die auf jeden Eindruck der Welt mit einem
eigenen Tongebilde antwortet". Eenstemmig luiden de verklaringen der dichters,
dat een motorische drang, een muzikale stemming de aanvang en de stuwkracht
van hun dichten was, ontstaan in de innige continuiteit van hun wezen met dat
der natuur- en levensverschijnselen die zij doorleefden. Die geestesatmosfeer wekt
vanzelf het adaequate woord, met zijn samenvoeging, zijn accent, gedragen en gestuwd
door de beweging van gedachte en gevoel die wij rythme noemen, de mimiek waarin
elke rimpeling van het zieleleven voelbaar wordt.
Want in hoofdzaak is de taalvorming intuitief, door langdurige oefening reflexwerking. En naar den aard van het sentiment is het woord hard of week, scherp
of teer van klank : „Met zachte zweving drijft de deinende wolk door het wezen
van den dichter en hij wiegt mede door de klare luchten en zijn woord wordt
zwevend en stil als de wolk die het vergezelt. De sterke greep van den boomwortel
in den grond doortrilt de sterke hand, die, gespannen, de woorden neerschrijft
welke bij het krachtige beeld behooren. Zoo wordt het woord vanzelf sterk en knoestig
als de ziel het wezen van den boom verzinnelijkt", zoo teekent Frans Bastiaanse
het ontstaan der natuurlijke klankplastiek. Maar dit gevoelig reageeren van het
„memoire verbale" ontstaat slechts door toegewijde fijnzinnige studie van het
taalmateriaal. Ook is de juiste klank niet altij d onmiddellijk vaardig. Welk een subtiel
werk de taalchemie van den dichter eischt, daarvan getuigen de handschriften, ook
en vooral van de grootste schrijvers, met hun talrijke doorhalingen en verbeteringen.
Sully Prudhomme zegt van zijn meesterstukje „Le vase brise" : „Je ne l'ai pas
improvisee : la feuille du je l'ai &rite etait couverte de ratures ; et pourtant it n'en
est pent- etre aucune qui m'ait ete suggeree par un sentiment plus triste : c'est
la sincerit6 méme de la tristesse qui m'obligeait A des corrections repetees pour
en atteindre l'impression exacte : la difficulte de rencontrer le mot absolument
juste me faisait sentir les moindres nuances qui distinguent les termes et par consequent les intimes caracteres du chagrin dont je souffrais". 1) Hier doelt de dichter
ook op die andere waarheid, dat het gevoel of de idee eerst tot voile helderheid
klaart in den strijd om de juiste uitdrukking.
1) Testament patique, p. 27,
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Het is hier niet de plaats om na te gaan hoe de taalkunstenaar door de eene markante
trek, door het directe woord, door het suggestieve beeld het juiste perspectief voor
den lezer weet te openen. Alleen kunnen de samenwerkende krachten in de evocatieve klankplastiek even worden aangeduid. Een klankplastiek, die tot hoogste ontwikkeling komt in het vers. Daar toch verdiept het rythme, dat ook in het proza
de levensstroom is, die het welgebouwde organisme kleur en gloed leent, tot de
bekorende melodie.
Hoor den stijgenden tang van het lichtende geluk in Boutens' „In de sneeuw" :
Diepe blanke stilten halen
Snaren van verreind verlangen
Aan tot hooger luchtger talen
Van toekomstige gezangen ;
het toeven der woorden in de aarzelende vraag :
. . . . Zullen, ziel, nog eenmaal zaalge
Vingerspitsen u bebeven ?
Zie den zwoegenden gang en den donker-zoekenden blik in de klacht :
Hoe over 't brandend blind bazalt
Vind ik den weg naar Lethe ?
In de accelerando's en ritardando's van het rythme spiegelen licht en donker
der zielestemmingen als zon en schaduw op de golven. Een enkele acc entverplaatsing,
die den regelmatigen cadans, waartoe het rythme zich in het vers styleert, verbreekt, kan het gevoel suggereeren :
In aller oogen en profiel
Ineens alsof een masker viel,
Rude de kommer van de ziel.
De keer en wederkeer van den versstroom wordt geaccentueerd door het rijm,
onderlijnend accompagnement, dat de melodie verdiept en bindt :
Gij zijt alom : al de aetheren woestijnen
Zijn van uw adem luw,
Uw zee doorvloedt en bindt al werelds wankle schijnen
Eeuwig en nu :
Ons komen en ons gaan is worden en verdwijnen
In u.
(Amor Vindex)
Men gevoelt de omvattende vloeiing der glijdende rijmen, de stijging van het
rythme telkens naar het eene heerlijke midden, de aanbidding der Liefde, in de
u-klanken vertolkt.
Ook de alliteraties en assonanties bewerken zulke rythmeversterkingen. Een enkel
citaat uit Boutens' „Overgang van Middelburg" moge hier spreken
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In dalen van kwalen en bittre nachten
Bedroeft Gij, beproeft Gij, o God, Uw lam,
Opdat het straks verdragen mag Uw prachten
Van sterrebloesem en van zonnevlam.

Nog dreigen te stijgen op noodlots winden
De werkende zwerken van onweér zwaar.
Het zijn die muzikale krachten in de poezie, waardoor zij te suggereeren vermag
wat in woorden niet gezegd kan worden, omdat het rechtstreeks van onderbewuste
tot onderbewuste gaat.
III.
Das SchOne ist nichts anderes als die harmonische
Durchgeistigung des Stoffes".
Te onderzoeken hoe de geest, dat is de persoonlijkheid, de stof tot zijn schoone
verschijning omschept, is de taak der stilistiek.
Al dadelijk treft hier tweeerlei levenshouding, die zich uitspreekt in een meer
objectief of een meer subjectief gerichte kunst.
De objectieve kunstenaar, geboeid door de verschijningen om hem, wil het beeld,
dat zijn scherpgerichte zinnen opnamen, geven zuiver en onpersoonlijk als de fotografische plaat. Zoo wilde Flaubert, met zijn principe „L'homme n'est rien, l'oeuvre est
tout", de personen en dingen zijner indringende beschouwing schilderen met „une
rigoureuse impersonnalite" ; de Fransche „Parnassiens" roemden in hun „impassibilite" ; de naturalisten van het laatst der 19de eeuw streefden in hun weergeven
van „de werkelijkheid" naar die uiterste objectiviteit. Reeds vaak is er op gewezen,
dat zulk een objectiviteit ook bij den meest overtuigden realist theorie bleef. Van
Flaubert is gezegd : „Es gibt wenig Kiinstler, deren Werke gerade in bezug auf
ihrt psychologische Verwurzelung so interessant sind wie die seinen". 1) Onpersoonlijke kunst is een contradictie. Ons waarnemen immers is reeds een zeer persoonlijk proces. De buitenwereld spiegelt niet in ons als in een camera obscura,
haar indrukken komen in een andere wereld, waar zij krachten wekken als gevoel,
wil, associatie, herinnering. . . . wier bizondere werking weer wordt bepaald door
persoonlijken aanleg, temperament, milieu, ontwikkeling, levensbeschouwing, de
stemming van het oogenblik. Het beeld dat wij zoo verkrijgen is de resultante van
een wonder samengestelde werking van krachten. En daar de componenten bij elk
individu verschillen, is elk waarnemingsbeeld persoonlijk. Ook hangt van de individueele en momenteele geestesgesteldheid af, op welke objecten haar belangstelling
zich richt. Wel is er een betrekkelijke gelijkheid in waarnemings- en voorstellingsleven bij personen wier aanleg en omstandigheden overeenstemmen. Ook werkt
het onderling verkeer, met al zijn eischen van belang en conventie, nivelleerend :
') Muller Freienfels. Persiinlichkeit and Weltanschauung. S 57.
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van jongsaf leeren wij waarnemen zooals „men" waarneemt, het traditioneele
„kennen", dat vaak een zien is met eens anders oogen.
Maar in de hoogspanning des levens, waarin de ontdekkende geest de stof doorflitst, wordt die conventie doorbroken, worden de dingen nieuw gezien, dat is persoonlijk doorleefd. Dat is de aesthetische visie, die den kunstenaar bezielt tot schepping
van den vorm, waarin zijn innerlijk ervaren hemzelf tot voile bewustheid klaart,
waarin hem-verwante geesten eigen vaag beseffen in schoonheid leven zien. 't Is
alleen dat ontroerd aanschouwen, dat ons uit den ban van het alledaagsche te verlossen vermag, waardoor de werkelijkheidsbeelding kunst wordt. En in dat kunstwerk schijnt de persoonlijkheid, in innigste concentratie, al de krachten van haar
wezen uit. Zij openbaart zich in de keuze der stof, in de belichting der details, in
den gang van het rythme, in het accent van de spraak.
Is voor den objectief gerichten kunstenaar de stof primair, den subjectieven
kunstenaar is zij dienstbaar ten spiegel van zijn innerlijk leven. Goethe, die
van zijn kunst getuigde : „Alles, was von mir bekannt geworden, sind nur
Bruchstiicke einer grossen Konfession", Ibsen, die schreef : „Alles, was ich dichterisch geschaffen, hatte seinen Ursprung in einer Lebenssituation", Boutens, die
„zijn gevoel afbeeldt met de natuur", Rembrandt, Van Gogh, zijn sterk subjectieve
kunstenaars. De personen hunner schepping spreken hun zieletaal, worstelen met
hun vragen, beleven hun innerlijke verwikkelingen. Goethe heeft de oude Faustfabel verrijkt tot symbool van zijn levensbeschouwing. In Simson, in woede voor
het huis van zijn vrouw, dat hij gesloten vindt, schilderde Rembrandt eigen smart
om de tegenwerking van Saskia's voogd, die weigerde toestemming te geven tot
hun huwelijk.
Ook de natuur ontvangt leven uit de gevoelens en stemmingen van den kunstenaar.
Het landschap wordt hem „un etat de l'ame". Zoo spreekt uit de belichting der
natuur, in de bezieling en personificatie harer verschijnselen een karakteristiek van
zijn persoonlijkheid.
Het is de hoogste openbaring van onze anthropocentrische behoefte, reeds sprekend
in het spel van het kind, ons ik te spiegelen en te objectiveeren in de wereld om ons.
Die vereeniging van den geest met het stoffelijk symbool is het werk der
phantasie, beeldende macht van het ontroerd gemoed. Zij speurt intultief de
analogieen tusschen het stoffelijke en het geestelijke, dooriicht het verschijnsel tot
verschijning der idee. Een vermogen, ieder mensch in meerdere of mindere mate
eigen, in zijn werking even individueel verscheiden als de waarneming : „Il n'y
a pas d'imagination en general, mais des hommes qui imaginent et le font diversement", zegt Ribot in zijn „Essai sur 1' imagination cliatrice".
Toch, ons beperkend tot de phantasie, zooals die spreekt in de kunst van het
woord, zijn twee richtingen in de wijze van beeldvorming duidelijk te onderscheiden :
de plastische en de suggestieve.
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De plastische phantasie werkt met gezichts-, bewegings-, gehoorsvoorstellingen,
zooals die voortbestaan in ons herinneren, en opleven of wegdonkeren onder den
invloed van gevoelens die haar verwant of vreemd zijn.
Zoo ontstaat de belichtende vergelijking, of in sterker synthese de metaphorische
verwisseling, taalscheppende macht bij uitnemendheid. In het spel der metaphoren
openbaart zich de rijkdom en de gevoeligheid van 's kunstenaars geest. Daar wisselen de zinsindrukken in verrassende synaesthesieen ; het levenlooze wordt bezield
„de zon brak door de wolken en overgoot met haar heerlijk licht een nietige boerenhofstede, die zwaar betraand nog door den regen in een fonkelende lichtvlaag te
pralen stond, een licht dat drong tot in de kleinste spleten van dit schoon verweerd gelaat, dat tegelijk ontroerd en gelukkig scheen."
Van Looy's proza, Roland Hoist's „Overpeinzingen van een bramenzoeker",
waaruit bovenstaand citaat genomen werd, zijn rijk van die plastiek : het oog blijft
scherp, de vormen vast omlijnd, de uitdrukking frisch van het leven hunner genietende observatie. De plastische stiji is die van den waarnemer, die met gevoelige
zinnen geniet van de kleuren- en klankenweelde der natuur, de onuitputtelijke bron
van schoonheid voor wie haar wonderen te zien en te duiden vermag.
Anders werkt de suggestieve phantasie, waar, als Van Ginneken het uitdrukt,
„de werkelijkheid onderduikt in de zielsbewogenheid des harten." Het is de
stijl van den lyricus, die niet teekent in het scherpbelijnde beeld, maar door de
vluchtige aanduiding, door de eene treffende trek, de gevoelsverwante impressie
op doet lichten. Vooral Boutens' potzie geeft hiervan treffende voorbeelden
„'k Kan niet zijn als een die liegt
Voor het somber gloeddoortogen
Nachtewater uwer oogen
Dat door 't ijle donker schreit
Mijner ontrouw vocht verwiit." 1)
Hoe innig wordt de visie in het voorbijschimmen van het beeld „nachtewater".
Zoo trtft deze geweldige „condensation de l'expression", waar hii in een zin suggereert het contrast tusschen het woelige aardeleven en de rust van het heelal :
„Een zee van onrust onder 't roerloos bloeien
Der sterrenflonkrende eeuwigheid". )
Met de aanduiding eener meer objectieve en eener meer subjectieve richting in
de kunst, samengaande met tweeerlei werking der phantasie, de plastische en de
suggereerende, is gewezen op het sterkste stijlverschil.
De kunstgeschiedenis spreekt van Klassicisme, de kunst der rustige, klare uitbeelding, en Romantisme, die der levendige gevoelsvertolking, een onderscheid,
niet alleen in een bepaald tijdperk, maar door alle eeuwen op te merken, gegrond
1) Boutens, Van verdriet en vreugd. Stemmen 49.
2) Solus in aedibus amoris. Stemmen 29.
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in tweeerlei levenshouding. Realisme en lyrisme kunnen wij de polen der kunst
noemen. Maar hoe meer zij van deze uitersten naar het midden wijkt, hoe meer
haar kracht groeit. De kunst der grooten, aan tijd noch school gebonden, ontstijgt
alle groepeering. In haar werken alle krachten harmonisch samen tot de synthese
der schoonheid : een levendig gevoel, dat tot stralende gestalte geworden is.
IV.
„Darauf konunt Ales an : man muss etwas sein,
um etwas zu machen. Der personliche Charakter
des Schriftstellers bringt seine Bedeutung beim
Publikum hervor, nicht die Kiinste seines Talents".
Goethe.
In de aesthetische visie van den kunstenaar, de verbeelding van het algemeen
gegeven, is zijn stiil, zijn originaliteit, zijn persoonlijkheid, de kracht ook die de
taal, haar stoffelijke verschijning, vormt tot haar fijn-doornerfd organisme. Die visie
wordt bepaald, zeiden wij, door aanleg, temperament, milieu, ontwikkeling, levensbeschouwing, stemming van het oogenblik.
Het „euphorische", het krachtig Ik-gevoel, ziet de wereld overstraald van zon,
den mensch in zijn kracht en schoonheid. Is het gericht naar het kleine en liefelijke,
het zingt met blijden moed van de heerlijkheid der natuur en 's levens weelden ;
is z'n trek naar het grootsche en verhevene, de held die alle donkere machten
overwint is het geliefd motief. In de kunst der Renaissance straalt deze levensvisie
in ongebroken kracht, in de drama's van Corneille en Racine ; het spreekt in de
zinnenweelde van Gorter's ,,Mei", het inspireerde den dichter der Schoonheid,
Boutens, tot de extatische vreugdezangen als „Morgennachtegaal", „Liefde's
uur", waar de smart is overwonnen in het schouwen der levensschoonheid : „Hier
is niet meer de mensch, die zingt van een bepaald geluk, dat menschen of dingen
hem geven : het is het geluk zelf, een onbedwingbaar innerlijk verrukken, dat zich
zingt, in een bijna bovenmenschelijken klank en onbedwingbaar-ijlend rhythme.
En de ziel, in dezen extatischen staat verkeerend, aanschouwt de gewone aarde
als een paradijsvisioen. Bergen, weiden, boomen, luchten trillen mede in deze verrukking als een droomvisioen bij hellen dag. Het landschap in Boutens' verzen
heeft de gouden fonkeling die Fra Angelico aan zijn Italiaansche vlakten gaf". (Coster)
Donker zijn de scheppingen uit het depressieve levensgevoel, dat worstelt onder

den druk van onbegrepen machten. Daar is de strijd der Grieksche treurspelhelden
tegen het lotbeschikkend Fatum ; daar is de donkere doem van zonde en dood,
die den Middeleeuwschen christen de wereld doet ontvluchten in een ascetisch
kloosterleven ; het besef dat alle leven onvrij is en gebonden door wetten van overerving en natuurlijken aanleg, als in de romans van Zola en Hauptmann, of door
de macht van maatschappelijke verhoudingen als in de moderne tragedie. Donker
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is de schildering van alle leven, het geluk vluchtige schijn, het lijden de eenige
werkelijkheid.
Uit deze levensvisie ontstonden de Middeleeuwsche liederen van inkeer, het aandachtige lied van Bredero, zoo menig vraag- en klaaglied van onzen tijd. Bloem's :
„En mijn verlangens trekken met de scharen Van vogels krijtend langs de blauwe
lucht, Die dichtbij 't stralend hart des hemels varen, Terwijl mijn loomte aan de
aarde kleeft en zucht" ; Urbain van de Voorde's „we hebben niets van God dan de
eenzaamheid ; we hebben niets van 't Leven dan 't vergaan" ; Roland Hoist's „heb
ik ooit wel in een ander lied geloofd hier op aard dan de verloren kreet der meeuwen ?"
. . . . het zijn alle uitingen van deze levensvisie.
Maar uit de diepten van het depressieve levensgevoel worstelden zich ook omhoog
de zangen van innig gebed. Zoo rees uit het Middeleeuwsche zondebesef de stralende
tempel van Ruusbroec's mystiek. Zoo steeg uit de velden der versterving de hemellawerke Hadewijch. Zoo klinkt uit den bangen tijd der wording van ons volksbestaan
het Wilhelmus, schoon symbool van vrome aanvaarding en geloofsvertrouwen :
„Als vrome Christen leven, Tsal hier haest zijn ghedaen". Hier mogen wij niet
meer spreken van een depressief levensgevoel, daar in de loutering van het Ik het
leven van den christen is verjongd tot nieuwe kracht. Dit is de levensvernieuwing
die Luyken's poezie tot hoogste ontwikkeling bracht, de stuwkracht van
Vondel's reien, van Da Costa's hymnen, de schoone spraak van Gezelle's
natuurvisie.
Waar anderer levensbeschouwing of daad botst tegen de onze, waar het individu
de omgeving in strijd gevoelt met zijn ideaal, daar ontstaan gevoelens van verontwaardiging, ergernis, afkeer, to sterker naarmate de persoonlijke aanleg meer agressief is. Affecten die tot uiting, want tot ontiading drijven, in daad of woord. Hun
gloeihitte smeedt de taal tot het wapen der satire. Waar de geest zich in bewuste
kracht boven de nietigheid van het strijdige kan verheffen tot de hoogte van den
lach, wordt de stemming vermilderd tot de luchtige ironie, of vermeit zich in het
spel der komische voorstelling. Van de „Jamboi" en Aristofanes' komedien tot
in Shaw's tooneelen der moderne maatschappij gaan door de literatuur de reflecties
van den scherpen geest over 's werelds dwaasheid en ijdelheid. Blijft de strijd in de
koele sfeer van het intellect, dan ontstaat het polemisch betoog of het tendenz-werk,
dat niet langer leeft dan de vragen waaruit het ontsprong. Waar echter de ziel diep
werd ontroerd door wat haar innigst leven trof, daar behoudt zijn woord z'n ontroerende kracht ook voor het verst verwijderde geslacht.
Tegenover het agressieve levensgevoel zouden wij kunnen plaatsen het sympathetische, zooals dat spreekt in Dickens' schilderingen van het leven der armen en
verdrukten, in Multatuli's „Saidja en Adinda", in de sociale poezie van Henriette
Roland Hoist, in Dostojewski's verhalen van het Russische yolk. En wortelt in deze
sympathie ook niet het vermogen van den romanschrijver en van den dramaturg
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zich in to leven in de meest verscheiden levens, als de trek die ons naar hun werken
doet grijpen ?
Wanneer wij spreken van de sentimenten die in de kunst tot uiting dringen, moet
een ruime plaats worden ingeruimd voor het erotische. Het was de stuwkracht tot
de hoogste dichterlijke vlucht in Dante's Beatrice-apotheose, in Perk's Mathildesonnetten. Het is de bron der liefdeliederen van de frissche jeugd der zeventiendeeeuwsche minnezangers. Het is, vergroofd tot alles-beheerschende sexueele
„Trieb", de quintessence van menigen modernen roman.
Onder de krachten die de levensvisie beheerschen, noemden wij het milieu. Als
bij een plant de luchtstreek waarin zij groeit, zoo is bij het ontstaan van het kunstwerk
het milieu een belangrijke factor. Het pittige proza van Herman de Man is de bloem
van zijn leven in het Hollandsche polderland aan de groote rivieren. Een literatuur
als de Vlaamsche, die in nauw contact blijft met het volksleven, naar het principe
van Albrecht Rodenbach : „Het leven van een yolk is zijner kunsten ziel", is de uitstraling van het diepste wezen van dat land en yolk in zijn beste zonen. Zoo genieten
wij bij Stijn Streuvels en Prosper van Langendonck de veie frischheid van het Vlaamsche en Brabantsche landschap, in de romans van Timmermans en Cyriel Buysse
leeft dat yolk met de overdadige zinnelijkheid van zijn natuur, zoo vindt „Vlaanderens
hooger wezen, die overgeleverde, angelische droom van de mystiek der gotische tij den
zich terug') in Gezelle's zuivere kunst.
Sprekende van milieu, denken wij ook aan de wetenschappelijke vorming van den
kunstenaar. Zoo bracht Goethe's reis naar Italie een keer in zijn kunst, Boutens'
denken en gevoelen is gevormd in de school der Grieksche Oudheid ; — aan zijn
sociale houding : het levensgevoel van Henriette Roland Holst en haar blik op natuur
en mensch wordt steeds beheerscht door de communistische idee.
Zoo kunnen wij de verschillende krachten nagaan, die in de kunst tot schoone
uiting komen, maar het diepst eigene van den kunstenaar blijft het geheim der
persoonlijkheid : Zooals verscheiden bloemen opgroeien onder dezelfde zon en
uit denzelfden levensbodem, maar elk in eigen vorm, met eigen kleur en geur, zoo
assiniileert iedere schrijver het levensvoedsel tot zijn persoonlijken stiji : de expres sieve physionomie van zijn diep innerlijk leven.
') Urbain van de Voorde, Guido Gezelle. A'dam 1926.

VAN EEDEN'S JEUGD-VERZEN
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M. J. LEENDERTSE.

Jeugd-Verzen van Frederik van Eeden,
J. J. Romen & Zonen, Roermond, z.j.
Op twee wijzen kan men deze bundel, waarin Van Eeden samengebracht heeft
verzen uit zijn Eerste Jeugd (tot 1908) en tilt zijn Tweede Jeugd (1908-nu) bezien
en dus ook beoordeelen. Men kan vragen : brengt hij winst aan schoone poezie,
verrijkt hij ooze literatuur ? Maar ook : leers men er beter den dichter uit kennen,
brengen deze verzen ons nader tot zijn dichterlijke en menschelijke wezen en doen
ze to juister zijn ontwikkelingsgang verstaan ?
Wie slechts let op 't aesthetische, op de ongerepte schoonheid der gedichten,
zal allicht tot de slotsom komen, dat Van Eeden zich en zijn dichterlijke naam
door de publicatie ervan geen dienst heeft bewezen. Van Eeden geeft hier, evenmin als Verwey indertijd in een soortgelijke verzameling Rondorn mijn werk zijn
sterkste verzen : van iemand die door de jaren heen zOOveel heeft gepubliceerd
kan men dit trouwens ook moeilijk verwachten.
Een enkele, Geschenk in ivoor :
„Meisje ! vergeef me
't Kleine geschenk.
't Zegt je slechts dat ik
Steeds om je denk",
herinnert bedenkelijk sterk aan Bij een geschenk uit de Grassprietjes van Cornelis
Paradijs
„Lieve Truide, dit geschenk,
Klein, maar rein van zin
Zegt u hoe ik aan u denk
Hoe ik u bemin".
Maar toch staan er tusschen veel zwak en aesthetisch-weinig beteekenend werk,
enkele gedichten die publicatie verdienden. Zee-vuur (1885) en Avond (1883) b.v.,
twee natuur-lyrische sonnetten die herinneren aan de transparante klaarheid van
Enkele Verzen, waarvan Willem Kloos eenmaal schreef . „Als stile, witte bloemen,
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<lie, onzichtbaar ademen, hun heilig leven vieren, liggen deze verzen en leven voor
.altoos". Avond moge hier een plaats vinden :
„De zomeravond daalt, het licht gaat scheiden
Van verre klinkt nog 't stervend stadsgerucht
Door 't trillend loover ruischt een laatste zucht
En alles zwijgt en wacht in stom verbeiden,
Doch als de goudomstraalde tonne zinkt
En door de wolken breekt met purpergioren
Doet zich een lied uit gindschen boomtop hooren
Dat smeltend rein de stile lucht doorklinkt.
0 lieve merel, in Uw zuiv're zangen
Is ienklank met dit wonderplechtig uur
En met mijn eigen onbestemd verlangen.
Verheven eenheid spreekt uit de natuur
Uit mijn gemoed, door heil'gen ernst bevangen
Uit meerlenzang en scheidend zonnevuur".
Len goed en zuiver vers is voorts 't groote dichtstuk De geest der Waarheid, een
der eerste, waarin Van Eeden iets gelegd heeft van zijn Christelijke overtuiging,
schuchter, aarzelend en vaag nog. Het motief is niet nieuw. Van Eeden leidt
gaarne in zijn werk in ongewone wezens : kabouters, elfen, wonderkinderen e.d.
De dichter leeft in twee sferen : die van de harde, vaak ellendige, alledaagschbanale werkelijkheid en die van 't verbeeldingsleven met zijn mooie visioenen,
innige droomen en ideale perspectieven. Van de schoonheid van 't „inwendig
leeven", van 't „inwendig licht" heeft Van Eeden in allerlei toonaard gezongen,
/mar ook van zijn diepe begeerte, om die hooge stemming blijvend in zich te houden
en die als een zee van goedheid ook over anderen uit te storten. Vele boeken heb
ik, aldus Van Eeden zelf, geschreven uit verlangen naar lets dat in werkelijkheid
niet kon gebeuren.
Tusschen de sferen van werkelijkheid en verbeelding trachtte hij immer weer de

brug te slaan. Zal, wil Van Eeden zeggen, er van verbetering en verreining van
persoonlijk en maatschappelijk leven ooit iets komen, dan moet men vrij baan laten
aan de groote gedachten, gedragen door 't eeuwigheidsbesef, de invloeden van de
wereld der zuivere liefde, zelfovergave en blanke waarheid. De opgave, die Van
Eeden zich hiermee artistiek stelde, was moeilijk, te moeilijker daar hij 't goede,
reinigende meest altijd heeft trachten te incarneeren niet in menschen van gelijke,
zij 't wat edeler bewegingen dan wij, doch in wezens uit een andere sfeer. Zoo in
De kleine Johannes(II en III vooral) ,Sirius en Siclêrius, Minnestr al, Winfried, Ismia enz.
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„In al die uitingen — aldus Bernard Verhoeven —, herkent men den invloed
van het Immanentisme, dat zich willen dekken, verstevigen, overtuigen met bovennatuurlijke teekenen. En het is niet moeilijk, hier den gevoelsmensch met zijn honger
naar het bovennatuurlijke bezig te zien. De Gevoelsmensch wil proeven, tasten,
zien, zinnelijk ervaren, kortom, ook in het bovennatuurlijke. En dat lag heel sterk
in van Eeden's natuur. Hij snakte naar het mysterie, hij wilde het onzienlijke en
bovenzinlijke in de sfeer der gewaarwording trekken, hij wilde wonderen beliven . ... Al die bovennatuurlijke en quasi-bovennatuurlijke neigingen, die elkaar
opvolgden en als motieven in zijn werk overgingen, zijn allemaal pogingen van den hunkerenden gevoelsmensch, wanhoopspogingen vaak, om de bovennatuur te forceeren".
Het resultaat van de menigvuldige pogingen, 't wonder te trekken in 't dagelijksche
en 't gewone te veredelen en op te trekken door 't boven-natuurlijke is niet altijd
even schitterend, soms zelfs totaal onbevredigend. In De geest der W aarheid echter
is wel een goede uitkomst verkregen, ofschoon direct toegegeven moet dat de
opgave hier door haar beperktheid niet zoo bizonder moeilijk was. In 't gedicht
treedt op een niet-reeel persoon „den die van Hooger kwam". Ze verschijnt terwiji
de wereld brandt van woede en wraak en menschen men slacht lijk dieren. Haat
heerscht glom. Zorg verstrakt de trekken van 't gelaat. Gezwoeg, geslaaf brengt
nauw zooveel te leven noodig is. 't Vreemde wezen, dat als „Vaders afgezant" met
een tending is belast van liefdedienst, komt in gezelschap van een ranke ree bij
een kleine hoeve, waar een oude vader met vrouw en dochter zuchten onder de
last die de oorlog op onschuldigen laadt. Eerst wordt ze argwanend aangezien, later
komt ze in huffs en helpt, bij alle arbeid bedacht op harmonie en schoonheid.
Een gansche ommekeer vindt er plaats in 't huisgezin, zelfs de oude grootmoeder
die in de donkre slaapstee te kermen lag, genoot de zegenrijke troost der nieuwe
huisgenoote. En 's avonds, als de harten zijn vervuld met vrede en dankbre blijdschap spreekt ze ook „van Hem, wiens lieve Naam de droeven en ellendigen houdt
saam" : Jezus de Heer, die wachtte ook op hen met open armen.
Van Eeden heeft dit gedicht in rustige, ietwat gedragen stijl geschreven, er is
niets dat de harmonie der tegendeelen stoort. Daarbij bezit 't vers een yolk en
sterke klank en sommige strophen plastische kracht.
„Teegen den tijd dat Vader werd verwacht
deed zij (de grootmoeder) zich in de leunstoel buiten dragen
en wachtte hem, als in hun jonge dagen,
onder de linde, voor de kleine kluis.
Met tragen, zwaren stap kwam de oude thuis
na al te lang gerekten arbeidstijd.
Aan weerskant naast hem schreeden zorg en split,
als donkre schimmen door het avond-goud.
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Maar toen hij zag de wooning welvertrouwd,
kwam er verwondring op zijn hard gezicht
die werd tot glimlach. Voor het vlakke licht
met vuile hand beschaduuwend zijn oogen —
tuurde hij weiflend, of hij werd bedroogen
door een lief schijnbeeld van herinnering.
Maar 't was wel echt, en geen begoocheling.
Hoofdschuddend hoorde hij, met schuuw ontzag,
't relaas van deezen wondervollen dag,
nauw durvend oogen naar het zeldzaam Weezen
wiens troost en hulp zoo innig werd gepreezen,
en naar het zachte dier dat onbekommerd
te grazen liep op 't bleekveld, digt omlommerd".
Beziet men de voor ons liggende verzameling verzen literair-historisch, dan merken we op dat ze 't beeld des dichters niet vollediger, wel enkele trekken duidelijker
waken. Alle typische Van Eeden-momenten en -beschouwingen, zijn bekende
liefde en haat vinden we hier weer. Hollands duinen en vrije natuur worden
bezongen, de banaliteit van stad en menschen verafschuwd, de akeligheden van
dokterstudie en hospitaal worden in haar weerzinwekkendheid ten voeten uit geteekend. Het bal kon een berijming zijn van een fragment uit De kleine Johannes,
Winfried van de Jeanne-scene uit Johannes Viator. Geestig is de klacht van.
Vondel's standbeeld over den achteruitgang onzer natie. — Uit de Tweede Jeugdverzen vermelden we bizonderlijk de „zes verminkte sonnetten aan een verlooren
vrind", waarin hier en daar jets is dat ons tegenstaat. B.v. deze regels :
„Hij noemde mij zijn vrind, zijn beste vrind,
en mijn jong hart, tot geeven al te ree,
dacht zich zooals het minde, zelf bemind,
tot het gewond werd met kwaadaardig wee".
Hierin werkt nog na een overblijfsel van den geest die uit sommige slot-verzen
van de bundel Dante en Beatrice ons welbekend is, een geest waartegen Carel
Scharten in De Roeping der Kunst zoo getoornd heeft, en die naar ons voorkomt
verband houdt zoowel met de bizondere zielsconstructie van Van Eeden als met de vele
pijnlijke conflicten, waarbij deze dichter is betrokken geweest. Hij was een mensch tot
liefde en liefde-geven zeer geneigd, vaak gaf hij zich zonder terughouding geheel en al,
maar dan kwamen, misschien zelfs niet 't minst door zijn schuld woorden en daden
de goede verhoudingen storen en dan brouilleerde hij en trok zich terug. Vanzelf
trof hem dan 't verwijt : uw hart is ontrouw, grillig, nader gespecialiseerd b.v. :
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„verlatend vrind voor vrind en vrouw voor vrouw" . En daartegen verzette zich
Van Eeden dan weer hardnekkig en betwistte den buitenstaander 't recht oordeel
te vellen over de diepste gevoelens, waardoor zijn gezindheid werd bepaald. En dan
ging hij soms doen, wat hij m,i. juist nooit had moeten doen : zich publiekelijk
beklagen en trachten zich te rechtvaardigen en dan krijgen we van tijd tot tijd dat
mij persoonlijk althans stootende tooneel, al beoordeel 'k het milder dan
velen
dat Van Eeden a.h.w. zijn hart als een bonbon op een presenteerschaaltje
de menschen aanbiedt. Dit is zonder twijfel een van de dingen, waardoor hij
talloozen, onbewust misschien, een antipathieke stemming tegenover zich heeft
opgeroepen. Zijn jammerklachten over 't fijne, teere gemoed dat werd gewond,
zijn goedheid met boosaardigheid beantwoord, werden martelaars-allure's gescholden, een verwijt, dat samenhing met die andere grief tegen Van Eeden, zijn
profetisch gebaar. Van Eeden is ontegenzeggelijk een grout dichter, wiens werk
menigmaal gruwelijk is miskend. Doch het is te betreuren dat hij door de hier
gecritiseerde wijze van optreden zooveel vat op zich gegeven heeft. Echter ook
hier geldt Kloos' opmerking, dat als Van Eeden u op een bepaald oogenblik niet
bevalt, ge hem slechts een beetje om te draaien hoeft, een andere bladzij van hem
hebt op te slaan, cm te bemerken, dat hij u daar beter zal voldoen. Het laatste
verminkte sonnet is er bewijs voor
„Laat mij nog eenmaal U met zachtheid noemen
mijn vrind van jaren her, eens zoo nabij.
Wie ben ik, dat ik teegen U zou roemen ?
Wie pleit mij van der hoogmoed zonde vrij ?
Verteederd is mijn hart, mijn lippen beeven,
hoe vluchtig is ons nietige bestaan
Laat m' eenmaal nog mijn vriendenhand U geeven
Wij waren beiden offers van den Waan".
Tenslotte : voor kort heeft iemand die Van Eeden interviewde de vrijheid genomen, eens te informeeren naar zijn religieuse zekerheid. „Dat is in orde",
luidde 't antwoord. Met deze belijdenis sluit hij ook deze bundel
hoogzalige gedachte
„Ik ben herkend !
De Heer van Aard en Heemel zag mij aan.
Een oogwenk was 't alsof Hij teeder lachte
als had Hij zelf de blijde vondst gedaan.
Zijn kind kwam weer, uit duistre, woeste beemden,
niets kan ons meer vervreemden —
nu zijn wij
Ili ben herkend !"

BOEKBESPR EKING.

Wereldkroniek. Kerstboek. Winter 1927-1928. Rotterdam. Nijgh en vari Ditmar t s Uitgeversmaatschappij.
Dit kerstboek bevat een 4-bladige kalender, getekend door Hofman, een map met 8 kleurreproducties, waarbij W. Steenhoff in een kort artiekel een inleiding schrijft. Verder staan tussen
-de tekst een 10-tal houtsneden, waarbij Florence van Veldheer, en Oude Zeewering van Dirk
Nijland me het meest boeiden.
Behalve een drietal gedichten, die weinig belangrijk zijn, zijn vijf verhalen opgenomen, die
alle uitstekend zijn geschreven.
Mevrouw Hille-Gaerthe schrijft over een weeshuismeisje, dat hunkers naar 't leven van gewoon kind met gewone kleren. Alie Smeding schrijft een kerstvertelling, Zijn oude plaats.
Er is in de laatste tijd zooveel over Alie Smeding geschreven, dat het goed doet, als de tere,
meelijdende vrouwenziel, die door de een in haar ontkend, en door de ander verdedigd wordt, uit deze schets duidelik blijkt, we zouden zelfs haast zeggen met een
sentimentele trek in het slot. Er is meer kerststemming in dan in De Kandelaar van
v. Looy, waarin de kerstdag niet meer is dan de aanleiding voor een familiediner. Maar met wat
een buitengewoon talent is dat door elkaar warrelend gesprek tijdens de maaltijd, neergeschreven.
Er is in het lezen van deze schets een groot intellektueel genot. Het verhaal van Elisabeth Zernike
Het heilige land boeide me minder, terwijl Glorie en val van A. M. de Jong zo uit de cyclus Merijntje
Gyzen's jeugd overgenomen had kunnen zijn. Zo geheel in dezelfde sfeer, dezelfde boeiende,
humoristiese vertelwijze, een evenredig aantal vloeken, een zelfde sfeer en milieu.
Eindindruk : de inhoud is als de door Frits Lensvelt getekende, aardige tietelprent : een kerstboom, kaarsen, een kerstklok, kaboutertjes ; veel variatie van bij elkaar horende dingen. Soms
herinnerend aan Het Kerstlicht.

v. H.

Nieuwe Nederlandsche lyriek door P. van Renssen. Te 'sGravenhage bij D. A.
Daamen's Uitgeversmaatschappij.
De samensteller bestemde deze bloemlezing voor schoolgebruik, wat hem beperkte in zijn
keus.1 ) Zo moest hij alleen kiezen wat naar vorm en gedachte het dichtst bij jonge mensen staat,
niet boven hun begrip en niet vreemd aan hun wereld is. Daar is hij vrijwel in geslaagd. Over
een enkele keuze valt te twisten, maar wie is tevreden over een bloemlezing ? De samensteller
misschien het minst.
Onder nieuwe lyriek verstaat de heer van Renssen poezie na 1880, wat hem dwong orn o.a. van
Kloos, maar ook van enkele andere ouderen een en ander na te drukken, dat reeds in honderd
en eat bloemlezingen verscheen. Verderop wordt hij zelfstandiger, naar vervalt in een andere
Pout : een hele rij dichters met een of twee gedichten. Het is de fout van meest alle bloemlezingen,
') Hij gaat te ver om te spreken van 13 tot 19-jarige lezers. Hij wil dit boekje toch niet
in de le en 2e klasse gebruiken ?
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dat ze oppervlakkigheid aankweken. Lees de Kinderkruistocht en praat mee over Nijhoff ! Waarom
niet met wat minder namen volstaan ? Als ik een dergelijke bloemlezing met jongelui gebruik,
neem ik toch al meestal wat werk van de opgenomen dichters mee, om een aanvankelik beeld
wat meer volledig te maken, maar als ongeveer bij elke bladzijde de aanvulling komen moet, dan
begint de bloemlezing zelf zo langzamerhand overbodig te worden.
Dit is geen grief tegen de bloemlezing van de heer van Renssen in 't bijzonder, maar wordt toch
wel geaccentueerd door het feit, dat in deze bloemlezing, groot 100 gedichten, met 48 dichters
wordt kennisgemaakt.
De keus uit de Afrikaanse poezie is zeer traditioneel. De opname van Die vlakte lijkt me alleen
uit historiese overwegingen verklaarbaar.
Overigens is het bundeltje niet minder dan vele van zijn soortgenoten, ziet er goed verzorgd uit,
bevat vele goede portretten, terwijl de waarde ook nog wordt verhoogd door tamelik uitvoerige
„Bio- en bibliografische aanteekeningen." De ontboezeming van de heer Rispens lijkt me te midden
v H.
van deze zakelike aantekeningen wat hors d'oeuvre.

Uit het Sagenland, door Cor Bruyn en N. van Hichtum.
Eerste Deel, Europa. Tweede Deel. Overzeesche Gewesten. Bij J. B. Wolters'
U. M. Groningen, Den Haag, 1927.
Verzamelingen sprookjes en sagen, naverteld voor kinderen van de Lagere school. Een gelukkige greep. Naast de vele mooie leesboeken, die de stof ontlenen aan 't kinderleven zelf en
de naaste omgeving, is er zeker plaats voor verhalen als deze, die het kinderverlangen naar
v. H.
een romantiese fantasiewereld bevredigen.

Samenspraken, door J. Visser. Tweede deeltje. Bij J. B. Wolters, Groningen,
Den Haag 1927.
De verschijning van het eerste deeltje kondigden we met een korte aanbeveling aan. Dit
tweede deel bevat grotere stukken, bevat stof voor kleine „opvoeringen.".
v. H.

Lyceum-Herdrukken I. Gedichten van de Genestet, Staring en Potgieter,
verzameld en besproken door Dr. Ph. A. Lansberg. Tweede uitgave. Bij J. B.
Wolters, Groningen, Den Haag, 1927.
De eerste druk werd in onze eerste jaargang besproken. Deze tweede druk verschilt slechts
in enkele kleinigheden van de lste druk.
v. H.

Historische Schets van de Nederlandsche Letterkunde, door Dr. C. G. N.
de Vooys. Dertiende herziene druk, Bij J. B. Wolters, Groningen, Den Haag 1927.
Van de vele handboekjes voor het literatuuronderwijs is dit werkje van Prof. de Vooys o.i.
nog altijd het beste. Het is geen werkje voor oppervlakkige lezers ; in een enkel zinnetje is dikwijls een heel opstel samengevat of geoordeeld. Op mondelinge leiding bij het doorwerken van
dit boekje is dan ook door de schrijver bij de samenstelling gerekend. Het voordeel van een boek
als dit is, dat bij groeiende kennis van de gebruiker het boek ook weer meer mee te delen beef t.
Deze 13e druk verschilt in de behandeling van de moderne tijd nog al belangrijk van de vorige.
Nu de jongeren verschillende steeds meer bekend wordende tijdschriften bezitten en in de „Nieuwe
geluiden" van Dirk Coster ze, overzichtelik bijeengegroept en met pakkende karakteristiek, tot
een groter publiek gebracht zijn, is het ook bij het onderwijs gewenst eigen tijd tegenover de
naastvoorafgaande te plaatsen. Verder bevat natuurlik toch elke nieuwe druk van een werkje
als dit de aanvulling die het voortschrijden van de tijd noodzakelik maakt.
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Tot slot nog enkele opmerkingen, die meer als blijk van belangstelling dan als kritiek bedoeld

zijn : Waarom worden Geerten Gossaert en Jacq. v. d. Waals niet geplaatst bij Anema en de
Merode. Dat Geerten Gossaert bij de kring van De Beweging geplaatst wordt, laat ik nog daar,
al was hij meer dan dat, maar waarom Jacq. v. d. Waals tussen Annie Salomons en Jan Greshoff
en daarna afzonderlik geplaatst een paar Protestants Christelike en Katholieke dichters ? Waarom
is er nog geen plaats voor Wilma? G. Sevensma-Themmen laat ik nog een ogenblik daar, al
zijn er mindere goden geplaatst, maar waarom zelfs van As niet genoemd ? Het boekje van
Wytzes mag misschien te kort doen in het aanbrengen van 't juiste relief, bewaart miEschien niet
altijd de juiste verhouding, door schrijvers uit onze kring wat te spoedig belangrijk te vinden,
maar in het boekje van Prof. de Vooys wordt ons pijnlik manco onnodig dik onderstreept.
v. H.
Op pag. 169 wordt Gerard en niet Henri Bruning bedoeld.

Pommie, de geschiedenis van een Poes, door Anna van Gogh Kaulbach. Uitg.
W. L. & J. Brusses U,M., Rotterdam 1927.
Na het goed geslaagde „Hector", de geschiedenis van een hond, krijgen we thans van de begaafde schrijfster deze levensbeschrijving van een poes.
Het moeielijkste in dit werk was, dunkt mij, wel, om geen saai ding te leveren. Het moest
niet kinderachtig en toch aangenaam te lezen zijn, het moest de poes een kat 1 aten en toch weer
menschelijk genoeg doen schijnen voor kinderen. Deze laatsten moesten er zichzelf in vinden
kunnen, medeleven en liefde voor het dierenrijk moesten ongezocht gewekt worden. Het was inderdaad geen gemakkelijk werkje.
We gelooven te mogen zeggen, dat Mevr. van Gogh-Kaulbach vrijwel geslaagd is in haar opzet.
Het gebeuren is nergens femelig en 't is alles zoo icht voor het kind. Een heel enkele maal
komt de pathos een oogenblik om den hoek gluren, zooals bij de voor brandwacht spelende poes
maar overigens heeft de schrijfster zich zeer goed voor overdrijving weten te vrijwaren.
Zelfs de humor ontbreekt of en toe niet. Zoo b.v. hier :
De kat heeft een stuk vleesch gestolen. „Toen stapte hij naar de huiskamer en ging bij Hertha
(de hond) in de mand liggen.
„Je ruikt lekker", zei Hertha.
„Er is nog meer van dat lekkere in de keuken", vertelde Pommie.
„Ga maar kijken".
Hertha stond op en stapte naar de keuken.
Toen hij bij Pommie terugkwam, rook hij ook lekker."
De beschrijving van het kattengenoegen op de daken in Maart is uitstekend.
P. H. M.
De schrijfster heeft alle eer van dit „vervolg".

De Gedachten van Pascal, door Dr. S. Eringa. vertaald en ingeleid, met een voorbericht van Dr. K. Dijk. Uitg. W. D. Meinema, Delft 1927.
Het is een feest dit prachtige boek ter hand te nemen. De diepblauwe band met het „denkende riet" als ornament op rug en plat, de heldere, open letters van den forschen bladspiegel
dat alles vormt tezamen het passend gewaad voor Eringa's hechte Hollandsch.
Het zijn de nadeelen van een goedkoope uitgave die men beseffen gaat als men de W. B.
uitgave der Pensees met deze nieuwe vergelijkt.
En ik zal van de vertaling van Mejuffrouw de Meyier niets kwaads zeggen, maar zeker is het,
dat men Pascal niet begrijpen kan zoo men zich, in geestelijk opzicht mijlen van hem verwijderd
bevindt.
Maakte de Inleidster der W. B. uitgave u meer dan eens kriegel omdat haar inleiding geen
inleiding was tot den schrijver wiens werk zij vertaalde, Dr. Eringa's inleiding kan men met 'n
gerust geweten een studie noemen. En een welgefundeerde ook.
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In vier en veertig pagina's schetst de vertaler het leven en de ontwikkeling van den Franschen
„eenzarne" en daarbij heeft hij, wat voor hem nog niet gedaan was naar wij meenen, steeds de
figuur van Calvijn in 't oog gehouden zoodat hij telkens deze beide reuzengestalten tegelijk belichten kan.
Die het „Voorwoord" van Dr. K. Dijk uit heeft (hij glimlache niet om de superieure zelfvoldoening van den domine) krijgt wellicht de angst dat Dr. Eringa in zijn inleiding de toon van den
Haagschen predikant zal overnemen, wanneer hij begint met „Calvijn — Pascal" om u op ijzige
wijze te gaan bewijzen wat zijn voorganger reeds beweerd heeft, n.l. dat wij (bedoeld worden ech ter
de Gereformeerden) toch eigenlijk wel betere kost hebben dan Pascal's Pensies en dat we
ze niet bepaald zoo heel hard noodig hadden
Dat gevoel van angst is ongegrond. Is de schrijver van het „Voorwoord" slechts in staat om
te constateeren dat in de Gedachten „meer dan eens belijnder (!!) taal en vaster overtuiging"
ontbreken, Dr. Eringa's oog is open, voor andere dingen. Uitvoerig verhaalt hij hoe de strijd van
Jansenius met Pascal's leven samenhangt, en op heldere wijze zet hij uiteen, hoe dicht Pascal
bij Calvijn komt te staan in de beschouwing van het wilsprobleem. Geen enkele wetenswaardige
bizonderheid spaart hij daarbij zijn lezers. Zonder evenwel hen te laten verdrinken in een.
vloed van feitelijkheidjes.
Op deze waardige inwijding volgt de tekst der Pensies. Zooals reeds werd opgemerkt is de vertaling een zeer goed stuk werk. Ze getuigt van een rustige kracht en een vermogen om diep in
te dringen in de rn aterie die slechts de vrucht kan zijn van een nauwgezette en toegewijde studie
P. H. M.
gedurende zeer langen tijd.

Dagboek van een Moeder, door E. Formiggini—Santamaria. Uitg. Mij „De
Spieghel" Amsterdam 1927.
De Italiaansche schrijfster is een in haar land zeer bekende specialiteit op paedagogisch gebied.
En daarbij een felle tegenstandster van Maria Montessori, op wier werk zij in dit boek een
critiek levert. Het is daarmede natuurlijk iets dat buiten onze competentie valt. In sores vrij uitvoerige notities verhaalt een (pleeg)moeder de ervaringen, opgedaan gedurende de opvoeding
van haar kind. De notities loopen van het derde tot het negende levensjaar der kleine.
Het lijkt ons voor belangstellenden een alleszins interessant boek toe. Het naslaan van bepaalde
bizonderheden wordt vergemakkelijkt door een systematische inhoudsopgave achterin. Het werk
P. H. M.
is smaakvol uitgegeven en, voor zoover we oordeelen kunnen, vlot vertaald.

Het Nederlandsche Boek 1927. Nederlandsche Uitgevers Bond Amsterdam.
De uitgaaf van den officieelen catalogus, Het Nederlandsche Boek, werd ook dit jaar verzorgd
door een Commissie uit leden van den Nederlandschen Uitgeversbond bestaande uit de heeren
G. F. Callenbach Sr., I. Noothoven van Goor, H. C. A. van Kampen, Jan Tadema en Joh. C.
Brusse als Secretaris.
Iets wat dit werk in 1927 interessant maakt boven vorige jaren is een zeer uitvoerig en met
foto's verduidelijkte beschrijving van het ontstaan van „Het Nederlandsche Boek."
Verder neem ik hier over, omdat het voor onze lezers veel beteekenis kan hebben, de oproep
aan Literatuur-liefhebbers.
„De „Gemengde Commissie" uit de Vereeniging van Letterkundigen en den Nederlandschen
Uitgeversbond heeft het voornemen opgevat, een adreslijst samen te stellen van hen, die belangstellen in Nederlandsche literaire boeken. Zij hoopt aldus een weg te vinden om de makers
van het bock — schrijvers en uitgevers nader te brengen tot de lezers. Om het gestelde doel te
bereiken is het noodig, dat zij, die zich tot de bedoelde categoric rekenen, zich bekend maken.
Stuur daarom Uw adres aan het Bureau van den Nederl. Uitg. Bond, Heerengracht 124 A'dam.
v. D.
Een kaartje met de bijvoeging „Belangstellende in literatuur" is voldoende."

BIBLIOGRAFIE.
XIV.
Dr. P. C. BOUTENS.
Aanvullingen en verbeteringen.

Door een misverstand werd in het vorige nr. de bibliografie van Boutens ongecorrigeerd geplaatst. Daardoor konden de aanvullingen ook niet op de kopy bijgevoegd worden.
Hieronder thans eenige aanvullingen en verbeteringen.
A. I. 1919 staat : „Liederen van Isonde" lees : Liederen van Isoude.
A. II staat : vertelingen. lees : vertalingen.
1914 Oscar Wilde Individualisrne en Socialisme (etc.) voeg bij : 2e dr. 1919.
De aan 't slot van A. II genoemde aanteekening moet vervallen en vervangen worden door de
volgende :
Voor het onder A genoemde zie men de bibliografie van A. A. M. Stols waarin ook de niet
in den handel zijnde uitgaven en prive drukken worden genoemd en besproken.
B. I.
Het artikel van W. Kramer „Het Symbool in B.'s verzen" staat in N. Taalg. Jrg. 19 (1925),
aft 1 p. 1-15.
A. Reichlin's art. „Het Platonisch denken bij Boutens" is ook apart verschenen. Voeg bij, aan
't slot van B. I :
K. Schilder. De Reformatie Jrg. V, pag. 209, 212, 217, 222.
H. Middendorp. Tijdspiegel 1915, pag. 66. „Woorden over Boutens."
Hein Boeken. Nieuwe Gids 1920 I, pag. 432-34 „Tot Boutens."
J. v. Landheer. Nieuwe Gids 1921 I, pag. 784-89 „Aan P. C. Boutens."
J. Petri. Stemmen d. Tijds. Jrg. VIII I--II „Twee Holl. dichters, Boutens en Scheltema."
K. F. Proost. De Religie van onze Mod. Lett. (1922) pag. 204-206.
S. Eringa. Boutens als Lyrisch dichter (Chr. Lett. St. III 1927, pag. 13-76).
B II.
1. Over : „verzen" (Bij te voegen) :
De Gids 1903 I Bijvanck ; Molenaar en Post
Ned. Verskunst.

3. Over : „Stemmen" (Bij te voegen) :
De Beweging Febr. '08 (A. Verwey) ;
Nieuwe Gids Febr. '08 W. Kloos (en
Lett. Inz. & Vergez. V).

2. over : „Pradudien" (Bij te voegen) :
De Gids 1903 I pag. 332. Bijvanck.

4. over : „Beatrijs" (Bij te voegen) :
De Beweging 1909 (Verwey) ; M. H. v.
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Campen, Over Literatuur II (Sijthoff)
pag. 268 ; W. G. v. Nouhuys. Gr. Nederl.
1909 II ; J. v. d. Valk : Ons Tijdschrift
Jan. 1909 ; Reformatie Jg. V. pag. 174-5.
(Wijtzes).
A. Salomons, Over Mooie Boeken A'dam 1926,
pag. 52-62 en Leven en Werken 1917.
5. over : „Vergeten Liedjes" (Bij te voegen):
De Beweging Aug. '10 Verwey.
6. over : „Carmina" (Bij te voegen :
St. des Tijds Aug. '12 (en Jan. [Oberman]).
8. over : „Liederen van Isoude" :
De vraagteeken achter de tweede recensie
vervalt. De recensie in Onze Eeuw Dec. '21
is van J. D. Bierens de Haan ; voeg bij :
Utrechtsch Dagblad 19-6 '21. P. H. Ritter.

14. over : „Electra" (Bij te voegen) :
N. Gids Febr. '21. W. Kloos.
15. over : „Platoons Phaidoon" (Bij te
voegen) :
N. Gids 1920 I. W. Kloos.
17. over : „Platoons Phaidros" (Bij te
voegen) :
Minerva 9;3 '23. (Drs. G. H. Blanken).
Verder bij te voegen :
20. over : „Middelburg's Overgang" :
De Gids Mrt. '25. pag. 450-7 v. Eyck ; De
Witte Mier III, pag. 7-8. R. Houwink.
21. over : „Sonnetten van Lovise Labbe:
De Gids 1925 I. P. N. v. Eyck ; De Witte
Mier 1925. J. v. Nijlen.

10. over : „Sonnetten" (Bij te voegen) :
N.R.Ct. ; Lett. Bijbl. Nr. 85. J. C. Bloem.
De Witte Mier 1925 Nr. 10 bevat op pag. 439-442 een vertaling in 't Engelsch van eenige gedichten van Boutens. De vertaling is van Prof. H. J. C. Grierson.
G. S. de Solpray vertaalde in hetzelfde nummer (pag. 443-44) een ander gedicht : A Elisabeth,
P. H. M.
dans le temps present, Reine de Belgique.
Opmerking.
Dank zij de vriendelijke aanwijzingen van Drs. G. H. Blanken en den heer H. Smitskamp
konden vele aanvullingen hier hun plaats vinden. Het is mijn aangename plicht deze heeren
voor hun welwillende belangstelling hartelijk te danken. Volgen anderen hun voorbeeld !

VREDE OP AARDE
DOOR

JAN. H. DE GROOT.

En toen Gij die nacht Uw hemel ontsloot,
En Uw zegening over de wereld vloot
van vrede op aarde.
Toen hebben wij alien Uw stem gehoord,
Maar onder het luisteren naar Uw woord
trokken wij onze zwaarden.
Wij sloegen duizende levens neer,
De menschheid sterft aan het vreeslijk zeer
van zelfgeslagen wonden.
Wij doodden, — wij hebben U niet verstaan.
Wij doodden, — Gij hebt aan ons hart gestaan.
Wij doodden, — Gij klopte aan onze zielen aan.
Wij doodden, — en toonden d' afgrijslijke dawn
van onze zonden.
En toch, wij hebben Uw stem gehoord,
Wij droegen naast Uw Alheilig woord
bloeddruipende zwaarden.
0 God, ontzettend is onze nood,
Wij doodden, — en Uwe hand gebood
ons Liefde aan alien op aarde.
Uw stem is luide voorbijgegaan.
God, leer ons de rijke zegen verstaan,
van vrede, vrede op aarde.

ZANG VAN DEN HERFST
DOOR

MARTIN LEOPOLD.

De dood van het woud is een groote dood.
zijn gang is een zweven op donkere winden,
die nimmer den glans van een zomer beminden,
en waaien naar waar een betoov'rend verblinden
van purp'ren verwelking de wereld omsloot.
Het woud ligt stil in een gouden droom.
En de wind, in den bronzen toover der blaren,
grijpt met zijn handen de heldere snaren,
de harpen der bevende beukelaren,
en speelt — en zijn lied is een klacht zonder zoom.
En de wilgen, langsheen de verlaten allee
neuren den treurzang verlorener Bingen,
vergaan in de sombere schemeringen
van stervende herfstverwilderingen,
met het snarenspel van de winden mee . . . .

DE WROK VAN DIEDERIK SPIJKERBOER. 1)
DOOR

HENDRIKA KUYPER—VAN OORD T.

Toen oordeelde Diederik Spijkerboer dat zijn nichtje, Aagte in 't huisbestuur
moest opvolgen. En daar hij een man was van bestendigheid en blijvende maatregelen
meende hij 't best haar zetel op Stadzigt vast te zetten door haar te bestemmen
tot huisvrouw voor zijn zoon.
Hij deed dat met de beste bedoelingen. Hij rekende zich verplicht voor haar
te zorgen. Hij kwam er over heen dat Berendje niets aanbracht ; hij vond dat een
heele overwinning op zich zelf maar hij had die eigenlijk gemakkelijk behaald omdat
't meisje bij hem in zoo'n bovenst blaadje stond. Zij was zoozeer de gedweee vrouw
die hij zelf zou willen kiezen ; zij viel zoozeer in zijn geest en smaak ; haar ingetogenheid stak zoo effen of bij den schelled pretlust van andere dochters
— Diederik Spijkerboer meende de belangen zijns zoons niet beter te dienen dan
door een huwelijk te beramen tusschen hem en zijn nichtje.
Hij sprak er haar niet openlijk van maar Berendje bemerkte het wel en zij
wenschte het gaarne. — Zij was, bij 't opgroeien, geen knap meisje geworden.
Zij bezat wat de boerinnen noemen : een zwaar hoofd met haar, maar daar was
ook alles mee gezegd. Zij had een bleeken, saaien mond en praatte nogal langzaam.
De zeldzame keeren dat men haar een kwinkslag zei wist zij nooit eens een snedig
antwoord te geven. Zij had er niets geen slag van om innemend te wezen en deed
in 't geheel haar best niet om de aandacht eens te trekken — en daar zij geen
d Ochter was van den gezeten boer, enkel maar een nichtje, kind van zijn zuster,
die arm was getrouwd — wendde de jongelingschap ook niet de zwakste poging
aan haar die aandacht eigener beweging te schenken. Zij wist dit alles wel, maar
voelde het toch niet als een vernedering. Zij meende dat het meer tegen de jongelingschap pleitte dan tegen haar. Zij vond dat een flinke jongen 't eerst op degelijkheid
moest letten. Zij zag zelfs wat neer op de vroolijke sijzen, welke aan iederen
vinger een vrijer kregen. Zij benijdde haar die minnaars volstrekt niet, de jonge
kerels boeiden haar evenmin als zij hen. Zij was bangelijk van aard gebleven ; de
dorpsverhalen van echtgenooten die „leelijk" deden tegen hun vrouwen spookten
1) Fragment uit een novelle welke voorjaar 1928 verschijnt.
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haar door 't hoofd en maakten haar voor 't manvolk bijna benauwd. Als zij des
Zaterdagsavonds haar boodschappen deed was zij altijd terug op tijd, want zij had
zich met niemand opgehouden. En de, toch waarlijk niet opdringerige, blikken
van een Krijn of Floor, die haar een rustig „gnavend Beerntje" hadden gewenscht,
was zij zoo schuw ontschoten als hadden die brave boerenzoons het booze oog op
haar gehad.
Maar intusschen meende zij zeker dat zij wel trouwen zou en lijdelijk, zonder
haast, wiji 't toch gebeuren ging, dit jaar, ander jaar, eenmaal stellig — wachtte
zij den komst des rechten Jozefs af. En toen haar oom in Simon dien Jozef haar aan
te wijzen scheen, vond zij 't vanzelf sprekend. Zij verbaasde er zich niet over dat
Jozef altijd bij haar in het huis geweest was ; zij had er nooit over nagedacht of
hij van nabij of van verre moest komen. 't Ging niet van haar uit, 't kwam, zoo
't scheen van buiten, wijl een ander er den stoot toe gaf. En zij vroeg dien ander
geen rekenschap van zijn mandaat, noch bevreemdde 't haar dat inplaats van den
voorbeschikten jongeling een bedisselende Jacob wierf om haar ongevraagde hand.
Zij hield van Simon. Maar zij zag hem, noch zichzelf, noch hun verhouding
thans in een nieuw licht, wijl zij, als neef, reeds evenveel van hem hield en
evenzeer bereid was hem als zuster, als nichtje, te voegen en te dienen — indien hij
't maar aanvaarden wilde. Zij vond het veilig en vertrouwd om Simon te huwen,
dien zij immers als haar eigen broer kende. Het toch altijd gewaagde van den
stap, zelfs indien gedaan met den rechtste aller Jozefs, viel verrassend weg. Alles
kon zoo blijven, zij behoefde ook het huis niet te verlaten. — De genegenheden
van Berendje Vos vloeiden, in drie armen van eendere diepte vertakt : een voor
Diederikoome, een voor Simon, een voor Berendje zelf . . . . Die drie zouden nu
voorgoed op Stadzigt te samen loopen, in echtvereenigings genoeglijken plas. Oom
Diederik bleef er bij om de verantwoordelijkheid te dragen. En Simon zou in geen
geval ooit „leelijk" tegen haar kunnen doen wijl oom dat niet zou toelaten. Het
plan paste zoo volkomen in 't kader harer kalme levensverwachting alsof 't niet
een gewichtig en veelbeheerschend trouwplan ware geweest, maar eenvoudig een
schikking, die nogal voor de hand lag, waar iedereen genoegen mee zou nemen,
waar ook Simon zich naar voegen zou — omdat zij er immers alle drie profijt
van hadden.
— Och, als Simon nu maar ineens, goed en wel met hem getrouwd, een Berendje
van hem aan de tafel had zien zitten, met haar nette verstelwerk en haar vredige
breikous ; een Berendje, geliikmatig van humeur en ordelijk in haar huishouding
— dan was 't wel gegaan. Dan had hij hoogstwaarschijnlijk aangenaam met haar
geleefd, want Simon was tevreden van aard en Berendje bezat vele deugden. Al
had hij nooit aan haar gedacht als zijn meisje, hij mocht haar toch graag en hij zou
haar genoeg gemist hebben als zij, met een ander getrouwd, uit de keuken van Stadzigt verdwenen was. Och ja, 't was best gegaan en Simon had zich ook zeker niet zoo
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weerbarstig schrapgezet als zijn vader hem dat huwelijk niet zoo had opgedrongen.
Want Diederiks liver schoot over 't doel heen. Hij had, omdat 't moeilijk anders
kon, Berendje gepolst, hoewel hij de vademen harer wenschen wel beramen kon.
En toen hij Naar zedig zwijgen, zwijgend voor zich zelf op de juiste waarde schatte,
namelijk, precies zooals Berendje het had bedoeld, toen had hij — Simon voor
de zaak geplaatst.
— De jongen was opgestoven in een drift die terstond bedaard zou zijn als
zijn vader eenvoudig gezegd had : „welnou jongen, denk er dan es over." Maar dat
was het juist. Een vader stond daar en eischte, als een recht, de beschikking op
over het leven zijns zoons. Doch dat zag Diederik Spijkerboer volstrekt zó(5 niet
in. Hij vond wat hij vroeg heel gewoon. Hij had er zeif lang over nagedacht en
begreep daarom niet dat hij Simon overviel. Hij meende dat 't niet eens noodig
was, bedenktijd te geven. Als men iemand eenmaal den rechten weg gewezen heeft
— dan valt er toch immers niets meer te bedenken. Als hij zoo gaat komt hij goed
uit en anders verkeerd.. . . daar komt geen raadplegen of overleg bij te pas. Er
is voor alles een rechte en een slechte manier : om te zaaien en te bouwen en te
trouwen. En natuurlijk moest Simon trouwen op de lichtige wijze. Doch den grond
van die richtigheid moest hij maar vinden in de overtuiging zijns vaders — die
immers enkel om bestwil handelde.
Dat alles voelde de overrompelde jongen en 't dreef hem tot schichtige tegenweer. zijn vader joeg hem een pad op, en nog eer hij wist of 't hem aanstond
liep hij alweer terug. Hij vond het onschadelijke huismuschje, dat hem toch werkelijk
zoo goed verzorgde, ineens een onuitstaanbare rneid. Al hare eigenschappen werden
plotseling van een onduldbare hatelijkheid, alleen om 't gebruik dat zijn vader
van hun draagster maakte. Want Berendje was Berendje niet meer, zij veranderde,
zij viel weg. zij was zijn nichtje niet langer, zij was geen mensch meer, geen meisje
meer, zij werd een stom, kwaadaardig ding, dat zich geleend had om dwangmiddel
te wezen in eens onderdrukkers koude hand.
Hij antwoordde dat hij er niet over d acht. Dat hij trouwen zou met wie hij zelf
verkoos. Dat Beerntje een leelijk meissie en een dooie meelmuis was. Dat zijn
vader hem nit lang genoeg gekoejeneerd had, dat 't uit was, dat hij nog liever . . ..
Hij stond vlak voor zijn vader en dacht dat hij zou gaan stotteren en blozen als
hij ophield brutaal te wezen. Hij raasde, en omdat hij geen redenaar was viel hij
wel tien keer in herhaling, enkel om. aan 't woord te blijven. Hij probeerde hoe
langer hoe opstandiger te worden, en was bang dat hij van zijn gewaagde woede
te gauw den top zou bereiken en dan weer langs makheids helling omlaag moest
zakken. En besefte aldoor vaag waarom hij zoo te keer ging : omdat hij eigenlijk
veel meer dan die, immers ongerijmde, trouwerij met Beerntje ! — de opperste,
de eindoverwinning zijns vaders duchtte en zijn eigen levenslange nederlaag , zijn
bravigheid, zijn sulligheid voor elk ontdekt — nu hij nooit, nooit meer zou kunnen
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zeggen : „ik wil niet," alleen maar : „ik mag niet". Omdat hij nu dan toch
zonneklaar bewees hoe 'n best, gehoorzaam zoontje hij was en hoe gek zijn grootspraak dat hij maling had aan den ouwen heer — nu hij niet eens zijn eigen
vrijster had gekozen.
— En omdat hij later, na zijn razen en tieren, zich zoo verslagen voelde en
niemand anders had liep hij naar Berendje zelf om troost. Hij zeide dat 't hem
speet om haar — omdat ze wel een goeie meid was, al was ze dan niet mooi.
Maar ze moest toch begrijpen dat 't niet k On, dat 't niet best ând.... om zoo
maar kant en klaar van je vader 'n vrouw present te krijgen, als 'n taai-vrijster
met Sinterklaas ! Dat ze daarom haar hart er maar van aftrekken moest en even
goeie vrinden met hem blijven.
Nu antwoordde Berendje, stijfjes en preutsch en nogal eigengerechtig : dat het
*t ergste was voor Simon zelf — omdat dit niet weer terecht kwam, met zijn vader.
Hij moest om haar maar heelemaal niet denken, o he nee, dat zou ze niet willen.
Maar hij moest denken aan 't verdriet dat hij zijn vader dee. Zij gaf hem haar hand
en zei dat ze graag dezelfde voor hem wou blijven, maar hij moest op hair niet
rekenen als voorspraak bij oom, om 't weer bij te leggen, want dat zou toch niets
geven en oom wist ook zelf wel wat goed was en had alles louter om bestwil zoo
beschikt.
Zij sprak er verder niet over en bleef Simon zorgzaam en vriendelijk bejegenen
maar wat afgepast en uit . de hoogte, bleekjes gekrenkt, als de gedeukte deugd. Zij
zeide tot zichzelf dat zij Berendje Vos op zij moest zetten en enkel maar denken
aan 't verdriet van Diederikoome, zij probeerde inderdaad dit te doen, zij slaagde
daarin tamelijk, en gevoelde zich wel voldaan. Zij vond Simon recht ondeugend
en weerbarstig en meende dat voor hem het eindje de last wel zou dragen.
Maar in de zware atmosfeer die nu hangen ging over de hofstede Stadzigt bemerkte Berendje een ding niet zonder welgevallen : dat Diederikoome steviger dan
Simon in zijn schoenen stond. Dat hij vast en ten voile besloten was dat Simon
zijn nichtje zou vragen en dat de jongen niet vast en niet ten voile besloten was
het niet te doen. Zij zag den man, met zijn harden kop, langzaam, zeker, zijn
wil doordrijven en Simon langzaam, zeker, wijken. Totdat de jongen eindelijk
voelde dat de kracht van zijn pure negatie het eerst uitgeput raakte. Merkte dat hij
zou toegeven en 't verliezen ging. En bruusk den kogel door de kerk schoot.
Toen gebeurde het dat 't melig gezichtje van Berendje Vos nat werd van tranen
en dat Diederik Spijkerboer verstomde in bleeke drift. Want op een morgen zei
Simon met een sterke stem en zwakke knieen :
„Ik heb vaste verkeering. Met Toos, van Sien Veer."
Toos van Sien Veer was een jong ding dat door haar moeder ijselijk verwend
werd. Want die was een weduwe, van zessen klaar, en Toosje was niets dan een.
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poppetje met roode wangetjes en een krullebol. Vrouw Veer ging uit werken. Vrouw
Veer haalde de kar uit 't schuurtje, tastte haar waren op, trok den slaperigen
hond uit zijn hok, zette hem in 't twig en ging er op uit, in den mistigen morgen,
den polder in. Als ze 's middags thuis kwam met een leege kar en een moeden
hond deed ze 't huiswerk, waar ze Toosje te zwak voor achtte. De ochtenden
dat ze thuis bleef had ze al een halven dagtaak achter den rug als ze Toosje haar
kopje thee op bed bracht. Dan was der dochter eerste woord „fijn dat je vandaag
niet uit hoeft, moe !" zulks niet uit oorzaak van de rust die ze haar moeder, maar
die ze zichzelf gaarne gunde, want ze wist dat ze nu niet in den winkel zou behoeven te staan. Dat was natuurlijk onvermijdelijk als de weduwe den boer op
was, doch 't maakte Toosje moe, zenuwachtig en „eng van binnen," want ze kon
-nagenoeg niets alleen en kon met name nooit alleen lets vinden. ze had zoo'n
meikeverachtige manier om gonzend rond te tollen en zoo'n ingewortelde neiging
,om met haar neus te zoeken dat elke klant de gewenschte worst eer in 't oog kreeg
dan zij, die hem zelf aan den balk had moeten hangen, en de stukken Sunlight
al wel drie keer van de toonbank had kunnen kapen gedurende den tijd dat Toosjes
stem angstig gonsde „zeep, zeep, waar he 'k nou me zeep ?" en, heel achter in den
winkel, Toosjes radelooze vingertjes de ordelijke laden met garen, band en knoopen
,omkrabden. En 't was goed dat de menschen daar in de streek regelmatig borgden,
weliswaar, maar borgden in alle soliditeit en de hoogte van 't achterstallig bedrag
zelf precies onthielden. Want als de moeder thuiskwam en om. 't leitje had ge-vraagd zei ze verbaasd : „meid, hoe ken dat nou.... heb ie dan d'n heelen dag
niks verkocht ?" zó.:5 maagdelijk was 't blauw gebleven wijl Toosje strijk en
zet vergeten had den post te boeken.
— Toen Simon Spijkerboer haar ten huwelijk vroeg begonnen al Toosjes krullen
van hoogmoed te draaien en zij sprak den dringenden wensch uit dat moeder d'r
nou uit zou scheien met de kar en dien viezen hond verkoopen. Daar Wilde de
weduwe zich echter nog op beraden, want ze vertrouwde 't spul met boer Diederik
niet. Maar ze liet zich vinden om 't appeltje aan te snijden, 't appeltje voor den
4orst bewaard, en dat ter helfte voor Toosje in parties te deelen voor een matblauw dun jurkje, een mantel-in-de-modekleur, een vief hoedje en schoentjes-meth akken. Maar 't was gelukkig voor vrouw Veer dat ze voorloopig niet verder ging
yen zelf begreep dat ze nog flink en ree was, zoodat het voor haar „geen werk"
zou zijn om „met d'r duimen te gaan zitten draaien." Want Toos had er ook
terstond van gepraat om nou meteen dien naren winkel op te doeken, omdat moe
immers best mee in kon trekken, op de hofstee.
— zij waren kort verloofd, Simon en Toosje en zij trouwden zonder tegenstand.
Want Diederik Spijkerboer gaf zonder een woord te verspillen zijn toestemming,
Dat verheugde onnoozel Toosje grootelijks, maar 't deed beterbekende Berendje
beven, en Simon verplet staan, als over de grif gegeven gift eens tot vijand ver-
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bitterden, die immers 't wapen kan wezen zijner wraak ! En de zoon tastte niet
mis toen hij fel verweer zou hebben verkozen boven dit dreigend wijken. Want de
vader bezat scherper oogen dan noodig waren om Toos Veer te doorzien en zijn
wrok tegen den wederspannigen zoon was thans zoo groot dat hij toestemming
gaf tot diens ongeluk. „Loop jij maar tegen de lamp, met dat klungel," zei Diederik
Spijkerboer. „Ik ken je niet meer, en Beerntje kent je niet meer. En denk niet dat
je ooit op de hofstee zal zitten."
Hij zeide dat tegelijk tot Berendje : Simon bestond niet meer, voor hem niet
en voor haar niet. Zij huilde stilletjes, want dit vond zij veel te kras. Maar juist
om die reden stelde zij zichzelf gerust en zij weerhield de verschrikte tegenspraak
die haar nu toch wel op de lippen kwam. Want zij dacht : „Laat ik maar zoo wijs
zijn om nit niks te zeggen. Dit bliift ommers niet. 't Komt ommers later vanzelf
terecht. Als eerst oome zijn kwaadheid maar is bedaard. Oome kan Simon niet voorgoed verstooten, dat bestaat ommers niet. Oome komt daarop terug. Oome heeft
er zoo meteen spijt van. En Simon komt best wel op de hofstee. Wie zou der
anders later op moeten komme ? Hii is toch oome zijn eenige zoon. . . ."
Maar Diederik Spijkerboer wachtte niet totdat de tijd zijn toorn zou verkoelen Hij was nog zoo flink in 't werk dat geen jonge kerel tegen hem op
kon ; hij wist dit en 't was zijn trots. Hij schrikte voor den dag dat hij niet meer
zou boeren. En hij kon zijn plaats niet meer omloopen van toorn en droefheid
omdat hij dat alles weldra voor 't laatst zou zien. Maar hij stapte naar 't landelijk
kantoor van den notaris, 't groen hekje in, 't bloemhofje door, zoo rustig of hij
maar 's praten kwam, over een pachter of zoo, of over verwijderde familieaangelegenheden.
Hij kwam in de kamer, die eigenlijk maar een gewone gemoedelijke tuinkamer
was en kreeg een stoel. Daar zat hij, met zijn gezicht naar 't raam, zoo stil of
hij versteend was, en zooals bij iederen zittenden boer hingen zijn handen roerloos
tusschen zijn knieen. Maar hij had, bii ziin groet „dag meneer notaris" gezegd, inplaats van „dag meneer Hendrik". zooals anders, want ze waren samen jong geweest. Dat was de onvoorzichtigheid van een bedachtzame, de notaris merkte hieraan
dadelijk dat er iets ergs aan de hand was.
,,Meneer Hendrik," zei Diederik Spijkerboer nu, want hij had het gevoeld.
,,Meneer Hendrik, ik wou je es gesproken hebben." Maar hij begon met een
praatje van den dag, over eenden en kippen, want daar hield hij veel van. Hij
keek naar 't kierend groen tuinhekje, naar de kooi, waarin de notaris een eekhoorn
hield, een vreemd, exotisch beestje hier, in 't eikenboomloos polderland. Hij keek
naar de rechtstandige asters in 't perk en naar den lieven kleurenlust der leeuwenbekjes. Hij keek naar alles, behalve naar den notaris zijn gezicht.
„Waar wou je me over gesproken hebben, Diederik ?"
„Ik kom op 'n leeftijd, meneer Hendrik. Ik wil de hofstee van de hand doen.
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Ilc wil in 't dorp gaan wonen, met me nicht. En nou m.ot jij me daar es an 'n
mooi huissie hellepe."
De notaris schrikte, tenminste van datgene, 't welk aan de opdracht betreffende
't huisje voorafging. Hij zag den boer rustig tegenover zich zitten, en vroeg wat
zich nu afspeelde, achter zijn ondoorgrondelijk gezicht. Hij sprak gehouden en
wat dof, maar luid was zijn stem ook anders niet en zijn mond bleef vast. Zijn
hangende handen beefden niet. En zijn sombere oogen keken 't raam uit : naar 't
nabije verschiet van 't nette hekje, het luchtig danseresje met de kraaloogjes in
de kooi, dat waif de op de pluim van een bruinen staart. En hij herhaalde, onbewogen : „'k Wil Stadzigt verkoopen, meneer Hendrik. En nou wou 'k in de
Dorpsstraat komme."
— Doch plotseling sloegen Diederiks oogen terug, sloegen toornig terug van
al die placiditeit in 't tuintje, 't lichtzinnig dansend beestje, hier, op de klei ! de
dahlia's : die zijn nogal stijf en van veel gewicht, maar ze weten dat nederigheid
siert en staan daarom met een knak in den nek. — Zijn oogen sloegen, voor 't
eerst, tegen 't vriendelijk gezicht van notaris Hendrik aan. Want dat was een gemoedelijk man en hij had geantwoord : „Diederik, zou je daar nou Been spijt van
krij gen ?"
— 't Was toch gewoon dat een notaris, welken men haast een huffs-notaris zou
kunnen noemen, niet in dien zin, omdat hij huizen verkoopt, maar naar analogie
van huis-dokter — dat een goede, vriendelijke, schatrijke notaris, die de hofsteden
kent en haar boeren en pachters, en waarlijk niet meer op een verkooping hoeft
to vlassen, zooiets zeide. Stadzigt was al de plaats van grOOtvader Spijkerboer
geweest. En een man van pas vijftig jaar krijgt er allicht spijt van als hij 't opgeeft,
voordat hij versleten is en gaat zitten rentenieren. Notaris Hendrik repte toch niet
van zijn zoon. Waarom zocht Diederik Spijkerboer er dan wat achter ?
Maar hij liet zich niet gaan. Hij zei nog eens, even lakoniek : „'k Ga stil zitten
leven, meneer Hendrik. En nou mot jij me es in de Dorpsstraat 'n geschikt huissie
voor mijn en me nicht an de hand doen."
Dat kon de notaris gemakkelijk klaarspelen, want er kwam juist in 't dorp een aardige woning leeg, precies wat menschen als Diederik Spijkerboer en Berendje Vos
zochten — Simon kreeg zijn moederlijk erfdeel mee en huurde een boerderijtje,
een uur ver den polder in, waar ook Govert en Aagte woonden.
....En Stadzigt kwam in andere handen. ...

SOLDATENKAMER
DOOR

G. KAMPHUIS.

't Gebouw is oud — het schemert aan de ruiten,
De avond dwaalt er om met vreemd verdriet,
Wij spelen rond een tafel en ons lied
Zingt ijl en vergeefs tegen 't duister buiten.
Wij hadden gansch den langen dag geloopen
Naar verre einders, waar men torens ziet —
Nu dringt ons heimwee naar een licht gebied,
Een fluit speelt zachtjes d' avond voor ons open.
Wij denken aan ons lang verlaten huffs,
Moeder, bijna vergeten onder 't vloeken
Der kameraden — aan ons moeilijk zoeken
Naar een bijna verloren vaderhuis —
Toen heeft er een de lichten aangedaan —
Vermoeid en dwaas zagen w' elkander aan.

LIED VAN TWIJFEL
DOOR

IJGBERT JACOBS.

Ons hart, dat zoo zwaar en zoo moe is,
En niet langer zijn onrust kan dragen,
Maar nog aan den dood niet toe is
En hulpeloos rust blijft vragen....
En te weten, als eenmaal de dood komt,
Vergeefs weer te zullen verlangen
Naar het Leven, dat nooit uit den nood komt
Tusschen aarde en hemel te hangen....
Maar o, dat nooit wijkend vermoeden :
Zoo wij dieper en sterker beminden,
Dat een woord ons hart kon behoeden....
Maar dat iene woord is niet te vinden.

DE LITTERAIRE ARBEID VAN PROF. DR..
IS. VAN DIJK
DOOR

E. L. SMELIK.
Den litterairen arbeid van den veelzijdigen geleerde afzonderlijk te beschouwen
en daardoor onder de belangstelling van meerderen te brengen, aan wier aandacht
hij tot nogtoe ontging, is het doel van de hier volgende bladzijden. Is dit noodig ?
De tweede druk der „Gezamenlijke geschriften"') zegt toch genoeg ? Neen. Niet
uit te maken valt, wat de lezers in deze zes deelen, waarin ook de itteraire
verhandelingen voorkomen, hebben gezocht. Was het den thee oog van Dijk, of
den paedagoog, den historicus of den wijsgeer, den geheel- athouder of den
litterator ? Van Dijk zelf, overigens het tegendeel van een querulant, of zelfbeklager,
klaagt over gebrek aan belangstelling voor zijn litterair werk. De groote bladen
schijnen hem geboycot te hebben. 2) 1k vrees, dat mede daardoor, ook in minder
vijandige kringen, geringe kennis van en dus weinig waardeering voor deze toch
waarlijk rijke productie bestaat. Waar een theoloog als Dr. van Rhijn met split
moest constateeren, dat de litteraire voorkeur bij van Dijk in latere jaren de ontploofing der specifiek theologische interessen belemmerde, daar moge in litteraire
kringen met dankbaarheid bij dezen theologischen hoogleeraar, wiens geest zoozeer
behoefte had aan wisselbouw,3) de oogst worden binnengehaald, die uit den vruchtbaren bodem van zijn gemoed, is opgegroeid en gerijpt. Wat op den theologischen
akker als het goede graan verdringend onkruid wordt aangezien, vindt hier
ongetwijfeld als waardevol gewas waardeering.
Van Dijk is een Hollandsche Vinet. De charme, lenigheid van geest, fijne beschaving, gevoelige artisticiteit, rake formuleering, echt Christelijke waardeering,
zijn eigenschappen van beider werk. Men vindt voortdurend bij van Dijk citaten
van Vinet. Er is een zeer bewuste verwantschap, waar van Dijk op hoogen leeftijd
nog voor uitkomt. Als men hem vraagt, welke schrijvers op hem een vormenden
invloed gehad hebben, dan noemt hij met nadruk Vinet. En zijn raadgeving aan
jonge menschen luidt : „lees den heelen Vinet, en leef met hem eens een zeer
geruimen tijd. Voor uw innerlijk leven, voor de vorming van uw christelijk oordeel,
en voor de vorming van een zuiver letterkundigen smaak zult gij nets dan rijke
1) Gezamenlijke Geschriften van Dr. Is. v. Dijk, 2e dr. P. Noordhoff, Groningen. 6 deelen.
2) IV p. 111.
3) IV p. 211.
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w inst hebben." I) Elders vertelt hij met innig genoegen over den Franschman,
die Vinet niet meer wilde lezen: Als hijzelf nog eens een gedachte dacht, die de
moeite van het denken waard was, dan vond hij die gedachte altijd weer terug
bij Vinet
Deze invloed van Vinet is dus van artistieken aard. Als tweede factor in van
Dijks beschouwing zou ik willen noemen : het zich wijsgeerig bewust verzetten tegen
den albeheerschenden invloed der natuurwetenschappelijke methode, Deze worsteling vindt men in van Dijks theologische en wijsgeerige studien nog sterker. Maar
eenerzijds werd ze daar gevoed door wat de intultie zijner artistieke persoonlijkheid
eischte, anderzijds heeft de wijsgeerige bezinning deze rechten der intuitie ondersteund. Er is wisselwerking. Scherp had van Dijk den bedenkelijken invloed gespeurd
van het herleiden der verschijnselen tot algemeene wetten op het terrein der geesteswetenschappen, de z.g. natuurwetenschappelijke methode. Het eigene werd daarmede genegeerd. Wat de dingen gemeen hebben, was dan slechts van waarde, terwijl
het en in theologie en in historie en in litteratuur juist aankomt op het individueele,
eigene, bijzondere, „einmalige". Het opstellen van wetten (nomothetisch)
diende hier te wijken voor het indringende begrijpende beschrijven (idiografisch).
Aan grootstgemeene deelers heeft men op het terrein des geestes niets. Brengt
deze beschouwing een afkeer van elk positivisme mee, dus ook een afkeer van het
pogen om personen te beschouwen als producten van historie en omstandigheden,
toch is het juist van Dijk, die met zijn enorme kennis, zijn overzicht over de cultuurgeschiedenis, de lijnen aangeeft, die bepaalde schrijvers met het verleden
verbinden. Hier kom ik aan een zeer kenmerkend punt van van Dijk's critische
methode. Van Dijk acht het noodzakelijk iederen schrijver, iedere litteraire beweging
te verstaan vanuit den achtergrond hunner wereldbeschouwing. Wie dit verzuimt,
ontbreekt het aan wijsgeerig oordeel. Hij maakt zich ervan of met algemeenheden.
Het ontbreekt daarbij ook aan de liefde, die de teekenen der tijden tracht te verstaan. 't Is dus eigenlijk onchristelijk. Deze beschouwing staat zeker niet los van
Vinet, die eveneens verdedigd had, dat er een betrekking bestond tusschen litteratuur
en wijsbegeerte, dat men niet straffeloos een dezer beide veronachtzamen kon.
Zoo is er in van Dijks critiek niets van gemakkelijke geestigheid. Ze werkt in hooge
mate opvoedend, Ze heeft de gave om met korte bewoordingen het behandelde werk
in heldere saamvatting voor oogen te stellen ; het vreemdsoortige, bizarre wordt
begrijpelijk, althans aanvaardbaar ; het schijnbaar willekeurige krijgt een innerlijke
noodzakelijkheid ; het op 't eerste hooren volstrekt nieuwe wordt in fijne ontleding
herleid tot grondgedachten, die blijken in innig verband te staan met geestesstroomingen uit veel vroeger tijd. Hier voelt men 't duidelijkst de superioriteit van
van Dijk als criticus boven tallooze anderen : het vergelijkingsmateriaal, dat hem ten
1) p. VI 549.
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dienste staat is veel omvangrijker. Met voorbeeldige scherpzinnigheid herkent van.
Dijk het geestelijk type, herleidt verschillende formuleeringen tot hun overeenstemmenden inhoud, en plaatst zoo naast of achter elkander personen, die door landen
en eeuwen van elkander gescheiden waren. Met meer succes dan in de godsdiensthistorie kunnen hier „parallellen" worden opgesteld. Hij wont de innerlijke consequentie van het uitgangspunt, zonder op ruwe wijze met eigen gedachten het fijngesponnen web der gedachten van een auteur ontijdig te verscheuren. Met bijna
onbegrijpelijk geduld kan hij de gedachtewegen nagaan van een boek, waarbij een
ander zich nauwelijks de moeite zou geven om 't uit te lezen. Ilc denk zoo aan ziin
minutieuze behandeling van van Eeden's Johannes Viator, waar hij een belangrijke
wereldbeschouwing in uitgedrukt vond.1)
Van Dijk specialiseerde zijn aandacht zeer beslist op het belangrijke. Zijn zwakke
gezondheid bezorgde hem het medisch verbod, dat hij zijn gansche leven in de
avonduren niet mocht werken. Dan nog staat men versteld over de hoeveelheid
behandelde schrijvers, de intensiteit van de hun besteede aandacht. Wonderbaarlijk
zijn de tallooze citaten op elke bladzijde. Een zeer bijzonder geheugen en combinatievermogen maakten, dat men zeer bepaald op van Dijk kan toepassen het geestige
woord van la Bruyere over een auteur : „het is niet mogelijk te citeeren met meer
oorspronkelijkheid."2)
De meeste aandacht heeft, om tot de eigenlijke litteratuur te komen, van Dijk
geschonken, heel zijn leven door, aan Shakespeare. Daarna geloof ik Dante te
mogen noemen. Voorts Pascal, Goethe, Maeterlinck, Ibsen (Brand) ; George Elliot
is hem sympathiek. De N.-Gidsbeweging heeft hij met voorzichtige belangstelling
gevolgd. Het is niet mogelijk de resultaten van elk dezer studien hier mede te deelen.
Elk daarvan zou een minutieuze bespreking vorderen. Van Dijk schroomt niet,
zoo noodig tot in details of te dalen, ook al achtte hij 't een noodlottige dwaasheid, naar volledigheid te streven, volgens Prof. de Sopper. 3) Wie over een der
genoemde schrijvers wil studie maken, doet verstandig van Dijks voorlichting niet
te passeeren. Het boek over Brand, dat afzonderlijk verscheen, is vrij bekend geworden, en niemand, die Ibsen's werk seriets onderzoekt, zal het onbekend blijven.
Maar evenzeer van de minder bekend gebleven studies moet gezegd worden, dat
men ze niet zonder zichzelf schade te doen, kan overslaan. Wat van Dijk over Vinet
oordeelde, zeggen we over de studie van hemzelf : voor de vorming van een christelijk oordeel, en een zuiver letterkundigen smaak, zult ge niet dan rijke winst hebben.
1) Dr. G. Kalif Jr. durft hem in verband daarmee (en dat nog van zijn enghartig „liberaal"
standpunt) noemen : veel ruimer en kunstzinniger (een eenvoudig : ruim en kunszinnig was
waarschijnlijk te veel eer voor den „bevooroordeelde") dan Dr. v. Nes. Er moet ook bij,
dat v. D. „ethisch" was en ,,zeer gematigd" Zie : Frederik v. Eeden. Psychologie van den
Tachtiger p. 99, 101, 123, 169.
2)Men leze tot opvoeding en stichting van Dijks prachtige bladzijden over „citeeren",II p. 10-13.
3) Ik denk aan : „een kleine crux in Hamlet, IV p. 209.
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Door het geestelijk verkeer met zijn werken wordt de scherpzinnigheid geoefend,
de gevoeligheid ontwikkeld. Men leert door hem lezen met onderscheidingsvermogen;
men verleert het vlugge, oppervlakkige vliegen over de bladzijden. Van Dijk spreekt
met meewarigheid over de „moede cultuuroogen." Hij vergelijkt de litteraire veelvraten(„omnivoren") met de zeven magere koeien uit Farao's droom, Zij verslinden
de zeven vette koeien ; „dewelke in haren buik inkwamen, maar men merkte niet,
dat ze in haren buik ingekomen waren ; want haar aanzien was leelijk, gelijk als
in het begin."
Er loopt door Prof. van Dijk's litterairen arbeid een zeer duidelijke lijn ; al zijn
critieken concentreeren zich om een hoofdgedachte. Die hoofdgedachte is een persoonlijk verweer, een worsteling van de zedelijke persoonlijkheid om haar recht
en plaats, Neemt het zedelijke in geheel van Dijks gedachtenleven een groote plaats in,
op dit gebied doet de antithese, waartoe van Dijk genoopt wordt, en het bestredene en
den bestrijder bijzonder scherp uitkomen. Hier staat ethiek tegenover aesthetiek..
De eerste zuivere probleemstelling vindt men in een rectorale oratie van 1894.
Ze is daar nog sterk georienteerd naar de theologie. Vandaar dat de titel luidt :
„Aesthetische en ethische godsdienst." Een verhandeling van 1910 : „Wat heeft
men te verstaan onder een esthetische levensopvatting?" geeft de vragen meer practisch
brengt ze dichterbij. Er is Uri grondbeschouwing in beiden. Van Dijk beweegt zich
in zijn beschouwingen op dit punt geheel in het voetspoor van Gunning. Hij werkt
de door dezen met lapidaire kracht geponeerde beginselen uit en past ze toe in 't
concrete. De vaak duistere, in elk geval zware, gedrongen formuleeringen van den
diepzinnigen Gunning, met zijn majestueus proza-rhytme, worden hier in anderen
toonaard getransponeerd, en spreken zoo gemakkelijker aan.
Gunning heeft herhaaldelijk de „esthetische" levensrichting geteekend. Volgens
deze is de wereld een schoon geheel, een kosmos, waarvan onze geest een deel uitmaakt. Die geest is wel 't hoogste in deze wereld, maar hij is niets meer dan
deel van het geheel. Die geest heeft de waarneming van a1 het andere, neemt de
indrukken in zich op, reageert erop door ze te onderscheiden in „aangenaam of
onaangenaam", „schoon of leelijk." Het zedelijke heeft geen afzonderlijke taak ;
het is zelf een veredelde vorm van het natuurlijke. Doet de hoogere wereld, doen de
hoogere machten zich in zijn leven bemerken, dan weet hij er geen weg mee.
Loochenen kan hij die hoogere wereld niet. Dan zal hij op esthetische wijze die
hoogere wereld erkennen. Poetische nevelgestalten worden toegelaten. Ze mogen
echter nimmer dezelfde werkelijkheid voor zich eischen als de dingen rondom ons.
Ze mogen niet oordeelend of richtend ons leven tegemoettreden. De zonde wordt
ontkend, evenzeer de bekeering. Toch worden alle termen van ethische beteekenis
overgenomen en met esthetischen inhoud gevuld.
In de ethische levensrichting kent de mensch zichzelf niet slechts als deel, maar
als beer der natuur ; dit besef gaat niet met hoogmoed maar met ootmoed gepaard,
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omdat de mensch zich dan tevens als gevallene ziet. Deze vernedering is niet noodzakelijke beperktheid die door hooger ontwikkeling zou zijn weg te nemen, maar
een zonde, die verzoening en vernieuwing eischt. Zoo ook leert de mensch den
levenden God kennen, die zich barmhartig tot hem neigt. In geloof is dit slechts
aan te nemen ; en door dit geloof wordt de wereld overwonnen. De hoogere wereld
wordt erkend niet als dichterlijk ideaal, een nevelland, maar als de eenige waarachtige
realiteit. De tegenstellingen waren hier anders, niet schoon en onschoon, aangenaam
en onaangenaam, doch heilig en onheilig, goed en kwaad.1)
Van Dijk, naar zijn geheelen aanleg, minder speculatief, minder metaphysisch
dan Gunning, werkt ik zou willen zeggen den voorkant van Gunnings denkbeelden
verder uit.
Pantheisme is de samenvattende naam voor iedere monistische (eenheids)leer,
wanneer deze nog religieus getint wil zijn. Het denken begeert de eenheid, wil het
vele herleiden tot het eene zijn, als oorzaak vanontstaan, voortbestaan en vergaan.
Het gemoed heeft behoefte om, die eenheidsgrond te vereeren. Het eene kan echter
met geen naam genoemd worden, elke bepaling is ontkenning, (Spinoza) het is
onnoembaar, onkenbaar. Wij weten niet wat we vereeren, in dien verborgen wereldgrond. Wij zijn volslagen onwetenden, agnostici. Met alles voelen we ons verbonden
door een grootsch gemeenschapsgevoel. Of neen, de individueele persoonlijkheid
vervaagt in het geheel, is slechts een golfslag in den Oceaan. Daaruit komt zij op ;
legt zich erin tot rust 2)
Deze pantheistische denk- en gevoelswereld, zoo kort mogelijk hier geschetst,
heeft groote bekoring voor artistiek aangelegde naturen. Het conflict is eruit. De
tegenstellingen zijn opgeheven. Het leven verloopt als de natuur, vanzelf, spontaan
groeiend. Nergens is een klem of een rem, nergens een grens of gebod. Wordt hier
vroomheid gevonden, er is geen verschil tusschen gebed en schoonheidsontroering ;
God en Schoonheid vallen samen ; het gevoel benadert de onbekende godheid buiten
elk woord om, in stemmingszweven. „Nenn's Gluck I Herz ! Liebe ! Gott I — Ich
habe keinen Namen — Dafiir ! Gefilhl ist alles ; — Name ist Schall and Rauch
(Goethe).
Het gaat hier niet om een wijsgeerige of dogmatische bestrijding van 't pantheisme.
Daarom hier slechts van Dijks ethische reactie. 3) De pantheistische denkwijze
vergt het offer der menschelijke persoonlijkheid. Wij menschen worden dingen,
evenals de bergen, boomen en luchten. We zijn even schuldeloos als zij, met wie
wij zulk een alomvattende eenheid vormen. Nergens behoefte aan verzoening en
verlossing, omdat er geen schuldgevoel is. Het religieuze is hier niets anders dan het
1) vgl. IV p. 392 vv.
2) vgl. I p. 491 vv.
3) vgl. I p. 507 vv. en IV p. 398 vv.
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aesthetische, van Dijk zegt zoo bijzonder fijn, „soms met een hooger maar daarom
nog niet altijd gezonder blosje."Het eenheidsgevoel met God, soms tot mystieke extase
rich verheffend, is niet anders mogelijk dan door volledige miskenning van afstand en
kloof die ons van God scheiden. Er heerscht een ongestoord zalig besef van identiteit. Gunning zou hier zeker spreken van anticipatie, vooruitgrijpen van wat nog
niet bereikt mocht worden. De Bijbelsche religie leert ons zien de tegenstelling van
pool en tegenpool : zonde en genade. „Israels godsdienst leerde gehoorzaamheid,
niet contemplatie (beschouwing). In Jeruzalem klimt de mensch niet tot God op,
God daalt tot den mensch af. Het Oosten beteekent de religie van de vrome ziel,
Jeruzalem beteekent de godsdienst van den barmhartigen God." „'s Menschen
geestelijke pelgrimage, die hij volbrengen moet, staat gegriffeld op die bladzijde
van het N. Testament, waarop zulk een rembrandtiek licht valt, als verhaald wordt
van „eenige wijzen van het Oosten, die te Jeruzalem zijn aangekomen." Ook wij
moeten uit het verre Oosten van ons vroom zielsverlangen en onze mystieke vervoeringen komen te Jeruzalem om daar te aanbidden den levenden God."
De algemeene beschouwingen, waarover hier gesproken werd vinden een merkwaardige toepassing vooral in de uitvoerige studie over Maeterlinck, en van Dijk komt
herhaaldelijk terug op het boek van van Eeden, Johannes Viator, „een pantheIstisch
credo", „eens menschen pelgrimage naar de blinkende hoogten der mystieke contemplatie." Wat doet het er toe, dat de studie over Maeterlinck verschillende van de
nieuwste boeken van dezen auteur niet meer heeft kunnen behandelen1 ), men krijgt
hier den draad in handen, en van Dijk zorgt wel, dat zij u bijna niet meer ontglippen kan. Fijne artistieke gevoeligheid, critische opmerkingsgave, scherpzinnige
analyse, bovenal zuiver religieus aanvoelen en ernstig toetsen van den dieperen
achtergrond maken de bestudeering van deze studie tot een geestelijke genieting.
Maeterlincks mystiek, uit opstellen en drama's wordt het gedemonstreerd, staat
in nauwe verwantschap inzonderheid met Plotinus, om andere mystieke schrijvers
niet te noemen. Evenals in Johannes Viator geschiedt, gelijk trouwens bij alle
vroegere mystieken, stelt Maeterlinck den heilsweg voor als verdeeld in verschillende
stadien. Van Eeden spreekt van „stij gingen". Achter het bewegende stof- en tijdleven
(vie active), het animale leven, het leven van iederen dag, in de boeien van een ijzeren
determinatie geslagen, ligt het ware leven (vie interieure), het niet meer eindige,
niet meer bepaalde en beperkte, betrekkelijke en gedeelde, vele en gescheidene,
daar is de oceaan van het oneindige, daar zijn de groote schatkameren van het
onbewuste. Het is niet onder woorden te brengen, dit mysterie waarin het gij en
ik vervloeit.
Hier is zuiver agnosticisme in het „exprimer c'est diminuer," zuiver uitvloeisel
der mystiek in het wegwisschen van elke onderscheiding ; straks wordt, wat wij
1) Ze dateert van 1897.
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kwaad noemen, een gevolg van ons bier zijn, ons gehouden worden in de klem
van het betrekkelijke. Kwaad is niet, luidt de volgende conclusie.
Wanneer men de dingen zoo betrekkelijk zakelijk naast elkaar zet, dan verschraalt het geheel van het betoog zoo. Het is alles tastend gevonden, omzichtig
benaderd, zorgvuldig geformuleerd in van Dijks opstellen. Men voelt het leven,
groeien. Nergens wordt lets geforceerd, nooit is er een werken met etiquetten. En
toch, nu de grondgedachten zijn blootgelegd, nu achter de vermomming der
dramatische personen het gelaat is getoond en achter de beelden en vergelijkingen
de gedachtenwereld van Maeterlinck zelf ontdekt is, nu moet de Christen zell
het antwoord maar geven, van uit de diepe ervaringen zijner zedelijke persoonlijkheid,
bij het verhelderend weerlicht der bijbelsche openbaring.
Als tweede voorbeeld, mogelijk ons nog meer rakend beschrijf ik van Dijks houding
tegenover de beweging van '80. Herhaaldelijk heeft hij zich erover uitgelaten. „Wie
ook contemporaine verschijnselen binnen den kring van zijn beschouwing wil
trekken, loopt gevaar gevoeligheden gaande te maken, die in ons kleine lieve vader
land zoo onaangenaam kunnen zijn, omdat wij immers alien neven en nichten van
elkander zijn," besefte hij goed. Iic bedoel niet in de uiterst felle polemiek met
den heer Kloos over diens vertaling van de „Itnitatio Christi" van Thomas A Kempis2),
waarbij men het zeer zeldzame geval treft, dat van Dijk zijn tegenstander eenvoudig
vernietigt. Er is dunkt mij nets tusschen zijn betoog te krijgen. 1k zag ook nimmer
sterker staaltje van brutale domheid dan bij Kloos, die naar aanleiding van Prof. van
Dijks aanmerkingen zeventig verbeteringen in zijn vertaling aanbracht, behalve
tekstverwijzingen, en nog durfde schimpen op den „dollen, maar al heel slecht
mikkenden moordlust des professors."
Dit onaangename intermezzo uit 1910 heeft weinig te maken met zijn generale
oordeel over de beweging. Wel vraagt hij den bewonderaars van Kloos of of ze maar
gedwee en zwijgend naar binnen blijven werken, wat deze hun voor blieft te
zetten ; of er geen einde moet komen aan den absoluten Klooscultus ? Overigens
is van Dijk te serieus om een beweging te beoordeelen naar haar caricaturen. En
te eerlijk en nuchter om zich dwepende te laten meevoeren. Hij rekent ten voile
met Vinet's waarschuwing, dat de criticus moet laten varen de kleine en gemakkelijke kritiek der gebreken voor de groote en moeilijke kritiek der schoonheden.
Het ongelijk van sommige critici bestaat veel minder daarin, dat zij te sterk afkeuren, dan dat zij al te matig en schriel prijzen, kenmerk van een bekrompen
geest.
Daarom begint hij ook de N. Gidsers te waardeeren. Zij hebben den oorlog
verklaard aan alle cliché, die litteraire doodzonde. Ze hebben ons weer geleerd zuiver
1) III p. 414.
2) Zie IV p. 45 vv. en p. 97.
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waar te nemen en te gevoelen. Ze zijn geweest een reactie tegen de „grenzeloos
naieve, ongetemperd saaie, eigengerechtigde braafheid, die zelfbehaaglijk overeind
gaat staan om de lakens uit te deelen op 't gebied der letteren." Van Dijk kan geweldig tekeer gaan, evenals de N. Gidsers, tegen het „hollandsche intellectualisme"
van 't einde der vorige eeuw, dat de menschen zoo kort had gehouden, de zielen
zoo had neergetreden, van de menschen numrners gemaakt, armen van ziel, o zoo
bedreven in de kennis van stampers en meeldraden, maar zonder ooit een wezenlijke
bloem te hebben gezien." Het is een verdienste, de waarheid te hebben gezegd
en een aanslag te hebben gedaan op het „taaie leven der middelmatigheid." Men
moet niet dadelijk spreken van neurasthenie, of gekunsteldheid ; wat 't eerste
betreft : „het gebeuzel van sommigen over neurasthenie begint wonderwel te
gelijken op een handige wraakneming van ordinaire lieden, op al wat maar eenigszins uitsteekt." En wat aangaat de gekunsteldheid, is er bij Hooft en Breeroo
niet even vaak iets gekunstelds ? Men zal hier naar diepere oorzaken hebben te zoeken.
Zij trachten de twee levensvoorwaarden voor ware kunst weer helder en sterk en
relief te brengen : zuiver waarnemen en zuiver gevoel. Maar „op de grens van het
gebied waar hun deugden liggen, liggen ook hun gebreken. In hun waarneming
ligt het accent teveel op volledigheid. Al hebben ze ons oog geopend voor het kleurengamma der rijke natuur en ons oor voor den klank (the murmur of life) in de
schepping,l) toch zijn die beschrijvingen vaak te lang, te vermoeiend ; het wordt
een inventariseerende kunst, geen groote kunst, die onuitwischbaar in de ziel blijft
Leven. Ze prikkelt het artistiek vermogen in den mensch niet, ze doodt de werking
der verbeelding. Al tekeer valt het accent op het uitwendige, terwij1 bovendien
de kunstenaar onze aandacht meer richt op zijn vermogen om te beschrijven dan
op het geziene. In hun gevoel is er gevaar dat het persoonlijke, eigene, ontaardt
in het grillige en willekeurige. Daar ligt de bron van het precieuse en pretentieuse. Voor iedere eigen sensatie zoekt men eigen liefst nieuwe woorden en woordverbindingen. Vandaar dat „wilde en geweldige, dat overdadige en wulpsche en
onstuimige, dat enorme en gewild ongewone" in dien stiji. „Er is teveel preoccupatie
met zichzelven, te veel ongeduld, te veel drukke bemoefing en forsche inspanning
om zich te doen verstaan." Wel moest bij ons, als christenen, in elk geval het verzet
tegen cliche's in goede aarde vallen. Wij willen toch ook optreden tegen doode
vormen, en we dringen aan op eigen, innig zielsleven. Door ons geloof aan een
persoonlijken God kunnen we toch niet wandelen in „de ijdele wandeling" van het
conventioneele. Wij kennen toch het gevaar, om door 't gebruik van cliché's innerlijk
geschaad te worden. Maar hier bereiken wij de grens van onze ingenomenheid.
1) Van Dijk haalt hiervoor enkele fraaie voorbeelden aan III 438 vv. : ander de verschillende soarten geel wordt gevonden „het scherpe citroengeel, het vette okergeel, het bruine vlammengeel, het
sombere hooigeel, het dikblanke roomgeel, het droge stroogeel, het bleeke duizendgeel, het
groenige geel van najaarsbladen."
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De religieuze behoefte heeft zich bij deze menschen op de natuur geworpen, inplaats
van op den levenden God. Men vraagt teveel van het eindige. Er is de dronkenschap
van het overweldigend natuurgevoel, een bedwelming. Al het ethische is weg. 1) Hun
levens- en wereldbeschouwing is meest pantheistisch, soms met een Oosterschen
of neo-Platonischen inslag. Hier ligt wederom de aantrekkingskracht in, maar ook
al dat onbevredigende, dat in de oratie over „Aesthetische en ethische godsdienst"
reeds werd aangewezen.
Men zou kunnen voortgaan en nog spreken van de Dante- en Shakespeare
studien. De belangstelling voor den eerste is sterk historisch getint, gelijk uitkomt in de
omvangrijke studie der „Vita n(u)ova." Shakespeare, dien van Dijk ver boven Maeterlinck stelt, 2 ) leest hij vooral om de psychologie, en den stijl. Ibsen om de ethische
en religieuze worstelingen. 3) Telkens zet hij de vragen midden in 't leven, en al
vindt hij, dat de jeugd van thans niet tezeer onder problemen gebukt moet gaan,
de groote problemen worden door hem wel zeer goed aangevoeld en in al hun
scherpte gesteld. Trouwens de vraag zelf van de verhouding van den Christen tot
de litteraire kunst, in zijn meergenoemde rectorale oratie van de theoretische
zijde benaderd, vindt haar practische behandeling waar hij b.v, spreekt over de
verhouding van den Evangeliedienaar tot de nieuwere stroomingen in de litteratuur,
of voor studenten nog eens nader preciseert, wat men onder een esthetische
levensopvatting te verstaan heeft, en dit toelicht door een analyse van Teirlincks
roman : het ivoren aapje, waarin hij het pervers-aesthetische tot in zijn consequenties
geteekend ziet : geen band van huwelijk, vriendschap, niet met 't verleden. Kierkegaard gaat hier verder en toont behalve de verveling en leegte, ook de vertwijfeling
van 't consequent aesthetische.
Na over van Dijks litteraire critiek gesproken te hebben als voortreffelijke
proeve van christelijke beoordeeling, mag men niet nalaten een enkel woord aan
zijn arbeid te wijden, als proeve van voortreffelijk proza zelf. Er is een merkwaardige
vlotheid, zuiverheid, klaarheid in zijn stijl. Prof. de Sopper heeft in een gedachteniswoord naar aanleiding van 't verschijnen van van Dijk's „Socrates," afzonderlijki
aandacht aan zijn stijl geschonken. 4) De Sopper spreekt van een „onnavolgbaren,
eigen persoonlijken stijl, niet gezocht, toch niet gewoon of gemeenzaam. Hij bereikt
in zijn oprechtheid en voornamen eenvoud het effect, dat men met buitenissig1) Een overeenkomstig oordeel velt v. D. over Timmermans' Pallieter (VI p. 70) : „het natuurgevoel is mij te bruisend, te onstuimig in zijn uiting te overdadig." Er zijn veel fraaie bladzijden
in, maar als geheel is het oppervlakkig ; de natuur wordt weer bijna heidensch gezien.
2) Men leze de mooie vergelijking tusschen Hamlet en La Princesse Maleine IV p. 302 vv.
3) Over Dante : Dante's Vita nova ; over Shakespeare : Hamlet, Macbeth en de nieuwste crimineele psychologie, een kleine crux in Hamlet, De les van Shakespeare ; over Ibsen : Ibsen's
Brand, met nabetrachting.
4) Onze Eeuw. 1923 p. 47.
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heden tevergeefs najaagt. Hij paart aan beweeglijkheid en lenigheid een opvallende
zachtheid en trefzekerheid. Hij is dikwijls fijn geciseleerd, zelden precieus. Er is
bewogenheid in, geen starre kilheid en geen vlammende passie. Hij is eerder nuchter
dan zwoel. Hij verrast u telkens, maar maakt volstrekt niet den indruk van grillig
te zijn. Hij is tintelend zonder druk of aanstellerig te doen. Bloemrijk mag men hem
niet noemen. Wel treft hij ons bij herhaling door schoone beeldspraak en oorspronkelijke vergelijkingen."
De hoofdkenmerken zijn door den leerling van Prof. van Dijk hier wel voortreffelijk saamgevat. Ze zullen ieder onmiddellijk treffen bij 't lezen. Of neen ze
treffen niet. Want ze zijn zoo geheel niet opvallend. Ze treffen alleen inzoover ze
afsteken bij zooveel gekunsteld, gewrongen, verduitscht of verengelscht proza.
Charivarius zou hier niet veel stijldistels plukken. Het wil me voorkomen, dat een
aantal uitdrukkingen van Prof. van Dijk in intellectueele kringen tot staande termen
zijn geworden ; — ze drukken op gelukkige wijze geeste'ijke zaken uit, die te 11, ens
aan de orde komen. Van Dijk spreekt herhaaldelijk van „klimaat van gedachten,"
„temperatuur van gedachten," „op dezelfde toonhoogte," „in dezelfden sleutel
van denken en voelen", „tastende gedachten," „de toonladder van ons innerlijk
gevoel," „etiqetteerende menschen" (ontleend aan de Engelsche uitdrukking :
„labeling people"). Elders hoort men hem wijzen op 't gevaar, dat Christenen
„kwispelstaarten aan de deur der cultuur" ; hij kent menschen, die spreken „niet
van hart tot hart, maar van jas tot jas" ; ten opzichte van de qualificaties eener
overdreven N.-Gidsstijl is hij zeer vindingrijk, dan leest men van „taal- en stijlverworging", of „buikpijn-Hollandsch", ook constateert hij „taalstuipen". Hij beklaagt de beschrijvingsmaniakken om hun „opmerkzaamheidskramp". Zekere redenaars
ter andere zijde verwijt hij een „gemakkelijke virtuositeit in bovenarmsche en
luidklinkende uitspraken." Er is een „ongekend saaie braaf held, die zelfbehaagliik
overeind gaat staan." Heeft men wel eens bijgewoond, dat lieden „met den blos
der gezondheid op 't gelaat en met die eigenaardige Jigging der onderkin, die goed
verzorgde zelfvoldaanheid aanduidt, constateeren, dat er bij genieen altijd wat van
St. Anna onderloopt"? Welk een opeenhooping van humor
Met goeden grond kan men hier en daar spreken van taalvormende kracht. Overal
echter is aanwezig stijlgevoeligheid en stijlliefde. Volgens zijn eigen zeggerihebben
zijn moeder, de Bijbel en Shakespeare 't meest op zijn stijl ingewerkt. Shakespeare
bewondert hij uitsluitend om zijn stijl, en kan er niet van ophouden diens beeldenrijkdom te bewonderen, zijn kernachtigheid, juistheid, soberheid. Hij heeft een
afkeer van de „style prodigue le style ambitieux," de overladen stijl, en zoekt naar
kuischheid, discretie, onschuld in den stijl. Hij kan noch tegen het overspannene noch
tegen het platvloersche. Er moet een ingehouden kracht in den stijl sluimeren, zich
uitend in de „stille uitdrukkingen", waarin een auteur zichzelven verloochent. Er
nioet niet teveel gezegd worden. Een enkele regel met een suggestief beeld brengt
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hem meer in vervoering dan langademige correcte beschrijvingen. Hij bewondert
kortheid, kan een afgebeten, snerpende, maar karakteristieke uiting best verdragen,
al is zijn eigen humor meestentijds zeer mild. Humor, die zeldzame gave in Nederland,
ironie, die steeds tot misverstanden aanleiding gevende uitdrukkingsvorm in Nederland, ze zijn in hooge mate aan zijn stijl eigen, kenmerk tegelijk van uiterst gevoeligen
geestesaanleg. Licht te wonden naturen zijn meestal ironisch terwille van zelfbescherming. Uit zijn stijl benadert men hem, van wien Prof. de Sopper vertelt, dat hij
was „lichamelijk en geestelijk zeer fijn bewerktuigd, niet hoog doch van een zeer
bijzondere distinctie, die alle vulgariteit instinctmatig op een afstand houdt ; begaafd met een helderzienden blik om schijn en waar, het onechte in elken vorm
te onderkennen." „Hatelijkheid, bitterheid, ruwheid, wrangheid, het paste niet bij
zijn wezen. Hij was een opgewekte, levendige geest, die de grens tusschen speelschheid en frivoliteit fijn voelde."
Wanneer we de geesten mogen onderscheiden in twee groepen, zou ik die twee
willen noemen : productieve en reproductieve, creatieve en receptieve, scheppende
en verwerkende. Van Dijk is, evenmin als op de andere gebieden, waarop hij zich
bewoog, op litterair terrein een baanbrekend genie geweest. Toch is de kennismaking
met zijn persoon buitengewoon vruchtbaar, al heeft hij de wereld niet met nieuwe
scheppingen verrijkt. Hij is niet creatief.
Maar de scheppende geesten der menschheid hebben groote verwerkende geesten
noodig om verstaan te worden. Groote schrijvers hebben behoefte aan groote lezers.
Van Dijk is een van die groote receptieve geesten geweest, een groot lezer, wil men
het woord beslist hebben, dan aarzel ik niet te zeggen : hij was geniaal in het
lezen. Hij leert waardeeren, lief hebben ; hij leert luisteren en ontvankelijk zijn ;
hij leert in den voisten en besten zin des woords critisch zijn : omvattend zoowel
het hoogstellen als het afkeuren, beide na ernstige overweging en indringend onderzoek. Zijn critiek voldoet aan de omschrijving, die Matthew Arnold ervan gaf :
het is „een belangelooze poging om het beste, dat ter wereld wordt geweten en
gedacht te leeren kennen en te verbreiden." Past voor de allergrootsten onder de
menschen de qualificatie geniaal, voor menschen als van Dijk is de titel congeniaal.
De genialiteit heeft de congenialiteit noodig om begrepen te worden, gelijk de
congenialiteit om vervuld te worden zich naar de genialiteit uitstrekt.
Tenslotte : van Dijk heeft en als litterair criticus en als stylist recht op de belangstelling van ieder, die in de door hem behandelde schrijvers en litteraire stroomingen,
dieper wil doordringen. In bijzondere mate verdient hij de aandacht van elke Christelijke litteraire beweging, wier mentor en instigator hij nog altijd zijn kan. Veel
van wat in zijn jaren belangrijk was, verdween al naar den achtergrond. Tallooze
nieuwe, hem onbekende verschijnselen kwamen op. Trouwens hij beperkte zichzelf
vrijwillig, ongedwongen, sterk. Hij leert echter de methode van litteratuurbeschouwing.
Hij leert de houding, waarin men tegen de litteraire kunst moet en kan staan. Hij
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leert ons rustig, bezonnen leven. Hij went de gedachten aan klare formuleering.
Is het bij de meeste gevoelige menschen zoo, dat hun gevoeligheid verloopt in vage
onbestemdheid, „vale nevel" zou v. D. zeggen, de omtrekken blijven bij dezen
uiterst gevoeligen geleerde helder. Komen de verstandelijk begaafden spoedig tot
kleurlooze dorheid van begrippenconstructies en leven vernietigende analyse, hier
houdt het steeds werkende gevoel de begrippen warm, de deelen blijven in levenden
samenhang. Men zou hier kunnen spreken van beredeneerd gevoel, een ideale
ontvankelijkheid voor het kunstwerk, het litteraire kunstwerk in 't bijzonder. Met
den sterk ethischen inslag van zijn critiek is van Dijk eigenlijk reeds jaren to voren
de reactie geweest, die ook op het eigen gebied der letterkunde zich openbaren
zou tegen naturalisme, individualisme, en aestheticisme, in het werk van een Just
Havelaar, meer nog in dat van Dirk Coster. Slechts is van Dijk veel positiever, consequenter, helderder en, volgens mijn smaak, zuiverder van stijl dan deze veelbewonderde critici.
En toch, niet slechts het handhaven der ethische, zedelijke persoonlijkheid, veel
meer nog zijn positieve, religieuze houding, die teederheid aan scherpte, fijnheid
aan beslistheid paart, die terughoudend, maar volkomen echt, ernstig maar niet
zwaar op de hand, eerbiedig maar niet agnostisch is, — stelt van Dijk op een
hoogte in ons Christelijk litteraire leven, die enkelen hebben nagestreefd, zeer
weinigen bereikt. Hij staat er meestentijds eenzaam.

IN MEMORIAM MATRIS
DOOR

IDO KEEKSTRA.

Een treurwilg staat op mijn moeders graf
en zingt van de rust die God haar gaf.
Moeder, ik weet dat gij verder zijt,
dan mijn verste gedachte reikt.
Maar iets is gebleven dat nooit vergaat
Uw naam, die in mijn hart geschreven staat.
Daar is nog een band, die mij aan U bindt
Moeder, ik weet het, ik ben nog uw kind.
Soms als het avond is, vraag ik zacht
aan God, of ik ook sterven mag.
Dan zal ik zingend naar den hemel gaan.
Mijn moeder zal bij den ingang staan,

IETS OVER HET WERK VAN
WILLEM DE MERODE
DOOR

WILMA.

Het werk van een kunstenaar naderen, beteekent het naderen tot een menschenziel, die zich voor het naakte oog van de wereld heeft opengezongen in rhythme
van klanken en lijnen en kleuren, omdat hij niet anders kon dan geven van uit
zijn kostbaren overvioed.
En daarom is, voor degenen die trachten naderbij te komen, omdat zij weten en
begrijpen kunnen, eerbied de groote eisch.
Een van de voornaamste uitingen van den eerbied is dunkt mij, deze : dat men
den kunstenaar alleen gaat ontmoeten, en niet in zijn onmiddellijk gevolg een drom
van andere kunstenaars medebrengt, om hem daar midden in te plaatsen.
Zoo krijgt men hemzelf nooit en nimmer te zien.
Men gaat alleen, om rustig en aandachtig te kunnen schouwen of luisteren.
En dan is het misschien goed eerst te hooren naar wat Professor Roland Hoist
in zijn boek over Kunst zegt, van de twee vleugels, die den kunstenaar tot hooger
vrijheid voeren. Ze hebben veel-gesmade namen : methode en traditie.
Prof. Roland Hoist zegt dan : „Het is a! zwaar genoeg zich die twee vleugels aan
te binden, het is nog oneindig zwaarder ze te leeren hanteeren. Wie ze versmaadt,
bewijst alleen, dat hij, wat hem scheidt van de groote kunst van vroeger tijden, dat
is te zeggen, zijn nietige uitzonderlijkheid, dat hij deze belangrijker acht, dan wat
hem aan het groot-menschelijke in de kunst van vroeger tijdperken bindt."
En dan vertelt hij van den vergeten kloosterschilder, die zeven eeuwen geleden
het Christusbeeld in het kerkje te Montoire schilderde en in zijn edelen arbeid de
vondsten samenvatte van tallooze kunstenaars voor hem.
„zijn geest, sterk en vast, was hierdoor reeds verheven en steunde op een berg
van traditie. Hoeveel lichter vie! het hem, vanaf die verheven erkenning tot het
waarlijk verhevene te stijgen."
En zoo zou men kunnen concludeeren, dat het de diepe bewondering is, die de
kracht geeft deze beide zware vleugels aan te binden en ze te hanteeren ook.
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Trouwens men kan zich geen waarachtig kunstenaar denken, die niet van diep
bewonderen weet.
Bewondering onderstelt ootmoed.
En ootmoed is een van de diepste eigenschappen van den waarachtigen kunstenaar.
Deze sterke, ootmoedige bewondering moet een van de beweegkrachten geweest
zijn in het dichterschap van Willem de Merode, toen het leven hem zoo wonderlijk
aanraakte, dat de vonk oversprong en het in hemzelf begon te zingen.
Toen sloeg hij de vensters van zijn woning wijd open en luisterde zielsverblij d
naar het zingen der anderen, tot de blijdschap in hem groeide tot een berg van
heerlijkheid, en hijzelf naar buiten trad en al sterker en schooner zijn antwoord
begon te geven, als een vogel, die de kracht van zijn vleugels weet en de ruimte zoekt.
Nu zingt hij in de ruimte ; en alles wat daarin leeft en zich beweegt heeft hij
hartstochtelijk lief ; er bestaat voor hem geen klein of groot, geen edel of gering.
Hij zingt van „de bleeke en diepe gouden herfstpracht" van de dahlia's en den
smartelijk-gewapenden distel, van den avond en den morgen, van bloeiende jeugd
en schoone gezichten, van pijn, en levensnood, van verlangen, van martelende
krankheid, van dood en zonde en berouw. Van een vlokje haar :
„Het is zoo weinig, een zij-ig pluis.
Een gouden lichtje, reé te verzweven......
De stilte is luid in 't holle huis,
Waar is uw leven, uw jong leven ?"
Hij zingt van den San Pietro, waar „De kaarsen viammen boven Petrus' graf,
Een welig bed van buigende narcissen " van den heilige van Assisi, van de
schoone Bijbelfiguren, van Christus en het geheim van ons leven, dat in Hem bij
God verborgen ligt.
Hij zingt in sonnetten en kwatrijnen, hij is de hartstochtelijke minnaar van het
leven, maar dieper dan alles, wat hem in vreugde of pijn beroert, en hooger dan
zijn hoogst-gedragen jubel, is, . . . . God.
En daarom, laat hem zingen, zoo hartstochtelijk als hij wil, hij is, dunkt mij de
merkwaardigste van onze Christendichters in zijn diep-godsdienstig leven, dat zich
toch altijd blijft bewegen tusschen dit begin en dit einde . . . . God.
Ilc zeg met opzet godsdienstig en niet religieus. Er is een groot onderscheid tusschen
deze beide begrippen, een onderscheid dat juist in de kunst dikwijls wordt verdoezeld. Klaar en beknopt wordt dit verschil besproken in een brochure van H. A.
Funke „De jonge man als godsdienstige persoonlijkheid 1)," waaruit ik alleen aanhaal, dat het in de religie altijd gaat om het toekennen van waarden en daarin naar
de vraag om het hoogste goed, dat wat het leven vol maakt, bevredigt.
En daar de wereld dit verlangen nooit bevredigt, wordt dit verlangen de bron
Uitgave Practisch Christendom onder Redactie van Ds. H. Th. Obbink en Dr. J. F. Beerens.
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der religie. Bij religie ontbreekt dus alle bepaaldheid van object ; en zoo zou het
kunnen gebeuren dat een religieus mensch toch een God-loos mensch is.
Maar ook staat het vast, dat religiositeit de voorwaarde is om tot een godsdienstig
mensch uit te groeien, een die God... . God laat zijn, een, die God laat handelen,
die dus van aanbidding en overgave weet. En dit nu is een van de kenmerken van
de Merode's poezie, dat ze opwelt uit dit diep godsdienstige in zijn wezen, waardoor hij is de krachtigste van de weinige godsdienstige dichters van onzen tijd naast
de vele sterk-religieus-voelenden. God is voor hem de achtergrond, de bodem, het
einde, de Schepper, de Verlosser, uit wien alles komt, tot wien alles keert, de Aanbiddelijke .... .... En hij staat daarin zoo sterk, dat hij eigenlijk tamelijk allein
staat ; en het is een feit, dat de in-dit-opzicht-alleenstaande al klinkt het wonderlijk,
juist daarom dikwijls niet klaar wordt gezien.
Daarom wil ik in hoofdzaak de aandacht vestigen op dit diep-godsdienstige in
zijn poezie.
Trouwens het ligt niet op mijn weg om verzen te gaan ontleden.
Dat kan zijn nut hebben, zooals het nuttig kan zijn bloemen te ontleden ; maar
bet gevaarlijke van dit werk is, dat men in de vreugde over winst van begrijpen,
die men meent te hebben gemaakt, het allerkostbaarste verliezen kan, de eigenlijke,
onveranderlijke, onsterfelijke schoonheid, het wezen zelf, dat wat het vers tot een
gedicht en de bloem tot een levende vreugde maakt.
Wat is een ontlede bloem ! Wat is een uit elkaar gerafeld vers ! Met al het samenbindend vermogen waarover een mensch beschikt, kan hij het niet meer tot vorige
schoonheid, tot leven roepen.
Er is iets gebroken.
Ilc begin met het luisteren naar het prachtige slot van St. Franciscus op bladz.
21 van „De donkere Bloei".
Dan sprak hij : Gaaft Gij niet voor mij
Uw leven ? droefheids mijmerij
En Uw jong open lief gezicht,
En noest verstand en harde plicht,
En liet U pletteren, een zwaar
Gekorreld gouden korenaar ?
0 al de wondren der natuur
Verbleeken voor Uw wonden puur !
Zijt Gij niet als een bloemke zoet
Ontloken in mijn mul gemoed ?
Slaakt Ge niet als een nachtegaal
In duistre ziel uw zoete taal ?
Gevangen visch zijt Ge in het net
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Van mijn beminnen uitgezet.
Gij zijt de wind, die uit mijn hof
Wegblaast 't verstikkend zondestof.
Gij zijt de lenigende regen,
Gij zijt de zon, de sterke held
Die avontuur voert langs de wegen
En schrikkelijk ten oorlog snelt.
En toen hij even had gezwegen,
Stamelde hij ; Gij zijt de Veege,
Die levend onzen dood verzelt.
Is het niet alsof men dien zwaren, prachtigen klim naar boven, meemaakt, eerst
met groote, dappere schreden, dan haastig-hijgend van geestdrift maar met al korter
stap, en eindelijk boven, stamelend en struikelend en knielend voor het wonder van
de Lief de van den Gekruisigde.
In deze schoone regelen ligt alles besloten, wat uitgesponnen ligt in tallooze
andere schoone gedichten, waarvan ik uit „de Overgave" het eerste aanhaal, de
„Dialogue mystique":
Komt ge zoo laat tot mij ? de dauw
Der nacht dampt uit uw donkre kleeren.
Wilt ge den jammer van dit uur vermeeren,
Dat bitter is van wroeging en berouw ?
„Ik ben om u den woesten weg gegaan,
Door wildernis en doornige valleien,
Ik hoorde u, hopeloos, om deernis schreden . . . . . .
Laat ge mij voor gesloten deuren staan ?"
'k Vermoedde uw komen door den nacht,
En vrees de marteling van uw vergeven,
Want ik kan t dch niet naar uw liefde leven,
Wat staat gij voor mijn woon en klaagt zoo zacht ?
„Laat ge mij wreed ter deure staan ?
Kunnen mijn handen u niet teeder heelen ?
Mag ik den weedom van uw haat niet deelen ?
Maakt dan mijn liefde uw kwaad niet ongedaan ?"
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lk riep u niet. a heb mijn hart
Verboden aan uw hooge heil te denken,
Want al begeeren, w At gij mij kunt schenken,
Moet ik verliezen, en geeft dubble smart.
„En als ik alien hoon vergeet ?"
Ga ik u nieuwe krenkingen bereiden.
„Wilt ge dan, dat wij van elkander scheiden ?
Wilt ge dan scheiden ? en gij noemt mij wreed ?"
Ach, Heer, ik weet niet, wat ik wil.
Mijn hart heeft liefde en alle hoop verloren.
„Open uw deur .... ik min u als te voren,
Open uw deur.... ik maak u goed en stil !"
Maar ik ben arm ! „Ben ik niet rijk ?
Heb ik geen brood en wijn voor vele malen ?
Uw hoofd aan mijne borst, zal ik verhalen
Van al mijn schatten en mijn heerlijk koninkrijk."
„Ik ben om u zoo verren weg gegaan ...."
Zoo kom dan in mijn woning rusten,
Ilc bied de hijgingen van al mijn lusten.
En mijn berouw...... „en ik neem alles aan".
Men voelt het : de Merode kent het leven met zijn angsten, en zonden en
berouw, zijn twijfel en moeite om tot waarachtige overgave te komen ; men leert het
in zijn verloren zonen, zooals hij ze teekent in „Gestalten en Stemmingen"
bldz. 24, en in „De Overgave" bladzijde 12, en in „De donkere Bloei", op bladz.
57 en 58.
Van bijzondere schoonheid zijn de Avondmaalsverzen in „Het Kostbaar Bloed"
op bladz. 56-60, waarvan ik alleen „Nabetrachting" aanhaal :
De stuggen hebt Gij mild gemaakt.
Maar o, de lieflijkheid der zachten
Die is zoo zuiver als de vachten
Van lam'ren door de zon geblaakt.
De schuwen werden niet verschrikt.
En die als bloemen naar U smachten,
Hebt Gij, als regen in de nachten,
Met groote druppelen verkwikt.
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Hier zijt Ge als wonderboom gegroeid,
En daar als telg aan dorre stronken.
Aan velen hebt Gij blad geschonken,
Bij enklen zijt Ge als roos ontbloeid.
Maar alien, die Uw doodsangst dronken,
Zijt Ge als nieuw leven ingevloeid.
Ilc zou kunnen voortgaan, maar er is te veel om op te noemen. 1k wijs enkel nog.
op een paar van zijn schoone Kwatrijnen :
Toen strektet Gij uw handen uit,
En naamt mij, als een vrouw de luit,
Die zij met zachte hand betokkelt
Mijn ziel brak open in geluid.
En :
Hem zijt Gij brood, die honger leed ;
Hem drank, dien dorst versmachten deed.
Die naakt door werelds doornen wringen,
Bedekt Gij met Uw blinkend kleed.
Is het niet altijd de worstelende ziel . . • . en, God, de eenige, groote werkelijkheid„
de Schepper en zijn schepsel, de Verlosser en de zondaar, de Vader en het kind ? !
Maar de angstige klacht is wel sours zoo zwaar, dat zijn ziel is als een speeltuig,
• • • • • • • • • opgehangen,
$t
Voor al 't wereldsche rumoeren
Voel ik iedren kreet verlangen
Door mijn tee re snaren roeren.
• • • • •

Als een vlaag van Uw genade
Niet mijn arme hart doorbeefde
Hoe zou ik dit leven dragen ?
1k verwenschte dat ik leefde.
Zooals ook zwaar van ontroering zijn de twee eerste gedichten in „Donkere Bloei"
Te vroeg bloeiende perzik :
Het voorjaar kwam zoo vroeg
Met zon en luwe winden,
Dat ik in een verblinde
Verrukking bloemen droeg
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0, de eerste morgen, dat
Mijn bloei zich openbaarde
In de verdorde gaarde,
Hebt Gij mij liefgehad.
Toen, voor mijn weligheid
Waarvan de twijgen rillen,
Hebt Gij mij gekastijd,
En mij omhuifd met stille.
Huiven van sneeuw, en dauw
Die stierde tot kristallen ;
Nu sta ik star en grauw
Tusschen den bloei van alien.
en : De blinde Vogel :
Met oogen uitgestoken,
Met vleugels afgesneen,
0 God, tot U alleen
Is mijn geluid ontloken.
leder koope de bundels van de Merode en leze voor zichzelf. Zijn lied blijft doorklinken in de ziel van den aandachtigen luisteraar.
Ilc zou ook nog kunnen noemen zijn verzen over groote Bijbelsche figuren ;
Jerobeam 's vrouw, Jeremia, David spelend voor Saoul, zijn liederen over de groote
feesten, waarvan ik een paar strofen aanhaal uit : De Herders :
Rondom hen werd de wereld wit.
God strooit Zijn englen neer als rij m
En aarzlend nam hun hart bezit
Van 't simpele geheim :
Der eeuwen zwellende ongeduld,
Ging plotseling to bloeien aan.
God heeft Zijn heerlijkheid very uld
En is als Kind ontstaan.
Maar ten slotte nog iets over den vorm van de Merode's verzen.
Hij zingt op alle wijzen, op de wijze, die bij de woorden past ; en omdat zijn liederen heel het kleurige leven verld.anken, zingt hij op zoo verschillende wijs. Soms
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in hartstochtelijke, kleur- en klankmuziek, in rhythme, dat op lichte voeten gaat,
en rhythme, dat zich zwaar en langzaam voortbeweegt. Soms is de keus van zijn
woorden zoo weelderig als de kleuren in een Oostersch kleed ; een ander maal is hij
zoo simpel, zoo karig bijna in zijn woorden, alsof hij bang was, dat het woord aan
de ziel zou schaden ; zooals b.v. in het visioen van de moeder van den verloren
zoon in „De donkere Bloei" bladz. 56.
Zij zit en wacht en staart in 't vuur,
En ziet haar zoon al komen,
Zij weet den dag en voelt het uur.
En — heeft hem aangenomen.
Nog is 't geen tijd voor rouw en re's,
Eerst moet de honger nijpen.
Als wroeging wordt zijn eenge spijs,
Zal hij den reisstaf grijpen.
Haar hopen volgt hem schre8-voor-schree.
Als hij komt aangeslopen,
Glimlacht zij over zonde en wee
En doet haar armen open.
Wonderlijk mooi is ook het bewegen van die sterk-aangehouden „ee", als een
lange, teedere vioolstreek in „Avond" van „Gestalten en Stemmingen" bladz. 66.
Lief, de regen is geweken,
En de wilde winden zijn voorbijgegaan
Uit de bleeke westerstreken
Zweeft de streeling van den avond aan.
En de onmeetlijk veege heemlen bleeken.
Nergens is een ster verrezen,
Maar de glansen van de zon en van de maan
zijn tot deze milde en bedeesde
Glimlach in elkaér vergaan,
Om de wonden van de wereld to genezen.
En uw oogen hebben de bevreesde
Vragen van mijn oogen, schuw en heet, verstaan,
En uw lippen hebben de ongeneesbre
Zonden teeder van mij weggedaan,
In uw liefde ben ik nieuw verrezen.
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Lief, de vreezen zijn geweken,
En de wilde winden zijn voorbijgegaan,
Uit de bleeke westerstreken
Zweeft de streeling van den avond aan.
En de onmeetlijk veege heemlen bleeken.
Of de donkere beroering die de ui-klank wekt in „Berouw", bladz. 56 van
„Het Kostbaar Bloed".
In den schemer het angstige luistren
Naar den wind, die waait om de huizen.
Van de wilgen stuiven de pluizen,
Wit in den regen van 't duister.
Ver weg het bedwelmend bruisen
Van de zee : haar vage geluiden
Eentonig, versmelt met het ruischen
Van het bloed, zoo warm en duister.
In het duisteren en het ruischen
Een buigend mensch, arm en donker . . . . . .
Op een heuvel stonden drie kruisen,
Gij leedt daar, ik weende er onder.
1k eindig met zijn overschoone „Sledevaart" prachtig van rhytme :
Dit is het laatst geluk geweest,
Dat u en mij op aard verbindt ;
Een sledevaart door sneeuw en wind
En dit geluk gedenk ik 't meest.
Er was geen leven en geen tijd,
Onder een hemel van ivoor
Gleden wij stil de stilte door
Der smettelooze oneindigheid.
Peilde onze diepe veiligheid
Aan 't twig 't gelui der zuivre klok ?
Opeens doorvoer 't mij met een schok :
Dit is des Heeren heiligheid.
Want, roerloos boven en benee,
Stond 't ijle licht, dat schrikt noch blinds,
En 'k werd zoo rustig, of 'k weer kind,
Op moeders schoot den slaap ingleé.
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Wij spraken weinig en verstrooid.
Geluid drong tot geluk niet door,
De wereld ging voor mij teloor,
Maar uw gelaat vergeet ik nooit.
't Was, of Gods niet to naken gloed,
Die helder oplaait in uw ziel,
Door blinkend prisma tot mij viel,
Met al de warmte van uw bloed.
Even voor dit juweelen Licht,
Heeft duizels donker mij bedekt,
Toen heeft uw lach mij opgewekt,
En 'k zag uw glanzend aardsch gedicht.
Uw handen hielden strak den toom,
En temperden den gullen draf.
De fijne sneeuw woei op en af.
De droom vergleed in andre droom.
Dit is het laatst geluk geweest,
Dat u en mij op aard verbindt,
Een sledevaart door sneeuw en wind
En dit geluk gedenk ik 't meest.

Of p een, laat me eindigen met een klein onuitgegeven gedicht, dat eenmaal gehoord, blijft doorklinken omdat het de vertolking is van de eerbiedige liefde, waarmede wij, de dichter en de luisteraar, knielen voor het wonder van de openbaring
der Goddelijke liefde :
Hoe zwoegt Gij door den nacht ?
Hebt Gij het pad verloren ?
Uw schoenen en Uw yacht,
Verscheurden sneeuw en doren,
Gij knakt onder uw dracht,
Wie zal uw vallen schoren ?
Hoe zwoegt Gij door den nacht ?
„Moest dan het lam verloren
Niet worden thuisgebracht ?"

BOEKBESPREKING.

De Nederlanden, gezien door de oogen eener Engelsche, door Marjorie Bowen.
Twee deelen. D. A. Daamen's Uitgevers-Mij. 's Gravenhage.
Dit werk is een soort compendium van Nederlandsche plaatsbeschrijving en het is goed, dat
een uitvoerig register de weg wijst aan wie geen lust heeft het werk achter elkaar uit te lezen.
Een massa belangwekkends en wetenswaardigs is hier bijeengebracht, al is de band die dit alles
bijeenhoudt wel heel los, zooals dat in een encyclopedie of museum nu eenmaal het geval is.
Ik moet bekennen het 2 delen dikke werk, niet geheel gelezen te hebben en ik betwijfel of het
velen lukken zal lang aaneen er in te lezen. Maar de winter is lang en wie graag zo'n beetje
snuffelt en over alles wat mee wil praten, die kan z'n wintermaanden vullen. Ik geloof wel,
dat de uitgever de lezers van z'n „bibliotheek" een dienst heeft gedaan met de uitgave van dit
werk.
Toch valt het boek tegen. De „oogen der Engelsche" hebben meer in de boeken gekeken dan
naar het moois van onze steden.
Als steekproef heb ik de provincie Zeeland en de stad Leiden gekozen, twee mij wat vertrouwde onderwerpen. Als ik de Zeeuwsche Mijmeringen van Ritter leg naast de opmerkingen
van Marjorie Bowen, wat wordt dan dit hoofdstuk over Zeeland armoedig, al valt er ook veel
„uit te leren".
Een paar voorbeelden uit het overzichteliker stukje over Leiden moge mijn teleurstelling wat
nader toelichten.
Na een korte, pittige inleiding komt de schrijfster aan de Universiteit en wordt de levensloop
van een kleine 20 beroemde professoren uit 16de en 17e eeuw behandeld, om te eindigen met
Boerhaave. Dat er na Boerhaave ook nog wel eens wat gebeurd is aan de Leidse Universiteit
is de moeite van het vermelden niet waard. De historieschrijfster heeft de mens verdrongen.
Daarna is de beurt aan Rembrandt. Als ik een paar regels uit de geschiedenis en karakteristiek
van Rembrandt overschrijf, zal voldoende blijken, dat ze aan Rembrandt volkomen vreemd is.
Een enkele uitlating heb ik onderstreept
,,Zijn somber, fantastisch en geweldig genie schijnt iets geheel eigens te zijn; zijn technische
bekwaamheid in al zijn verschillende stijlen is onovertroffen en onovertrefbaar. Zijn etsen, ongeveer vier honderd in aantal, zijn ongeevenaard.
Hoewel veel van zijn werk overpopulair is geworden, blijft hij toch in de eerste plaats de
schilder, niet voor Jan en Alleman, maar voor andere schilders.
Daar staan geen leugens in, maar 't zegt nog minder dan Baedeker, die nog wel ronduit
zou durven beweren, dat R. heus zichzelf is. De schrijfster schijnt nog-een ogenblik getwijfeld
te hebben of soms dit „somber, fantastisch en geweldig genie" kopieerde of ewig leerling bleef.
Na Rembrandt komt Elsevier, daarna Jantje van Leiden, Jan van der Does. Daarna nog weer
een stapje terug : Lucas van Leiden.
Over Lucas van Leiden schrijft zij een paar goede bladzijden, maar men vraagt zich of of dit

436

BOEKBESPREKING

wel „iets geheel eigens" is, als het beroemde altaarstuk van deze schilder in de Lakenhal een
bladzij verder haar niets dan een ironiese opmerking ontlokt.
Tot slot beschrijft ze Leiden als stad ; als beschrijving volkomen mislukt, zo geheel als ze
ten onder gaat in de opsomming van de „merkwaardigheden" der stad. Een katalogus — een Baedekersgeest vaart door de hele beschrijving. Holland is een museum van oude gebouwen, historiese
herinneringen, stapelplaats van moose dingen, waarvan ze echter als Cook's toeristen de tijd voor
bewondering niet heeft en die daarom van de buitenkant worden beschreven. De herinneringen
worden uit dikke boeken aangevuld, onder bibliotheekstof begraven. Zo nu en dan komt een
anecdote, zelfs een enkele m,aal een historiese novelle het eentonig relaas verlevendigen.
Ondanks teleurstelling en een oordeel, dat slechts op de indruk van een 100-tal bladzijden
der ruim 400 afgaat, durf ik aanschaffing van het boek wel aanraden ; als men maar van te
voren gewaarschuwd is, valt het nog wel weer mee, want Marjorie Bowen is toch ook weer
niet iedereen. Dikwijls weet ze te boeien en haar histories verhaal weet soms een aardige achtergrond te geven aan bekende dingen.
v. H.

Als een bes in haar hofje, door Alie Smeding. De Waelburg. Blaricum 1927.
Binnen niet al te lange tijd hopen we van een onzer medewerkers een enigszins uitvoerige
studie te plaatsen over Alie Smeding en haar werk, waarom we 't nu bij een korte aankondiging
laten. We volstaan dus met te konstateren, dat het als het andere werk van deze schrijfster,
een verhaal is van onbevredigd liefdeverlangen. Ditmaal weer in de Enkhuizer sfeer en gelukkig
zonder het ruw realisme, dat in De Zondaar zo veel ergernis verwekte. Het heeft wel al de goede
kwaliteiten van haar werk.
v. H.

Uit zingende diepten, door J. Timmermans. Firma L. J. Veerman, Heusden 1927.
In de 4e jaargang p. 478 heb ik de publikatie van de bundel Scherven van de heer Timmermans
gekarakteriseerd als een dwaze vergissing. Een oordeel dat weinig aan duidelijkheid overliet,
maar verder niet gedokumenteerd werd en onbarmhartig kan schijnen en de dichter zelf blijkens
een schrijven tot heftige verontwaardiging bracht.
We ontvangen wel eens meer een bone brief van schrijvers of uitgevers en het is pijnlik
om te ervaren, hoe weinig men dikwijls begrijpt, waarom, wij onze krachten geven aan ons tijdschrift, altijd maar weer die nimmer eindigende reeks boeken lezen en herlezen om, dan voorzichtig tastend ons waarderingsoordeel te geven zo zuiver mogelik, zonder te vervallen in een
plichtmatig journalistiek geschrijf of ons op te sluiten binnen de enge grenzen van een kliek en
de eenzijdigheid van een leuze.
Wij zouden ons die moeite niet geven, als er voor ons geen blijdschap school in het vinden
van schoonheid en het tonen er van. Wij schrijven niet om, ergenissen te luchten. Wij staan
zeker niet gereed om mensen uit eigen kring in een hoek te duwen, om Christelike dichters en
romanschrijvers de moed te benemen. Wij zijn de eersten om echte, ook al is het maar de
aarzelende kunst van de beginner, blij te ontvangen, maar als iets zich aandient als kunst, terwijl
het er niets mee te maken heeft, kunnen we ons oordeel niet in een goedmoedige recensie
verstoppen. Onze boekbeoordeling mag zijn gebreken hebben, ze is niet karakterloos. Niet alle
werk lokt diepe, uitvoerige bespreking uit, niet alle werk vraagt een gelijke waardeaanduiding,
maar schuilevinkje spelen doen we nooit. En al is alle oordeel vertroebeld, en zijn wij de eersten
om aan te nemen, dat we kunnen mistasten, we aanvaarden niet twijfel aan de eerlikheid van onze
bedoelingen, wij schrijven niet uit vooringenomenheid of boos opzet.
Wat deze tweede bundel van de heer Timmermans aangaat, het spijt me, dat mijn oordeel niet
gunstiger kan zijn dan de vorige keer. Ik geloof wel aan de goede bedoelingen van de auteur,
maar uit goede bedoelingen wordt geen kunst geboren. Er is geen enkel gedicht, geen couplet
dat meer is dan rijmwerk, het op rijm, zetten van goede, ernstige lessen en vrome overdenkingen. Ik lees mijn stichtelike lektuur liever in gewoon, helder proza, maar het kan zijn, dat
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het voor sommige mensen aangenamer is ze in versvorm te lezen. Maar dan is er toch altijd
nog het gevaar, dat sommige argeloze zielen ook nog menen, dat ze kunst onder ogen hebben,
dat ze hiermee het rijk der schoonheid binnengaan. En dat is een jammerlike misleiding van hun
smack. Deze poezie roept de geest van Cornelis Paradijs wakker.
Ik neem maar dadelik het eerste complet van het eerste gedicht :
Ach, waarom moet ik steeds
Verzuchten zooveel leeds,
Terwijl ik liefst zou zingen,
Vrij van beslommeringen
Van bloemdoorstikt tapijt
Der velden, die zoo wijd
Uitzonnen in de luchten
Vol reine Meigenugten
Mijn eerste indruk ,00k al beinvloed door de tietel S nik (die me aan Piet Paaltjens deed denken),
was, dat dit gedicht een parodie wilde zijn, of een bespotting van eigen gevoel. Doorlezende
merkte ik dat dit in ernst als gewone poezie bedoeld wordt, om in de kast te plaatsen naast Gorter
en Verweij, naast Gossaert en de Merode.
Mijn Kerstboom wekt herinneringen aan Hieronymus van Alphen :
Zou ik niet dien Heiland eeren,
Wie is trouwer toch dan Hij ?
Niets kan meer mijn heilstaat deren
'k Ben voor eeuwig vrij ! ......
Zwijg maar Satan, zwijg maar wereld,
Zwijg, mijn Heiland weet het wel,
Hoe de zonde in mij perelt ...... 1)
't Is voor U verloren spel.
Wat dunkt U van deze rhetoriese bombast :
0, nooit genoeg geprezen kruis,
0 Standaard van het Vorstenhuis l)
De Kerk der Eerstgeborenen,
Hoe straalt er van Uw dorre hout
Een hemelkoerslicht, tot behoud
Der buiten u verlorenen
Ook hebt U zeker al gemerkt, dat de heer Timmermans erg veel met stippeltjes werkt.
Over de klank en het ritme van deze verzen zal ik maar zo min mogelik zeggen. De armoede
van de dichter springt daar zo duidelik in het oog. Een regel als de 3de van pag. 19 :
„Is voor zijner jongeren oog" is niet een uitzondering, maar geen bladzij of de toonloze lettergrepen botsen op een afschuwelike wijze over en tegen elkander en ze maken het geheel zo
rammelend, dat wie er naar luisteren moet, z'n vingers in de oren stopt.
Ik ben uitvoeriger geweest dan het bundeltje verdiende. Het ware mogelik geweest door het
naar voren halen van grote dwaasheden U nog meer van het belachelik gerijmel te overtuigen,
maar over het algemeen was de stof van te ernstige aard om dit te doen. Men kan gedichten
over de Christelike feestdagen, over Gemeenschap der heiligen, enz. niet gemakkelik in hun
belachelikheid tonen, zonder het gevaar te loopen, ook de heiligheid der onderwerpen zelf te
smetten. Bovendien de dichter verdient ook beter ; uit alles blijkt, dat het geen hoogmoedige
schrijverswaan is die hem drijft, maar een uit gebrek aan zelfkritiek geboren lust om anderen
te stichten.
1)

Cursivering van mij. v. H.
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Als hij heel eenvoudig wordt en alle ijdele, grote woorden terugdringt, dan klinkt zelfs wel Bens
even de ontroering echt door en komt hij dicht bij de sfeer van sommige van de beste
huiselike gedichtjes uit de school van Tollens en Beets. Zo b.v. op blz. 26-27 Dood kindje.
v. H.

De bruid van het Glommendal, door Jacob B. Bull. Vertaling van Wilma.
Uitg. Maatschappij Holland, Amsterdam. (z.j.)
Jacob Bull is een modern man met een konservatieve geest. Vernieuwer van de uit de dagen
der romantiek stammende boerennovelle, is hij de reaktie op het modern individualisme. Technies
vooraan, geestelik en moreel trruggrijpende naar de wortelen van het Noorse volksbestaan :
de eeuwig zich gelijkblijvende boer.
Al heeft hij nog wel meer geschreven dan boerenvertellingen, toch is hij door deze het meest
bekend geworden. Een van de omvangrijkste novellen heet De bruid van het Glommendal
(Glomdall's bruden).

Het zijn sterke mensen die hij ons tekent, geen veelpraters , mensen die in daden spreken.
'Het zijn ook wel sympatieke mensen, niet alleen de winnende jongelui, maar ook de norse,
heerszuchtige Ola Eriksen van de Glomhof. En er is een grimmige humor in de wijze, waarop
de partijen elkaar dwarszitten. Zo dikwijls als we moderne Noorse verhalen lezen, beseffen we
wat een schat een yolk toch heeft in een schone traditie. De oude Noorse sage leeft in kompositie
en dialoog nog in veel verhalen van deze tijd voort en het karakter der Noorse boeren schijnt
in de eeuwen weinig veranderd en nog altijd kent een Noorse vrouw weinig aarzeling, waar ze
voor eigen rechten opkomt.
Bij het lezen merken we niet met een vertaling te doen te hebben, zo goed is door Wilma
v. H.
het verhaal in ons taaleigen overgebracht.

Claghen, door Joost van Keppel. Uitgeversmaatschappij Holland, Amsterdam
1927,
Het uiterlik van dit met veel zorg uitgegeven boekje wekt de verwachting van een kostbare
inhoud. Als we de bladzijden een voor een onze hand laten ontglijden, dan is elk blad een
juweeltje van drukkunst : mooie vierkante bladen Hollands De Charro met Grotius letter en
initialen in rood van S. H. de Roos, op de persen van de bekende firma Leiter-Nijpels te Maastricht gedrukt.
De dichter van deze Claghen heeft enkele van zijn kostbaarste gedachten willen bergen in deze
kostbare schrijn.
Maar hij is een modern mens en het beste in hem lijdt onder de tweespalt van onze tijd,
die hem zijn levensvreugde heeft verstoord en zijn woord tweezijdig maakt.
Hij kan in verukking naar de schone hemel staren :
„Men noemde Venezia de stad der schoone Verbeelding. Uw hemel is de schoone verbeelding
van elke stad."
Maar het leven heeft hem niets meer te bieden :
„Slechts eenzaamheid is goed en kwaal en lijden."
in de taal is het warme ritme en de plechtige gedragenheid met de klankvolle rijmen van
innig mystiek proza der middeleeuwen :
„Wij lijden koorts, o bitter medicijn, komt Gij het zoele bloed van hitte zuiv'ren ? Wij lijden
als Uw kracht ons komt doorhuiv'ren. Och God, wij leven nimmer zonder pijn, of wij U dienen
of verwerpen, tot onder 't glooien van de groene terpen, wij rusten . . . ., God, zal dat een rusten
Zijn ?"
Maar er is ook het meest moderne beeld : „Het is of het kwaad een chemische verbinding
heeft aangegaan met mijn bloed."
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Soms zelfs staat er een storend woord, waar een opzettelike onverschilligheid doorklinkt, die
ons even bij zo'n aandachtig boek doet opkijken om te staren naar het pijnlik gelaat van de
schrij ver.
„Waarom laat Gij mij niet sterven ? Wat nut doet dit onbenullig Leven ?"
Het is een bonte rij : klacht, aanbidding en verlangen zijn de gedachten, die we 't meest
ontmoeten. En het meeste wettigt de kostbare aanvat, want in het m,eeste spreekt een echt
v. H.
kunstenaar.

Maurits Sabbe's, De filosoof van 't Sashuis, door T. Schuyt. Uitgave van
C. A. J. van Dishoeck, Bussum 1927.
Dit aardige, kleine boekje is een studie over de humor en de karaktertekening in Sabbe's
Filosoof. Wie rustig deze studie dooi leest, komponeert als het ware het verhaal mee. En al
is het goed eerst een verhaal als dit in argeloosheid te genieten, het verder doordringen in kompositie en tekening zal veel van het genotene nog eens doen naproeven en accentueren.
We plaatsten indertijd, van de heer Schuyt een ontleding van Haspels' De medeplichtige en
gelijk of ongeveer gelijk met deze recensie, publiceren wij in ons tijdschrift een opstel over Een
Mei van Vroomheid. Als onze lezers deze twee studies zullen gewaardeerd hebben, schaffen ze
v. H.
zich „De filosoof" ook aan.

Blijspelen van Ludvig Holberg. Uit het Deensch vertaald en van aanteekeningen
voorzien door B. A. Meuleman. Deel II en III. H. Prakke, Nijmegen 1926 en 1927.
In Opw. Wegen 5e jaarg. Afl. I sprak ik naar aanleiding van de verschijning van het le deel
over de nog altijd frisse kunst van Holberg en wees er op, hoe deze zich op het Noorse en Deense
toneel had weten te handhaven. Natuurlik zouden niet alle stukken in onze tijd nog kunnen
worden opgevoerd. Daarvoor zijn ze ook te veel aan tijd en milieu gebonden. Jeppe op den berg
uit de eerste bundel is wel het meest daarvoor geschikt en zou ook op ons toneel zeker sukses
niet missen.
Dat wil niet zeggen, dat de vertaler met het geven van de andere spelen overbodig werk
deed. Voor een lezer valt er genoeg te genieten.
De vertaler heeft uitstekend werk geleverd en de aantekeningen, beknopt gehouden, geven
v. H.
voldoende opheldering en getuigen van een volkomen op de hoogte zijn.

Levensmei, door Magda Foppe. P. N. van Kampen en noon, Amsterdam.
Dit boek bedoelt te geven het verhaal van twee jonge mensen, die mekaar vinden en nu
met volle teugen hun geluk genieten. Maar het is een mislukking geworden. De vreugde breekt
zich hier niet uitbundig baan, maar ligt bedwongen onder de ban van v661 pretentieusheid. Dat
aanstellerige zit door 't hele boek heen. De madelieven wachten, slapend op de zonnekus, en de
twee gelieven spreken in hun gebed God met Je aan. Hoe kornt zulk een onmogelik verhaal
toch in vredesnaam, in het fonds van Van Kampen verzeild ?
J. H.

Ballingen, door Annie Salomons. Van Holkema en Warendorf's Uitgevers-Mij,
Amsterdam 1927.
Onder de titel „Ballingen" heeft Annie Salomons een vijftal Indiese verhalen in een bundeltje
bij mekaar gebracht. Het is zo een mooi werkje geworden. knap geschreven en aangenaam, leesbaar.
Van dit boekje heeft dr. P. H. Ritter in het „Utrechtsch Dagblad" een buitengewoon goede
bespreking gegeven. Ik wil uit zijn kritiek even twee punten naar voren brengen.
Ritter wijst o.a. op het technies-knappe van Annie Salomons' schrijfkunst. Zó groot is deze
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verzorgdheid, dat men „zijn bewondering (voor deze schrijfster) moet overwinnen om van haar
te kunnen houden." Haar werk is soms „bij het hinderlijke of gaaf."
Ikzelf heb daar niet zozeer last van. Ik onderga deze volkomenheid niet zozeer als een wrevel
maar als een bewondering. Wanneer ik zie, hoe Annie Salomons, soms met 'n enkel zinnetje air
soms ook met vele bladzijden van verhaal op verhaal de juiste stemming weet te wekken (want
haar kunst is toch vooral stemmingskunst), dan heb ik het gevoel alsof ik even 'n oog mag
slaan in de werkplaats van deze schrijfster, en al geldt m'n bewondering dan misschien meer de
kunstnijverheid, dan de kunst, bewondering is het toch, en een rechtmatige bewondering.
Maar ondervindt de argeloze lezer dat wel zo ? Wordt die zich wel bewust van deze wrevel
of deze bewondering ? En spreekt, bij dr. Ritter als bij mij, hier niet te veel de kunstkritikus ?
„Ballinger" noemt Annie Salomons de koloniserende Nederlanders, waar ze over schrijft,
mensen die van hun eigen land en beschaving zijn losgeslagen. Reeds verspreidt zich het gerucht, dat deze schrijfster Indie is gaan haten. Is dat wel zo ? Nee, zegt Ritter : „Annie
Salomons heeft, van nature, een voelhoren voor het tragische. Indien het lot haar naar Groenland gestuurd had, dan zou zij om de eenzaamheid der Poolbewoners zijn bekommerd geweest,ware zij naar Parijs gedetacheerd, dan had zij ons de leege kern getoond der schitterende werelschheid van de metropolis."
Ik geloof, dat Ritter hier gelijk heeft. Annie Salomons erkent ook wel opbouwende machten
in dit tropenbestaan. Ze mogen dan wel nauw met het verleden, d.i. met het moederland
verband houden, maar ze bestaan toch, oprecht geloof en oprechte liefde. Maar ze komen in
dit boek niet tot hun recht. Het kinderlike kerstgeloof aan 't slot van 't eerste verhaal kan het
geheel niet uit de tragiese sfeer bevrijden, en het optimistiese slot van de laatste schets doet
niet overtuigend aan.
Dit alles wijst er wel op, dat de tragiese sfeer de voorliefde van deze schrijfster heeft. Ze heeft,
met de woorden weer van dr. Ritter, „niet op Indie gesmaald, maar het leed geteekend van den
in de tropen psychisch verbannen mede-mensch."
Dat ik hier mijn bespreking met die van dr. Ritter verbindt, heeft een bijbedoeling. Ik maak
van de gelegenheid gebruik, om op het verdienstelike werk van deze kritikus even de aandacht
te vestigen. Z'n „letterkundige kroniek," die slechts zelden in het Zaterdagavondblad van zijn
J. H.
krant ontbreekt, is meestal zeer instructief.

Sariti, door M. v. d. Hilst. Uitg. E. J. Bosch, Amsterdam.
Een verhaal schrijven om een vooropgezette stelling te bewijzen of er de waarheid van te toonea
is altijd gevaarlijk. De heer v. d. Hilst heeft het ondanks dat toch geprobeerd. En de recensent
leest zijn boek dus, om zoo te zeggen : terwijI hij z'n hart vasthoudt.
Om de waarheid te zeggen : het valt niet tegen.
Sariti is een meisje, een Indisch, — duidelijker : Javaansch — meisje „uit den kraton" d.w.z. van
de hofhouding van 'n sultan-met-zeer-weinig-gezag. Zij heeft te Bandoeng en Batavia een tamelijk
westersche opvoeding gehad en is dus met de Europeesche beschaving meer dan vertrouwd geraakt.
Echter ze is en bligt een Javaansche. Het „hof" van den ouden Sultan met zijn schijn van zelfstandigheid intrigeert tegen het Nederlandsche bestuur, Sariti komt er zeer toevallig achter,
dat een, der vertrouwelingen des sultans — tevens klerk aan 't regeeringsbureau — een poging
zal doers om den resident te vermoorden als deze op 'n inspectie tocht gaat naar dat deel van
zijn gebied waar de sultan een opstand uitgelokt heeft. Natuurlijk waarschuwt het meisje de
autoriteiten die voor haar verpersoonlijkt zijn in den figuur van een controleur voor wien ze
heimelijk liefde gevoelt. Deze controleur heeft genegenheid voor Sariti opgevat toen hij hoorde
dat ze — als inlandsche — zou worden uitgehuwelijkt aan Djojo, een liedellijk sujet, tevens
de belager van den resident. Als nu Sariti hem voor dien aanslag waarschuwen komt is hij getroffen
door het waagstuk dat 't meisje om hem ondernomen heeft en bekent hij haar zijn liefde. Die.
op gelijke wijze door Sariti beantwoord wordt.
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De aanslag mislukt, de sultan zit in de klem, moet bekennen dat hij in de taken de hand
gehad heeft en wordt verbannen.
VOOr dien is hij er achter gekomen dat Sariti hem verraden heeft. Zijn woede kent geen
grenzen. Het meisje wordt vergiftigd. Als de controleur — reeds op zijn hoede — dat verneem,t, laat hij haar uit den kraton weghalen. De genezing zou echter niet gelukt zijn zoo een
der leiders van den opstand, die als gewonde verpleegd wordt, zijn hulp niet geboden had.
Het tegengif verstrekt hij om, zich op den sultan te wreken.
Als Sariti hersteld is trouwt zij met Fred, den controleur.
Hoewel deze ervoor gewaarschuwd is een inlandsche tot vrouw te kiezen aarzelt hij niet. De
eerste jaren zijn zeer gelukkig doch het blijkt al spoedig, dat de Oostersche en Westersche psyche
van vrouw en man te diepgaande verschillen bezitten. Zelfs de geboorte van een zoontje is niet
in staat de groeiende verwijdering tegen te houden.
Dan komt, eerst de echtgenoot en daarna Sariti in aanraking met een Zendeling en zijn vrouw.
Eerst Sariti wordt bekend gernaakt met het Christendom. zij vindt haar rust en vrede en laat
zich en haar kind doopen. Eindelijk wordt ook haar man, inmiddels employe van een suikerfabriek, geloovige. Dat is de geschiedenis.
De schrijver heeft het geschreven om te betoogen dat Oostersch en Westersch zeer ver van
elkaar staan. Dat zelfs liefde niet vermag de klove te dempen. Maar dat alleen het gemeenschappelijk Christendom in staat is een brug te vormen.
Het moet gezegd worden dat het verhaal niet veel geleden heeft onder de tendenz.
Er zijn stellig bedenkingen tegen het boekje. Toevalligheden zijn er niet weinige. En van onwaarschijnlijkheden is de geschiedenis niet geheel vrij. Jammer is ook dat schrijver het noodig
vond de indruk van Indie voor de lezers te moeten versterken door het o.i. geheel ongemotiveerde gebruik van maleische woorden. Die dan cursief gedrukt zijn en achter in het boek „vertaald". De suggereering der Indische atmosfeer laat verder wel een en ander te wenschen over.
Echter mogen we zeggen, per slot, dat „Sariti, het meisje uit den kraton" een aangenaam en
P. H. M.
leesbaar verhaal is.

Pan, door Agnes Maas-v. d. Moer. Uitg. C. Morks Czn., Dordrecht.
Een pervers verhaal. De geschiedenis van een zeer wuft levend schilder en zijn ervaringen
met eenige vrouwen en meisjes. Het sujet leeft wanneer hij vrouwen het hoofd op hol brengen
kan. Hij houdt er een atelier op de heide op na, lijdt aan chronisch geldgebrek en versmade liefde.
„Beminnen" is zijn lust en leven. Kwesties van eergevoel en moraal drukken hem niet en
staan niet in den weg aan zijn minderwaardige ongeremde begeerten.
De schrijfster sympatiseert met haar held. Als hij den dood vindt door den kogel uit het
geweer van den man wiens vrouw hij verleidde, teekent zij dat als een soort marteldood. De lezer
is blij dat de wereld van dat wilde beest verlost is en het verhaal een einde vindt.
Elke beschrijving der figuren, der situaties, der natuur is er op uit lagere instincten te wekken.
P. H. M.
Het boek mag gerust als buitengewoon laagstaand gekarakteriseerd worden.

De Zoeker, door Mien Labberton. Uitg. J. Ploegsma, Zeist.
Het is jammer, dat de schrijfster, die in vorige publicaties zoo op ongemanireerde wijze de
dingen zeggen kon, in dit boekje met korte meditaties heel vaak zoo gewild literair doet.
Ook in het werkje De Zoeker staan zeer zeker fijne opmerkingen, maar het is te opzettelijk.
Te veel manier. Te opgesmukt en daardoor wat valsch-klinkend of en toe. Het stukje „De Jeugd
achter Christus" mist daardoor realiteit. En als men „Vergeef ons . . . . " leest is de conclusie
P. H. M.
weder onafwijsbaar dat deze levenshouding niet echt, niet beleefd is. Jammer !

De Roode Lantaarn, door Charles van Iersel. Uitg. „De Gulden Ster" A'dam.
De heer van Iersel heeft een hoogst eigenaardig boek geschreven, dat mij bij lezing verveelde
en kriegel maakte. Gelukkig ontving ik van den heer Cohen (Boekhandel Leidschestr. A'dam.)
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een uitnoodiging tot bijwoning van de lezing die de schrijver over zijn boek gaf. Deze lezing
verklaarde een en ander en dat was ook wel noodig. Het laat niets aan onduidelijkheid te wenschen over. De heer van Iersel had goed gedaan deze uiteenzetting in haar geheel als „inleiding"
in z'n boek op te nemen. Hij had een ieder die z'n werk per geluk of per ongeluk onder oogen
krijgt een ongetwijfeld groote dienst bewezen.
In De Roode Lantaarn schetst schr. ons het leven van menschen die nog niet heelemaal
krankzinnig zijn maar dit stellig binnenkort zullen worden.
Voorwaar een merkwaardig terrein, en geheel in de lijn van den tijd.
Wat deze ongelukkige menschen alzoo denken en doen wil ik allemaal wel voor waar aannernen.
Hij had ze nog veel idioter dingen kunnen laten uitrichten en hun gedachten nog veel ingewikkelder
en vreemder kunnen samenstellen, maar Schr. maakt het ons ten eenemale onmogelijk te gelooven, in dat, wat hij beweert. Men krijgt de indruk dat hij z'n menschen mal laat doen, zonder
dat ze, in welke graad dan ook, mal zijn. De verschillende conflicten spreken niet voor en nit
zichzelf, neen, schr. probeert ons te overtuigen met zinnen van twee kilometer en meer. Daarenb oven, zoo in mekaar gedraaid en gewrongen dat men aan 't eind niet meer weet wat aan het
begin bedoeld is.
Als men een roman schrijft mag men toch allereerst een leesbare stijl verwachten. De stijl
echter van den heer van Iersel is onmogelijk, en vomit de hoofdoorzaak van het niet tot hun
recht komen der toch al zoo eigenaardige figuren.
Hier volgt een voorbeeld. Ik cursiveer.
„Hij moest altijd aan „het een of ander" denken, doch juist wanneer hij deze gedachte op
het punt stand duidelijker uit te werken of (en nu komt het) zich haar in zekeren zin eigenlzjk
slechts beter tot bewustztjn te doen komen, bleek zij hem onverwacht te zijn ontglipt." (blz. 7). of
. . . . „in regelmatige vierkante geknipte lappen groen fluweel aan zijn steeds meer over zichzelven
en wat zijn oog ontwaarde verbaasden blik voorbij te glijden schenen.. .." (blz. 11).
Dit juweeltje is een onderdeel van een zin, lengte 13 regels.
Maar hij heeft ze ook nog langer.
Erger wordt het in de gesprekken die de menschen met elkaar of soms ook in hun eentje
voeren. Ze zijn vreeselijk beleefd, ze spreken van „gij" en „u" ook al zijn ze verliefd en jong.
Soms als ze heel erg vertrouwelijk met elkaar zijn, zeggen ze „je" en „jij" en „u" en „gij",
om de beurt, maar verder durven ze niet. Bovendien hebben de verschillende personen alien een
zelfde wijze van spreken, zoodat het je tot een dreun wordt, een vreeselijke dreun. Alles dreunt
op 't laatst. je krijgt er hoofdpijn en gaap van.
Als van Iersel u duidelijk wil maken waarom een van z'n personen zich beleedigd gevoelt
dan is het voldoende naar zijn meening als hij schrijft
„Hij zei van dit en dat, en ik antwoordde van dit en dat, doch wat duet het er toe wat wij
zeiden." (blz. 26).
Toch is de persoon in kwestie (een dame) zoo verschrikkelijk beleedigd dat ze den beleediger
op en gezicht slaat.
En gelijk had ze, zeg het nu zelf, na zoo'n reden.
Verder zet van Iersel doodgewone woorden tusschen aanhalingsteekens, alsof het buitengewone
vindingen waren. Hij laat onder meer een jongmensch drie hoofdstukken lang een verhaal vertellen tegen den dokter die z'n doodzieke vrouw zoo snel mogelijk moet helpen. Als het verhaal uit
is gaan ze er samen op of en dan leeft de stakkert warempel nog. Ze hebben dan ook nog den
tijd een geweldige dosis nonsens aan te hooren die de stervende uitkraamt alvorens de dokter
actief ingrijpt.
Schr. geeft het eene moment vierde klas sensatie en derde klas rooverromantiek b.v. (ik cursiveer)
„Reeds had zij haren arm opgeheven als wilde zij haren nieuwen beleediger eveneens met alle kracht
harer kleine hand een hevigen slag toebrengen, doch op dit oogenblik had zich met de bewegingen
van een lenige slang een lichaam de treden van het terras opgeslingerd, dat haar eensklaps bij
den arm greep, en dezen in den zijnen drukkend, hevig scheen te knellen, daar zij met groote
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moeite een kreet van pijn onderdrukte, en zag men hoe dit merkwaardig tweetal gelijk in den
nacht het terras van het hotel verliet." (blz. 29).
Ziedaar, hoe fraai. Gelukkig voor den beleediger dat die duvelskunstenaar bijtijds ingreep anders
had hij vast een week met een dichtgeslagen oog rondgeloopen, „toegebracht met alle kracht
harer kleine hand."
En wat zegt u van die bewegingen van een lenige slang waarmede dat lichaam zich het terras
opslingerde, het had het eens met de bewegingen van een stijve slang moeten probeeren.
Ook treedt werkelijk zeer duidelijk op den voorgrond des schrijvers kennis van het geslacht
der zelfst. naamwoorden. Als je een heele roman door, daar telkens bij bepaald wordt, wordt je
er bepaald zeeziek van.
Hier een zeer romantisch fragment : Ik cursiveer.
„En waarom zou ik uwe bekoorlijke dochter mijne verontschuldigingen niet willen aanbieden ?
Ik zou haar zelfs hare voetjes willen kussen zonder dat gij dit wenscht, riep de onbekende
vol extaze uit, en reeds het volgend oogenblik knielde hij, voor dat wij dit verhinderen konden,
voor mij neer, terwijl hij mijn handen met vurige kussen bedekte. Een oogenblik sloot ik verward de oogen, zooals men uit een bangen droom ontwakend, hen nogmaals sluit als om zich
beter nog bewust te kunnen warden of men waarlijk slechts droomde of de werkelijkheid om ons
dien droom zou hebben kunnen blijken. Toen ik hen vol ontzetting weer opende, was het mij
als deinsde mijne ziel in mij terug voor de wilde, en toch zoo onuitsprekelijke zachte en smeekende
blikken van den ander." (blz. 82).
1k had m,'n oogen maar stijf dicht gehouden lieve juffrouw, dan had je ziel ook niet zulke rare
capriolen gemaakt. 't Jonge 't zal je overkomme.
En dan die blikken. Ja mijnheer van Iersel 't kan waar zijn maar dergelijke mogelijkheden
in „blikken" schijnen me zelfs bij volslagen krankzinnigen onmogelijk.
En wat zijn dat voor dingen „stukgeflapperde flarden" ? (blz. 17).
Zijn die flarden nog niet stuk genoeg, moeten ze ook nog stukgeflapperd zijn? We houden
er maar mee op. Het boek staat vol vreeselijke onzinnigheden. Zelfs de titel is gezocht. Wat de
roode lantaarn uitstaande heeft met dit idiotisme is me zelfs na den uitleg van den schrijver een
raadsel gebleven. Het wekt den indruk van een bedenkelijke sensatierornan en de arme kooper
die het zich daarom, aanschaft, komt gelukkig jammerlijk bedrogen uit. Er komt ook nog een
hoofdstuk uit Lukas voor in dit boek dat desondanks hoegenaamd geen christelijk boek is,
trouwens het is eigenlijk geen boek, het is heelemaal niets.
JAN H. DE GROOT.

Tegen Paarse Kim, door Jac. Gazenbeek. Uitgave J. Ploegsma, Zeist 1926.
Tegen de paarse kim van het Veluwsche land steken de figuren of van welke Gazenbeek in dit
sympathieke boekje verhaalt. En daarbij is hij niet zoozeer de man die het ondervonden heeft
als wel degeen die het zag. Het is merkwaardig hoeveel de schrijver steeds laat aankomen op
de visueele indruk. Het is daarbij sympathisch zien. Het uitvliegen van de duiven heeft dezelfde
ondergrond van stille bewondering als de houding van den gebochelde tegenover den godzaliged
hoer en de woede van het getreiterde paard tegen zijn beul.
Het komt ons echter voor, dat de talenten bij den auteur nog niet tot evenwicht zijn gekomen.
En eerst als dat het geval wordt zal hij met de in harmonie samenwerkende eigenschappen van
zijn stijl datgene kunnen bereiken waarnaar hij nu, soms al te voorbarig grijpt. Wat bedoeld
wordt is misschien te verduidelijken met een voorbeeld.
De schets : Zilveren Dagen (125) bedoelt de atmosfeer van Decemberdagen te doen navoelen.
Maar de schrijver heeft het toch nog niet aangedurfd om sfeer te teekenen z Onder gebeurtenis,
zonder feit. En daarom spreekt hij ervan hoe er over eenige dagen vetprijzen zal zijn bij den
boer van 't Jagersveld. Had hij met een paar korte slotzinnen op die gebeurtenis van zijn volgend
stukje vooruitgeloopen dan had dat geen bezwaar geweest, dock nu hij zoowel bij de eerste
als de tweede alinea van 't opstel Zilveren Dagen midden tusschen milieuschildering met een
enkel woord dat slachtfeest noemt zijn we geheel uit sfeer van de dagen.
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Af en toe is het overwicht van de schildering op de actie wat al te groot en verdwijnt het
gebeurende in een vloedgolf welhaast van kleurige stemmingen. Dat is het geval met „Revolutionair"
(45).
Het schetsje „Antipodes" (23) toont, dat de schrijver zijn materiaal niet reeds zoo beheerscht
als hij het wenscht. De tegenstelling tusschen den rijken veeboer die tegelijk „oefenaar" is en
de mismaakte vondeling-bedelaar is door de woorden niet tot iets schrijnends markants gemaakt
dat aan een tegenstelling als deze het klemmend-dwingende verleenen kan. De „9efendoener"
heeft als al te eenig bezit zijn dikken bulk en zware gestalte. Behalve conventioneel is het onvoldoende. Het voile gewicht valt op de zware gestalte en de enkele manualen van de figuur.
Een bizondere vermelding verdienen nog de drie houtsneden van Jan Weiland. Bij dezen kunsteP. H. M.
naar zijn de talenten wel tot samenwerkende harmonie gebracht.

Figuren uit de Fransche Letterkunde, door Dr. J. W. Marmelstein. U. M.
Holland. Amsterdam.
Onder deze verzamelnaam heeft de samensteller een werk uitgegeven, dat bestaat uit een aantal
grotere en kleinere artikelen, die bekende en onbekende figuren uit de franse letterkunde behandelen. Voor de gemiddelde lezer — de dus niet specifiek-letterkundig-ontwikkelde —
zijn Rimbaud, Loti, Verlaine en Racine wel bekend, zijn Emile Deschamps en Saint-Just minder
bekend, wellicht geheel onbekend. Deze verzameling mist uiteraard eenheid van behandeling,
hetgeen evenwel Dr. M. niet belet heeft de stof vlot en voortdurend boeiend weer te geven.
Al heb ik het werk met belangstelling gelezen, toch moeten mij enkele bezwaren van het hart,
waarvan ik sommige nader zal toelichten.
Niet alle artikelen verdienen m.i. een guile belangstelling. Het artikeltje „Rimbaud in ons
Indische leger" is door de schrijver zelf al betiteld als aanhangsel. Die naam verdient het tenvoile. Het is een biezonderheidje van 's dichters biografie. 1)
„Een idealist van de Terreur" behandelt Saint-Just. De schrijver heeft hem als terrorist uitnemend getekend. Saint-Just is danook enkel politikus en hoort volstrekt niet tuis onder figuren
uit de franse „letterkunde." De twee politieke geschriften van Saint-Just : „Esprit de la Revolution et de la Constitution en France" en „Fragments d' institutions republicaines" geven hem
geen recht op zulk een plaats. Ondanks het principiele karakter van Saint-Juste — en welk een
hardgrondige en hardhandige principien-Reiter ! ('n medestander van Robespierre) — heeft hij
met de franse literatuur zo goed als nets uit te staan, hoewel Dr. M. naast de politikus gewaagt
van de rn ystikus, de „homme interieur" die spreekt in zijn meditaties. De vraag is maar hoe het
litteraries met 1' homme interieur is gesteld. Is hij een der kunstzinnige en kunstvaardige meteoren
geweest waarvan de schrijver spreekt in de aanvang van zijn boek ? Het artikel over SaintJust is rn.i. een zuiver hors-d'oeuvre.
„Rondorn de Bijbelsche Treurspelen van Racine" beweegt zich inderdaad meer „rondom" de
twee meesterwerken Esther en Athalie, van Racine. Omtrent de aanleiding dier treurspelen,
de invioed van Mme de Maintenon, de verhouding van Racine tot Lodewijk XIV geeft Dr. M.
belangwekkende biezonderheden en schrikt zelfs niet terug voor zeer reeele (realistiese ?) biezonderheden als b.v. „Mme de Maintenon dreef de liefde (voor de jonge dames van Saint-Cyr) zover,
dat ze de kleinsten eigenhandig van ongedierte zuiverde." Nu Dr. M. toch daarbij een ontleding
heeft gegeven der beide werken, is het jammer dat hij niet een diepere zielkundige ontleding van
de raciniaanse kunst heeft gegeven, ofschoon voortreffelik is aangegeven de modernisering van
de bijbelsche figuur Ahasveros. Deze laatste moest een reproduktie zijn van Lodewijk XIV.
De Esther-uiteenzetting lijkt mij beter getroffen dan die van Athalie, die meer overzicht is.
Emile Deschamps wordt door dr. M. als „een vergetene" bestempeld. De aanduiding is
1) De Mercure de France (15 Julie 1921) nam dit biezonderheidje nochtans gaarne op en de
jongste publicaties over Rimbaud : Jean Cane (La vie aventureuse d' Arthur Rimbaud) en Marcel
RED.
Coulon (Le probleme de Rimbaud) maken er behoorlik melding van.
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treffend juist. Het artikel is rijk aan interessante biezonderheden, en voornamelijk heeft Dr. M.
zijn licht hiervoor opgestoken bij Henri Girard die enige jaren geleden een lijvig proefschriftl)
gewijd heeft aan deze negentiende-eeuwse Maecenas en kritikus, die als belangstellende in de
romantiekers en in de Parnassiens, nu door het nageslacht vergeten is. Tenslotte, wordt eraan
zulk een die nu ja wel betrekkingen van intieme aard heeft onderhouden met grote dichters
als Lamartine en Hugo, maar zelf de macht niet heeft bezeten hen te evenaren of in hun schaduw
te staan, wel onrecht gepleegd ? De onsterfelikheid wordt niet verdiend met artistieke relaties
en literair onderscheidingsvermogen. Men staat wel even te kijken als men hoort dat „per slot
van rekening de Romantiekers niet anders zijn geweest dan echte traditionalisten" en vooral dat
„de enige blijvende aanwinst die Frankrijk heeft te boeken door de romantiek is de coupe ternaire
van de ale xandrijn." Dit is wel een sirnpele beschouwing van de Romantiek als essentieel verschijnsel en als reaktie op het verleden, dat ook wel zijn „sentiment de la nature" (natuurgevoel)
heeft gekend, maar toch heel anders. Naar haar kristalisatie-vermogen afgemeten, kan zo iedere
beweging verkleind.
„De godsdienstige crisis in het leven van Paul Verlaine" is een artikel, dat in klein bestek de
aanleiding — Verlaine's gevangenschap — tot die krisis en de daaruit voortvloeiende geestesgesteldheid van de dichter beschrijft. De vrucht daarvan is geweest Sagesse, dat dr. M. naar zijn
waarde weet te schaten door het te noemen „een bundel mystieke liederen, die zoo schoon en
vroom, zijn als er ooit op de wereld geschreven werden."
Blijven nu nog over een essay over Rimbaud en een over Loti ; Arthur Rimbaud is de dichter
uit Frankrijk ; letterkunde die des schrijvers warme bewondering heeft ; Pierre Loti de prozaschrijver die zijn innige liefde heeft. Dat hij Rimbaud, de stugge trotsaard verkiest boven de
naief-zwakke, tedere Verlaine, is natuurlik zijn goed recht. A chacun son idole. Ik moet erkennen,
dat hij, waar hij de beide dichterfiguren naast elkaar plaatst, de verhouding, zowel biografies
als literair vrij objektief weergeeft. Voor de franse letterkunde zijn de beide dichters belangrijke
vertegenwoordigers. Op Rimbaud gaan de jongere dichters terug die een vrije vorm willen en als
kern het „onbewuste" willen geven ; op Verlaine zij die een tere gemoedsstemming uitdrukken
in een helderklinkend voor ieder verstaanbaar vers. Dr. M. raakt het vraagstuk aan van wederzijdse beinvloeding en komt tot de slotsom dat ze haast onmerkbaar is. Zeker hebben beiden,
Verlaine voornamelik in zijn eerste werk, Baudelairiaanse trekken. Als we hun plaats bepalen
onder de letterkundige hemelkoepel, kunnen we zeggen dat „de geniale intuitie van Rimbaud en
de natuurlike schoonheid van Verlaine voeren naar de levenskrachtige geestdrift (élan vital) van
het moderne lyrisme9. Met de schrijver van deze kenschetsing heeft Dr. M. gemeen zijn onbegrensde bewondering — en ik geloof terecht — voor een bepaald gedicht van Rimbaud, n.l.
Bateau ivre (de zang der Opperste eenzaamheid) en voor een van Verlaine, n.l. Aux pieds du
Christ ('n subliem, boetgezang).
Ik dacht dat voor het leven van Paul Verlaine Rimbaud lets meer verantwoordelik was dan
Dr. M. het laat voorkomen. De levensbeschijver van Verlaine Edmond Lepelletier schuift de
hoofdschuld op Rimbaud, Arthur van Schendel in zijn boek over Verlaine is ook die mening
toegedaan. Henri Clouard komt Dr. M. in 't gevlei en doet het voorkomen alsof Verlaine's verwijfde, geslachtelike gedragingen tot de verwijdering hebben aanleiding gegeven. En als Dr. M.
nu werkelik zeker weet dat Verlaine's homosexualiteit vaststaat, ja dan.... is Rimbaud nog niet
onschuldig. Staat tegenover het bundeltje met de spaanse titel Hombres (= Mannen) niet Verlaine's
beroep op Lepelletier om, zijn nagedachtenis te zuiveren van die smet ? Had V. inderdaad niet
in sterke mate „la vantardise de ses vices" ? — Een belangrijk hoofdstuk is „Rimbaud's zwijgen",
een vraagstuk waar verschillende oordeelvellingen over uitgesproken zijn. Dr. M. heeft ze zeer
overzichtelik geordend. Rimbaud, ontstellend door vroegrijpheid, als Dr. M. zegt, zwijgt plotse1) Dit artikel is indertijd (De Gids 1 Sept. 1923) juist als bespreking van dit proefschrift
verschenen.
RED.
2) Henri Clouard. La poesie francaise moderne p. 95.
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ling op negentienjarige leeftijd en breekt volkomen met de literatuur. De hypothese dat Rimbaud
zich in zijn eigen wezen vergist heeft, verwerpt Dr. M. Oak die van Jacques Riviere, dat Rimbaud
heeft geschreven omdat hij, zich gevoelende zonder erfzonde, met zijn onschuld geen raad wist.
Volgens Isabelle, Rimbaud's zuster verbrandt hij zijn werk juist uit boetvaardigheid. Een aantrekkelike verklaring is die van de Engelsman Arthur Symons, die in Rimbaud niet in de eerste
plaats een artistieke natuur ziet maar a man of action. Ernest Delahaye, zeer bekend met hem,
gelooft aan een willen ondergaan in middelmatigheid op zoek naar het geluk ander invloed van
Helvetius en Rousseau. Marcel Coulon geeft een analyse die ook Dr. M. aantrekt, n.l. „nets
kan ons verlossen uit de nederige condities van het mensch zijn". Hiermede schijnt de schrijver
het eens te zijn. Immers hij zegt, deze analyse toepassend op den totalen Rimbaud „hij breekt
met de literatuur, zoals hij met alles gebroken heeft, dat hem in zijn heilsverwachting teleurstelde". En tenslotte grijpt Dr. M. naar „het leerstuk van de val des mensen als de sleutel tot
de deur der geheim,enissen". Volledigheidshalve had Dr. M. de belangrijke en allerjongste mening
omtrent R's zwijgen van Karel van de Woestijne) kunnen vermelden, die volstrekt verwerpt
de opklimming tot een hogere graad in het mystiese leven en het zwijgen verklaart uit innerlikartistieke noodzaak : hij had het hoogste bereikt, vernietiging wachtte hem.
In „het dagboek van Pierre Loti" geeft de schrijver ons een blik in het leven van een van Frankrijk's
grootste prozaschrijvers. Wat Dr. M. hier zegt over Loti is belangwekkend, niet belangrijk. Het
artikel is meer een aaneenschakeling van grepen uit het levensboek van Loti en beschouwingen
van Dr. M., die door de grote bewondering voor de behandelde kunstenaar de vorm aannemen
van treurzangen op diens sensualisme, van pleitzangen voor diens eeuwig zieleheil, dus eigenlik
verlopen zijn in een zonderling subjektivisme. Dr. M. heeft m.i. te veel van uit een bepaalde
gezichtshoek Loti bezien en is daardoor aan het zuchten geraakt over zijn figuur, die, vroom
protestant opgevoed, via zijn onbedwongen zinnen, een troosteloos wrak geworden is. Het bezoek
van de schrijver aan Loti's graf wordt in een epiloog als een ware bedevaart weergegeven. Even
weet de ontroering hier te rijzen uit de beschrijving : „Terwijl de oceaanwind ruischt door de
toppen der myrten en der oleanders en de zonneplekj es doet spelen op het reeds verweerende
zerkje, spreiden onze gedachten zich ter mijmering. Nu wordt er niet gesproken". Dit is in.getogen schoon. Jammer dat een wat sentimenteel slot daar op volgt.
Ondanks de opgesomde bezwaren is het boek stellig zeer rijk aan wetenswaardige biezonderheden, meestal in vlot tempo verhaald.
M. STEVENSE

De Onderneming, door Maxim Gorki. Geautoriseerde vertaling van Lj. van
Praag—Dworson. N.V. Van Loghum Slaterus' Uitg.-Mij., Arnhem 1927.
Maxim Gorki ontwerpt in dezen roman in vier boeken de ontwikkelingsgeschiedenis eener
familie gedurende drie geslachten. De onderneming, van welke de titel gewaagt en die overigens
in 't verhaal vrij ver naar den achtergrond wordt geschoven, is een linnenweverij. De oude
Ilja Artamonow, die bij de „boerenbevrijding" eigen heer en meester geworden is, vestigt zich
met zijn drie zoons bij de kleine stad Dromow en legt daar de grondslagen van een straks bloeiend
en winstgevend bedrijf. Deze Artamonow is een krachtmensch, met strenge hand beheerscht
hij zijn familieaangelegenheden, hij weet zijn wil door te zetten, hij weet de aanvankelijke ontstemming en antipathie tegen zijn gezin en onderneming bij de stadgenooten te doen verdwijnen. Deze man doet denken aan Lukas Hochstraszer, maar hij heeft ook veel van dien
anderen m,ensch van Zahn, Severin Imboden, als in dezen brandt in hem een sterke hartstocht,
ook hij weet dien te bevredigen. Ilja's leven eindigt tragisch : hij leeft zich letterlijk in zijn werk
dood. zijn laatste woorden waren een klacht over zichzelf : „Och, ik heb me verrekend" en,
een dringende bede tot zijn kinderen om de zaak niet te verdeelen : „Leef verdraagzaam. Vijandschap is niet goed voor de onderneming".
1) Karel v d Woestijne. Waarom heeft Arthur Rimbaud gezwegen ? N.R.C. 26 Juli en 9
Augustus 1924.
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De zoons zetten 't bedrijf voort, en wat de zaak zelf betrof, met succes. Doch hun leven werd
er niet door gevuld, gelijk dat van hun vader. Ilja's klacht, dat hij zich verrekend had, bedoelde
niet, dat hij zich een verkeerd levensdoel had gesteld, maar dat hij zijn krachten overschat,
ze te spoedig opgebruikt had en daardoor zijn ideaal niet had kunnen bereiken. Maar bij zijn
zoons, die missen de onverzettelijke doelbewustheid, de levensdurf, de alles beheerschende
arbeidsliefde van den vader, splijt 't levensprincipe, dus ook de levensopenbaring.
Pjotr, de oudste, dien Artamonow stervend de leiding der zaken opgedragen had, begint zijn
leven zoo mooi. Te midden der min of meer verworden omgeving, waarin hij verkeert, toont
hij eenig besef te hebben (bij zijn huwelijkssluiting b.v.) van fijnere gevoelens en beter zeden.
Maar tegen de zorgen en beslommeringen van 't fabrieksleven zijn deze niet bestand en later
zinkt hij weg in een poel van zedeloosheid en liederlijkheid. Langzamerhand voelt hij dat men
hem, den oudsten leider, overbodig gaat achten, men neemt beslissingen tegen zijn wil, eindelijk
geheel buiten hem om. Zelfm,edelijden vervult hem, dat hem ongenietbaar maakt voor vrouw,
kinderen en minderen. Een enkele proeve van zijn pittige conversatie uit die periode van zijn
leven, die tevens dienen kan als bewijs dat de lectuur van Gorki's roman niet altijd even stichtelijk is.
„Hij zette zich dan naast (zijn vrouw) neder en begon haar te treiteren.
„Waar zit je over te soezen, dikkertje ? Niemand kijkt naar je om, de kinderen ook niet.
Tatiana spreekt nog op vriendelijker toon met de keukenmeid dan met jou. Jelena schijnt je
heelemaal te hebben vergeten, want die komt niet meer, he ! Die zal wel weer een nieuwen
minnaar aan de hand hebben ! En Ilja, waar zou die zijn." Maar dit plagen ging hem spoedig
vervelen, de tranen biggelden dadelijk over haar gelaat en het leek wel of deze tranen niet
alleen nit haar oogen sprongen, maar ook uit alle porieen van haar strak gespannen huid en
haar weeke dubbele kin, zoodat haar heele gezicht tot haar ooren toe nat werd.
' Seen, ze is uitgedroogd", bromde hij verachtelijk en liep met een afwerend gebaar van haar
weg als was zij een onwelriekende walm. „Neen onderhoudend is ze niet."
Sympathieker dan deze Pjotr is de mismaakte Nikita. Voor de zaak voelt hij niets, de tuin
is zijn rijk. Hij vat liefde op voor de vrouw van zijn broer, maar doodelijk voelt hij zijn hart gewond, als hij haar tegen haar man over hem hoort spreken als over „dien listigen, afschuwelijken
bochel." Hij tracht zich te verhangen. Dit mislukt. Maar nu is hij verder op ,,de onderneming"
onmogelijk en gaat in 't klooster. Natuurlijk wordt hij nooit een echte monnik. De vrome woorden
die hij spreken moet komen niet uit zijn hart.
Ale xei, een aangenomen zoon van Ilja Artamonow, die veel minder in den roman naar voren
treedt dan de beide anderen, is degene, die nog 't meest geschikt is, de voortdurend zich uitbreidende zaak te besturen.
Het derde geslacht der Artamonow's mist geheel de geschiktheid en de kracht, voor een deugdelijke leiding van zulk groot bedrijf noodig. Een van Pjotr's zoons, en nog wel de zoon voor
wien te leven langen tijd zijn levensdoel geweest was, verdwijnt uit zijn omgeving en sluit zich
bij de revolutionairen aan. De ander leeft eenige jaren met een minnares en wordt, op reis naar
zijn geluk (zoo hij meende) beroofd en vermoord.
Zoo wordt dan deze onderneming gevestigd, ze kent een tijd van bloei en — gaat na drie
geslachten in den wervel der revolutie, ergens in dit boek genoemd „het gezondheidsproces,
de vernieuwing van Rusland", onder. Want dat zal toch 't einde wel zijn, gelijk de oude Tichon
zijn baas in 't gezicht wierp : „Bedriegers zijn jullie. Jullie hebt van bedrog geleefd. Nu is alles
duidelijk, ze hebben jullie ontmaskerd . . . . "
En nu : zullen we dit boek aanbevelen ? Ik ben er niet zeker van of een aanbeveling als zoodanig behoort tot de taak der literaire kritiek, maar indien dat zoo is, dan zullen we De
Onderneming niet aanbevelen. Maxim Gorki is een groot kunstenaar, met dezen roman heeft
hij zonder twijfel een meesterwerk gegeven, met vaste hand wijst hij in zijn boek de tallooze
figuren haar plaats en gang, en naast de vele treffelijk ontwikkelde problemen staan er vele raaktypeerende beschrijvingen. Maar in 't brok leven dat hij beeldt, is zooveel dat ons stoot en
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ons brengt in een zwoele sfeer van verkeerde daden en gevoelens dat we tot 't propageeren van
dit werk geen roeping gevoelen. Al dadelijk kan gezegd, dat vrijwel alle hoofdpersonen zich
schuldig maken aan onzedelijke levenswijze (Nikita dan uitgezonderd). In de beschrijving daarvan
had bovendien zonder schade voor 't letterkundig gehalte van den roman meer soberheid betracht kunnen worden. Men bemerkt telkens dat Gorki met eenig welbehagen de dingen bij
hun naam noemt, ook zonder dat daarvoor artistieke noodzaak bestaat. Als Nikita stervende nog
enkele woorden spreekt, zit Miron de krant te leven. Hij vindt er de tijding van den uitgebroken oorlog. En dan volgt direct daarop : „Zzjn mollige vrouw bewoog zich naar de tafel". Dat
betreft slechts een detail, zal men zeggen. Toegegeven : maar een eenheid wordt gevormd door
details en uit een kunstwerk kan men geen details losmaken en buiten verband plaatsen. Ons
totaal-oorded wordt wel degelijk mede door elk afzonderlijk element bepaald. En dan zeggen
we zoo : Wanneer daar beschreven wordt dat een mensch de eeuwigheid ingaat en dat de
wereld begint in haar binten te kraken door den vreeselijksten oorlog die de historie kent,
dan is 't wan-smack daarop onmiddellijk den geciteerden zin te laten volgen.
1k geef grif toe dat de mededeeling : op 't oogenblik dat Pjotr den jongen vond welke door
hem werd doodgeslagen maakte deze zich schuldig aan een jeugdzonde, — de dramatische kracht
van 't verhaalde versterkt, ook de daad begrijpelijker maakt, maar 'k ontken pertinent dat 't
noodig was aan die mededeeling toe te voegen, in welke houding de jeugdige zondaar die zonde
bedreef. Enzoovoort !
Gorki zal naar alle waarschijnlijkheid in zijn boek wel de waarheid der dingen hebben gegeven,
hij heeft zich niet schuldig gemaakt aan een zoetelijk veridealiseeren der Russische menschen,
maar zijn groot talent kan ons toch niet doen vergeten dat we tegenover hun leven en levensbeginselen vijandig staan en staan — moeten. Dat betreft de godsdienstig-zedelijke zijde, dat
betreft ook den politiek-economischen kant, ofschoon in mindere mate. Gorki onthoudt er zich
in dit boek van op ostentatieve wijze politiek-sociale doctrine's voor te dragen. Er is zelfs veel
in zijn beschouwingen waarmee we kunnen accoord gaan, duidelijk laat hij b.v. zien hoe de
industrie en 't fabrieksleven van tevreden gewillige boerenarbeiders opstandige huichelachtige
loonslaven maakt. „Zelfs de arbeiders — zegt hij — werden humeuriger, boosaardiger en teringachtiger en de vrouwen zetten steeds grooter mond op". Ook ontbreken in den mond van verdorven schepsels als Jacow's minnares verstandige woorden niet : „Zie je, die heele revolutie,
die vrijheid loopt daarop uit, dat ieder gaat leven zooals het hem het beste lijkt."
Gorki teekent de ontwikkeling van een familieleven, de opkomst, bloei en ondergang van een
industrieel bedrijf en daarachter en daartusschen laat hij Licht en schaduw vallen van uit 't groote
Russische leven, waardoor we dit familieleven gaan zien als deel van een grooter geheel en onwillekeurig als type. In de Artamonow's gaat de lijn omlaag, buigt zoo niet altijd 't kapitalisme de lijn in een yolk omlaag ? — Tot de revolutie komt, „het gezondheidsproces, de verL.
nieuwing." — Wijselijk heeft Gorki bij 't begin van dit proces zijn verhaal geeindigd.

QUATRUNEN.
DOOR

J. J. VAN GEUNS.

I. SALOMO.
De tempel, dien ik bouwde, kan niet bogen,
U te bevatten, den onzienlijk hoogen,
Dien zelfs de hemel niet bevatten kan. —
Dat er slechts U mijn reukwerk branden moge.

II.
Waarom te turen naar de wolkenzoomen,
De verten te doorpeilen naar Zijn komen ?
Hij, dien gij zoekt uw ganschen levensduur,
Heeft lang reeds van uw hart bezit genomen !

Niet dat Gij 's werelds maker zijt en breker,
Vergever ondoorgrondelijk en wreker —
Maar dat als alles in onzekerheid
Vervliegt, wij weten kunnen : Gij zijt zeker !

450

QUATRIJNEN.

Iv.
Hoe zou hij bij het allereerst ontmoeten
Al van zijns Meesters sterven spreken moeten ?
Nog was zijn mond to wrang, die had gekust
De spijkers die doorkruisten Zijne voeten.

V.
Zij wanen 't Groote uit dezen tijd verdwenen.
Alsof niet alle tijden zich vereenen
En alles woordloos ware, woei er niet
Een geest, die van den Eeuwige, doorhenen !

DE AVOND WEKT GEDACHTEN
AAN DEN DOOD. . . .
DOOR

JOHAN GOOSSEN.

De avond wekt gedachten aan den dood :
Dan sterft de dag. Dan kwijnt het teere licht
Onmerkbaar weg en d' aarde huh zich dicht
In 't sombre donker, wijl haar glans verschoot.
De stilte is wijd, beangstigend en groot :
Een doodenwake . . . . Haar betraand gezicht
Hebben de bloemen droef naar d' aard gericht
Stil weenen ze om het leven, dat vervloot.
Maar boven in de klare avondlucht,
Daar fonk'len blij de lichte, reine sterren,
Ze drupp'len hemellicht op aarde en van verre
Zien wij een glimp der Heerlijkheid.... Een zucht
Rijst op uit 't hart. Het machtig stergewemel,
De avond wekt verlangen naar den hemel.

EEN MEI VAN VROOMHEID VAN
MAURITS SABBE
DOOR

T. SCHUYT.

I.
Er is in dit kleine boekje van de „volhardend rustige, beminnelijke filosoof", die
Maurits Sabbe is, iets dat U en mij, ons alien — toch eigenlik geweldig ontroert.
Ons alien ontroert het, jongen en ouden !
Bij ons jongeren is het de bevende ontroering om de toekomst, de vreze voor
de levensontluistering en de levensverdorring, die komen zal met de jaren — en
naar het schijnt wel onvermijdelik — de verschimming van alle ideaal, dat nu nog
ons oog licht maakt van blijde vreugde.
En bij ons, die de dag reeds zagen dalen, is het stille weemoed om het licht,
dat uitdonkerde en om het goud dat wend verdoft ; de troosteloze zekerheid, dat
uit ziel en zinnen het bruisende leven langzaam wegstroomt, de nabije donkere
toekomst van de dood — de uitblussing van de levenslamp.
En het ontroert ook ons, die op de levenshoogte staan, want dit fijnzinnige
boekje herinnert ons bij vernieuwing aan de pijnlike strijd in onze ziel, to voeren
dag aan dag, om het behoud van levende ideale geestelikheid, en tegen dorre levensverzakeliking.
Het is deze felle tegenstelling tussen de van leven trillende idealistiese geestelikheid
van de jonge dag en de dodige berekenende geesteloosheid van de oude dag, die
in „Een Mei van Vroomheid" wordt uitgebeeld. jonge Free is het type van de
levende geestelikheid der jeugd. Vrouwe Lowyckx en Oude Free inkarnaties van
de geesteloosheid van de ouderdom. En de kern van het gebeuren is hierin gegelegen, dat Free het huwelik, het hoogtepunt van de natuurlik-menselike levensbloei
verzaakt ten behoeve van het hoge ideaal van de edele liefde, die het offer
brengt ; terwiji het huwelik tussen Oude Free en Malvina tot stand komt uit
egoisties bedoelen in verband met materieel bezit.
Zo is ook dit boekje van Sabbe geen adekwate uitbeelding van levenswerkelikheid,
geen Brugs realisme in engere zin, dock verzinneliking van levenstendenzen, die
Sabbe's gaarne-de-mensen-bespiedende geest na lang wikken en wegen gevonden
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heeft als ten grondslag liggende aan menig levensgebeuren. De levenshouding
van Sabbe, en in verband daarmee zijn oeuvre, draagt 'n algemeen-filosofies karakter.
Het werk van Sabbe is aestheties gestileerde levensbezinning, en is, omdat het graaft
tot in de grondslagen van het menselike leven, niet alleen heden ten dage nog
springlevend, doch zal, zijn schepper overlevend, tot in verre toekomst blijven
spreken tot de geest, die zich in kalme berusting, en ver van tijdelik strijdgewoel,
bezint op het leven zelf.
„Een Mei van Vroomheid" voert ons in de sfeer van het verstorven stedeke
Brugge. Ook dit hangt ten nauwste samen met het wezen van Sabbe's schrijverspersoonlikheid. Iemand als Sabbe moest Brugge wel lief krijgen, omdat daar het
mensenleven voortroeit met kalme slag en de geest van bezinning en verdieping
niet gestoord wordt door het rumoer van het alledag-leven. Hier ook openbaart
zich het leven zelf in eenvoudige, simpele vormen en laat het zich tot in z'n
heimelikste schuilhoeken gemakkeliker bespieden dan daar, waar het in zijn
gekompliseerde volheid lichtelik zijn beschouwer verwart. En dan is Sabbe in
Brugge ook tuffs. Hier is hij opgegroeid en kan hij rustig in het leven zelf doordringen. „Heel mijn jeugd", schrijft Sabbe ergens, „is de bron waaruit ik put".
II.
In dat aloude stedeke Brugge zijn twee mensen, Oude Free, oom en pleegvader
van jonge Free, en Vrouwe Lowyckx, de moeder van Bethjie, oud geworden.
Er is weinig aanlokkeliks in de tekening van deze beide oude mensen, wier
levende menselikheid reeds lang is gestorven. Het behoeft ons hens niet te verwonderen, als Vrouwe Lowyckx de vraag van Bethjie, die uit de drang des harten
was opgeweld, niet kan begrijpen, want zij kende het dromen en dwepen van het
jonge gemoed niet meer. Van 'n fijn-genuanseerd stemmingsleven onder invloed
van de natuur — er is bij hen geen enkel ogenblik sprake van ; evenmin als van
'n organies ingeleefd-zijn in de levenswerkelikheid. Het schijnt wel, of ze nimmer
hebben opgemerkt, wat Free zo duidelik zag : de heilige in Bethjie. Heel hun
denkleven is vermechaniseerd en geschematiseerd, hun geest heeft de spanning op
de levende werkelikheid verloren. Voor hen stond het bij de minste schijn vast
twee jonge mensen, dus — 'n liefdesgeschiedenis. En hoe dom handelt ook Oude
Free, als hij bij jonge Free met z'n fijn belangeloos gevoel toespelingen gaat maken
op hetgeen hij bij 'n huwelik met Bethjie zou kunnen winnen. Daarmee verspeelde
hij alle invloed, die hij nog op zijn neef zou kunnen hebben.
Daar hun menselikheid verstorven is, wordt er bij hen ook geen liefde meer
gevonden. Onderhandelingen over het verzetten van 'n haag springen telkens af,
omdat zij elkaar verdachten steeds goede zaak te willen doen en dat gunden ze
elkaar niet. Van andere mensen spreken ze graag kwaad, want het oordeel over
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„den oedsten van Rutsaerts" zou wel minder gunstig zijn geweest, als ze niet
dachten aan de vermoedelike vrijage van hun kinderen. Dat gebrek aan liefde
blijkt wel heel duidelik, als ze bij hun „slimme" ontdekking heel geen bekommering hebben over de neiging der twee jonge mensen.
Wat ons biezonder tegen hen inneemt, is dit, dat er geen eerlike harmonie is
tussen hun innerlikheid en hun openbaring. Alhoewel ze heel goed van elkaar
weten dat ze er goed bij zitten, spreken ze steeds, alsof ze slechts met moeite kunnen
rondkomen. Ze uiten zichzelf niet, maar spreken wat de klein-burgerlike konventie
zo met zich mee brengt. Het is de zielloze houding van mensen, die de wezenlikheid
van hun bezit niet aandurven. En als het pas geeft, dan worth het gewone klaagthema over „den dieren tijd" vermengd met dat der „oendankboore eigenzinnige
kienders". Zonder enige skrupules spreken ze even daarna juist anders om als op
het vorige moment. Pas hebben ze gepocht over hun rijkdom, als Sandertjie te horen
krijgt, dat ze weer droog brood zullen moeten eten. Graag ook stellen ze zichzelf
in 'n heel gunstig daglicht. Met 'n ongewone tederheid zit oude Free over zijn
vaderlike zorgen te spreken, terwij1 hij niets anders dan zijn bekrompen eigenbelang
op het oog heeft. Klinkklare huichelarij en geveinsdheid wordt het zelfs als vrouwe
Lowyckx hoog staat op te geven van de „sacrificie", die ze gedaan zou hebben met
Bethjie naar het klooster te laten gaan.
Hun seven is dus geen organiese zielsbloei meer in harmonie met de hen omringende werkelikheid, maar is egoisties verzakelikt. Wat hen beheerst en drijft
bij al hun woorden en daden, is hun bekrompen materieel eigenbelang. Dadelik zijn
ze bij hun grote ontdekking aan het overwegen van hetgeen er bij te winnen zou
zijn, als hun kinderen trouwden, en verslonden in het wikken en wegen van het
voor en tegen. Hun eigen belangen zijn ze aan het berekenen. Daarom alleen is het
huwelik van de beide kinderen wenselik. Koele berekenende zakelikheid nu eist
'n geroutineerde en achterbakse politiek. Ze denken hetzelfde, maar geen van
beiden spreekt zijn gedachten uit, ja, hoe duideliker hun overwegingen werden
hoe minder hun gezicht daar iets van verraadde. Elk van hen wilde het slimst spelen.
Hoe zeer nu hun materieel belang de wenselikheid van het huwelik beheerst,
doet Sabbe uitkomen als hij laat zien, hoe die wens 'n heerlike droom, 'n levensideaal wordt, wanneer de oudjes tot de verrassende ontdekking komen, dat het bezit
van elk hunner groter blijkt te zijn dan ze van elkaar hadden vermoed. Vermakelik
is het om te zien, hoe het dezelfde „slimme" zakelikheid is, waarmee zij alles menen
te beheersen, die hen beheerst, en zich geheel anders doet openbaren dan gewoonlik.
Van dag tot dag werden de wederzijdse vriendelikheid en voorkomendheid der
buurlieden die anders zo koel tegenover elkaar stonden, groter, zodat het waarachtig
wel leek, of zijzelve „lief en zoetelief" waren. Zo komt vrouwe Lowyckx ertoe,
natuurlik niet spontaan, maar na lange overpeinzingen nog wel, om Free aan te
bieden zijn wissel zolang voor hem te betalen. Daar was natuurlik geen enkele reden
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voor, maar ze wou nu eenmaal vriendelik zijn tegenover Free. Free even „geslepen",
maar ook even dom, ziet er 'n taktiek in ; zij wilde haar rijkdom tonen, meende hij.
En het gevolg is, dat ze gaan doen, wat ze nog nooit gedaan hebben : pochen op
hun rijkdom !
Spoedig echter bleek, dat er van hun geliefkoosd huweliksplannetje niets kon
komen. In hun egoistiese onbeschaafdheid gaan de beide oudjes nu met geweld in
tegen de blijkbare begeerten van hun kinderen. Vrouwe Lowijckx overstelpt
Bethjie met verwijten en ziet in haar voornemen opzet en minnegrilletjes. Oude
Free bewerkt zijn neef. In de beide huizen wordt het minder prettig en de ver..
wachtingsvolle opgeruimdheid der beide oudjes werd 'n gemeenschappelike droefgeestigheid.
Doch het ideaal was te schoon voor hen geweest, dan dat ze het zouden kunnen
laten glippen. In stee van de liefde, en zonder enige innerlike noodzakelikheid, is
het het uitwendige materiele belang, dat deze beide mensen tot 'n huwelik met
elkaar drijft, mensen die niets voor elkaar voelen en steeds wantrouwend tegenover
elkaar stonden. Op de terugweg na de verkoping, waar hun bekrompenheid, hun
gebrek aan fatsoen en zelfbeheersing en hun hebzucht klaar blijken, als ze verhit zijn
door de wijn, zijn het de „huzetjies", die hen tot de principiele levensdaad
brengen. Daar gaf Oude Free Malvina de konventionele kus, die komen moest !
Hebzuchtige verzakeliking doodt ten slotte de levende geestelikheid in de mens
en maakt hem tot 'n voorwerp van spot en verachting.
III.
De uitbeelding van Vrouwe Lowyckx en Oude Free tintelt van humor en ironie.
De diep-innige tragiek, die er gelegen is in het zielsgebeuren van Free, stemt ons
wonderlik en bewonderend weemoedig.
De natuur is in Sabbe's werk de bron waaruit het leven opwelt in de ideale typen
van zijn oeuvre. Hun harmonies-eens-zijn met het natuurleven is het geheim van hun
gave menselikheid. Ook als we met jonge Free, die onmiskenbaar Sabbe's sympathie
heeft en de hoofdpersoon is, kennis maken, staat hij in zijn achterhofie de
wedergeboorte van de Mei te genieten. Geur en licht en lauwheid toveren 'n blijde
Meiziel om het Gruthuzereitje, die de jonge musikus, stemmingsmens als hij is,
in 'n zachte verrukking brengen. Doch hij staat er in 'n andere toestand dan gewoonlik. Nooit nog heeft hij er zich gevoeld als op dit ogenblik, want het lentegetover omving hem en wekte ongekende aandoeningen in zijn pril gemoed. De
natuur in de wondere Meimaand bracht zijn levensgevoel tot de hoogste spanning.
Z'n liefdeziel ontwaakte en voor het oog van zijn jonge-mannen verbeelding verrees
het beeld van zijn buurmeisje Bethjie Lowyckx.
Die Bethjie is 'n meisje wier ganse wezen zich uitstrekt naar en opgaat in het
heilige. Van gewoon-menselike liefde bespeuren we bij haar niets. Zij was 20 jaar,
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doch met Free nog even vertrouwelijk als toen zij kind was. Zo argeloos-nalef was
ze in dat opzicht, dat de boze toespelingen van haar moeder voor haar 'n raadsel
bleven. Neen ! zij was bestemd om Gode te worden toegewijd. Haar blik smeulde
in haar kinderjaren reeds van godsdienstigheid en met haar jaren werd dat mystiese
vonkje nog treffender. Heel haar wezen tekende de heilige. En het was 'n vroomheid,
die bij haar wezen paste, want nochtans vertoonde haar aangezicht de glans der
jeugd. Heel haar gedachteleven beweegt zich om de Moeder Gods en de maand van
Maria is voor haar de heilige maand bij uitstek. Toen ze enkele jaren terug 'n beevaart naar Oostacker maakte, was ze voor het heiligenbeeld in extase geraakt. Als
ze de kerkdienst heeft bijgewoond, zijn haar oren nog vol van de nakiank van gezang
en orgel en haar ogen moe van het visioen van de Lieve-Vrouwe. Ze gevoelt zich zo
goed als ze de ommegang van het Heilige Bloed heeft gemaakt.
Ook ha ar ideele leven werd geprikkeld door de Meizonnigheid in het oude
stadshoekje, doch anders dan bij Free wekten al dat groen, die bloemen, die geuren
en die zon in Bethjie's geest godsdienstige beelden en herinneringen op. Sterker
dan ooit ontvouwde zich in haar hart het verlangen om nog anders dan met gebeden haar godsdienstig gevoel te bevredigen. Haar levenstendens drijft, nu haar
persoonlikheid ten voile is ontloken, evenals bij Free, onder de mystieke invloed
van de natuur, naar de daad. Het vroom-asketiese verlangen wilde werken, dienen,
versterven, om God te winnen.
Het was de vrome in Free die zo wonderzoet door Bethjie werd bekoord. Immers,
toen Van Haecke, 'n jonge Libertijnse geest, geschertst had, dat Bethjie 'n geestig
kwezeltje was, had die blote jongensscherts hem als 'n schennis in de oren geklonken,
want Bethjie was voor hem „lik 'n hillige." Neen, het was bij hem geen blootmenselike liefde. Dat bleek wei heel duidelik bij de ommegang van het Heilig Bloed.
Ondanks het feit, dat hij Bethjie onder de honderden knielenden heeft herkend,
smolt alle wereldse neiging in zijn hart weg in 'n zachte godsdienstextase.
De vrome in hem werd overmeesterd door het teder-vrome gevoel, dat daar
in de lucht hing. Geen enkele van de vele afleidingen en bekoringen, die de
ommegang ontmoette, vermochten jonge Free te verstrooien. Zelfs herinnerde
hij zich, dat men in de beloken tijd het H. Bloed in 'n burgerhuis bij de St. Jansbrug
had moeten schuilen, waarom hij daar diep boog en het is dan ook wei verdiend,
als hij voor de H. Bloedkapel 'n laatste zegening ontvangt. Neen, Bethjie verstrooide
hem nu geen sekonde in zijn gebeden, want de vrome, oppermachtig in hem
opgestaan, zag haar louter als de heilige. Bethjie was voor hem de belichaming
geworden van zijn eigen godsdienstig gevoel. Hij volgde zijn geloof en zijn vrome
liefde.
Doch in die vrome liefde begon nu zijn menselikheid mee te spreken. Hij wilde
voor zich hebben, wat toch zo zonneklaar Gode toegewijd bleek. Zo kwam het,
dat op den duur de verrukking in het zonnige Gruthuzehoekje hem met 'n onbestemde
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vrees vervulde en dat het hem scheen, dat er in zijn genieting lets uit den boze
was. Er ontstond in deze Meimaand 'n konflikt tussen z'n vroomheid en z'n menselikheid, welks verloop ons in dit wonderfijnzinnige boekje wordt uitgebeeld.
Voor wie enigszins het vermogen heeft achter uiterlik gebeuren de geest te grijpen,
behoeft de uiteindelike beslissing van dat konflikt niet twijfelachtig te zijn. Heel
Free's houding bewijst, dat de vrome in hem sterker is dan de mens in hem. Deze
jonge man heeft 'n uiterst fijne natuur. Zijn schuchterheid bij Mokstjie, zijn vrees
om door de mensen achter de gordijntjes te worden bekonkeld en zijn bloheid bij
Vrouwe Lowyckx, als hij Bethjie de bloemen brengt, overtuigen ons daarvan en
het is niet aannemelik, dat Free met z'n fijne ziel het heiligengemoed van Bethjie
zou kunnen kwetsen en het edelste in zichzelf verlochenen.
Merkwaardig is al dadelik, dat hij niet eens dorst omzien, toen Bethjie aan haar
venster was verschenen. Dat was de edel-vrome mens in hem. Of zou hij het toch
maar wagen ? De jonge mens in hem streed tegen de vrome. En hij won — Free vermande zich en keek om ! En nu is dit het eigenaardige en beslissende, dat de vrome
in hem toch maar tevreden was, dat Bethjie toen reeds van het venster verdwenen
was !
Des avonds, bij het uitgaan van 't lof zien we Free Bethjie vergezellen met 'n
kwellende lust tot spreken en 'n nog kwellender niet-durven. Onverwacht en ongezocht echter krijgt de blade jongeman gelegenheid om zijn liefde te uiten, waarvan
hij dan ook gretig gebruik maakt. Verleidende stemmetjes uit den Boze klonken
weer rondom hem. De mens in hem 'n kans ziende, verhief zich en vertroebelde
zijn blik op de werkelikheid van Bethjie's heiligenpsyche. Hoezeer Free ook in
zijn gedachten herhaalde, dat de bloemen voor het Lieve-Vrouwenbeeld waren,
toch sloop er 'n lichte verblijdende hoop in zijn hart.
Het tragiese in dit gebeuren is, dat de bloemen, die Free gaf uit menselike liefde,
juist moeten dienen om Bethjie's Godsliefde aan te wakkeren. Toen zij met heel
haar hart de rozen der Heilige Moeder offerde, repten het gebed en het verlangen
van het meisje het wieken van haar heiligenverbeelding steeds hoger en hoger. Haar
asketiese persoon dreef haar naar de principiele daad van beleving : ze wilde naar
het klooster en zou het haar moeder uitdrukkelik verzoeken.
Zo groot is dan Bethjie's kloosterverlangen geworden dat ze het 's avonds in 'n
uitbarsting van fang bedwongen gevoelens en gedachten aan Free vertelt. Het
dwepende gevoel deed haar spreken met ontroerende kracht. Het was de stille
kracht, die steeds in haar wondere heiligenogen gevonkt had. De jonge mens in
Free werd door Bethjie's verklaring op het diepst geraakt. Het scheen hem, dat
er iets met geweld uit zijn binnenste gerukt werd. D och tegelijkertijd kwam de
vrome in hem onder de indruk van haar heilige wilskracht, zodat zijn beetje moed
plotseling verdween. Ach ! wat kon het pas doorgebroken vlammetje zijner menselike
liefde tegenover de lichterlaaie opflikkering van Bethjie's machtige Godsliefde?
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Nu het beslissende moment was aangebroken, bond de mens in hem in laatste
krachtsinspanning de strijd aan tegen de vrome. Voor Free begon 'n gemoedsfoltering, zooals hij er in z'n kalrn jong leven nooit ene gevoeld had. Een donkere
wanhoop beheerste de arme bloed, die zich gevoelde, alsof zijn hele levensgeluk
verijdeld was. De mens in hem kwam met zelfverwijt : hij had al lang moeten spreken.
De vrome deed hem zich schamen over zijn verlangen om dat hemels wezen, zelfzuchtig
met zijn ellendig mensenleven te verbinden. Eindelik scheen het menselike gevoel
het sterkst en Free vormde zo half het voornemen toch 'n liefdesverklaring bij Bethjie
te wagen. Free zocht zichzelf : hij koesterde de hoop, dat moeder Lowyckx
Bethjie's verzoek zou afslaan.
zo had de mens in hem, rich in gevaar ziende, op het krachtigst verheven, doch
de edele vrome in hem zou heerlik triumferen ! zijn wil om alles aan het meisje
te bekennen kreeg 'n spoorslag als nooit voorheen, toen Bethjie buiten kwam. Maar
toen Bethjie, wier verzoek door haar moeder was afgeslagen, in tranen uitbarstte
en haar stem klonk als van iemand, die uit de diepte van de nood om bijstand
roept, stond de edele mens in Free die niet zichzelf zocht, weer op : op het eigenste
ogenblik brokkelde zijn voornemen uiteen. 'n Groot medelijden verdreef alle zelfzuchtige neiging. En Free verzaakte zijn menselike liefde. De vrome in hem bleek
oppermachtig !
Toen eenmaal in die daad van zelfverlochening de edele vrome mens in Free zich
principieel had gehandhaafd, vervulde die grote goede liefdedaad hem met 'n
hoge kracht. De vrome in hem had de mens in hem beslissend geslagen. Daardoor
kwam het, dat de redeneringen van z'n oom absoluut geen indruk op hem maakten.
Integendeel : hij verdedigde zijn verzaking. Heel zijn edele mens-zijn kwam in
opstand tegen z'n oom's egoistiese en materiele bedoelingen en toen hij doorzag
hoe de beide oudjes tegen Bethjie samenspanden kwam er 'n nobele drang in hem
om Bethjie tegen dat geknoei te verdedigen. Toen stelde hij uit heilige reaktie
tegenover hun egoisme dat zichzelf zocht en de ander niet zag, zijn schone, grote
liefdedaad, die eigen levensgeluk voorgoed afsneed, maar de ander gelukkig maakte :
Free vertelde alles aan de pastoor en dat had ten gevolge, dat Bethjie's ideaal werd
vervuld. Bethjie juichte, doch Free werd vervuld van 'n diepe weemoedigheid ;
want de tere, kuise droom van zijn jeugd werd voorgoed verijdeld !
Ach neen ! Het werd voor jonge Free geen Mei van lidde, doch een Mei van
vrOOmheid !
zou de zwaan, die op het reitje als 'n straalpunt van blankheid rondvlotte, niet
het symbool zijn van Free en zijn tere jeugddroom ? En zouden de twee ratten,
die in rechte lijn naar de overkant zwommen, soms lets te maken hebben met Oude
Free en Vrouwe Lowyckx ?

VOOR IDO
DOOR

MARTIN LEOPOLD.

Onze zuivere, elkaar verwante zielen,
die als diamanten door de nachten vielen,
zullen, langs het donker huiverend moeras
van verwelking, als twee witte hemelduiven,
naar de eeuwig blauwende gewelven wuiven
van Gods altijd Openbloeiende terras.
En, hoog binnen de kobalten zuilenstoeten,
zal een Wachter onze witte vlucht begroeten
met het lachend wenken van Zijn blanke hand ;
en zal zingend voorgaan ; en wij zullen hooren,
uit de ruischeling van duizend Zijner koren :
Komen droomers uit het verre droomenland.

HAAR DOOD.
DOOR

MARTIN LEOPOLD.

De hemel bloeide dezen avond rood,
en gaf een witte vrucht, rijp en volrond ;
de lindebloesems geurden naar den dood,
die grijs achter platanenschaduw stond.
Hier vond 1k haar, de oogen diep en groot ;
een lach verborg den weemoed om haar mond —
de rozen vlamden vlagen purperrood :
een bloedig spel, dat al haar aandacht vond.
Mijn aanroep ging verloren in haar lach,
helder en hoog, maar hard als marmersteen, —
haar vlucht ging 't glanzend water tegemoet . . . .
De lindebloesems geurden sterk en zoet, —
een plotse huiver rilde door mij been :
waar was de dood, dien ik zooeven zag ?

HET KERKBOEK
DOOR

WILLEM DE MÈRODE.
Gij zijt een groote groene weide
Met bloemen die nooit minderen.
De kindren dartelen er blijde,
En God ziet gaarne kinderen.
Gij zijt een boschje, als vink en lijster
Zingt 't yolk gedachtloos van genot.
En is men soms de wijs wat bijster,
De harten hijgen toch tot God.
Men klampt u vast, als de verbonden
Bezworen worden voor den Heer.
En of wij schier geen woord verstonden,
God schrijft 't met bloed bezegeld neer.
Gij kwelt de blijdschap van den jongen,
Die u gestreng en lastig vindt.
Dan wordt gelezen of gezongen
En heimlijk schreit hij als een kind.
Hartstocht van mannen, niet te dooven,
Bekoort uw lied van vlammend vuur.
Dan werpt gij hen recht in den oven
En smartelijk brandt hun wezen pour.
En de deemoedigen, de vrouwen,
De dochterkens nog frisch en kleen,
Zegt gij : zit Hem maar aan te schouwen,
Want gij bezit den Heer alleen.
En ieder, in het ruime buiten,
En in het heimelijkst verstek,
Leert gij de wereld uit te sluiten,
En alles wordt een bidvertrek.
Zelfs voor het sterven hebt gij woorden
En liederen van minnen groot.
0, wie dit 't laatst in 't laste hoorde,
Sterft, zacht en kalm, een zaalgen dood.

„LETJE” VAN TOP NAEFF
DOOR

Dr. C. TAZELAAR.

Naar onzen lezers bekend is, volgen we in ons tijdschrift den regel, een boek, dat
om eenige reden belangrijker is dan andere en ook meer dan deze een blijvend
karakter draagt, niet in de rubriek „Boekbespreking" te behandelen, maar in een
afzonderlijk artikel. We vinden dan de gelegenheid breeder in te gaan op dat, wat
het boek belangrijk maakt en op de eigenschappen, die het, daarmee in verband,
heeft.
Uiteraard komen dus voor zulk een artikel-bespreking in een literair tijdschrift
in aanmerking die boeken, welke een bepaalde richting vertegenwoordigen en krachtens
hun qualiteiten als typeerend voor zulk een richting kunnen gelden.
Zulk een boek nu is de roman van Top Naeff „Letje", 1) niet nieuw in den zin
van recent (het dateert van 1926) maar een boek van den tijd en alszoodanig nieuwblijvend.
„Letje" dan is belangrijk, allereerst om zijn richting.
Het is een van de romans, die het emancipatie-probleem behandelen, een gegeven,
dat in den literairen roman eigenlijk altijd aan de orde is geweest, maar sinds „De
Opstandigen" zijn triomfen vierde, toch in 't bijzonder de aandacht heeft van
Schrijvers en lezers. 't Behoort dus tot die gansche serie van pro- en contra-romans,
die op „De Opstandigen" zijn gevolgd : „De eene richting" (van de Josselin de Jong)
„Het Molenhuis" (van Mevr. Zoomers-Vermeer) „Gouden Teugels" (van Mevr.
Hoogstraten-Schoch) ,,Maalstroom" (van Henr. Mooy) „Eva" (van Carry van
Bruggen) e.d. leder op eigen wijze, vaak van onder een geheel anderen gezichthoek,
telkens met variatie van omstandigheden en verhoudingen, geven ze alle hun kijk
op de emancipatie-quaestie en sommige daarvan, als „Eva" of ,,Maalstroom" brengen
die alweer op een ander spoor, dan waarin „De Opstandigen" is voorgegaan.
Onder deze alle (want vooral de tweede en derde rang zijn bij deze voorstelling
goed bezet) is „Letje" een van de beste en meest beteekenende. Het is zeker niet
1) Uitg. van Van Holkema en Warendorf's Uitgevers-Maatschappij, Amsterdam.
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zoo populair als „De Opstandigen", en een goedkoope uitgave zal er wellicht
nooit van komen zoomin als een bewerking voor het tooneel, maar met dat al is
het literair sterker en beter. Want het heeft hooger qualiteiten, raakt veel meer
dan „De Opstandigen" de kern van de zaak en geeft ook veel duidelijker blijk
van wat het eigenlijk wil.
Het emancipatie-probleem toch is veel meer dan een vraagstuk van practischen
aard, van levenshouding, 't is in wezen een psychologische quaestie, die door vele
en veelsoortige elementen wordt gevormd en in zijn openbaring product is van tal
van, onderling soms zeer verscheiden, factoren. Met woorden van bravour of zelfs
met de gedurfde daad van een vooruitstrevend modern meisje (zooals in de romans
van Julia Frank en Jo de Wit) is het volstrekt niet opgelost. En een uitbeelding
van tegenstellingen tusschen voorheen en thans, zelfs al worden die in hun ontwikkeling naar tijdsbegrippen geschetst zooals in „De Opstandigen", is niet veel meer
dan een constateeren van het probleem, alszoodanig duidelijk genoeg en vaak zelfs
scherp, maar toch niet verder reikend dan tot de uiterlijke openbaring. De feiten,
zooals ze zich voordoen, mogen dan verklaard worden (die kracht heeft m.i. „De
Opstandigen" wel) — het probleem, dat achter die feiten staat, wordt door het
druk beweeg op den voorgrond eigenlijk niet of ter nauwernood gezien. Een juisten
kijk op het vraagstuk geeft alleen de rustige beschouwing, de diep-indringende analyse,
de ontleding van de samenwerkende factoren. Dan komen 66k de tegenstellingen
uit, dan worden 66k de opvattingen van het verleden gesteld tegenover die van het
heden, maar de aandacht wordt niet van het probleem zelf afgeleid op de practische
consequenties daarvan en het doen neemt het uitzicht niet weg op den oorsprong
van dat doen. Daarom is de analyseerende emancipatie-roman veel dichter bij de
werkelijke behandeling van het probleem, en raakt „Letje", dat een boek is van
het eerstgenoemde karakter, veel meer de kern van de zaak dan „De Opstandigen", een roman van het tweede soort. Dr. Ritter, in zijn onlangs gehouden
radio-rede, heeft dan ook precies aangewezen, wat „Letje" boven „De Opstandigen"
als emancipatie-roman verheft, toen hij zei dat Top Naeff komt met een ragfijne
zielkundige ontleding, terwiji Jo van Ammers-Koller een operetteachtige beschrijving geeft.
Maar ook literair, meen ik, is „Letje" sterker en beter dan „De Opstandigen",
omdat het meer en hooger literaire qualiteiten bezit en niet slechts in beschrijving,
maar veel meer in rake karakteriseering zijn beschouwingsvorm vindt. Zonder dat
nu verder als punt van vergelijking of tegenstelling uit te werken, zullen we dat
literair-voortreffelijke van „Letje" in het vervolg van dit artikel trachten te doen zien.
Gebeuren, actie — het is in wat we boven opmerkten eigenlijk al gezegd — is
er in het boek niet, ofschoon het van Letje's leven vertelt van dat ze klein kind
was en opgevoed werd door Mama, Papa, Oma en Marie, de meid, tot ze, vijf en
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twintig jaren getrouwd met Mr. van Balen Janssen, op haar tweede huwelijksreis
te Parijs vertoeft. Maar, zegt de Schrijfster in een voorwoord, „de geschiedenis
van Letje moet ook minder als een dramatisch avontuur worden opgevat, dan als een
levensprogramma, dat gestalte aannam"
Een levensprogramma ! Dat is precies het woord, dat den inhoud van 't boek
samenvat. Want als we de hoofdstukken eens van biografische opschriften voorzagen
(in plaats van Top Naeff 's titels : „Het Kind", „Goed-Heiligman", „Muziek",
„Fidel", e.d.) zouden die luiden : Letje als klein kind, Letjes eerste schooljaren, Letjes
meisjestijd, Letje verloofd. Letje getrouwd, Letje wordt moeder, Letje's zilveren
huwelijksfeest : een levensprogramma, waaraan geen onderdeel ontbreekt 1 Letje
staat daarbij steeds in het midden, „niet een kind naar de natuur, zooals bijv. Jaapje,
Boefje, Koosje, of Merijntje, niet een vrouw gelijk Eline Vere of Annie de Boogh,
en allerminst een Opstandige . . . ." — we gelooven Top Naeff graag als ze dit
met oolijke plechtstatigheid verzekert — maar intusschen een figuur, waarop alle
aandacht zich concentreert en die daardoor ongemeen duidelijk in het licht komt te
staan.
En rondom haar zien we de vrienden en verwanten. 0 zeker, we gelooven het weer
graag als de Schrijfster zegt „minder nog dan aan mijn heldin zelve, heb ik getracht
aan haar vrienden en verwanten — wier aantal ik tot het onvermijdelijkste beperkte
— de voor een roman noodzakelijke, persoonlijke karakteristiek te verleenen." Maar
als dan volgt „de speculatie dat de lezer, een ieder op zijn beurt, uit de weinig
marquante gelaatstrekken van moeder, vader, grootmoeder en verloofde zichzelf
het gewenschte menschenbeeld zou willen vormen, zat daarbij voor"...., dan zeggen
we aanstonds, dat die speculatie dan toch maar zoo goed is gelukt, dat er we! degelijk
en zelfs een heel rake persoonlijke karakteristiek is ontstaan van Mama, Papa,
en zeer in 't bijzonder van Oma. „Zander de geringste booze bedoeling jegens (die)
ouders en opvoeders", waarom zouden we ook die betuiging van de Schrijfster niet
aanvaarden, maar ondanks die vriendelijke gezindheid is die karakteristiek dan
uitgeloopen op een charge tegen hen en tegen het in hen belichaamde opvoedingss ysteem, waarbij de toch ook niet malsche critiek van Jo van Ammers-Koller welwillende terechtwijzing wordt. „Want de dingen, waar het op aankomt, laten zich
aan onze omstandigheden — aan onze pofmouwen, of aan onze polkaharen — niet
veel gelegen liggen" zoo argumenteert Top Naeff haar „objectieve" visie op Mama,
Papa, Oma en al de anderen, maar hoe dan die dingen waar het op aankomt onder
hun leiding zich ontwikkelen, het wordt waarlijk niet dubieus gelaten.
„En hiermede" aldus besluit het voorwoord, „beveel ik dan „Letje" in uw genegenheid aan, in de hoop, dat haar levensspiegel voor hen, die met haar opgroeiden,
een klein „souvenir" mag zijn ; in de hoop ook, dat het jongere geslacht, oogenschijnlijk onder zulk een geheel ander, onder een wellicht nog gelukkiger, gesternte
geboren dan zij, er zich zacht in spiegelen zal.
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„Een klein souvenir", „een nog gelukkiger gesternte", „zacht zich spiegelen" !
Ja zeker, lees dan het boek maar eens !"
Wie na deze kostelijke inleiding nog in onzekerheid verkeert omtrent wat volgen
gaat, leze dan dezen eersten zin van hoofdstuk 1, die karakteristiek is voor den toon
van heel het boek :
„Letje was het kind van Mama, Papa, en Oma. Drievoudig viel aldus de ouderliefde haar ten deel, drievoudig ook waren de levenslessen, die haar pad verlichtten."
Ironisch, zegt ge. Ja, maar dan heel vaak met een niet twijfelachtig bijgeluid van
sarcasme. Want het opvoedersgeslacht uit het einde der XIXe en het begin der
XXe eeuw moet in deze „geschreven miniaturen" onder een nog meer „charmante
spitsroede" door dan de heer van der Hoogen in de Camera Obscura.
Letje in het midden en als een ringmuur rondom haar heur opvoeders, dat is,
in een trek, het beeld van het boek. En dat beeld wordt gegeven in een analyse
van details, die m.i. tot het allerbeste behoort van wat onze, in dat opzicht waarlijk
niet misdeelde, rnoderne literatuur kent.
Een nadere aanwijzing daarvan kan dat doen zien, kan tegelijk bevestigen wat we
boven zeiden, dat „Letje" een boek is van zeer bijzondere literaire eigenschappen.
Nu doet de analyseerende teekening alles in het boek. Daarom kunnen we ook
niet anders ons doel bereiken, dan door die teekening weer te geven, in de woorden
van de Schrijfster zelf. Dat brengt de noodzakelijkheid mee van veel citaat en dus
van zekere uitvoerigheid, die bij samenvattende mededeeling te vermijden zou zijn,
maar dat alles komt ten goede aan den indruk, dien men van het boek krijgt en krijgen
moet wil men het in zijn treffelijke waarde verstaan.
Letje is de hoofdpersoon van het boek, dus gaat het vooral om haar portret.
„Het eerste kleinkind in de familie, het aanvallig specimen der soort, (dat) van de eene
hand in de andere ging in (haar) jongste jaren en zooals het lieve kind gekust werd ! Je kon
niet meer met fatsoen met haar over straat gaan, meende Marie, het kindermeisje. Van alle
windstreken kwamen ze aangesneld, de gegadigden, die op een zoentje aanspraak maakten ;
van den burgemeester tot den melkboer toe. En het pleitte wel voor haar humanen en verdraagzamen aanleg, dat het kind altijd maar weer bereid bleek haar intiemst geschenk te spendeeren,
aan Wien dien losprijs maar bedong . . . .
Geen kind in de heele stad, dat zulke schattige jurken droeg en zulke beelderige gemaakte
krullen liet dansen onder haar Greenaway hoed . . . .
Pimpelpaarse bloote beenen tot laat in den herfst. De Engelsche mode stelde dezen eisch. . . .
En glace handschoentjes, huldeblijk van een lichtzinnigen oom uit Parijs
(Met) het hermeleinen manteltje, vervaardigd uit Oma's oude sortie, (had ze) een gewaad,
waarin het kind met den besten wil niet anders dan fier en imitatie-vorstelijk uit wandelen
kon gaan.
„Een echt rijkelui's kind" glunderde de groentenvrouw en kuste Letje, dat het klapte . . . .
En toen de zomer het kind een parasolletje bracht, de geheele straat geraakte ervan in vervoering en er was geen houden aan."
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Zoo is Letje in haar jongste jaren. „Een visitekind", of beter — want wat bedoelt
Top Naeff anders — een willoos slachtoffer. En daarbij nog, rnaar dat kan niemand
helpen, van een tobberigen aard !
Marie, de keukenmeid, tevens kamenier van Letje, heeft haar in een onbewaakt
oogenblik verklapt, dat de eerbiedig-geloofde Sint Nikolaas niet bestaat, want
dat St. Niklaas Ma, Pa en Oma is, dat er geen Piet bestaat en geen paard en
geen zak, dat ze het allemaal maar verzonnen hebben, ook van de roe.
En zie nu Letje, een jaar of vijf oud, als Sint Niklaas nadert en alien, niets
vermoedend van haar beter-weten, den mond vol hebben van den Heilige, die
komen gaat.
Het werd een worsteling tusschen eigen- en naastenliefde, tusschen de waarheid, die bovenal
gaat en de wellicht nog daarbovenuit rijzende leugen 0, Letje kon dit beklemm,end leed
niet langer dragen ! Ze moest naar beneden, naar Mama . . . . Al waren ze boos. Al kreeg ze
dan niets. Het duizelde Letje, de gevolgen van haar daad waren onafzienbaar. Ma, Pa, 0m,a,
de heele wereld tegen haar. En Marie ! zij had een gil kunnen geven toen Marie in levenden
lijve dien morgen (is Sinterklaasmorgen) voor haar stond
„Je mag komme".
En dorst zelfs niet zuchten. Gelaten volgde ze, het was haar noodlot....
Zoo hopeloos eenzaam is dit visitekind op den morgen, die voor gewone kinderen
een dag van uitgelaten jubel inleidt !
Letje moet ook muziek leeren, als alle deftige kinderen. Ze is absoluut niet muzikaal, 't piano-spelen is haar een marteling. Maar 't moet — en na een vol jaar van
de meest toewijde studie brengt ze het tot een machinaal-aangeleerde „Marche
militaire", opgevoerd in aller aandachtige presentie op Oma's verjaardag, in Oma's
huis, waarheen de familie per rijtuig getogen is.
Schaap", fluisterde Trui de meid.
„Och", zuchtte Oma, overvol.
Maar het succes was groot en Mama, Papa en Oma betuigden om strijd hun bewondering !. .
Straks moet Letje naar school.
Verbeelding noch practisch verstand reikten bij haar tot eenig oorspronkelijk verzinsel, tot
avontuur en muiterij. Doch wellicht waren het juist deze karaktertrekken, die haar voorbestemden tot gijzeling en onschuldige veroordeeling, daar waar de elite van den geest door de
mazen wist te slippen.
Dus moest Letje schoolblijven
En dan mocht het toch wel een strop heeten, daarbij zoodanig met ouders gezegend te zijn,
dat deze onverdiende straf zich van de schoolbanken uitstrekte tot de huiskamer en het kinderbal,
om voor dagen het familieleven te verduisteren.
„Zoo" zei papa, „alweer school moeten blijven." En alle vergelijkingen in haar nadeel met
andere meisjes „die nooit zoo iets zouden verzonnen hebben", moest zij zich laten welgevallen,
wegens haar uitzonderlijke positie."
Mama kreeg dan geregeld hoofdpijn.
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En Oma herinnerde „aan het aangrijpend sprookje van den man, die in een nacht grijs werd
van verdriet over zijn zoon."
Dat was de paedagogiek, die Letje's schooljaren leidde.
En nu zij zelf ?
Zij kwam tot de conclusie, dat het overmaat van belangstelling in haar persoon moest zijn,
welke in hun huffs tot zoovele penitentien leidde, in vergelijking met de groote gezinnen, haar
bekend, waar de ouderlijke aandacht zich te verdeelen had.
Neen — daarin heeft Top Naeff in haar voorwoord toch maar gelijk — een
opstandige was Letje niet !
In een breed hoofdstuk, dat een ouderwetsche kermis beschrijft, — een pret-tijd
voor alle jonge menschen, een week van tobben en piekeren over te kiezen cadeautjes
voor Letje, omdat ze met zoovele belangen heeft rekening te houden — vinden
we in 66n trek de karakteristiek van Letje als Jong meisje
„Ja . . . . neen . . . . " weifelde Letje . . . . „maar als . . . . " Want z661 was Letje, in het kwade
en ook in het goede, altijd tusschen willen en niet willen en weinig doortastend.
Immers, haar wit was steeds de resultante van de diverse willen van Mama, . Papa,
Oma, Marie, de meid, een Ras, de schooljuffrouw !
Dan, in een volgend hoofdstuk krijgen we de fijne teekening van Letje's verloving,
Letje telde achttien jaren toen zij zich, tot ingenomenheid harer ouders, verloofde. Natuurlijk
was Adriaan ook haar eigen keuze, alleen per geluk kwam daar nog bij, dat hij de zoon van
Papa's chef was.
Zoo vangt Top Naeff haar beschrijving aan, en onmiddellijk zit ze weer in het
zadel en gaat de striemende rijzweep opnieuw duchtig over den dravenden klepper.
Want Adriaan, de verloofde — een onbeteekenend, stijf ventje — en Papa, en
Adriaans Papa, de „chef", en de Moeders — kalkoensch-jaloersche concurrenten —,
en Oma, ze krijgen weer allemaal rijkelijk hun deel van de onbarmhartig-ironische
vriendelijkheden. En de verlovingskaartjes, het bezoek aan den fotograaf voor de
verlovingsportretten — twee verschillende, „elk op eigen gelegenheid", want dan
was men „tegen alle eventualiteiten gedekt" — de receptie met de vier- en zestig
bloemstukken, het verlovingsdiner van Oma's porceleinen borden, het verlovingsgeschenk van Oma, — voor elk een servetring met de ietwat voorbarige dooreenstrengeling van twee A's, Aletta-Adriaan — ze komen alle aan de orde, wreeduitgemeten als even zoovele ongekend-scherpe charge's tegen de opvattingen van
dien tijd en het samentreffen van jalouzie, bazigheid, quasi-deftigheid, standsvertoon, dat in de geschetste verhoudingen zulk een verlovingsfestijn onverbiddelijk
meebrengen moest.
En zie nu weer Letje, het bleeke, met zich-zelf en haar „verloofde" wanhopig
verlegen Letje . . . .
De beslissing voor je leven . . . . van dezen onmetelijken stap wist Letje zich evenmin rekenschap

468

„LETJE" VAN TOP NAEFF

te geven als op school van de som : „Jan en Piet loopen samen een weg," als van alles wat
met maten, gewichten en veel nullen in verband stond, maar des te zuiverder begreep zij wat
zij aan haar ouders, aan wie zij dit leven dankte, verschuldigd was. Mama en Papa willens en
wetens een geluk te onthouden, dat stond bijkans gelijk met hen opzettelijk verdriet te doen.
Terwijl Oma het ongeluk ter nauwernood zou hebben overleefd, zoo vast had zij haar zinnen
gezet op dezen kleinzoon, die in de verte — Letje kon ook deze calculatie niet geheel volgen —
nog familie van wijlen grootpapa moest zijn. Zoo waren dan alle bezwaren overwonnen en
meende Letje, in den ijver voor haar geluk, dat zij voortaan aan Adriaan's slappe handen wel
wennen zou.
Zoo kwam de liefde tot Letje, het kind van Mama, Papa en Oma !
Als Adriaans doctoraal examen in zicht komt hij studeert rechten — met de
promotie, een maand daarna, gaan Mama, Papa en Oma over trouwplannen denken
en ze bepalen, dat om vele reden de Meimaand de geschiktste is. Maar tot aller
teleurstelling krijgt Adriaan een half jaar uitstel.
Daar zat men dan nu . . . . De boomen zouden bloeien, de vogels, met uitzondering van de
kwartel en de spriet, het hunne tot de natuurlijke historie bijdragen, doch niet voor de hazelnooten rijpten zou het Adriaan en Letje gegeven zijn.... „Op zijn vroegst wordt het dan October"
rekende Papa ongewis . . . . Maar Mama won inmiddels kracht naar kruis en besliste met elk noodlot
tartend- moederlijk gezag : „October dat moet. Voor de kachels worden gezet, anders kunnen we
hier met het dejeuner niet zitten " en het leek wel of Oma de gedupeerde verloofde was,
zoo onbarmhartig toonde zich de oude mevrouw.
Maar Letje — we zijn altijd nog bezig haar conterfeitsel uit het boek te halen
„had gezwegen. Voor geen goud zou ze hebben verraden, wat er in haar hartje omging,
toen het jobsgezicht van haar verloofde om de kamerdeur verscheen. De pakken vielen eraf !
Zes maanden nog zou zij leven in de geluksstaat van verwende dochter en aanstaande bruid,
zes maanden minstens voor zij met Adriaan in de eerste-klasse-coupe zou moeten stappen,
die haar voeren ging, ver van Mama, Papa en Oma en naar welk een duister doel . . . . ze moest
zich toch geweld aandoen haar moeder niet om den hals te vallen van onuitsprekelijke verlichting.
Dat was de eerste zelfstandige
maar dan nog voor ieder verborgen gehouden
opinie van Letje !
Bittere ironie, zegt men. Zeker, maar dan met een ondertoon van tragiek
Aan deze, Letje's „geluk weder effenende dagen", komt echter een einde. Adriaan
„mag op een zeker oogenblik Mr. voor zijn naam schrijven" (kan zijn promotie
cher per als minderwaardig worden bestempeld ?) en de onvermijdelijke trouwdag
breekt aan, met onbegrijpelijk veel statie gevierd en eindigend met het vertrek
van 't jonge paar naar de Cote d' Azur. En nu weer Letjes gevoelens op den hoogdag
van haar leven ?
Waarom moest een meisje met den vreemden man harer keuze zoo ver weg reizen eer ze weer,
gewoon als Letje, met alleen een anderen achternaam, mocht terugkeeren in den schoot van haar
familie....?
dat was de vraag, die haar pijnigde, heel den dag en nog in den trein, toen Adriaan
zijn krant las ! ! en zij, moe en onzeker, tegen hem aanleunde.
Zoo nu zouden we verder kunnen gaan met de trekken van Letjes beeld samen
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te brengen, door het citeeren van fragmenten. Want de volgende hoofdstukken,
die haar teekenen in de verwachting van het moederschap, na de geboorte van
haar zoon en straks van haar dochter, bij de opvoeding der kinderen — ze bevatten
even zoovele kostelijk-typeerende passages, als we er nu reeds zoo talrijke aanhaalden .
En dan zien we Letje volkomen onveranderd, nog altijd het kind van Mama, Papa
en Oma en nu bovendien de meegaande echtgenoote van Adriaan, Mr. van Balen
Janssen, die „sliep waar hij zat" ! En zoo vinden we haar nog in het slothoofdstuk,
als ze met haar zilveren bruigom het groote felt der vijf-en-twintigjarige echtverbintenis in Parijs gaat vieren : zonder iets persoonlijks, nog steeds het, maar dan nu
met de jaren tot statig-burgerlijken omvang gekomen, visite-kind ; die iets van de
Parijsche mode wil overnemen, maar daarin wegens haar figuur en kapsel niet
slaagt ; die Parijs zien wil, maar blij is, als ze op een café-terras een vluchtheuvel
vindt ; voor wie genoegen en tobberig-piekeren even nuttige bezigheden zijn en die
nog maar een eerzucht heeft : een lintje (reeds lang verdiend, maar nog altijd wederrechtelijk onthouden) voor haar man !
En vraag U nu nog eens of wat er van dat „nog gelukkiger" gesternte en dat
,zacht spiegelen" terecht komt. Heel deze teekening is immers een felle aanval,
scherp door onverholen spot en onbarmhartig door niets-ontziende ontleding van
een opvoedingssysteem, dat Letje's creeeren moest en heel hun leven door deze
in een corset-van-conventies gewrongen figuren het stempel daarvan deed dragen.
Waarlijk, als er in 66n van de vele emancipatie-romans afgerekend wordt met de
oude methode van opvoeden, dan is het in „Letje". Puck en Kitty en Lody uit
„De Opstandigen", met al haar heftige woorden en vrije opvattingen bereiken niet
voor de heeft het effect, dat Top Naeff met haar „rustige" analyse verkrijgt.
Onze lezer heeft nu het portret van Letje voor zich staan, ten voeten uit hopen
we. Maar nu krijgt in het boek zelf dat portret eigenliik zijn relief pas ten voile,
door de teekening van de nevenfiguren, alle even scherp, en even kostelijk-typeerend.
Tot zelfs de meid, de huisnaaister, de schooljuffrouw, en de verpieegster vervullen
daarbij hun rol en ieder van deze personen is „specimen" van het soort, op en
top de eind-19e eeuwsche gezagsdraagster, die hair bijzondere en door niemand
te betwisten taak heeft, ook, wat de eerste drie betreft, in de opvoeding.
We kunnen er natuurlijk niet aan denken, om ook al deze portretten te gaan weergeven. Er zou geen eind aan zijn, want elke alinea, die aan ze gewijd is, is als een
diadeem van fonkelende stijl-diamanten.
Maar het citeeren van een enkele passage, over de leden van het trio Papa, Mama,
Oma, worde ons toch toegestaan. Naast den indruk, dien men reeds uit het vooraf-

gaande van ze hebben kan, ziet men ze dan toch duidelijk genoeg. . ..
In de galanteriekraan op de kermis worden speldekussentjes verkocht, die Letje
hevig bekoren. Ze heeft er al een voor de huisnaaister uitgekozen en wil er nu ook
nog een voor de handwerkjuffrouw van school hebben. Maar, omdat haar financien
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niet toereikend zijn, heeft ze zich elken dag bepaald tot een begeerig komen kijken
bij de vriendelijke fransche verkoopster. Nu is ze met Papa uit en — hij is in een
royale bui — ze mag van hem wat uitzoeken. Natuurlijk zal het 't speldekussen
zijn en onmiddellijk stapt ze op de fransche juffrouw-uit-de-kraam toe. Maar deze
(en let nu op Papa)
haalde de schouders op en toonde twee welsprekend ledige handen.
„Chemin" bevestigde Papa hoffelijk, de Francaise de eer gevend, welke haar toekwam : „kies
dan maar vlug wat anders uit."

Beter dan in tien pagina's breed-uitgesponnen beschrijving zien we uit 66n zoo'n
tooneel wie en wat papa is : zelfbewust-deftig, de man die zijn wereld kent I (een
francaise, die niet anders dan gebarentaal tot haar beschikking heeft, kom je tegemoet
en toon je te verstaan), de gezagsfiguur, die gewoon is voor het kind te beslissen
— maar die met dat eene woord, nog van een hoffelijk gebaar bovendien vergezeld,
heel zijn armelijke holheid etaleert. En dat dan in het schelle licht van een kermiskraam ! 't Is wel hid onbarmhartig.
En nu Mama. Het citaat over den trouwdatum teekende haar al duidelijk genoeg.
Maar nog is er deze fotografie :
Letjes eersteling is geboren.
En de klassieke vraag : op wie ? werd, aangezien er geen pijl op te trekken viel, op de meest
wilde wijze beantwoord : „De kin van Adriaan," meende de familie van den jongen vader.
„De neus van zijn moeder," troefde Letje's Mama koel, zij kon die eeuwige concurrentie niet
uitstaan.

Dat is Mama, die aan paraatheid ruim over heeft, wat haar dochter te kort komt
en met moederlijke onuitputtelijkheid dat deficit van Letje, waar noodig, dat is
altijd, weet aan te vullen. Zie het m,aar in de beschrijving van het bezoek aan de
piano-mevrouw, van de wijze, waarop Mama de verloving klaar maakt en de kiesche
aangelegenheid van Letie's vertrek uit het ouderlijk huis regelt. Als dat niet is een
zorgen voor de belangen van haar kind, als dat niet is een voortdurend bezig zijn
in de taak der opvoeding, wat is dan wel zorgen, wat houdt opvoeden dan wel in ? !
En ten slotte Oma, Oma, de onversaagde, type van het „onverwoestelijk vrouwengeslacht", dat met eer door de cordons van het leven is heengekomen ; dat nergens
voor staat, moeilijkheden alleen ziet als geschikte gelegenheden om kracht te ontwikkelen (zooals de bast van een boom een kat dient om haar nagels te scherpen),
en slechts weekheid kent als die bijdrage kan zijn tot het gewenschte effect. Oma,
de statie der familie, „la reine du bal" in het boek, de jeugdige ouderdom „de
reddende engel bij elk familie-record, dat tot de poezie van eten en drinken leidde"
maar ook : de ongenaakbare als het gaat over transigeeren met het ouderlijk gezag,
(met Oma's autoriteit valt eenvoudig niet te schipperen, daar denkt trouwens ook
niemand aan en Letje zeker niet), die tegelijk, met eenzelfde blik den staat der
kleeren van 't schuchtere kleinkind inspecteert en de gesteldheid van het tot op-
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standigheid immer geneigde kinderhart, die voor tobberijen nooit tijd heeft gehad,
maar steeds, 't best op streek was en altijd nog is, als er wat te regelen, te
bedillen, te dirigeeren viel of valt.
Haar portret ? Hier is het, in een meesterlijke penseelstreek. Letje, getrouwd en
bij Oma op visite gewaagt schuchter van „het eerbiedwekkend feit" (haar aanstaand
moederschap) en van haar zorg over een goeden afloop :
De heele Fransche arm.ee is zoo in de wereld gekomen, zei Oma koel.
Daar hoeft geen woord meer bij. 't Portret is af, zoo maar in eens !
Kostelijker figuur dan Oma is er in heel het rijke boek niet. Die verdient een
eereplaats in het panopticum der literatuur en Top Naeff, de kunstenares, die dat
beeld heeft geboetseerd, de hoogste bekroning.
Uit alles wat voorafging mogen den geduldigen lezer de eigenschappen, de literaire
qualiteiten, van dezen superieuren roman duidelijk geworden zijn. We hebben
ze dan nu maar voor 't opsommen :
De stijl, nergens een moment opgeschroefd, maar eenvoudig, als was er amper
op gelet ; van den eersten zin, dien we citeerden tot den allerlaatsten op bldz. 230
meesterlijk, volkomen dragend de gezindheid van de Schrijfster. Voor stijlstudie
is dit boek een oefenschool, zooals de beste verzamelaar nauwelijks samenstellen
kan. Want alles leeft, twinkelt, zelfs de interpunctie is welsprekend ;
de taal, de woorden-vondst bij het nagenoeg geheel ontbreken van schildergelegenheid : onuitputtelijk, altijd weer nieuw en frisch ;
de psychologische ont- leding van Letje, Mama, Papa, Oma, van Adriaan „die
op ernstige levensvragen altijd dubbel-blank aanzette", van de „in de school der
verloving vergrijsde" naaister Sophie, tot van de dienstbode, de verpleegster, de

baker toe : voortreffelijk, elk effect op het juiste oogenblik belichtend, rag-fijn en
toch nimmer rafelig, zuiver op het doel gericht en toch nooit opzettelijk.
En, meest in 't oog springende eigenschap : de humor ! Waar onze nieuwste letterkunde arm is aan humor, is dit eene boek daaraan schier overdadig rijk. En dan is
het altijd de echte humor, die immers prikkelt tot lachen en schrijnend is tegelijk,
nooit gewilde-geestigheid of houding, maar natuurlijk, duidelijke reflex van den
aanleg der Schrijfster, dien we van overlang als humoristisch kennen. Op elke bladzij
sprankelt die humor, sours in een verhaal-fragment of omstandigheid-analyse, maar
vaak ook in een haast niet opgemerkte rnededeeling, ergens midden in een zin.
Wat ligt er, om maar enkele voorbeelden van dit laatste te noemen, een humor
in het sin,pele feit, dat Letje, als jubileum bijdrage voor Oma's verjaardag een
„marche militaire" op de piano instudeert, in een uitdrukking (over Adriaan) als
„den vreemden man harer keuze", als het, boven in zijn verband geciteerden, „met
veel nullen in verband stond". En wat is het kostelijk, als een foto gemaakt worden
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zal van de vier geslachten : Oma, Mama, Letje, de zuigeling, en de fotograaf, heelemaal in zijn rol, op het critieke oogenblik tot den schreeuwenden boreling zegt :
„Jongeheer, nu moet je goed kijken. 1k tel een, twee, drie..., en weg vliegt het
vogeltje !", door Oma, heelemaal in hair rol, geaccompagneerd met : „moet Adriaan
voor zijn je-weet-wel hebben ?" En dan zwijgen we nog van humoristische tafreelteekeningen als : Letje in Oma's tuin met Bertus, Letje in Oma's koepel „con.ducteurtje" spelend, het einde van Letjes vriendschap met Sientje uit „De garenklos" enz. enz.
,
Over de humor in „Letje" zou een afzonderlijk, breed artikel te schrijven zijn.
Zulke eigenschappen, het behoeft eigenlijk geen betoog, moeten den indruk, dien
het boek maakt en maken wil bijzonder ten goede komen. 1k zei het reeds : heel
deze roman (is het wel een roman ?) is een voortdurende, niets- en niemand ,ontziende, geestige parodie op het oude opvoedingssysteem, zelfs, ik geloof niet dat het
te kras gezegd is, een honende persiflage. Maar dan in de ontleding van wat de
vrucht was van zoodanige paedagogiek tenslotte toch tragisch-ernstig. Want de
eindconclusie, die men uit deze geduchte afrekening krijgt, is : wat was zoo'n kind
van Mama, Papa, Oma, ondanks hun ontwijfelbaar beste bedoelingen en zonder
dat het 't zelf begreep, er eigenlijk slecht aan toe ; wat werd er in dien goeden ouden
tijd aan kinderen van Letjes soort veel bedorven, dat in een heel leven van volwassene niet meer goed te maken viel. Dat is de slotsom, waartoe het boek U brengt,
door de treffelijke samenwerking van stijl, taal, analyse, humor-teekening, die het
maken tot een proeve van de allerbeste literaire kunst.
Vanzelf zal onze lezer, die deze heele beschouwing van „Letje" gevolgd heeft,
geneigd zijn te meenen, dat Top Naeff nu op-en-top voorstandster is van een moderne,
„vrije" opvoeding, zonder een verouderd Oma's-gezag en dwingende Mama's-enPapa's-bekrompenheid.
Maar dan zou hij(zij) zich in deze Schrijfster ten zeerste vergissen. Want het
hyper-moderne van Puck en Kitty krijgt er niet minder „van langs", dan het ouderwetsche van Oma. Zelfs is de critiek daarop cynischer, dan op de ouderwetsche
opvattingen van de laat XIX eeuwsche paedagogiek. Het slothoofdstuk, dat Letjes
tweede huwelijksreis beschrijft, bewijst dat.
In dat „Besluit" vinden we Letje, tegenover haar slapenden echtvriend in den
trein gezeten, verdiept in de beschouwing der voorbijgegane huwelijksjaren. Die
overweging, door niets gestoord en dank zij den ruimen tijd alleszins fundamenteel,
heeft natuurlijk ook haar beide kinderen, Adriaan en Letje, tot object. En zoo heeft
de Schrijfster gelegenheid, haar meening over de moderne jeugd te zeggen, op
dezelfde manier, als in de vorige hoofdstukken en ook met dezelfde effecten, maar
scherper.
Omdat het hier betreft 't inzicht van Top Naeff in de quaesties, die de emancipatie-roman met zooveel ijver aan de orde stelt, en de wijze van uitdrukking in
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dit boek zoo veelzeggend is, moge nogmaals het citeeren mij worden veroorloofd.
Ter eere van de kinderen was het diner met bal na . . . . moeten vervallen. De jonge Adri,
de dichter van „Het Nieuwe Bewustzijn," verkeerde uitsluitend met de Muzen, terwijl Lettie,
de dochter, die studeerde, zij weifelde nog steeds waarin, weigerde haar vrienden en geestverwanten
te waren aan zoo burgerlijke apotheose van het ouderlijk geluk. . . . . Duister waren de tijden.
Geen pijl op te trekken met wien dit meisje zich nog eenmaal verloven zou ? Vandaag scheen
ze met het gansche studentencorps te verkeeren in dien voorbereidenden staat, morgen verklaarde
zij zich tegen het huwelijk, gelijk haar broeder Adri, welke in zijn kring voor een genie doorging. Scheiden vonden deze kinderen even onbelangrijk als trouwen, en een normaal gezin
eigenlijk het aankijken niet waard. Ook de vaderlijke eerzucht, scheen, wat den stamhouder betreft,
nog ver van de wijs . . . . Van (zijn) „Aan mijn moeder" opgedragen bundel „Mystiek" bleef
haar elke letter mystisch, maar Adriaan Junior troostte haar : dit was, zei hij, nu juist wat hij
met deze gedichten had willen uitdrukken.
Het bezit der beide bolleboozen — zij had zoo gaarne een onbegaafd kind gehad (! 0 —
baarde de arme moeder een dagelijkschen strijd : moest ze zich scharen aan de zijde der jeugd,
die de toekomst inhield, of bleef het onder alle omstandigheden haar plicht pal te staan naast
den behoudenden man en vader....?
(Want deze) stond pal als van Speyk : de sleutel kreeg Lettie niet mee. Al duurde haar dispuut,
haar dancing, of haar spiritistische séance tot den dageraad, een jong meisje, zij mocht zich,
terecht, verbeelden haar ouders over het hoofd te zijn gegroeid, bleef een jong meisje. Hij lies
dat maar niet allemaal gaan, als vader. En daarom schikte hij zich in de nachtwake tot het kind . . . .
onder de ouderlijke vleugels was teruggekeerd.

(Adriaan zelf, de jubileerende vader, krijgt hier ook nog even een goede beurt 0
De eenige hoop der moeder — „de moederlijke pretenties (had ze) allang afgelegd"
— op een deelen der kinderen in de vreugde van den dag was, dat ze zouden
bewilligen in Vaders wensch : op de thuisreis der ouders met deze te Brussel
intiem ! te dineeren. Maar veel kans was er niet op. Want Lettie moest bij de promotie van een vriendin zijn en Adri had net een lezing in zijn Letterkundigen
kring . . . . „Het tegenwoordige leven stelde eischen . . . . "
Commentaar is hier volkomen overbodig. De toon, te voren die van spot, is hier,
waar het gaat over de moderne jeugd, die van cynischen hoon.
En passant kriigen ook andere moderne inzichten een „smeer" : de moderne roman
b.v. en de moderne vrouw ; de laatste als volgt :
Letje . . . . opgestookt (!) door een vriendin, hechtte aan den kunstzin bij een man. Het zat
in de lucht. Tal van vrouwen voelden zich onbegrepen in dezen tijd omdat haar echtgenooten
niet van Mahler hielden en Richard Strauss vereerden om den „SchOnen Blauen Donau" . . . .

Dat Top Naeff de „moderne" ideeen niet huldigt, kan uit het aangehaalde voldoende duidelijk zijn.
Maar dan komt de vraag op : Wat wil zij dan met dit boek ? Als het nieuwe
evenmin goed is als het oude, wat deugt dan we! ?
't Antwoord lijkt mij niet moeilijk. 't Boek spreekt in dat opzicht duidelijk
genoeg. 't Gaat minder om 't oude tegenover 't nieuwe — dat staat trouwens al in
het voorwoord te leven — maar tegen de excessen aan beide kanten. De Schrijfster
kant zich tegen het systeem van Mama, Papa en niet-te vergeten Oma evenzeer

474

„LETJE" VAN TOP NAEFF

als tegen de zotheid van Adriaan Junior en Lettie. Ergens in het slothoofdstuk
zegt ze 't precies, wat ze bedoelt . . . . „De ouders (zijn) de slachtoffers van den tegenwoordigen tijd, gelijk de kinderen de slachtoffers van den verleden tijd waren geweest . . . ." D at is het, wat ze met dit boek wil doen zien : het oude maakte
slachtoffers — heel de roman is daarvan de demonstratie ! — en er moest verandering
komen, in dien zin, dat de kinderen meer zelfstandig zich konden ontwikkelen.
De emancipatie-gedachte dus. Maar het nieuwe, de zelfstandigheid zooals die geworden is, maakt 66k slachtoffers, meer beklagenswaardig nog dan de eersten en
hopeloozer geruineerd. Wat worden moest is op verworden uitgeloopen. En dus
is de strekking van dezen roman : een pleidooi voor vernieuwing van wat verouderd is, maar tegelijk verzet tegen de „vernieuwing" der emancipatie-tendenzen,
zooals die zich openbaart in de Adriaans en Letties van dezen tijd.
Wordt dan door dezen roman het emancipatie-probleem opgelost ?
Neen en ja. Neen, want, hoe voortreffelijk dat dan ook moge gebeuren, hij analyseert alleen de uitersten ter eene en ter andere zijde en vernietigt die grondig ,
maar dat is ten slotte negatief werk. Ja, want hij wijst aan, dat het enlancipatiestreven alleen heilzaam zal kunnen zijn, als het niet een reactie-beweging wordt.
Maar met dat peen en ja blijft de balans schommelen, zonder tot evenwichtsstand
te komen, want wat dan de juiste vernieuwing is, de oplossing !, wordt niet aangegeven.
En dat nu is het bezwaar, dat ik ten slotte tegen „Letje" moet inbrengen. Het
bestrijdt geestig, raak, vaak ook alleszins gerechtvaardigd, wat naar her inzicht der
Schrijfster verkeerd is, maar wat dan gced zou zijn ligt hoogstens in conclusie er
in opgesloten, maar wordt niet gezegd, veel minder uitgewerkt. En dus brengt
deze roman ons wel een eind verder, vooral ook in zijn afwijzen van wat in den
doorsnee-modernen roman gepropageerd wordt, maar in het positieve toch weer
niet ver genoeg. De critische waarde is grooter dan de bouwende en dat lijkt mij een
niet te veronachtzamen te kort.
Naast dit bezwaar staat een tweede, dat ook niet onvermeld blijven mag : de spot,
die kenmerkend is voor den toon, heeft ook meer dan eens de Godsdienstige uitingen
en opvattingen tot mikpunt, wel niet direct, maar toch zijdelings en duidelijk
genoeg te verstaan. En, vooral omdat de humor hier en daar wrang is, treft dat
onaangenaam. Bij de overigens groote waardeering, die we voor dit werk hebben,
is het in 't bijzonder eisch, dat we op deze vlekken niet vergoelijkend de hand leggen.
1k schreef een boven-de-gewone maat uitgebreid artikel over dezen roman. Men
zie daarin echter niet een gebrek aan zelfbeperking, want ik deed het opzettelijk,
omdat uit dezen roman voor literatuurbeoefenaars en literatuurliefhebbers als de
lezers van ons tijdschrift, belangrijke verrijking van kennis en inzicht te verkrijgen
is in wat de essentie is der moderne letterkunde, zoowel wat vorm en techniek als
wat inhoud betreft. En het was mijn doel aan te wijzen, wat dan dat verrijkende is.

BOEKBESPREKING.

Het Grijze Kind, door Theo Thijssen. Uitg. C. J. A. v. Dishoeck, Bussum 1927.
Theo Thijssen de bekende onderwijs-man die al een flinke serie boeken op zijn naam heeft
staan beijverde zich steeds om, te betoogen dat er maar heel weinig is in de tegenwoordige
school-methode dat steekhoudend is voor het nuchtere verstand.
In „Het Grijze kind" heeft hij nu zijn opvattingen over de misstanden bij het (Openbaar)
onderwijs het karakter van een ironie gegeven, die op niet weinig plaatsen tot een vlijmende satyre
wordt.
Thijssen doet het voorkomen alsof hij begaafd is met een bizonder herinneringsvermogen,
dat hem in staat stelt zijn voordeel te doen met wat hij in vorige levens ondervond. De hoofdpersoon, het grijze kind, de „ik" uit dit boek is dus een schooljongen naar het uiterlijk,fmaar
in werkelijkheid iemand die beschikt over de ervaring van een of meer generaties. Tot hoe
zotte conflicten dit leidt kan men zich voorstellen. Komt Henricus eens op de bewaarschool
te laat en werkt op dat moment zijn voor-herinnering dan voelt hij zich als de te laat thuiskomende echtgenoot en hij tast in zijn zak naar de sleutel van de huisdeur.
Iernand met een zoodanige hersenconstructie ziet als schooljongen natuurlijk allerlei buitensporigheden thuis en op school en in heel het verdere leven. De „wereld" verklaart hem logisch
genoeg voor gek en bergt hem op in een „inrichting". Daar schrijft hij dan z'n herinneringen.
Hij vertelt van het zotte om cijfers te geven in de klas, van de eigenaardigheden der diverse
schoolmeesters en leeraren op de lagere school en de H.B.S. enz. Ook vertelt hij van zijn
mama, z'n pa en z'n zuster en wat al zotte dingen die met z'n allen zeggen en doen over hem,
den schooljongen, het grijze kind. Ma die zoo trotsch is op haar zoon die huiswerk meekrijgt
(en onderwijl uit 't cahier van z'n vriendje de thema's zit over te pennen). Ma die Pa tempteert
tot die zijn heil zoekt in de soos. Dan de mondelinge gevechten tusschen Ma en zus Nel. En
hij vertelt van Opa, de schand van heel de familie.
Het boek heeft veel van een dolle klucht vol verrassingen. Maar de ironie en het sarcasme
van den schrijver zijn scherp genoeg om den lezer te doen gevoelen hoeveel zots het huidige
systeem van onderwijs toch wel heeft. Om dat te doen gevoelen was het Thijssen te doen en
hij is er in geslaagd al overdrijft hij soms wat erg.
P. H. M.

4e Kerstboek (1927)*) Uitg. G. F. Callenbach, Nijkerk.
Het vierde, onder redactie van Risseeuw samengestelde Kerstboek werd ons eerst heden toegezonden. Hoewel de bespreking ervan dus nã Kerstmis onder de oogen der lezers komt mag
ons dat niet verhinderen er een en ander van te zeggen.
En een der eerste dingen is dan, dat het den samensteller blijkbaar van jaar tot jaar beter
gelukt in het vinden van zijn medewerkers. Hetgeen logischerwijze daarop moet neerkomen, dat
Callenbach's Kerstboek bijdragen bevatten gaat van de besten onder ons. Wel sterk dringt zich
de gedachte aan den recensent op, als hij dit vierde Kerstboek doorgelezen heeft, dat ooze
*) Wij ontvingen het boek te laat van de uitgeefster om voor Kerstmis deze bespreking te plaatsen.
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Christelijke literatuur vooruitgaat. Want hij bedenkt, dat er gemakkelijk twee zulke flinke deelen
te vullen zouden zijn met goede bijdragen indien alle belletristen en dichters uit ons „kamp" die
iets beteekenen hun medewerking verleenden. Het moet de heer Risseeuw toch ook opgevallen
zijn, dat hij niet meer (als voor tien jaar 't geval zou zijn) met een lantaarntje behoeft te zoeken
naar geschikte bijdragen.
Er wil hier vooral niet de indruk gegeven worden, dat we „er" „zijn". We weten wel beter!
Doch als we de novellen van Mevr. H. Kuyper-v. Oordt, van Wilma, van Heynes etc., etc.
leven, en de gedichten zien van Jan de Groot, ten Kate, Laura Olivier e.a. en we beschouwen dat
alles op het gehalte-van-kunst dan valt het waarlijk niet tegen,
Mevr. Kuyper-v. Oordt heeft de novelle ; ,De bluts in 't blazoen". Sedert deze fijnzinnige aristocrate „Het Goed Cronaert" schreef kennen we haar als de beminnaresse van het kwijnende leven
der uitgebloeide patriciersfamilies. Met zeer geduldige aandacht bespiedt zij, ook in deze novelle
de decadence. Maar terwijl in het genoemde boek voldoende evenwicht was tusschen liefdevolle
beschouwing en actie is dat in de novelle uit dit Kerstboek afwezig. Al te zeer, voor ons gevoel
tenminste, laat de schrijfster haar pen gaan wanneer ze beschrijft. Zeer zeker is deze beschrijving
op zichzelf van hoog gehalte maar ze doet den lezer ten laatste de feiten waarom het gait vergeten
totdat met een ruk welhaast de laatste pagina's tot het leven terugvoeren waar de burger de Wit
dingt naar de hand van zijn achternicht Gabriele.
„Mijn Hart" van Wilma heeft weer die bekende bijna mystieke glans van het schouwende
leven. Een zekere abstractheid echter die zich boven het accidenteele verheft nadat het er doorheen
is gegaan zonder het te ontloopen of te ontwijken uit „angst" voor de realiteit.
Ds Heynes draagt bij de novelle „Het verdriet van Opa van vaders kant" een geschiedenis zooals
we er meer van hem kennen. Op zijn werk hopen we in een der volgende nrs. van O.W. terug
te komen.
Herman Hana schrijft bij zeer goede reproducties over de hollandsche molen in de schilderkunst. Het heeft iets fragmentarisch dat onderwerp en onwillekeurig vraagt men : waar komen
we zoo doorgaande wel terecht ? Maar Hana's frissche schrijfwijze ondervangt veel van dit bezwaar.
Voorts zijn er, behalve de meditatie van Ds. H. Jansen nog tal van goede of middelmatige bijdragen in dit Kerstboek. Er is zoo een vrij goede novelle van Ignatia Lubely en een wat mindere
van Mevr. Westerbrink-Wirtz. En er is nog meer. Want dit Kerstboek bevat over 't algemeen
geslaagde proeven uit het werk van een aantal onzer oudere en jongere schrijfsters en schrijvers;
P. H. M
die we ook voor 't meerendeel kennen uit wat ze bijdroegen in Opwaartsche Wegen.

Inger Skram, door J. Oterdahl, Uitg. J. M. Meulenhoff, Amsterdam. 2de dr. '27.
Hoewel dit boek reeds in de handen van velen onzer is en het eerst in een tweede druk werd
toegezonden ter bespreking kunnen we niet nalaten er enkele woorden van warme waardeering
over te schrijven als een late maar niet te late hulde.
Het boek van de Zweedsche schrijfster volgt het leven van de hoofdpersoon met een zin voor
het reeele van het klein dagelijksch gebeuren die een verrukkelijk contrast vormt met de uitsluitend op de hoogtepunten van dit vrouwenleven aangelegde compositie. Men zou kunnen
zeggen dat het verhaal symbolisch is indien niet tevens de verzorging van details den geboeiden
lezer telkens indachtig maakte dat hij hier toch wel degelijk met een zeer bepaalde vrouwenfiguur
te doen heeft.
Inger Skram is geen buitengewone vrouw. Maar haar levensloop wordt in de beschrijving door
de auteur zoodanig geheven in de sfeer der absolute geestelijke waarden dat haar lotgevallen
ons of en toe voorkomen als een strijd van machten. Inger Skram wordt dan den lezer de verpersoonlijking van den tragischen tweespalt in het menschelijk bestaan. De individualiseering
van het lagere dat lokt tegenover het hoogere dat desondanks bestreefd, neen, beleefd moet worden
op straffe van het verliezen van den strijd. En te tragischer is die kamp om ideeele goederen waar
ze beleefd wordt door een persoon, begaafd met zulk een fijn aanvoelingsvermogen van de waarde
der dingen.
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Het boek van Jane Oterdahl is niet dogmatisch. Dit zal mogelijk menig lezer in 't begin een gevoel
van onrust geven en een vaag besef iets te rnissen. Maar wie lezen kan en het onmisbare vermogen bezit buiten zijn eigen zienswijze te treden bemerkt aldra dat er met de afwezigheid
van dit dogmatische niets wezenlijks ontbreekt. Indien bij velen onzer het woord niet zulk een
slechten klank had zouden we deze roman van de talentvolle Zweedsche schrijfster volledig gekarakteriseerd achten met de waardebepaling : „ethisch".
P. H. M.

Gods Offers, door Q. A. de Ridder. Uitg. G. F. Callenbach, Nijkerk.
De heer de Ridder heeft geen eer van zijn werk.
Het moge aprioristisch schijnen dat we met deze zin 'n recensie beginnen maar het heeft
z'n goede zijde om onmiddellijk met het oordeel voor den dag te kornen. limners, waartoe
dient het vooraf in den breede te betoogen, dat de schrijver zijn probleem van dit boek wel
goed gezien heeft als men daarna toch moet besluiten met de vermelding dat de heele zaak in
duigen valt omdat de auteur in 't geheel geen vormvermogen bezit ?
Dat is zoo. Het heele gebeuren is op schrikkelijke wijze uitgerekt zoodat de geschiedenis van
Tony's opstaan op 'r verjaardag 27 pag. en die verjaardag zelf n Og eens 27 in beslag neemt.
En daarbij zijn al die feiten en feitelijkheidjes allemaal zoo banaal burgerlijk neergezet dat men
herhaaldelijk z'n geduld verliest en zich gaat ergeren aan het steeds duidelijker wordende feit
dat de schrijver zijn inderdaad heel goed gegeven schromelijk oneer aandoet.
En dan : wat een abominabel slechte zinnen staan er op vele bladzijden ! 't Is erg ! Laten we
er niet citeeren, er is geen beginnen aan. We hebben aan ethisch gehalte in een Christelijk boek
zeer veel. Als tenminste het aesthetische de zaak niet verknoeit. Dat is hier het geval. En het
spijt ons zeer.
P. H. M.

„De drie levens van Nina Vesper", door Jet Luber. Uitg. v. Holkema en Warendorff's U.M. 1927.
Nina Vesper is een Amsterdamsche studente in de medicijnen en het boek vertelt van haar
lotgevallen gedurende haar studietijd tot op het oogenblik dat ze voor haar laatste examen
,,zakt" en de studie laat schieten om aan de zee in een gehuurde kamer te gaan schrijven. Dan
komt ze heel toevallig daar in kennis met 'n jong doctor die werkte op het laboratorium vlak
tegenover Nina's Amsterdamsche kamer. Ze had hem nooit gezien maar hij tidal' wel., Dan
verloven zij zich en daarmee eindigt het boek.
Heel sterk van compositie is het stellig niet. Men weet of en toe niet of Nina Vesper's „drie
levens" (haar studeeren, haar schrijverij en haar huwelijksleven) beschreven worden of dat het
de levensroman van Liesje Peters is die geteekend wordt. En aan 't einde van 't verhaal, is er
nog niet genoeg klaarheid over de vraag wie van de talrijke hoofdzakelijk dames-studeeren nu
eigenlijk wel de belangrijkste plaats inneemt.
Overigens is de heele geschiedenis vrij vlak ondanks de tamelijk drukke handeling. De
kleine vriendelijkheidjes en verdrietelijke dingetjes worden beschreven door een persoonlijkheid
die er klaarblijkelijk nog niet mede heeft afgerekend en er eerder in dan buiten, laat staan
boven staat.
De schrijfwijze is verder vlot en de typeering der persoontjes, onder wie geen enkele uitblinkt,
doorgaans vrij aardig. Houvast in een of ander opzicht heeft men niet aan 't werk. Voor de
schrijfster verheft het leven zich nergens boven het materieele.
P. H. M.

Via Triumphalis, door M. C. Fallentin. Uitg. G. F. Callenbach, Nijkerk.
Bevattende het verhaal van Wolf, een jonge Germaan die, ten tijde van Vespasianus, in het
Romeinsche leger dient en er allerlei ervaringen opdoet. De ervaring is die met het Christendom.
De geschiedenis van den heer Fallentin heeft, voor jongens, soms heel aardige en spannende
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momenten. Maar verheft zich toch doorgaans niet boven het niveau van de overtalrijke verhalen die we uit vroeger en later tijd reeds in onze kasten hebben staan. En dat is verbazend
jammer. Want aan een werk als dit hebben we geen behoefte. Wel aan een dat beter is. De
fouten door den schrijver gemaakt zijn wel die van zijn voorgangers. Er is een uiterst vlakke
personen- en milieu-teekening die niets suggereert en daarom ook niets d Oet. De serie handelingen
is de gewone en bekende : een samenzwering, 'n stuk of wat dooden, en een paar menschen die
Christenen worden. Ik kan me moeielijk voorstellen, dat jongens van een jaar of zestien, achttien,
voor wie het verhaal wel bedoeld zijn zal, een stuk dialoog zullen aanvaarden waarvan de hier geciteerde zin een voorbeeld uit is :
„O, ik begrijp je anders wel. Je bedoelt van Rome veel schoons te verwachten, maar ook, dat
je er geen stap zult kunnen doen zonder je voeten te zetten op de aarde, dat je niet kunt gaan
of staan zonder te steunen op de aardsche dingen, die stoffig en vuil, oneerlijk en onwaar zijn. Is
het zoo niet ?" Men kan immers niet aannemen, dat twee jonge germanen op deze 20e eeuwsche
wijze met elkaar debatteerden ten tijde van Vespasianus ?
Indien de heer Fallentin zijn talent in andere richting aanwendt geloof ik, dat hij meer voldoening vinden zal dan door het voortzetten van de traditie dezer oer-oudbakken verhaaltjes .
Jongens van onzen tijd hebben wat anders noodig en winschen ook wat beters.
P. H. M.

De Abdy van Typhaines, door Comte de Gobieau, vert. door Dr. W. v.
Ravesteyn. Uitg. „De Waelburgh", Blaricum.
Er verschijnen in dezen tijd weinig goede en zeer vele minder goede boeken. Een van de
laatste is het werk dat Dr. v. Ravesteyn voor het Hollandsche publiek bewerkte. In hoeverre de
bewerking het oorspronkelijke werk heeft veranderd, weet ik niet , een feit is het dat het thans
nog miserabel slecht leest. Men moet zich eens het komische van een scene als de volgende
indenken. Op de binnenplaats van de abdy Typhaines, een gebouw dat blijkens het verhaal,
in de 12e Eeuw nog stevig op haar fundamenten stond heeft zich een troep dorpers verzameld.
De woordvoerder is een praatjesmaker en de eenoogige page van een daar aanwezig ridder vraagt
zijn heer verlof de kerel dood te mogen slaan. De abt die naast den ridder staat houdt dan een
preek in duodecimo tegen den vechtersbaas. En z'n taaltje is daarbij zoo vol wel overdachte
redeneering dat het al te duidelijk is dat deze abt geen wezen van vleesch en bloed doch slechts
een abstractie is. Van die boek-achtige redeneeringen, monologen en dialogen staat het heele werk
vol. Men wordt doorgaans al naar als men de aanspraak leest van b.v. een ridder tot z'n knecht
of een abt tot zijn kloosterbroeders.
Het verhaal vertelt van een boeren opstand in het Frankrijk van de 12e E. Of het aan den
vertaler ligt weten we niet, maar deze dorpen zijn behept met een rasecht 20e Eeuwsch communisme, een pakje dat hen al hun dorperlijkheid doet verliezen. Trouwens, van die teekening
der talrijke ridders, edelvrouwen, boeren, abten en prelaten is ook niet veel overgebleven dan
zoetelijk gepraat in de ruimte. Er is heel weinig echts in het boek.
P. H. M.

AAN HET EIND VAN DE VIJFDE JAARGANG.
Nu God het ons schenkt, ons eerste lustrum te beleven, is onze eerste gedachte
die van grote dankbaarheid aan Hem, zonder Wiens nabijheid ons werk slechts
ijdel pogen zou zijn geweest.
En dan een van herinnering, terug naar onze eerste aflevering van onze eerste
jaargang, toen we moesten beginnen met ons manco te belijden.
Zijn we veel verder dan toen ? Neen, zeker niet ; het is nog vrij armoedig, wat
we kunnen bieden, als men vraagt naar onze moderne Christelijke literatuur.
Maar onvruchtbaar zijn toch deze vijf jaren niet geweest. En Opwaartsche
Wegen is in die jaren het centrum geworden, waarom de besten van de ouderen,
en nagenoeg alle jonge krachten zich hebben gegroept.
En het toenemend aantal van de laatsten geeft ons hoop voor wat komen gaat.
Er was in de afgeloopen jaargang een grote verscheidenheid. In elke aflevering
brachten we een novelle of een epies fragment ; dat was ons dikwijls zelf een verrassing, als het weer lukken mocht, want niets was zo moeilik als het vinden van
goede novellistiese stof voor ons tijdschrift. En liever plaatsen we niet dan op te
nemen wat ons zelf niet enigszins bevredigt. Ook de nieuwe jaargang gaan we
in, zonder de overtuiging, dat hetzelfde geluk als in de 5de jaargang ons deel zal
wezen. Het plaatsen van een volledige roman of een zeer uitvoerige novelle zou
natuurlik ons veel moeillikheden besparen, maar zou ons soms beletten door gebrek aan plaatsruimte om een jonge kracht te steunen, zou ons soms beroven van
een schets die we toch weer niet graag zouden missen. Maar dat het zo moeilik
is goede novellistieke lektuur te geven, als men niet steeds dezelfden aan het woord
wil laten, toont wel duidelik hoe het belijden van een manco ons ook nu nog past.
Met de poezie gaat het gelukkig beter. Er zijn in de loop van deze vijf jaar
enkele krachten omhoog gekomen, die betekenis beginnen te krijgen. En speciaal
in dit laatste jaar is er voor veel wachten vergoeding gekomen. SMIT heeft dit jaar
zijn eerste ontwikkeling met een bundel besloten en bewees met Van de kennisse Gods dat hij niet aan de versifikatie van Feesten van 't jaar, die men eenigszins eentonig noemde, gebonden was. JAN DE GROOT gaf naast zijn-Arrolike natuurgedichtjes, die we al langer van hem kenden en waarvan we de frisheid nog
steeds waarderen, andere poezie, waarin hij ernstiger stemming op een zeer direkte,
soms abrupte wijze uitte. MARTIN LEOPOLD groeide zeer snel, en schrijft een vers,
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waarvan de klankvolle rijmen aan Martien Beversluis doen denken. G. KAMPHUIS
gaf gedichten van meer psychologiese struktuur ; in Soldatenkamer plaatsten we
wel een van de beste gedichten van onze jaargang.
Nu heb ik nog niet eens onze oude vriend DE MERODE genoemd, die ons zo
goed door de moeilike jaren hielp en enkele iongeren, als v. EYSSELSTEIN, W. HESSELS
Y. JACOBS, IDO KEEKSTRA, medewerkers als N. KLUYVER en J. J. VAN GEUNS,
HELENE SWARTH.

Ook voor de komende jaargang hebben we reeds een niet onbelangrijk getal
gedichten liggen, ook zullen we in de nieuwe jaargang weer wel nieuwe jonge
schrijvers kunnen introduceeren. Van een enkele onbekende hebben we zelfs reeds
werk in portefeuille.
Op krities en orienterend terrein is Opwaartsche Wegen naar onze mening en
volgens vele welwillende recensies nooit onbelangrijk geweest. Er is in de laatste
jaren op dit gebied heel wat verricht en ook onze laatste jaargang bracht ver_
schillende mooie studies. Ik denk aan het opstel van v. Teylingen Over het .objectieve in de schoonheid, van P. MINDERA over VAN EyCK, van E. L. SMELIK, over
Prof. Dr. Is, van Dijk, van WILMA over DE MERODE. Belangrijke of populaire boeken
werden uitvoedig besproken : De Opstandigen, Gouden Teugels, Kleine Inez,
Feesten van 't jaar, Letje, Anema's Kunst en Ontaarding.
Ook buitenlandsche literatuur kreeg herhaaldelik een beurt. Onder Boekbespreking
kwam weer heel wat aan de orde. De bibliografieen, die in wijde kring worden
gewaardeerd, gingen geregeld voort.
Ook op dit kritiese en historiese gebied belooft de nieuwe jaargang weer belangrijk te worden. We willen niet te veel beloften doen, omdat bijzondere omstandigheden het soms onmogelik maken die in te lossen. Een artiekel over QUERIDO,
twee jaar geleden aangekondigd, zal in deze jaargang verschijnen, evenals een
uitvoerige beoordeeling van de bekende romanserie van A. M. DE JONG over Merijntje
Gijzen. Een rij korte artiekelen zal het modern Afrikaans proza bespreken.
Verder zal dit jaar ook van betekenis zijn doordat een van onze medewerkers,
die aan een belangrijke studie over 17de eeuwse poezie bezig is, speciaal over
Revius, ook ons van de resultaten van zijn werk wil doen genieten. Zo zal het
ons o.a. mogelik zijn onbekende poezie van Revius te herdrukken, en onuitgegeven
poezie te publiseren.
Dat Opwaartsche Wegen nog niet meer geeft dan het al doet, komt doordat
het aantal lezers nog steeds te langzaam toeneemt. We zijn wel over het dode
punt heen, maar als onze lezers eens wat beter meeleefden en wat abonnees
wierven, of niet met zijn vijven (of nog meer soms samen) om een enkel abonnementje groepten, dan konden we nog zoveel meer doen. We blijven echter ook
in dit opzicht ons optimisme bewaren.
DE REDAKTIE.

