TOCHT ZONDER EINDE
DOOR

MARTIN LEOPOLD.

Ik droom in een ranke boot, en roei
naar een heel ver land .. ..
Ginds, waar de paarlemoeren bloei
van zeesmaragd en zonrobijn
vergaat in purperrooden wijn,
air moet het zijn — ik roei,
het verlangen brandt.
Feuwen zongen hun vergaan —
n Og was ik niet gekomen aan
de koele kust, waar elke lust
verwordt tot doodelijke rust ;
waar elk verlangen is gewijd
aan stilte en verlatenheid,
en sluimerende eeuwigheid,
en de mijmering van den dood —
Ik roei in een ranke boot ;
en het verlangen zingt mijn nood
0, wanneer zal er aan dit droomen,
voorgoed, voorgoed een einde komen.

MOMENT SENTIMENTAL
DOOR

G. WILLEMSZ.

Wij stonden voor 't laatst tegenov'r elkaar,
Het licht scheen dagehelder door de ruiten,
Er geurden bloemen in den tuin en buiten
Juichten stemmen — zacht blonk je glanzend haar.
1k sprak : „Waarom is dit het zware eind ?"
Tusschen ons draalden ongesproken woorden,
Er brak iets stuk en ons beider verstoorde
Harten dronken de smartlijk zoete wijn,
0 donkre vrouw, toen zoekend onze monden
Elkander vonden voor dit laatst vaarwel —
Toen is mijn hart een licht plotsling en hel
Geschonken als vergeving na een zonde.

EXECUTIE
DOOR

J. H. DE GROOT.

Gevangenen, — men kwam ze halen.
Ze moesten sterven, — omdat ze pal
stonden voor hun idealen.
En die hen dooden zouden, waren andere idealisten,
Die de noodzaak van dit dwaze spel niet wisten.
Maar die toch schieten zouden op 't bevel
van een hooggeplaatste schurk, die vloekte, fel
van innerlijke verwardheid.
De gebondenen, geplaatst tegen een grauwe muur
waarboven verschrikte wolken joegen,
lachten en stommelden ; een had het zelfs
spottend over z'n laatste uur.
Toen klonk een kort commando : „vuur" !. . . .
Als voddenzakken kwakten de stakkers
over en op elkaar. Hun schietende makkers
grinnikten om den koddigen tuimel van hun vallende figuur.
De echo van het salvo vlood
weg langs den gierenden wind, die de wolken joeg.
En Satan reed op den rug van een grijnzenden dood.
Hij schaterde luid dat het klonk langs den hemel, en sloeg
op z'n dij, dat het klapte op aarde . . . . . .
Er was ergens een engel, die de zielen vergaarde.

AFRIKAANS PROZA
DOOR

J. HAANTJES.

INLE ID ING.
De Afrikaanse poezie is in de laatste jaren algemeen bekend geworden. Celliers,
Leipoldt en Totius zijn niet enkel meer namen voor ons ; wij hebben hun gedichten
gelezen en genoten. Maar onze kennis van het Afrikaanse proza is al die tijd beperkt
gebleven tot een paar titels, en wanneer we, bij hoge uitzondering, een boek als
„Ampie" onder de ogen kregen, dan lazen we het als een verrassing en we verwelkoomden het als iets heel aparts in het nog jonge rijk der Afrikaanse letteren.
Niets is echter minder waar. „Ampie" is geen plotseling meesterwerk, maar het
hoogtepunt van een lange schrijversloopbaan. En naast van Bruggen, de auteur
van „Ample", zijn er nog andere prozaschrijvers, die de moeite van een kennisname
zeker waard zijn.
Toch is het Afrikaanse proza bij lange na niet zo belangrik als de Afrikaanse
poezie. Het is niet gemakkelik om hiervoor een reden aan te geven. Het meest centraal raken we misschien nog de kwestie, als we de term overnemen, die Pienaar
voor de jongste opleving der Afrikaanse letteren gebruikte : die van een vroegrenaissance?) Ofschoon we hierbij ons steeds bewust moeten blijven van de bepaalde
zin, waarin we dit woord hier gebruiken. Het betreft hier niet direct, maar slechts
indirect de geboorte van een nieuwe cultuur. Het geldt hier de bewustwording
van een nieuw yolk en — als gevolg daarvan — de ontwikkeling van een nieuw
volksleven. Slechts als we deze term „vroeg-renaissance" volkspsychologies accentueren, mogen we hem hier gebruiken.
Maar dan doet hij ons ook meteen een verklaring aan de hand. Want vroeg-renaissance betekent geen rijpe vrucht, maar veelbelovende knop ; geen langademig werk,
maar hoopvolle pogingen, geen epiese kracht maar lyries vermogen.
En omdat het Afrikaanse proza niet zo belangrik is als de poezie, daarom is
het te begrijpen, dat het hier te lande minder bekend werd. Maar er is ook nog
een twede factor, die daaraan meewerkte. 't Proza, en vooral 't Afrikaanse proza,
1) E. C. Pienaar. Taal en poesie van die twede Afrikaanse beweging eerste druk, pag. 134.
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staat, meer dan de poezie in nauw verband met het sociale leven, en de meeste
Nederlanders kennen Zuid Afrika niet. Zij hebben nog te veel de voorstelling die
ze van ,,oubaas Penning" meekregen. Een Boer is voor hen nog steeds een oude
„takhaar" in een „ossewa". Zij realiseren zich niet, dat Zuid Afrika sinds de
Boerenoorlog een ontwikkeling heeft doorgemaakt en nog aan 't doormaken is,
veel sneller dan Europa zelf, zelfs dan 't Europa van na de wereldoorlog. Een
ontwikkeling, die, juist omdat ze in dit jonge land zo snel komt, omdat ze komt
binnen een mensenleeftijd, des te dieper ingrijpt in het volksleven. Of zegt het u niets
als ge een vrouw hoort vertellen hoe ze, bij haar trouwen, voor haar reis naar haar
nieuwe woning (per ossewagen) weken nodig had, en nu dezelfde afstand aflegt
in een luxueuse Pullmancar in slechts dertig uren ?
Het Afrikaans proza leeft voor een belangrik deel uit deze ontwikkeling, het
worstelt met de problemen ervan. En hoe zal zulk een lectuur z'n verdiende belangstelling kunnen wekken, als de ontwikkeling zelf niet gekend wordt ?
Maar deze gebrekkige kennis schaadt niet alleen de belangstelling, ze verhindert
ook een juiste waardering. Dit geldt reeds van zulke eenvoudige gegevens als het
aantal Hollandse inwoners van Zuid Afrika, volgens ruwe berekening een 800.000,
waarvan nog een zeer groot percentage van de landbouwende stand. Het is duidelik,
dat we, van een bevolking van nauweliks meer dan 1/10 van ons eigen land geen
overmatige letterkundige productie kunnen en mogen verwachten.
Maar nog sterker werken de karakteristika van het Afrikaanse sociale leven op
onze waardering in. Mag ik, ter verduideliking, hier even een paar concrete voorbeelden aanhalen ? In de eerste roman van Jochem van Bruggen, „Teleurgestel",
zitten twee Boeren in een hol verborgen, voor de Engelsen. Een derde Boer heeft
zich naar z'n ouderlik huis in de nabijheid gewaagd, om een geweer te halen, dat daar
is blijven staan. Hij wil terugkeren langs hetzelfde pad, waarlangs hij gekomen
is. Maar 'n oude kaffer waarschuwt hem, het pad is versperd, en langs een ander
geheim paadje brengt deze trouwe bediende de Boer weer in het hol en bij zijn
makkers terug. Men verwacht bewijzen van warme dankbaarheid. Maar ziehier,
wat er volgt. „Ons het lang genoeg in donker rondgestap, Swartbooi, maak vuur
dat ons mekaar kan sien en ik mij klere droog maak", se Gijs, als hij korteliks sij
vergeefse avontuur beskrijf het." Zulk een handelwijze laat, zelfs bij een grofpsychologies boek als „Teleurgestel", bij ons een ongunstige indruk achter van.
Gijs, een der helden uit dit boek. Op Swartbooi zelf, gewoon als hij was aan 't Afrikaanse „boss" systeem, waarschijnlik niet, en evenmin lei het in de bedoeling van
de schrijver. We zijn hier misleid, door onze eigen onkunde van het Afrikaanse
volksleven.
Een ander voorbeeld vinden we bij de zelfde schrijver in de eerste bladzijden
van „Ample". Ample gaat hier ou-Jakob verkopen, zijn „donkie". Nu is de ezel
het goedkoopste huisdier dat men in Zuid-Afrika bezitten kan. Een Zuid-Afrikaner
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kan sours arm zijn in alles behalve in het aantal ezels, dat hij bezit ; die koopt hij
in de slappe tijd voor prijzen tussen f 3.— en f 9.—. Van hoeveel belang is het
hier niet, dat we dit weten ! Hoe verdiept dit bewustzijn hier niet het effekt ! Zie
Ampie nu daar staan op die verkoping, geleund tegen de enige ezel, die hij bezit,
„'n toonbeeld van geduld en ellende". „Vaal van die stof is die vodde om sy lyf,
en die groot, ou, keps, wat tot sy ore ook toemaak, nes die aan-die slaap ou esel
hier langs horn. Met die linker arm oor die skof van sy maat geslaan, hang by
dooie-rust teen die geduldige ou-Jakob. Sy skurwe swart voete, met hulle groot
weglêtone sak onder die kraalmis ...." Twee uitgestotenen !
Voor een juiste kennis van het moderne Zuid-Afrika bezit ons land slechts zeer
gebrekkige hulpmiddelen. Een algemeen boek over dit land is in Nederland in
de laatste jaren niet verschenen. We moeten ons dus behelpen met artikelen en
reisbeschrijvingen, en ook deze zijn voor een deel niet gemakkelik te bereiken.1)
Betere hulpbronnen bezitten we in twee recente Engelse boeken : W. H. Dawson,
South-Africa. People, places and problems 1925, en M. Nathan, South-Africa from
within 1926. Het eerste boek is weliswaar geschreven door een Engeisman, die
slechts voor korte tijd in Zuid-Afrika verblijf hield, maar dank zij z'n vele relaties,
was hij toch in staat, our meer te geven dan oppervlakkige irnpressies. Het boek
maakt dan ook een solide indruk, en is bovendien prettig leesbaar. De vergelijkingen
tussen Engeland en Zuid-Afrika, die de schrijver hier en daar maakt, zijn voor
niet-Engelse lezers eerder hinderlik dan bevorderlik. Aan het Hollandse element
probeert Dawson alle recht te laten ervaren, en waar hij een enkele keer in waar&ring te kort schiet, is dit het gevolg van een gebrekkig begrijpen.
Nathan, de schrijver van het twede boek, is een Engels-Zuid-Afrikaner, die
reeds van zich liet horen met boeken over recht en litteratuur 2). Zijn boek is zakeliker, en wekt daarmee de indruk van een grote betrouwbaarheid. Voor de lezer
heeft dit echter het gevolg, dat de feiten de juiste impressie wel eens in de weg
staan.3)
JOCHEM VAN BRUGGEN.
De beste Afrikaanse prozaschrijver is Hollander van geboorte. Als Mein kind
naar Zuid-Afrika gekomen, nam hij op achttienjarigen leeftijd deel aan de Boerenoorlog. Heeft de ellende, die hij toen mee-beleefde, hem tot Afrikaner gestempeld ?
1) We noemen hier o.a. de brieven van R. Casimir en H. H. Kuyper. De laatste zijn herdrukt
onder de titel : Mijn reis door Zuid-Afrika.
2) „South-African literature" 1924. Dit boek wil Zuid-Afrika als een eenheid zien en behandelt
daarom Afrikaanse en Engelse schrijvers door elkaar. Dit verlangen naar eenheid valt te prijzen,
maar ook bier mag de wens niet de plaats der werkelikheid innemen ! Verdienstelike vertalingen
van Afrikaanse gedichten, o.a. een fragment uit „Die Vlakte".
3) Men vergelijke maar eens, wat Dawson en Nathan over de Karroo schrijven. Dawson tracht
een indruk te geven van de buitengewone natuur daar, Nathan somt landbouwproducten op.
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Men zou het zo zeggen, als men z'n eerste roman leest („Teleurgestel") die de
twede Afrikaanse oorlog tot onderwerp heeft.
„Teleurgestel" is nog een door en door romanties boek. Het verhaal is een goedkoop
mengsel van liefde en patriotisme, de voornaamste personen zijn vurige jongelingen en
aanminnige jongedochters. Deugd en ondeugd vormen een zo schril mogelik contrast.
Maar niet alleen de conceptie van dit boek is uit de romantiese school, ook de
uitvoering doet het direct als zodanig herkennen. Door heel dit boek heen is er
een gebrek aan objectivering (een der grootste zegeningen van het realisme!) en
het gevolg is, dat de personen uit het verhaal meer verklaard dan getekend worden,
dat de lezers binnen het verhaal worden gehaald en worden toegesproken, dat
van het verhaal tijdelik wordt afgeweken naar de moralisatie.1)
En toch werd dit boek met de Herzogprijs bekroond. De toestand van het Afrikaanse proza was in deze jaren wel slecht, dat een dergelik boek daar nog voor
in aanmerking kon komen !
Een lichte kant heeft dit boek. Er zijn ook figuren in, die werkeliker aandoen.
Geen hoofdpersonen, maar bijfiguren, geen brave jongelingen en lieve jongedochters,
maar doodgewone Afrikaners. Juist bij hen kreeg de schrijver gelegenheid voor z'n
eigen talent, dat van het realistiese en het psychologiese. Hier voelen we — ook
in een onecht boek als dit — even aanraking met het echte leven.
Van „Teleurgestel” tot aan „Ampie" maakte van Bruggen zijn letterkundige
ontwikkeling door, en deze ontwikkeling is er een van romantiek tot realisme. We
vinden de sporen ervan in de schetsen, die tussen deze twee romans liggen.
De meeste ervan zijn verzameld in de bundel „Op Veld en Rande", de grootste
en beste is afzonderlik uitgegeven 2 ) en heet „Die burgemeester van Slaplaagte".
Al deze verhalen zijn vooroefeningen voor van Bruggen's beste schepping „Ampie",
enkel het laatste vormt, door zijn afgerond geheel, hier min of meer een uitzondering.
Het loont daarom de moeite, om deze laatste schets meer van nabij to bezien.
Het is het verhaal van oom Lood, een der inwoners van Slaplaagte, geen gezeten
Boer, maar iemand die zich al een heel eind op weg bevindt naar de arme blankentoestand. Hij werkt slechts bij uiterste noodzaak, zijn vrouw verdient meestal de
kost. Toch is Oom Lood gezien. Hij moge dan al spottend „die burgemeester
van Slaplaagte" genoemd worden, men luistert naar hem, omdat hij gevat is ; hij
is lid van de schoolcommissie ; hij doet dienst als koster bij de buitendiensten.
Dit kostersbaantje is z'n dierbaarste werk, en de grootste hoop van z'n leven is, dat
Slaplaagte nog eens een aparte kerkelike gemeente zal worden, met een eigen
kerk, en een eigen bezoldigde koster — oom Lood
1) Men lette er eens op, hoevele malen er in dit boek zelfstandige naamwoorden zonder lidwoord (aanduidingen van abstracte begrippen worden gebruikt.
2) In „Almal se boeke" No. 3. Een paar verhalen uit „Op Veld en Rande" werden reeds
geschreven voor „Teleurgestel". Het zijn Die Praalmasjien (1914) en Oom Jannie (1915).
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Oom Lood heeft een dochter, Levina. Een begaafd kind, maar haar talenten
vinden geen gelegenheid om zich te ontwikkelen. Levina gaat naar Johannesburg,
trouwt (althans zo doet ze 't voorkomen) met 'n rijke Engelsman, maar al spoedig
blijkt de Engelsman niet rijk te zijn en Levina niet wettig getrouwd, en na enige
tijd keert ze, verlaten en vervallen, naar Slaplaagte terug, om daar te sterven. Haar
kind blijft als troost en verzoening achter.
De kerk komt er tenslotte te Slaplaagte, en Oom Lood wordt koster, ondanks
de schande, die over zijn huis gekomen is.
Het motief van dit verhaal is niet nieuw in de Afrikaanse litteratuur. Totius.
gebruikte het reeds voor z'n „Trekkerswee". Maar de behandeling ervan is wel
nieuw. Want hoofdpersoon is hier niet Levina (haar geschiedenis wordt slechts
zeer schematies verteld), maar Oom Lood, met al z'n eigenaardigheden. En wel
ondervindt Oom Lood de smart van het onheil, dat over zijn dochter komt, maar
dit is toch maar een gereflecteerde smart. Z0 tragies als het voor de dochter is,
is het voor de vader niet.
De beschrijving spitst zich toe op de vader, de tragiek op de dochter, en zo
krijgen we hier een tweeheid in dit korte verhaal, die over 't algemeen de cornpositie bemoeilikt en verslechtert.
Dat desondanks deze schets toch tot een goed verhaal geworden is, d.w.z. op
zijn beste punten toch tot een oplossing komt, is te danken aan de verzoenende
factor van de humor. Humor is een uiterst gecompliceerde geestelike gesteldheid
(„'n lach en 'n traan", zei Jean Paul), zij is de vereniging van het tragiese en het
komiese, en daardoor de overwinning van het tragiese.
Bij van Bruggen ontwikkelt deze humor zich vanuit 't komiese. En dat is geen
wonder. We hebben juist gezien, hoe zijn talent vooral ligt op 't terrein van het
beschrijvende, van de weergave der werkelikheid, en er is ontegenzeggelik verband
tussen komies gevoel en werkelikheidszin.
Als men aanneemt, dat 't komiese ontstaat uit een contrastwerking, dan betreft
dat een tegenstelling, waarvan een der polen de werkelikheid is. 1) En nu lijkt het
wel., alsof de romantiese tragiek van Bruggen soms te veel wordt, hij wil er aan
ontvluchten en bergt zich dan in de waarneming en beschrijving der werkelikheid.
Zodoende krijgen we deze afwisseling van 'n lach met 'n traan, waarvan z'n eerste
boek reeds de voorbeelden beva t.
De oorlog zal losbranden rond het gehucht, waar de helden uit dit boek vandaan
komen, en Oom Liep, de goedige sukkel, is naar huis gegaan om vrouw en kinderen
te groeten. De verschrikkingen dreigen reeds aan alle kant en het wordt hoog tijd,
dat hij afscheid neemt van z'n kroost. Ziehier dit afscheid.
1) Zie hiervoor : F. E. J. Malherbe. Humor in die algemeen en sy uiting in die Afrikaanse
letterkunde pag. 29 en volg.
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„Met rusteloos snuiwe betas Stols sij rug en loop krom-krom deur die huis, om 'n
rukkie op die stoep te versuim. Hij boor die gerol van 'n sware leertros en stap
weer haastig binne. Klein Liepie is so blij dat pappie daar is en trippel baie blij
om sij pa se bene, terwiji die ander krosies klein Liepie volg, waar hij ronddrentel.
Hulle vader sug lang en dikwels, en vat die kleintjies om hulle tijdsaam te soen,
waarop hij haastig weer terugkom op die stoep en vir Maria se ousus se :
„Nig Letta, dit word mij tijd. Ik se vir jou, dis swaar om van die kleingoed
te skei".
op sij voorkop parel groot druppels. Die stoep is horn te klein, die wéreld te
nouw. Al kante uit wil hij koers vat, so rol sij uitpuil oe al kante uit. Sours lijk
dit of hij al die rigtinge gelijk wil opneem ; maar geen enkele trek hour aan nie.
Sij news veral toon duidelike afkeer. Sij krosies het maar agterna getrippel met
klein Liepie op die voorpunt ; klein Lettie en Koba ook met hulle saarn vir die
rariteit. En op die stoep hou Liepie weer sij pa se bene vas, sodat Stols met 'n
kreun diep sugte gee en die kleintjies verbouwereerd soen op voorkoppies, wang
en bekkies ; selfs Lettie en Koba word per ongeluk net so fris gesoen, waarop die
twee begin te lag en al die ander kleingoed saam lag tot kleine Liepie toe vir
die snaakse grap wat pa gemaak het ; en selfs hulle vader lag bang saarn, als of
'n Engelsman wat horn met die geweer dreig, se dat hij moet lag".
Eenzelfde contrast nu vinden we ook telkens in „Die burgemeester van Slaplaagte".
Hoe vaak staan hier 't komiese en 't tragiese niet vlak naast elkaar, zonder dat ze
elkaar raken ! Op gevaar af, te veel te citeeren, geef ik hier een fragment uit 't
verhaal van Levina's thuiskomst. Met korte vraagjes tracht Oom Lood de geschiedenis
van z'n dochter te weten te komen.
„En wie kyk dan nou na julle boerdery ?"
„Ek het niks meer om na te kyk nie, pa".
Dit kan Oom Lood nie klein kry nie.
„Hoeso dan ?"
„Al ons goed is gevat deur die Jode, want Harry het nie bly opbetaal nie".
Dit kan Oom Lood darem nie bra in sy kop tuisbring nie. Harry was 'n stywe
knapie, wat danig baie pitte gehad het ; hoe kan die Jode dan sy goed kom vat ?
„En Harry was dan so ryk, my kind ?"
Sy kyk horn verstandig aan, met 'n droewe glimlag, en se : „So het ek ook gedink,
pa ; maar ek moes iets anders uitvind".
„En jy besit niks meer nie ? Ek meen huisraad of so ?"
„Ek is vandag baie armer as pa hulle."
Oom Lood skud sy kop. Die geskiedenissie slaan horn dronk, en dit hou sy gedagtes aan die woel.
Die perdjie het maar so'n stadige drafstappie ingesit oor die pad, wat by so goed
ken ; want sy baas steur horn aan g'n leisel nie. Oom Lood bly verdiep in die
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raaisels van die lewe, waarvan hy g'n kop of stert kan kry nie. As hy 'n tafel koop
by ou Spantou, op skuld natuurlik, dan is die tafel rnos syne, ook al betaal hy vir
ou Spantou eers oor 'n jaar. Harry het die goed tog nie gesteel nie : dan sou hy
al lank al in die tronk gesit het. En al daardie mooi goed wat hulle in Levina se
huisie gesien het, is tog ook hare ? Hulle is wel met spessel laisenl) getrou, maar
tog ook in gemeenskap van goedere. Hoekom kan die Jode dan hulle goed vat ? Of
is die hele Johannesburgse lewe net een ingewikkelde leuen ?
Deur al die prakseer kry Oom Lood eindelik 'n kalmerende gedagte, en hy voel
somar of hy alles nou opgelos het. Dis nou duidelik ! Harry het alles verkoop
en die geld gebank. Toe is hy oorlog-toe 2)-die vuilis ! — en toe wou hy sy vrou
op ons nek aflaai.. . . Sy is welkom, die arme kind : maar sy wil dit vir ons wegsteek. Johannesburg maak ons boere skelm. Sy sal nou natuurlik elke maand 'n
toelae ontvang, en dit kan ons darem ook deurhelp. Die tyd is maar swaar !....
„Ek verstaan die ding, my kind ! Jy kry nou elke maand 'n oorlogstoelae solank
as jou man veg — nie waar nie ?"
Die eind-antwoord, wat soos lood op haar boesem geweeg het en as 'n benoudheid haar gekwel het, stoat met intense sielepyn na haar lippe. Sy het haar
voorgeneem om sterk te bly, en sterk-bly was die les wat sy in die oefenskool
van 'n sware lewe geleer het. Maar, o, wat kos dit haar om sterk te bly wanneer
die antwoord, wat uit haar boesem uitskeur, die wat dit hoor, sal verskeur, en
vernaam vir haar vader, wat nog vol optirnisme is ? Effens draai sy haar kop opsy,
toe sy skerp en duidelik se : „Harry en ek was nie getroud nie !"
En dit skiet soos 'n messteek deur sy hart.
Oorn Lood het woes een groot woord uitgebulder en toe geskree : „Alles is net
een infame bedrog ! Alles ! Alles ! Die hele affere !" .... en die perdjie kry 'n hou
dat die kar so vorentoe stuiwe. En toe het hy plotseling stil geword, en die groot
droefheid wat hom knak, beskou as die besoeking van die Hoe Hand."
Hier is nog meer contrast dan verzoening, maar toch zijn we hier al een heel
eind op weg naar de humor. Iemand, die zó licht en donker naast elkaar kan
plaatsen, moet of een grillig mens zijn (en dat is van Bruggen zeer zeker niet),
of hij moet de tragiek in wezen reeds overwonnen hebben.
In z'n beste ogenblikken heeft van Bruggen dat ook. Dan is het niet meer een
lach en een traan, maar 'n lach door de tranen heen.3)
Zo zijn we dan genaderd tot van Bruggen's laatste en beste werk, „Ample". 1k
noem het nu ook maar bij deze, reeds traditioneel geworden, titel, maar feitelik
is die niet juist. De naam Ample is bedoeld voor een romanserie, waarvan het
eerste deel („Die Natuurkind") Ampie's jongelingsjaren behandelt.
1) Special licence.
2) Harry had dienst genomen in Vlaanderen ; het verhaal speelt tijdens de wereldoorlog.
3) Men leze b.v. „Oom Jannie" uit „Op Veld en Rande".

AFRIKAANS PROZA

11

Ampie stamt uit de klasse der arme blanken. Europeanen zijn dat, die, onder
ongunstige omstandigheden, tot de staat der inboorlingen — of nog erger ! —
ziin afgezakt. De natuur was hun misschien niet gunstig gezind, misschien werkte
de streng doorgevoerde grondverdeling bij overlijden hun ondergang in de hand,
of overmeesterde hen de moderne „besigheidswereld". Hoe dit zij, de zwaksten
onder de Europeanen gaven de strijd om het bestaan op, zij werden „bijwoners"
(zetboeren), hun nakomelingen verloren ook nog dit laatste houvast, en leefden
op de rnilddadigheid der rijkere plattelanders of trokken naar de achterbuurten
der grote steden. Maar ook hier zijn de omstandigheden hun niet gunstig, want
deze verslapte Europeanen l ) kunnen, in de meest eenvoudige werkjes, niet met
de kleurlingen wedijveren. Zo ontstaat, towel op het platteland als in de stad,
een blanken-proletariaat, bij wie de elementairste begrippen van beschaving en
ethica gaan ontbreken, en het is geen gemakkelik vraagstuk, hoe deze klasse weer
uit Naar verval op te heffen. De plannen daartoe — van kerk en regering — worden
thans uitgevoerd, maar met alle waardering voor deze steun van de officiele organen, staan we hier toch nog voor een task, die niet alleen veel beleid en doorzicht, maar ook veel persoonlike naastenliefde en zelfopoffering zal kosten. Kasper
Booysen, Ampie's patroon, zegt 't zó :
„Nou moet dit gio so wees, dat besigheid-is-besigheid die wereld regeer. Hoe
kan daar simpatie wees met ons arme blankedom ? Daar is geen siel in besigheid
nie. — Die armblankes sal nou vinnig meer word. — En die fataalste is, dat
waar by een kant armblankes fabriseer, ons regering aan die ander kant probeer,
om ons oe te verblind met kommissies. onderstandwerkies en ander poginkies
om ons armblankekwessies op te los."2)
„Hulle wil ons uitroei, neef Kasper. Uitroei !"
Lewendig verstoor Mevr. Booysen die somber gesprek.
„Kyk, daar kom Ampie oor die werf ! D a ar le 'n plig van ons, Kasper !"
„Jy is reg, ou vrou !"
Buite drentel die weggegooide witmens op en neer, met 'n rooi-blou kafferkombers
oor sy arm en 'n lantern in die een hand.
„Jy sal horn maar eers onder hande moet neem, vrou, voordat Ampie presentabel is."
„Seep het ons genog", se sy blymoedig, halfspottend. „En 'n ou hemp, 'n ou
pak klere van jou, sal kom darem regruk. Sy volstruis-tone kan ons ook probeer
in fatsoen druk, met een van jou uitgetrapte nommer neges ; maar vir sy kop
gee ek verplie in. Maar hier is oom Flip mos ! Oom Flip, j y ken mos van alles,
en haresny ok. Jy sal eer he van jou kuns met daardie boskasie."
1) Medici zeggen, dat 30 tot 40 % van deze arme blanken zwakzinnig zijn. Voor een volledige
beschouwing over het arm,eblanken-vraagstuk zie men Dawson pg. 311 v.v., Nathan pg. 226 v.v.
2) Of „neef Kasper" hier helemaal billik is, betwijfel ik.
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En dan een mooie illustratie van wat ik hierboven zei over de ontvluchting
uit te grote ernst :
„Dis sonde, maar 'n mens kan darem nie help nie, om so ligsinnig te gesels
oor daardie spektakel nie — ons was flus darem te ernstig" . . . .
Tot deze armeblanken voelt van Bruggen zich in het biezonder aangetrokken,
hun psyche beschrijft hij 't liefst. Telkens weer komen ze in zijn verhalen voor.
Met Oom Liep uit „Teleurgestel" hebben we reeds kennis gemaakt. In „Bywoners",
de eerste schets uit „Op Veld en Rande", ontmoeten we Sitman, de „m.eeldialcen",
zo genoemd, omdat hij altijd een ongebleekte kussensloop in z'n jaszak meedraagt,
voor de goede gaven waarmee medelijdende harten zijn klaagzang belonen. In
„Ampie" is zulk een armeblanke zelfs tot hoofdpersoon geworden.
Ik heb me wel eens afgevraagd, of we hier te maken hebben alleen met een
sociale voorliefde, of ook met een specifieke litteraire aanleg. Het Leven van de
arme blanke is een grote tragiek, maar de arme blanke zelf beseft dat niet, hij
kent de tragiek slechts voor zover ze hem persoonlik raakt, en bepaalt zich verder
bij het ogenblik. Wordt hij daarmee niet tot een dankbaar object voor van Bruggen's
humoristies (of moet ik hier nog zeggen : komies) talent ?
„Ampie" is weer een stap verder op de realistiese weg. Hier geen dramatiese
actie meer ; de gebeurtenissen zijn die, welke in elk arme blankenleven kunnen
voorkomen. Vandaar dan ook dat dit boek eigenlik geen ontknoping geeft. Een
veldbrand loopt gelukkig af, maar die had ook midden in 't boek kunnen plaats
vinden. Ampie vindt ondertussen Annekie terug, maar dat had ook zonder die
veldbrand kunnen gebeuren. Ampie besluit ten slotte met Annekie bij Booysen.
op de boerderij te blijven en Oom Kasper keurt dit plan goed.
„Ons sal almelewe oor die bult kom", zegt hij.
Maar juist omdat hier niets buitengewoons gebeurt, kan zich de aandacht van
de schrijver verbreden. Ampie is geen individu meer, maar de verpersoonliking
van een klasse. Hij is de belichaming van het ganse armeblanken proletariaat. Zo
gezien, krijgt Ampie iets symbolies om zich, en niet alleen Ampie, maar ook alley
wat Ampie aanhangt. Daarmee wordt de dood van Ou-Jakob, aan 't eind van
het boek, een smartvol afscheid van het bandeloze natuurleven en de moeizame
geboorte van de beschavingsmens. De algemene bespiegelingen, die aan 't begin
van sommige hoofdstukken even opduiken, opzichzelf een gebrek, werken daarbij
als deugden die deze indruk versterken.
Maar niet alleen heeft de schilderij zich verbreed, ook de humor komt hier tot
een hogere openbaring. Ze is hier niet meer tijdelik, maar heeft 't ganse boek en
de gehele beschrijving doordrongen. Het tragiese, dat een pauperisme als dat der
arme blanken toch zeker bezit (voorals men het ziet in verband met en tegenover
de zwarte bevolking) heeft zich hier in humor opgelost, en daardoor heeft het
komiese uit de dagelikse werkelikheid zijn rechtvaardiging verkregen. Wat van
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Bruggen ons hier geeft, is daarom ook geen zuiver realisme meer, zelfs geen vergeestelikt realisme, maar werkelikheid, die doorlicht wordt door een heerlik vertrouwen in het leven. ZO gezien, wordt niet enkel de dood van ou-Jakob, maar
ook 't slot („ons zal almelewe oor die bult kom") van een symboliese betekenis.
De grote waarde van dit boek ligt niet voor 't minst in de zekerheid, dat niet enkel
„het begin der schepping licht was" 1), maar ook het einde dat wezen zal, zelfs
voor het pauperdom der arme blanken. Over dit bbek ligt de glans heengespreid
van een blij geloof in de wereld, en dit geloof in de wereld is, ook bij van Bruggen,
per slot van rekening geloof in God.
Zulk een markante overgang van romantiek tot realisme, van romantiese tragiek
tot verzoende humor is op zichzelf reeds opmerkelik to noemen. Nog opmerkeliker
is, dat deze ontwikkeling hier plaats vindt in een tijdsverloop van 7 jaren. „Teleurgestel" verscheen in 1917, „Ampie" in 1924. Maar het alleropmerkelikste is wel,
dat ze zo laat komt ; tussen van Bruggen's 36e en 43e levensjaar. Welke invloeden
hebben hier gewerkt ? De latere biograaf zal deze vraag niet ongemerkt kunnen
voorbij gaan.2)
1) Carlyle.
2) P. C. Schoonees geeft in z'n „Prosa van die Twede Afrikaanse Beweging", twede druk,
pag. 173 en 174, verschillende interessante feiten uit van Bruggen's leven. Maar ook deze
verklaren de geschetste ontwikkeling niet afdoende,

JONGE VROUW
DOOR

MARTIN LEOPOLD.

Gedroomde rozen, roode, zonder doornen,
in de ovalen van haar Witte handen,
voelt zij, in lentemijmering verloren,
een jong verleden in haar ziel ontbranden.
Zij weet : de blanke vruchten van haar bloeien
zijn rijp en rond, en zwellend van verlangen
naar een, die, in een spel van teeder stoeien,
het geurloos ooft zal in zijn handen vangen —
Zij droomt, doorheen het vochtfloers van haar oogen,
over het onvervulde in haar leven,
en ziet, als door een koelen wind bewogen,
de roode rozen in haar handen beven —
en huivert, want, in witkristallen kelken,
de blauwe bloesems van vervulling welken. —

DE KENTERING VAN EEN KUNSTBESCHOUWING
DE STANZEN VAN JEAN MOREAS
DOOR
DR.

J. W. MARMELSTE IN.

Het Symbolisme had gepoogd een absolute dichtkunst te zijn.Het had een uitdrukking
willen verleenen aan het onuitsprekelijke en het was, noodwendigerwijs, in dat streven
ondergegaan, nadat het op den weg naar het onbereikbare vele en kostbare schatten
aan het licht had gebracht.
Enkelen onder de Symbolisten waren de oogen opengegaan voor de gevaren
van vervloeiing, van „verontstoffelijking" in de taal, die deze hemelbestorming met
zich gebracht had. Aan niemand hunner had de noodzakelijkheid van koersverandering
zich meer opgedrongen dan aan Jean Moreas. En, gelijk hij klaroen en vaandel
had gehouden bij de groep der extravaganten, kreeg hij de leiding der bezonnenen.
Geheel dronken van taal was hij eigenlijk nooit geweest. Geboren te Athene
uit een oude Grieksche familie — hij droeg den wijdschen naam van Papadiamantopoulos en zijn vader was voor Missolonghi gesneuveld — was hij te zeer Helleen
gebleven en had te zeer in zijn geheugen bewaard het heldere blauw van
den Piraeus en de strakke contouren van de Hymettos, om zich geheel te verlieZen in het nevelig duister van de decadente en symbolistische podzie. Wel had hij
den chaos aangeprezen als hoogsten kunstvorm, maar zelf had hij nooit anders
dan kunstig gecomponeerde wanorden gewrocht, „des disordres savamment ordonnes."
Uiterlijke veranderingen had de levenswijze van Moreas niet ondergaan door
den omkeer in zijn kunstbeschouwing. Hij ging door met te resideeren in het
Café Vachette te midden van zijn zonderlinge hofhouding van jonge mannen, die
de woorden van zijn lippen lazen en ze met bijna religieuze nauwgezetheid te
boek stelden. zijn schoonste gedachten bleven tot hem komen in haar allerschoonsten
tool op zijn nachtwandelingen door Montrouge, nadat het café om twee uur 's
nachts gesloten was.
Maar ondanks den schijn van continuiteit had bij Moreas de ideeele gestalte
der poezie toch werkelijk andere vormen aangenomen. Moreas' levensdoel was
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geworden : de notie van het eindige weer in eer te herstellen, de mystieke duisternis
uit de dichtkunst te verdrijven, en, in nauwkeurigheid en klaarheid, aan de taal
te hergeven de kracht van spieren en pezen die, in de voorbijgegane jaren van
anarchie, ongeoefend waren gebleven. Hij greep tern g, over Hugo en Lamartine
heen, naar Lafontaine, naar Racine, naar Malherbe. Een enkele der vroegere
bentgenooten beschuldigde hem van hoogverraad, beschouwde hem als een overlooper naar het vijandige kamp van het klassicisme. Maar de elite uit zijn vrienden
en discipelen bleef hem trouw : Raymond de La Tailhede, Joachim Gasquet, Paul
Valery, Pierre Benoit. In de Figaro gaf Moreas uiting aan zijn veranderde vizie.
Behalve enkele manifesten in proza, waaruit bleek dat de nieuwe richting de „ecole
romane" zou heeten, verschenen daarin een aantal gedichten van zijn hand, zuiver
van vorm, geciseleerd en geslepen als de Tropheeen van De Heredia, even doorzichtig en kristallijn van zin als deze, maar meer algemeen menschelijk en met
een diepte van gevoel waaraan „les Impassibles" van de Nouveau Parnasse geheel
vreemd gebleven waren.
Later verschenen zes groepen („livres" zei Moreas statig) gedichten van dezelfde
inspiratie. Ze droegen, evenals de eerstelingen uit de Figaro, den pretentie-loozen
titel van „Stances".
Tien jaren na den dood van Moreas, dat is dus in 1920, werd een zevende boek
uitgegeven door de goede zorgen van Raymond de La Tailhede, aan wien Moreas
het beheer over zijn geestelijke nalatenschap had toevertrouwd.
De uitgeverszaak La Connaissance te Parijs heeft het initiatief genomen, om al
de zeven boeken der Stanzen bij Leiter-Nijpels te Maastricht te doen drukken
op een manier die alleszins rechtvaardigt den geestdriftigen uitroep welken Frederic
Lefevre onlangs slaakte in de Nouvelles litteraires : „Les plus beaux livres nous
viennent, aujourd'hui, de Hollande." De verschijning dezer bijna volmaakt schoone
uitgavel ) van een werk waarin de kunst van een waarlijk groot dicht er culmineert,
mag men beschouwen als een zeer belangrijke gebeurtenis in de wereld der letteren,
waarbij het betaamt een wijle onze gedachten te bepalen.
**
*

„Je meurs A cinquante-quatre ans. Ce n'est
pas trop jeune. Ce n'est pas vieux. C'est bien,"
Moreas, bij zijn naderend einde.
De goudsmid der Stanzen is zoo overtuigd van de intrensieke waarde zijner
kleinoodien dat hij in zijn composities opneemt snippers klatergoud uit laadjes
die minder vaardigen dan hij, niet meer durven opentrekken :
1) „Bijna", zeggen wij. Behalve dat er enkele drukfouten in zijn, vinden wij het jammer dat
sommige gedichten van drie strophen verdeeld zijn over de beide keerzijden van een blad.
De drukker heeft hiermee een belangrijk offer gebracht aan een zekere burgerlijke smaak voor
symmetrie, welke hij in het gewone dagelijksche leven zeker veroordeelen zou.
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Moi qui Porte Apollon au bout de mes dix doigts.
De her van Apollo, de schikgodinnen, Proteus, Pan, Minerva, de Nereiden, de
ijsvogel wiens schreeuw de woede der golven zou vermogen te stillen, nimfen en muzen
dienen Moreas tot gewone rhetorische wendingen, net precies alsof er geen romantiek
was geweest. De gedichten krijgen er iets statig ouderwetsch door, iets dat in onze
bewogen en aan de wisseling der modes zoo onderworpen tijden weldadig aandoet.
Men mag zich afvragen of de dichter, wanneer hij in zijn verzen gelikte of verfijnde beeldspraak geeft, niet met opzet archaiseert. Hij vergelijkt, bij voorbeeld, de
lenteregen met de droppels uit :
. . . .l'arrosoir balance sur la mousse.
spreekt den nacht aan met :
. . . . ainsi l'obscurite
Des feuilles te distille.
vergelijkt twee rozen die op elkander minder gelijken dan
la lanterne fait d'une vessie enflie.
Hij doet de zee zien als ontbladerd en spreekt van „la beaute mangee en herbe."
Het is dan alsof hij te voorschijn haalt snuisterijen uit lang verviogen tijden
die doortrokken zijn met een parfum uit de dagen der Precieuses.
Hij is immers niet alleen de dichter, maar ook de meester, de leider van een
school die hij heeft gesticht en die den heel de Fransche letterkunde omvattenden
naam van Romaansche school draagt.
Moreas stelt er een eer in, Athener en Parijzenaar te zijn.
Moi que la noble Athene a nourri,
Moi l'ilu des nymphes de la Seine
dichtte hij reeds in Le pelerin passionne.
Het tweede boek der Stanzen is vol van herinneringen aan het vaderland :
0 ciel aerien inonde de lum.i6re,
Des golfes de 1 a-bas cercle brillant et pur,
Immobile fumee au toit de la chaumiere,
Noirs cypris &coupes sur un rideau d'azur.
Hij is ervan overtuigd dat het verbroken marmer der tempelruinen nog steeds
inhoudt de belofte van de rijzende toekomst.
Maar de sombere ziel van Moreas vermag niet, lang te toeven bij de harmonie
der scheppingen van het oude Hellas, noch onder den klaren hemelkoepel die zich
daarover heen spant. Hij is weggegaan uit zijn zonnig vaderland, is gezworven
naar landen van het Noorden waar, met den keer der tijden, de bladeren vallen
en vergaan, en het levende, sprankelende water stolt ter dood.
Als hij in Parijs zijn geboorteland voor den geest roept, denkt hij bij voorkeur
aan de schrale hoogvlakte met de donkere jeneverstruiken waaroverheen de wind
klaagt.
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Wel zegt hij in zijn bekende verzen :
Je naquis au bord d'une mer dont la couleur passe
En douceur le saphir oriental. Des lys
Y poussent dans le sable ....

Maar liever ziet hij in zijn Stanzen diezelfde lelie bestoven en gevoed met de
zilte stofregen die de stuivende golven opwerpen als zij breken op het eenzame
strand van de Egeische zee.
De herfst is Jean Moreas dierbaarder dan alles. De Stanzen zijn een
reeks herfststemmingen. ze zijn bij Moreas niet gelijk aan die van het
„chanson grise" van Verlaine. Het laatste heeft de teere kleuren van een
achttiende-eeuwsch pastel, de verzen van Moreas doen denken aan houtsneden
met veel en diep zwart. Het is dan ook een kostelijke gedachte geweest van La
Connaissance om deze uitgave door Bernard Essers to doen versieren met acht
houtsneden waarvan het sprekend relief u bijblijft, terwijl de volrnaakte verzen
van Moreas u meevoeren naar de wereld van zijn weemoedige mijmeringen !
Het land der ontbladerde rozen en der oude kerkhoven, het land waar klimop
groeit op bouwvallen, waar de noordenwind door afgevallen bladeren heenstuift
en de wateren doet bevriezen. De vlakte met het winterriet, waarover het mysterie
van den nacht neerdaalt. De alleen staande eik met den houthakker die op zijn
bijl rust. Het strand waarop de schuwe krab wegkruipt in zijn schuilhoek onder
de steenen, en waar de krijschende meeuw scheert over de toppen der golven.
De weg aan welks berm de moede bedelaar is neergezegen en uitrekent hoever
hij nog van huis is. De steenen drinkbak die gespleten is. De eenzame toren die
in de nachtelijke stilte de uren doet galmen over het slapende dorp. De raaf die
met den eenzamen wandelaar op zijn tocht door storm en ontij meevliegt.
Eens was er een tijd dat de ziel des dichters uitging naar zonneschijn en lenteheerlijkheid. Zijn verzen waren toen als ontluikende bloemen, als zingende vogels,.
als een van zonneschijn schaterende beek, maar ze zijn geworden tot het zwarte
bloed van een doodelijke wond. Van al de tijdelijke dingen had hij zijn god gemaakt, maar zie, zij zijn veranderd tot spookgestalten die hem volgen :
Je voulus faire un dieu de tout ce temporel
Et je traine apres moi des fantOmes sans nombre.
Zijn oog schept alleen nog behagen in „la beaute des naufrages."
De goddelijke gave heeft hem doen worden tot een van onweders voortgedrevene,
heeft hem zich doen gevoelen als een eenzame onder zijns gelijken. Hij is geworden
als het vorstenkind dat bezwijkt onder de zwaarte van kroon en hermelijn. Maar
wat zijn last is, is tevens zijn heerlijkheid. Hij weet dat, bij de verkorenen die
de zending niet aanvaarden en die gelijk willen zijn aan de zelfvoldane menigte,.
de vurige wijn wordt tot waardeloos vocht :
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Mais si leur coeur descend au niveau de la foule,
Ce bon yin plein d'ardeur qu'ils buvaient dans to main
Tourne comme du lait et comme une eau s'ecoule.
Want voor Moreas is de dichtkunst het voedende middelpunt — de navel,
zegt hij karakteristiek — van de wereld. Alle gebeuren heeft maar een doel : den dichter
to inspireeren tot zijn godsspraak :
Laisse les uns mourir et vois les autres naltre,
Les bons et les mechants.
Puisque tout ici-bas ne survient que pour etre
Un pretexte a tes chants.
Dezelfde macht die hem pijnigt, verontrust en vereenzaamt is dezelfde, die hem
de bergen heeft doen bestijgen, vanwaar hij de wereld aan zijn voeten ziet :
Qu'importe A la rose superbe
Le vent qui l'effeuille sur l'herbe !
Qu'importe a l'aigle etincelant
Le plomb qui l'abat tout sanglant !
Qu'importe aux accents de ma lyre
Le plus injurieux Mire,
Et qu'importe a ma vie encor
D'avoir si mal pris son essor !
Wat mag de oorzaak geweest zijn van deze versombering ? Het leven zelf natuurlijk in de eerste plaats, het leven dat, in zich beschouwd, enkel ijdelheid, ijdelheid der
ijdelheden is. Het leven is de vluchtige droom, de dood de gewisse werkelijkheid :
L'homme mortel succombe, et le sort est vainqueur.
Als de mensch ouder wordt, heeft hij herinneringen die zijn slapen drukken
als de omhelzing der dooden en die hem doen uitroepen :
Vie execrable, o fours que corrompt l'amertume
Je vous surmonte encor, ma's mon coeur est brise.
Maar er is meer geweest dan alleen de tragiek van het leven, welke een legal*
ondergaat en die, desondanks, zoo menigen eenvoudige zijn opgewektheid niet
ontrooft.
Het besef zijner eenzaamheid en zijn wanhoop zijn over hem geicomen en hebben
over hem geheerscht vanaf het oogenblik waarop hij zich zijn superioriteit bewust
werd. Hij herinnert zich, hoe de blik dien hij als jongeling sloeg op het voorgebergte
Sunium. terwiji het overtogen werd met de heerlijkheid des dageraads, het begin
is geweest van zijn kwaal :
Ton image a blesse, comme d'un trait rapide
Les forces de mon coeur.
Apollo is de erfvijand, die hem felle wonden heeft toegebracht, waardoor al
zijn kostelijke, warme bloed is weggevloten. „L'horrible Minerve" heeft van de
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harpesnaren een foltertuig voor zijn vingers gemaakt. Hij is opwaarts gestegen,
maar in die opvaart is hij een ellendige geworden :
Lorsque je touche au ciel, faut-il que je ressemble
Aux plus abandonnes ?
De vreugden gaan van ons, ons geluk wordt schielijk afgesneden. Maar de
rampspoeden worden eveneens op den stroom der tijden weggevoerd :
Adieu ! quand nous naissons ; adieu ! quand nous moursons
Et comme le bonheur s'envole l'infortune.
Zoo vindt de dichter, en hier is Mor6as weer lichtelijk precieus, „dans sa cendre
un gait de miel" terug. Hij dankt God dat hij de belofte, aan zijn dienaar gedaan, zoo trouw heeft vervuld, en is overtuigd van de rechtvaardigheid van het
wereldbestuur. En zoo wordt de laatste strophe van het laatste boek der Stanzen
een lied van bevende verwachting :
Ah ! passe avec le vent, melancolique feuille
Qui donnais ton ombre au jardin !
Le songe ofi maintenant mon Arne se recueille
Ouvre les portes du destin.
* *
*

Dezelfde resignatie die tot ons komt uit sommige der Stanzen, heeft het hart
van Jean Moreas vervuld toen hij sterven ging. Onttrokken aan het strijdgewoel
zag hij de tegenstellingen anders dan weleer. De antithese was niet meer : klassiek
en romantiek, maar schoon en on-schoon. Hij zei het heel kernachtig tegen
Maurice Barres, die hem kwam opzoeken : „Il n'y a pas de classiques, it n'y a
pas de romantiques ; tout ca, c'est des bétises. Je regrette de n'etre pas mieux portant
pour te l'expliquer". Wat hemzelf betrof, vier en vijftig jaar dat was niet te oud,
't was niet jong. 't Was juist goed zoo. In zijn geslacht waren er velen honderd
jaar geworden. De kalender gaf hem vijftig jaar, maar omdat hij bijna nooit geslapen
had, had hij immers even lang geleefd als zij : „Je ne manque pas a la regle de ma
famine".
Den dag voor zijn sterven kwam dit merkwaardige woord van zijn lippen :
„Au fond, it n'y a que la vertu qui compte. La vertu c'est la perfection." Sommigen
zijner biografen keeren het om en zeggen : Morias heeft bedoeld dat volmaaktheid deugd is. Wij zullen aan dit hinein-interpretieren niet mee doen. Morias
heeft in het aangezicht van den dood de meerderheid van de ethiek boven de
aesthetika erkend en, wellicht onbewust, hulde gebracht aan den Almachtige die
in al het geschapene de normen zijner eeuwige schoonheid heeft gelegd, maar die den
mensch, tot volmaaktere weerkaatsing van zijn heerlijkheid geroepen, bovendien
heeft gegeven de normen zijner eeuwige goedheid.

KLEUTERDANS
DOOR

JAN H. DE GROOT.

Op de hoek van de straat
staat een kerel, die draait
met een pet op 66n oor en een broek zonder end,
aan het slingerend wiel
van een oud pirament.
Tjang-tjiengele-joengele-bom.
Om de hoek van een deur
Komt een vrouw, met een scheur
in haar rok, en een kind op d'r sproetige arm.
De centebaas veegt
rond z'n kop, want 't is warm.
Tjang-tjiengele-joengele-bom.
Uit hoeken en gaten
der achterbuurt straten,
daar kuiert zoo zoetjes het kleuterpubliek.
Smoeslige stelletjes
met goorgele velletjes,
een snotneus, een hangkous, de haren vol stof,
op een schoen en een klomp, of een klomp en een slof.
Maar knusjes kneutert de kleuterkliek,
rond het knarrig getjoeng van de orgelmuziek.
Tjang-tjiengele-joengele-bom.
En voordat je 't weet
ze pakken mekaar beet
En het danst en het klept
en het tript en het stept
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en het draait rondom heen
met een slingerend been
en het schuivelt en stapt
en het trippelt en trapt
dat het kletst en het klinkt
op de grond in het rond.
Aan de hoek van de straat,
Is het bal zonder end.
op de dwingende maat
van het oud pirament.
En ik stond en ik keek en ik wachtte,
van Tjiengele — tjoengele — born.
En ik schommelde mee en ik lachtte,
a lachtte m' al kijkende krom.

FRAGMENT UIT „GOD, EN DE WERELD"
DOOR

WILMA.

Gaart Willemsen schatert van 't lachen.
„Hij schatert den heelen berg biej mekaar," zooals Tonia, zijn vrouw het uitdrukt.
Gaart keert van den akker, langs een karspoor, dat den strook tuingrond, die bij
„Zonnegloren" behoort, van zijn land scheidt.
Hij heeft kleine Gaart en Jobje en Geurtje op zijn kruiwagen, Tonia loopt achter
hem aan met de gereedschappen op den schouder.
ze hebben Mevrouw Elsbeth uit haar tuintje zien komen met een grooten bos
wilde zuring in de hand, dat leelijke „bocht", dat de boer met de uiterste moeite
uit zijn akker houdt. „En ze droeg 't zoo veurzichtig, as of ze nen klein kiendjen
droeg," dikt Tonia nog wat aan.
Gaart schiet opnieuw in een schaterlach ; hij moet den kruiwagen neerzetten.
De dag is heet en broeiend van onweer, het tweet druipt hem van 't voorhoofd,
hij veegt het met een rooden zakdoek af.
Op een jongen akker, waar het onkruid nog weliger wil dan de goede aardappels,
die hij er heeft gepoot, is hij aan 't wieden geweest. Nu ligt de akker weer zuiver
en groen, een lust voor de oogen.
Gaart neemt den kruiwagen weer op, en rijdt verder, met den lach nog naglanzend op zijn vroolijk, ietwat to vroeg verwerkt gezicht. ,,Mevrouw Elsbeth is
een goeie mensch," vind Tonia, „alleen 'n bietjen stadschig, 'n bietjen kinderachtig."—
In het moestuintje van Zonnegloren kleur op kleur ! !
Purperrood van wilde zuring naast violet van hoog-wapperende, ragge graspluimen ;
daartusschen plotseling het hevige geel van wijd-open leeuwenbekken en het teerbloesemende rose-en-wit van akkerwinde ; er zijn bleeke pluimpjes van ruit naast
hard-groene, sterke nachtschaden en fluweelig fijne wit-besterde spurrie . . . . en
al dat bloeisel open naar Gods zon . . . . in het moestuintje ! - Gedurende de maanden, dat Zonnegloren wachtte op zijn nieuwe bewoners
is er niets aan het hofje gedaan.
En al dat wonderlijk-niooie, wilde goedje heeft van de gelegenheid gebruik ge-
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maakt en zijn weg gevonden naar het vettere stukje grond binnen de omrastering.
Ze komen allemaal van de schrale heigrond daar buiten,. . .. de wilde zuring
voorop. Die spint.... en spint haar fijne worteltjes langs den grond en bloeit er
met sterke, roode pluimen, en lacht wat, om de kameraden, die buiten staan.
Ruimte is er niet veel. Wat nood! Ze hebben ook niet veel noodig : een kluitje
goede aarde, een drup regen uit een wolk voor de zon, en dan weer de zon zelf....
daar komt plotseling een witte, ongewende, maar gespierde hand, en omgrijpt een
polletje ruit, dat met zijn simpele, kantige pluimpjes aan den rand van den bloemkrans te bloeien staat.
De hand rukt.. . . het wortelt niet diep, de mulle grond breekt open, en geeft
de witte worteltjes bloot,. ... daar ligt het al, gesmeten over de omrastering.
De hand grijpt en rukt. Wat niet terstond meewil, wordt door de scherpe schoffel
gemoord. Daar gaan de wijd-open, glanzende leeuwenbekken,. . . . de windekelken
wit en rose . . . . over de omrastering.
Nu de trotsche wilde zuring.
De hand trekt zich terug ; de wieder staat rechtop. Herman ! hij is wel een echte
tuinman, zoo met dien grooten vijgemanden hoed, precies zooals Gaart Willemse
er een heeft, achter op zijn hoofd, met het zweet op zijn gezicht, en de aarde aan
zijn handen. Hij lacht den stroohoed op, en laat de wind om zijn hoofd spelen,. ...
hij kijkt naar de blauwe lucht, dan, plotseling bukt hij zich weer, en trekt, en rukt
en wringt,.. . . de aanval is verwoed ! Daar gaan ze, de trotsche pluimen !
Hij werkt en zwoegt, tot het stukje land „schoon" is.
Schoon.. . . ?
Heel de bonte, vroolijke bloei van zooeven ligt verflenst aan den anderen kant
van de omrastering.
Hij legt zijn schoffel neer en gaat heen, zonder omzien.
De zon schijnt heet in het tuintje ; er bloeit niets meer open naar Gods zon.
De windekelken hebben haar teedere harten dichtgevouwen, de leeuwbekken hun
felgele monden gesloten. De zon is nu hun ergste vijand geworden ; op het heete
nand is het laatste restje van leven spoedig uitgebluscht.
Alles op zijn plaats !
Herman loopt het tuinpad op naar huffs. „Kom, . . . ." zegt hij hardop, terwijl
hij naar de keuken gaat om zijn handen te wasschen.
Elsbeth is bezig voor de thee te zorgen. Ze merkt niet, dat er schaduwen over
zijn gezicht trekken, als hij binnenkomt.
„Wel, en hoever ben je gekomen ?" vraagt ze alleen.
„Klaar," zegt hij — er is een stugge klank in zijn stem, die haar plotseling doet
opzien, en naar het venster wijzen.
Daar staat een groote bos wilde zuring te gloeien in een grijze, aarden kan.
,Kijk," zegt ze triomfantelijk, „die heb ik gered !" --

DOOD HAAS
DOOR

JAN H. DE GROOT.

Toen knalde in het veld een schot. Het haas sloeg in z'n vluchten
over de bol en tuimelde in de dood.
En Smits de Jager stak z'n hand omhoog. Hij schoot er een. Geruchter,
van z'n passen op de kluiten kwamen na. Hij stapte langs de sloot
en nam het haas. Omhoog hield hij het bij de loopers. Toen langzaam terug
door 't veld kwam Smits de Jager ; 't geweer stak op z'n rug.
Hij kwam, een kleine lach school in z'n oogen.
In een der loopers, achter de pees sneed hij een sleuf, en trok de andre er door.
Aan deze lus ping hij het haas aan 't hek. Zwijgend gebogen
over dit werk stond Smits de Jager. De wind stak op, de zon ging voor
wat wolken op de vlucht. Hij laadde z'n geweer.
De hemel weende, de regen jachtte neer.
1k waakte bij het haas, en peinsde. Z'n spiegels stonden
strak ; z'n bol, slap aan de nek, wiegde in de wind,
Hij zweette uit z'n neus. Tientallen wonden
van hagelkorrels plekten in z'n lepels. De droppen vielen in 't
gras. Dood was het haas, nu dood. Ik was omgeven
van 't verbijsterend contrast tusschen de dood en 't leven.
Leven — dood. De tijd is onverschillig voortgesneld.
Onder de stifle hemel klonk nog een schot in 't veld.

LA VIE DOULOUREUSE DE
CHARLES BAUDELAIRE
DOOR

M. STEVENSE.

Dit is de titel van een boek uit de serie „Le Roman des grandes existences" 1).
Het is geschreven door Francois Porche, dichter en toneelschrijver.
IVIeestal neemt de kritiek een werk onder haar kijkglas om de talenten van de
schrijver te beoordeelen. Met deze serie is dit niet in de eerste plaats het geval, aangezien ze geen romans afievert in de gewone zin van dit letterkundig genre. Deze
romans zijn levensuitbeeldingen van grote schrijvers als Rimbaud, Villon, Balzac,
Baudelaire ; smakeliker dan gewone biografieen die niets meer geven dan de bekende feiten en episoden van een schrijversleven, aantrekkeliker omdat de persoon
in kwestie als de hoofdpersoon van een werk wordt weergegeven.
Naarmate de levensbeschrijver nu durft verdichten, zal het afgeschilderde stuk
leven van zijn ware inhoud afwijken ; naargelang de herschepper weet te kijken
in de ziel van zijn objekt, zal hij deszelfs uitingen beter begrijpen en daarvan een
belangwekkender relaas weten te geven. De gewone literair-historiese biografie
is enkel natuuropname, portretkunst; de roman van een schrijversleven is levende
beelding, schilderkunst.
Het boek is zo suggestief geschreven dat men het tot het einde leest met de
voile aandacht voor de behandelde schrijver. Aldoor staat in onze aandachtsspanning
de figuur van Charles Baudelaire. Aan de schrijver Porche denkt men niet. Wel,
als men enkele van zijn verzen naleest, die doortrokken zijn met een pieterige zinnelikheid, begrijpt men zijn voorkeur voor de dichter van „Les Fleurs du Mar. De
zinnengloed van Baudelaire moet Porche machtig hebben geboeid ; slechts bij
benadering heeft zijn palet een futloze navolging weten te borstelen. Niettemin
heeft zijn ontzag voor de Meester hem een aangrijpende levensbeschrijving in
de pen gegeven.
Baudelaire neemt nu in de franse letterkunde in de rij van dichters een eerste-rangsplaats in. Tijdens zijn leven heeft hij niet de verering gekend die zijn genie tegen1) Het is No. 6 van de serie No. 7, behandelende het leven van Robespierre, is juist verschenen.
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woordig ten deel valt. Hij wordt beschouwd als de grondlegger van wat men „de
moderne poesie" noemt. Victor Hugo, die hem overleeft en die gedurende zijn
ballingschap op de engels-normandiese eilanden met zijn verzen kennismaakt, zegt
er van dat ze brengen „un frisson nouveau". De allernieuwste grate franse bloemlezing van nieuwe en nieuwere dichtersi) zegt van Baudelaire dat hij onder de
dichters een der zuiversten en der grootsten is, „een van hen die niet onderhevig
zijn aan de grillen van een mode, maar die door de diepte der ontroering en de
schoonheid van de vorm, onsterfelik zijn".
Als we nu meten en weten de grootheid van de kunstenaar, en we lezen het
leven van de mens Baudelaire, dan is er werkelik een aangrijpende tegenstelling
tussen die beide. We beseffen hoe Baudelaire een broeder is in het onmaatschappelike van Theophile de Viau, de geliefde Grotesque van Th6ophile Gautier,
van Francois Villon, de grote middeleeuwse dichter-viveur, en last not least van
Paul Verlaine, de fijn-sonore moderne dichter, feitelik Baudelaire's opvolger. Hunne
levens zijn beheerst, zelfs verwoest door overmatige zinnenprikkeling, hetzij door
zinnelike lusten, door alkohol of ander bedwelmende middelen. Ze zijn een
wondere mengeling van hartstocht en bezinning, van beestachtigheid en verheffing, van wilszwakte en van scheppingsdrang, van walgelikheid en van glans.
Door de zinnengloed flitst bijwijlen machtig de goddelike straal der poesie, uit
hun wezensnood klinkt soms snerpend-meewarig tot God de bange klacht om uitredding, met de psalmdichter roepen zij „uit de diepten hunner ellenden". In
de genoemde serie is het leven van Balzac gekenmerkt als prodigieuse (wonderbaarlik), dat van Rimbaud als aventureuse (avontuurlik), dat van Rivarol als paresseuse (lui), dat van Descartes als raisonnable (verstandig), dat van Baudelaire als
douloureuse (smartelik). Deze term lijkt mij vrij juist gekozen voor deze poeet,
wiens kunst is „rapologie du desespoir", waarvan hij de verschillende vormen heeft
vertolkt : „de verveling, de hang naar zelfmoord, de buitensporigheid en de zin
voor het kwaad." De voornaamste fazen van dit dichterleven zijn niet avontuurlik,
niet buitengewoon. Niettemin wil ik niet voor m'n rekening nemen ze heel gewoon
to noemen. Stenografies zijn ze als volgt : Een gelukkige jeugd, die op het laatst
wordt vergald door het hertrouwen van Baudelaire's moeder : hij is in hoge mate
ontstemd en jaloers op zijn stiefvader; als knaap en jongeling doorloopt de
dichter enkele lycea : als ongemakkelik leerling wordt hij weggejaagd, haalt toch
het baccalawiat, het enige diploma door hem verworven ; hoewel hij zichzelf de
bestemming denkt en droomt van letterkundige, willen z'n ouders hem in de
handel doen. Hij maakt een reis naar het zoele Zuiden (ile Saint Louis, Maurice),
keert dodelik-verveeld terug. Breekt met z'n ouderlik huis. Zwerft in Parijs van de
ene wijk naar de andere, vergooit zijn fortuin, verdeelt z'n tijd tussen een infame
1) Anthologie de la nouvelle poesie francaise ed. Simon Kra, Paris 1924.
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m.aitresse en letterkundige arbeid. Wordt even gezien te Lyon, waar z'n schuldeisers hem weer verjagen. Houdt op het einde van zijn leven, dat overigens kort
geweest is (46 jaar), lezingen te Brussel voor ongeveer lege zalen. Stelt zich kandidaat voor de Academie frangaise : slechts din lid vindt het nodig met hem een
ernstig onderhoud te hebben, n.l. Alfred de Vigny ; trekt teleurgesteld — het was
een erezaak voor hem — zijn voorstel in. Het openbare hoofdmoment : de publikatie
van zijn enige dichtbundel „les Fleurs du Mal". Door een letterkundige elite begrepen
en geprezen ; door het grote publiek onbegrepen en veracht. zijn geesteskind
brengt hem dus noch financieele noch morele uitredding. Het intellektuele hoofdmoment : de kennismaking met het werk van de amerikaanse dichter Edgar Poe,
wat voor Baudelaire betekent een verrukkelike ontdekking, een meeslepende
openbaring, het vinden van een gelijkgestemde geest. Deze momenten afgewisseld met en begeleid door hoofdpijn, bedwelming ; tenslotte verlamming die
het einde brengt.
Hiermee is slechts aangestipt de historiek van dit leven, dat tot een geweldige
tragiek wordt door de hartstochtelike rytmiek der acties en de folterende dynamiek
der reakties. Men kan nu vragen welke figuur staat achter dit verhaal, welke ziel
heeft dit gebeuren doorleefd, welke krachten hebben haar bewogen, neergetrokken
en omhooggestuwd ? La vie douloureuse van Charles Baudelaire geeft u de sleutel.
Het geeft ons de potentiele Baudelaire. Vergelijkt men deze levensopvatting met
het portret dat Theophile Gautier, die de dichter persoonlik heeft gekend, hem heeft
begrepen en gewaardeerd, er van geeft als voorwoord bij les Fleurs du Mal, die
Baudelaire aan hem heeft opgedragen, dan treft de waarachtigheid der ontleding.
Porche is een „baudelairien", maar heeft geen eenzijdige tekening van de door hem
vereerde geestesheld. Onverbloemd toont hij zij en tegenzij. Hij zegt dat uitdrukkelik.
Als zodanig is Porche objektiever geweest dan ten onzent Arthur van Schendel in
zijn boek over Paul Verlaine, waarin het zwakke leven meer verontschuldi gd wordt
door het sterke talent. Toch stond Porche voor een moeiliker opgave dan van
Schendel. Paul Verlaine moge bij nader inzien minder eenvoudig zijn dan hij
lijkt, zijn levensbeschrijver spreekt ook van een homo duplex en inderdaad er zijn
twee stromingen, de zuivere en de onzuivere in zijn verzen, onomstotelik is het
dat Baudelaire een veel ingewikkelder geest is. Theophile Gautier, vat hem samen
in twee woorden : „Spleen et ideal".
Hij maakt beurtelings een sataniese en een verhevene indruk. Gautier zegt :
„hij heeft dikwels afschuwelike, walgelike, ziekelike onderwerpen behandeld door
dat snort van afgrijzen en betovering die de gemagnetiseerde vogel trekt naar
de bek van de slang ; maar meer dan eenmaal, met krachtige wiekslag, verbreekt hij
de bekoring en stijgt weer naar de meest blauwe regionen van geestelik aansc houwen".
Deze vreemde man, met vlijmscherpe ironiese uitvallen, bevliegingen van ontembare toorn, onbegrijpelike en onvergefelike hardvochtigheid tegenover zijn moeder

LA VIE DOULOUREUSE DE CHARLES BAUDELAIRE

29

die hij lief had, zijn wanordelike leven en zijn welgeordende poezie, heeft zichzelf
verklaard in zijn prachtig sonnet De Albatros, waarin de Dichter vergeleken wordt
met de prins der wolken :
Le Poete est semblable au prince des nuees
Qui haute la tempete et se rit de l'archer ;
Exile sur le sol au milieu des huees,
Ses ailes de geant l'empechent de marcher.
De reuzenvleugels, hem dienstig op en hoge vlucht, hinderen hem bij het lopen
op de grond. — Overgezet is dat de onvermijdelike botsing van ideaal en werkelikheid ; de botsing van de Dichter, de Vates, de ideaal-drager en het nuchtere leven.
Moeilik is het voor de biograaf die tevens psychoanalist wil zijn om de haast
onnaspeurlike beweegredenen, de ongewone drif ten, de makabere vermeiingen,
de boheme-trots, de nukkige genegenheden, en die alien beheerst door een artiestiek
vermogen en een scherp verstand, na te gaan en te verklaren.
Porche heeft gegrepen naar die complexe Baudelaire en door zijn tekening ons
duidelik gemaakt hoe Baudelaire de dichter van les Fleurs du Mal heeft kunnen zijn.
Als we zijn levensopvatting kennen begrijpen we zijn vers :
Le poete apparait en ce monde ennuye ... .
en ook
.... vois se pencher les defuntes annees,
Sur les balcons du ciel, en robes surannees ....
of wet :
Helas ! tout est abime, action, desir, reve.
en dit gebed van een wanhopige :
0 Seigneur, donnez-moi la force et le courage
De contempler mon corps et mon coeur sans &gait.
Maar dit is zijn kunst en niet zijn leven.... en toch bij Baudelaire zijn zij een.
Ze zijn elkaars motief en uitvloeisel.
Met Porche moet men geergerd zijn aan zulk een rampzalig leven. Ook weer
bewondering hebben voor het genie dat aan de poel van het verderf zich weet
te ontheffen. De intieme Baudelaire is een genieter, ofschoon de dichter het genot
minacht ; de publieke Baudelaire is een keurige meneer, uiterst verzorgd, dit in
tegenstelling met Paul Verlaine die in het openbaar de dichterswereld tot een aanfluiting dreigde te maken door zijn ongegeneerde optreden.
Baudelaire's leven heeft ogenblikken, waarvan hij terecht zegt :
C'est le Diable qui tient les fils qui nous remuent !
Aux objects repugnants nous trouvons des appas ;
Chaque jour vers l'Enfer nous descendons d'un pas,
Sans horreur, a travers des tenthres qui puent.
Dat is zonder meer reeds de Hel in het leven.
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Gelukkig schouwt hij ook in de Hemel
De dichter heft zijn vrome armen kalm-blijmoedig
ten hemel waar zijn oog een troon in glans aanschouwt ;

Gezegend zijt gij God ons gevende het lijden
als godd'lik middel tegen ooze onzuiverheen....
Dit zijn de twee geestelike polen van de dichter en mens Charles Baudelaire,
die zijn „vie douloureuse" tot een gebrokenheid hebben gemaakt.
Geen letterkundige belangstelling zal aan deze schepper kunnen voorbijgaan
zonder een schone mogelikheid tot vormgeving ook van het verdorvene en vreemde
to hebben voorbijgezien. Baudelaire heeft de bloem der Poezie geplant op de mesthoop van menselike ontaarding.

TWEE VERZENBUNDELS.
Narrenwijsheid, door J. C. van Schagen,
N.V. van Loghum Slaterus' Uitgevers Mij
Arnhem

1926,

Agatha Seger, Verzen, C. A. J. van Dishoeck
Bussum

1926.

Twee bundels verzen, die wel zoo geweldig verschillen, dat beiden in een bespreking kunnen worden behandeld. Zoo ingewikkeld en zwaar en intellectueel
de eerste is, zoo eenvoudig, klaar en vol gevoel is de tweede. Ik weet geen contrastrijker bundels van den laatsten tijd daar naast of daartegenover to stellen. En toch
is er in beide bundels weer een kunst en heerlijkheid gegeven die ze boven
dagelijksche heft. De eerste is eigenlijk meer proza dan poezie, de tweede is van
zuivere klank en zangerigheid, zoodat ze in 't geheugen blijven hangen.
De verzen van v. Schagen zijn leerstellig en willen bepaaldelijk iets zeggen. En
dan weer op een bepaalde wijze, dichterlijk en meer gericht tot ons verstand dan
wel tot onze verbeelding.
De woorden van Spinoza waarmede van Schagen zijn verzen inleidt, duiden dan
ook wel in deze richting. De geheele vorm is Spinozistisch en de verzen sterk
analytisch, waardoor meermalen de gedachte opkomt dat hier een denker en geen
dichter spreekt. Ik moet nu wel iets overschrijven dat mijn woorden verduidelijken zal. Ik neem daartoe enkele gedeelten uit het eerste vers over.
De regen regent over bosch en zee en over de stille velden.
In de slootjes regent de regen, op de verre buitenwegen en op het zinken
platje van de keuken,
In de vuile gootjes van de binnenstad regent de regen en de regen regent
op de keetjes van de burgerwacht
En op het trottoir met de natte krant, de uieschil en het lucifertje.
De gevangene in zijn cel hoort den regen, de moeder staat voor het raam
met haar kindje.
De kelner staart in den regen door de spiegelruit, voorbij het kleintje koffie.
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Zoo regent de regen.
Daarom geef ik geen namen.
Ik ga maar en ben.

Zoo gaat dit vers door, en beschouwt alles wat onder den vallenden regen
glinstert, in een maat aan het rythnie van den regen gelijk. Maar niet alleen om
dit alles te doen zien, maar om het Goddelijke van dit alles aan te toonen :
Goddelijk is de uieschil van het trottoir, goddelijk het natte lucifertje,
Goddelijk de kromme steegjes onzer gedachten.
En dit weer niet met een profanatie, of gebrek aan eerbied, maar uit liefde
en beginsel.
Ik ga hier nu niet verder op in, omdat er een uitgesproken meening duidelijk
is voor ieder die deze verzen leest.
De Spinozistische gedachten, op onze moderne begrippen ingesteld, zijn voor
mij bijzaak.
Deze bundel is buitengewoon door vorm en sfeer.
't Is dan ook beter van een proza-bundel te spreken, natuurlijk rhythmisch, maar
van sterk indringend karakter, vooral door een meermalen herhalen van een aanvangszin. Daarmede dringt hij ons zijn overtuiging sterk op, en schept een onafwendbare sfeer,
1k moet daarvoor overschrijven :
Z IEKENTROOS T.
Als ik nu doodga,
Zal de groote zee mij nemen
En ik zal zijn in de eindelooze golven.
Ik zal zijn in de branding aan verre stranden en in de witte feesten van den maannacht,
In het koken van het water in het paalhoofd.
Altijd hetzelfde. Al tij d.
Als ik nu doodga,
Zal de groote wind nlij nemen
En ik zal zijn in zijn eeuwig zwerven.
Ik zal zijn in de drift der wolken en in de diepe ontroeringen van den herfst,
In het sprookje, dat waarschuwt aan uw oor, des nachts, op een eenzamen weg.
Altijd hetzelfde. Altijd.
Als ik nu doodga,
Zal de groote aarde mij nemen
En ik zal zijn in haar warmen adem.
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Ik zal zijn in het gras langs de stille wegen en in den nevel 's avonds over de
landen,
In den verren schreeuw van een hoog trekkenden vogel, een Septembermiddag.
Altijd hetzelfde. Altijd.
Nog suggestiever is het vers : „De Sterkste", waarmee de dood wordt bedoeld.
Met de herhaling van : „Ik heb den tijd". Met buitengewone overtuiging komt
hier het onafwendbare van den dood aan ons opdringen. De tegenwoordigheid
van den dood is zoo geweldig sterk, en zijn onoverwinbaarheid zoo beklemmend, al
sterker en sterker voelbaar door den hernieuwden inzet „Ik heb den tijd", dat ik
nog enkele zinnen wil overschrijven, om de waarde van dezen bundel sterk te
doen spreken.
Ik heb den tijd.
Ge moet U niet haasten. Ik kan wachten.
Ge kunt mij gerust uitstellen van dag tot dag.
Ik ga niet weg . . . .
Ik heb den tijd.
Ge moet mij niet zoeken. Ik ben overal.
Ge hoeft niet te speuren in geheime boeken. Ik
lig open en bloot op straat.
Ge kunt gerust verder gaan en mij vergeten.
Maar eens zult Ge stilstaan, bevreemd, om
een oude herinnering
En ik zal voor U staan.
Dan is er nog een vers wat ik wil noemen als iets zoo geweldig van innerlijke drang. En toch weer dat rustige telkens weer opnieuw aanvangen met dezelfde
woorden, zoo bij de sterkste verwachting, telkens een wachten en een hernieuwde inzet begint waardoor tenslotte de spanning tot het uiterste opgevoerd wordt. Dat vers is
„Voor Rogiertjes moeder". Deze bundel is waard hem als iets buitengewoons te bezitten.
* *
*

De tweede bundel is zoo geheel iets anders, dat men wel even moet wachten,
even verder leven, voordat men verder kan gaan. Ik wil niet spreken van een volledige tegenstelling, omdat het dwaasheid zou zijn, maar het verschil is zoo groot,
dat ik de eerste nu niet meer ga noemen.
Agatha Seger heeft buitengewone kwaliteiten — Een vermogen om iets te teekenen,
zoo aanschouwelijk en zoo in kleur dat ik direct een versje voor U overschrijf.
Boven lage boerenhoeve
hing het scheefgezakt gezicht
van de maan, die uit de bosschen
langzaam zich had opgericht.
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Schemer droomde om het huisken
en de groene regenton. . . .
Ergens in de peerse verte
was het of de nacht begon . . . .
Even kwam wat wind gevaren
door een bloeiend boschje brem,
als een haast niet in to houden
schuchter jubelen naar Hem . . . .

Zoo'n versje is als een schilderij, met soberheid is de eenvoudigheid van 't gezienegegeven en daarom ook zoo natuurlijk.
Maar nog een andere eigenschap is heel mooi in de v erzen. Daar is een gevoeligheid
zoo ongekunsteld, dat men met ontroering zoo'n versje nog eens leest en 't oude
leed een snaar aanraakt :
'k Heb even in stilte geleden
toen ik je voorbij zag gaan ;
daar werd • het versloten verleden
weer wagenwijd opengedaan.
Mij trof slechts een blik uit je oogen
'k zag even den zwaai van een hoed,
'k ben wild naar de stilte gevlogen
en schreide, — om dien enkelen groet . . . .
Of anders wel dit ontroerende
MOEDER.
,,Laat mij", bad zij en ik liet
bei haar handen los,
„Last mij", had zij wederom,
'k liet haar ziele los.
„Last mij", voor den derden keer,
'k liet haar harte los o Heer . . . .
Zalig steeg zij hemelwaart,
vrij en los van al op aard,
maar ik bleef, verblind als geen
weenende alleen . . . .
Nu schrijf ik niet meer versjes over, maar ik hoop dat deze dichteres ook nog eens
om Opwaartsche Wegen wil denken.
v. D.

EEN BUNDEL CHRISTELIKE POEZIE)
DOOR

J. VAN HAM.

Anthonie Donker in De Stem maakte zich in zijn recensie van Smit's Feesten
van het jaar ongerust, dat deze jonge dichter, in wie hij een belofte van grote
Christelike kunst zag, door het Christelik publiek en door de Christelike pers zo
over het paard zou getild worden, dat hij zou menen, dat hij er al was, waardoor
hij allicht in zijn groei zou worden gestuit.
Een dergelike veronderstelling berust op een zeer gebrekkige kennis van de mentaliteit van ons christelik lezend publiek. Mensen van enige literaire betekenis in
onze kring, zijn bij ons nooit populair geweest. Verering, waardering, zelfs kennis
van wat Gossaert, Jacq. v. d. Waals, de MV erode schreven, treffen we slechts bij
uitzondering aan. En onze vele recensenten ? Ze prijzen heel vriendelik en goedmoedig, dikwijls zelfs in overtreffende trap, maar als men dan ziet, wie zo al onder
een gelijk oordeel worden getroffen, is er voor mensen van enige betekenis onder ons
geen reden, om zich bizonder verwend te achten. Bovendien, welk echt kunstenaar
acht zich gevleid met een clicheeloftuiting ? Haspels, Schrijver, Wilma hebben
ondervonden dat literaire verdienste in onze kringen niet vlug wordt herkend en
zeker niet overmatig wordt gewaardeerd.
Een deel van onze Chr. kritici ziet wel angstvallig uit naar alle schoonheid die
zich bij ons wil komen openbaren, maar bezit genoeg Hollandse nuchterheid om
een beginnend auteur niet dadelik een genie te noemen, al zal allicht in onze toon
de blijheid meetrillen, als hij een van de onzen is.
Een dergelik beginnend auteur is de heer Eekhout. We plaatsten van hem in
de 4de en de 5de jaargang enige gedichten. En nu ligt zijn eerste bundel voor ons.
In veel opzichten verschilt zijn werk van dat van Smit. In Smit's werk is geen
aarzeling, hij vond dadelik zijn weg en was technies spoedig volwassen. Van De
open deur tot Feesten van 't jaar is al zijn werk ongeveer op de zelfde hoogte,
zelfs in vrij gelijke stemming geschreven. Dat gaf een indruk van een rustig, zelf1) Louteringen door Jan H. Eekhout, G. W. den Boer, Middelburg 1927.
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bewust dichterschap, maar tegelijk was er in die gelijkmatigheid een gevaar van
monotonie.
Eekhout geeft in Louteringen duidelik bewijs van tastend zoeken, en niet altijd
vinden. Iiij staat open voor allerlei invloeden.
Daardoor mist zijn bundel de eenheid van Smit's werk. Maar daardoor geeft
hij ook plotseling verrassingen, want er is ook in Eekhout belofte, en zo nu en dan
meer dan belofte. Tussen veel zwakke verzen treffen we uitstekende aan als b.v.
het 2de couplet van Advent :
Wij dolen tastend door den nacht
Ons monden kennen slechts een klacht.
Waar is de stal ? . . . . Waar blinkt de ster ? . . . .
Heer ! wij vergaan . . . . ! Gij waart zoo ver .. . . !
Reeds naakt daarginds Doods felle zeis —.
Kyrie eleis —.
Of
als hij bij Het Zwin een visioen van het verleden ziet,
een bonte vloot galjoenen,
Die, zon ter zeilen, koers op 't macht'ge Vlaanderen koos
Doch plots : Weer strekt voor 't oog het Zwin zich lijk vergeten. . . .,
Een vlijme meeuwekreet heeft 't beeld uiteengereten
En — honderd schelden 't Al voor niets en nutteloos.
Bezwaar tegen zijn poezie is. dat ze niet altijd geheel is vrij te pleiten van enige
affektatie. Ook is er zo nu en dan een zekere deftige rethoriek, die deze indruk
versterkt. Deze gekunsteldheid drijft hem er zelfs een enkele maal toe om een
Middeleeuws „Gheestelic liet" te gaan schrijven, dat, op zichzelf niet kwaad geslaagd, toch nooit meer dan een technies grapje kan zijn. Misschien is dat ook gevolg
van zijn zoeken naar een eigen vorm, zoals hij ook verzen A la Alice Nahon dicht —
die hij trouwens in een goed vers Aan Alice Nahon regelrecht toespreekt. Het best
van de onder haar invloed staande gedichten lijkt mij klein Gebed, dat wij in de
vorige jaargang opnamen. Zo schrijft hij ook in het vrije vers van Wies Moens
en met diens beeldspraak :
Christus
Uw handen zijn simpel als duive vlerken
bleeke vrouwemonden zoenden het bloed van Uw wonden
mannenharten vol derenis
vingen Uw smartschrei,
in kinderoogen
Uw teeken zich grifte
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0 Heer, hoe thans
de zoete vlam van Uw naaktheid
blank bloeit over het outer der aarde
En er komen meer namen van moderne dichters omhoog bij het doorbladeren
van het bundeltje. En toch is er zoveel goeds in deze gedichten, dat we met aandrang de kennismaking durven aanbevelen. Men zal meermalen teleurgesteld zijn,
want er zijn betrekkelik maar weinig gave gedichten in, vele hebben een zwakke
stee, maar men zal herhaaldelik een dichter herkennen.
Het is jammer te moeten erkennen, dat de gedichten die bijeengegroept zijn
onder het hoofd Christus, met uitzondering van Advent niet tot de besten uit de
bundel behoren. Gelukkig zijn dit niet de enige geestelike liederen uit de bundel.
Aan alien, Aanwezigheid, Meditatie, Klein Gebed b.v. uit de „Louteringen" zijn
een vergoeding.
Nee, er is genoeg in dit boekje om deze Zeeuws-Vlaamse zanger geluk te wensen
met dit begin, zonder bang te zijn, dat een koor van Christelike recensenten hem
tot hoogmoed zal verdwazen. Maar een minder zwervend zoeken, meer zichzelf
zijn, zal voor sterker voltooling van zijn verzen gezond zijn.

BOEKBESPREKING.

Chr, Lett. Studien III en IV. Verz. door M. J. Leendertse en C. Tazelaar.
Uitg. Maatsch. „Holland", Amsterdam 1927.
Wanneer zes of zeven essayisten tezam,en twee bundels studies uitgeven, kan men van te voren
met vrij groote zekerheid voorspellen, dat de tot boek geworden beschouwingen over hedendaagsche schrijvers onderling nog al zullen verschillen in toon en houding. Bij nader vergelijken
kan het resultaat dan nog mee- en tegenvallen, dat verschil blijft altijd en tevens min of meer
een bezwaar.
De band die de hier bedoelde en in 't opschrift genoemde studies sarnenhoudt is inderdaad
vrij los. Zoo los echter nog niet, of men kan hoofdzakelijk twee beschouwingswijzen zeer duidelijk
onderkennen. De samenstellers moeten dit ook bemerkt hebben en een der bezwaren die men
tegen hun redactie zou kunnen aanvoeren, indien men bepaald op hun beleid wilde afdingen, is
dan ook, dat zij, beschikkende over twee deelen, van die uiterlijke bijkomstigheid niet meer partij
getrokken hebben. Want nu krijgt de lezer in dl. IV het opstel van M. J. Leendertse te lezen
v6Or dat van K. Miskotte en daarn A de beschouwing van P. J. Molenaar. En het is toch onrniskenbaar, dat het tweede dezer drie essays absoluut niet past, wat den geest betreft, tusschen
de beide andere. En in het derde deel detoneert, vergelijkenderwijs gesproken, v. Dijk's studie over
J. I. de Haan dêrmate tegen van Ham's Verwey-opstel, dat welhaast van antipoden sprake kan
zijn. De schrijvers-groep dezer twee deelen heeft zich dus voomam,elijk door twee zeer verschillende
principes laten leiden. De studies van Leendertse, v. Dijk en Molenaar zijn kennelijk opgezet
met het doel om den onderwijzer-met-hoofdacte of welke belangstellende leek dan ook, in te
leiden in het werk van een bepaald auteur. En aan den anderen kant staan daar van Ham, Haantjes,
Miskotte en Eringa wien het te doen geweest is om allereerst in streng wetenschappelijken zin
hun opdracht uit te voeren.
Nu kan men het eene of het andere standpunt belangrijker en prijzenswaardiger achten, de
vraag is daarmede niet beantwoord, of de studies geslaagd heeten mogen als men ze beschouwt
uit het standpunt waaruit ze geschreven werden. En terloops gezegd is het dan ook onverdedigbaar
te achten, wanneer in een der schaarsche goede Chr. weekbladen de beoordeelaar zich van zijn
taak ontslagen rekent als hij gewezen heeft op het ietwat heterogene karakter der beide boeken,
plus de bloote opmerking dat een der essays hem minder en het andere beter geslaagd voorkomt. Om dan te eindigen met eenige opmerkingen die den hier samenwerkenden letterkundigen
verre van nieuw zijn.
Het is echter ook onze meening, dat de heer Haantjes zijn stof over den dichter Nijhoff zoolang en z&Sdanig gecomprimeerd heeft, tot er weinig of niets meer te herkennen bleef van de
zeer goede lezing over dien dichter, die hij in Jan. 1926 in Vlaardingen gehouden heeft.
Doch de minst geslaagde essay achten wij zijn studie allerminst wanneer we haar vergelijken
met de naar onze meening zeer weinig zeggende beschouwing van Dr. Molenaar over van Deyssel,
welke schrijver zich verliest in het citeeren van aardige en toepasselijke stukjes en doorgaans
niet verder komt dan tot het poneeren van heel gewone en lang bekende opmerkingen. Wij gevoelen nu, en dit is mogelijk wel de grootste verdienste van Molenaar's opstel, des te beter welke
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1 eemte hij liet en zien uit naar de beschouwing over v. Deyssel uit onzen hoek, die eens komen
meet.
Miskotte's zware studie is het werk van den bewonderenden aestheet, m6er dan van den met
groote duidelijkheid en stelligheid zijn christelijke ethische overtuiging stellenden literator. Men
behoeft echter, en dit is de lichtzijde, in ieder geval niet beangst te wezen, dat de verhandelaar
„Over het Lyrische werk van Mevr. Roland Hoist" ooit een opstel schrijven zal waaraan de
Christelijke gedachte als een bijvoegseltje „aanhangt".
Dr. Eringa blijkt in zijn „P.C. Boutens als lyrisch dichter" opnieuw te zijn de met groot geduld
peuterende vorscher die geen detail verwaarloost. En indien het een eisch is aan den criticus,
dat hij zijn onderwerp tot den bodem peilt, dan heeft Eringa aan die voorwaarde zeker voldaan.
Al boet hij er de ontegenzeggelijk veel grandiozer zwaai mede in van zijn collega van Ham die
hem in deel III opvolgt.
Ook van Ham is in zijn beschouwing (over Verwey) strikt wetenschappelijk. Maar daarbij
(en hierom achten wij zijn werk het best geslaagde) nergens strak als Eringa, te beknopt als
Haantjes of te zwaar-op-de-hand als Miskotte.
v. Ham geeft met breeden zwier een typeering van de Verwey-figuur. Een die zeker niet
ieder bevredigen zal, het zij zoo, maar die daarom, en wellicht terecht te sterker geacht mag
worden. Iemand die op zoo vlotte wijze en met zoo schijnbaar losse toon over deze veel omstreden
f iguur van de tachtiger-beweging handelen wil moet hem wel absoluut in zich hebben.
De opstellen van v. Dijk en Leendertse zijn van die soort die, wij zeiden het reeds, het meest
in den smaak zullen vallen van literatuur studeerende onderwijzers en ontwikkelde jongelui. De
al te breedvoerige Leendertse gaat onzes inziens tech nog niet diep genoeg in op zijn onderwerp. Van Dijk's werk maakt ook prettiger indruk al hindert hier vaak het citeeren omdat de
toelichtende versregels met wel wat al te kwistige hand zijn gestrooid.
Bij alle kritiek, die een uitgave als deze uitlokken meet, blijft er voor ons toch een niet geringe
waardeering over. Allereerst voor het feit d at deze studies in samenwerking geschreven konden
worden en verzameld werden. Ook omdat er het ernstige streven uit blijkt, de beoefening der
letterkunde door Christenen vooruit te brengen. En daarom zet de recenseerende bezitter der
vroeger verschenen beide deelen Chr. Lett. St. en de andere in deze reeks uitgekomen werken,
deze nieuwe boeken verheugd naast die. En hij hoopt, dat de bij elk essay gevoegde bibliografische notities van zijn hand hun dienst kunnen doen als de gebruikers door de beschouwingen
opgewekt tot verder onderzoek, indringen willen in de wereld der behandelde auteurs. Den uitgever komt een woord van lof toe over de wijze waarop hij zijn aandeel in de taak opvatte.
P. H. M.

Juffrouw Anna, door Temple Bailey. Vert. door Ari Dane, Hollandia Drukkerij,
Baarn 1927.
Een ontspannings-verhaal van een mak soort. Het is een aardig ding, licht, lucht, zonder
zware gewichtigheden die aan dergelijk werk zoo spoedig afbreuk doen. Wij voor ons houden
niet van deze soort leeskost. Het is te oppervlakkig, to weinig zeggend. Bovendien is het bovengenoemde verhaal niet vrij van zekere vriendelijke langdradigheid die men alleen d an verdraagt
wanneer men over veel tijd beschikt. Het behoeft nauwelijks vermelding, dat „ze" elkander
„vinden". Naar oud recept geschiedt dat veiligheidshalve op de voorlaatste pagina omdat de
aardigheid er anders te spoedig zou of zijn.
P. H. M.

Keetje, door Maria Vogel. Serie Kameleon. Uitg. Hollandia Drukkerij, Baarn 1927.
De autrice die hier onder haar meisjesnaam debuteert met een boek voor meisjes verstaat de
manier waarop zulk werk behoort te worden aangepakt. In het eerst lijkt het relaas van Keetje's
leven wat kinderachtig, maar wie kalm doorleest ontwaart spoedig dat Keetje's ervaringen de
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spiegel bedoelen te zijn voor haar soortgenooten. En die spiegel is over 't algemeen genomen
verre van dof. Het is niet gemakkelijk, met zulk een werk steeds de goede toon te vinden en
zich op een bepaalde hoogte te handhaven. De gevaren van aanstellerij, onbelangrijkheid en
moraalpaedagogie moeten uit den weg gegaan worden. De lof die men de schrijfster brengen kan
is, dat het haar bijna steeds gelukt is die klippen te omzeilen. Al zal zij in een eventueel volgend
werk in dezen geest er nog weer voor te waken hebben, dat de meisjes die optreden niet al te
veel door haar bril de wereld bekijken.
P. H. M.

Die Prosa van die twede Afrikaanse beweging, door P. C. Schoonees. Twede
druk. Drukkerij en Uitgeverij J. H. de Bussy. Pretoria, Holl.-Afr. Uitg. Mij. v/h
J. Dusseau en Co, Kaapstad 1927.
De twede Afrikaanse beweging was nog slechts enkele jaren aan de gang toen de Nederlandse
Universiteiten reeds zorgden voor werken, die als fundament van de geschiedenis van deze beweging konden dienen. E. C. Pienaar prom oveerde in 1910 reeds te Utrecht op „Taal en Poesie van
die twede Afrikaanse beweging, P. C. Schoonees in 1922 te Amsterdam op : Die Prosa van die
twede Afrikaanse beweging." Beide schrijvers gaven bovendien een bloemlezing uit, die met
levende voorbeelden bewees, wat in de beide dissertaties reeds met zo veel woorden betoogd werd.
Dat deze beide werken in een behoefte voorzagen, wordt wel bewezen door de herhaalde herdrukken. Het boek van Pienaar bereikte reeds z'n derde druk, dat van Schoonees de twede.
Reeds de eerste druk van Schoonees — de dissertatie zelf — liet zich prettig lezen. Men
genoot ervan, omdat het verhaalde van een nieuw stuk leven — en nieuw leven, mits goed beschreven, is altijd boeiend.
Maar het is bepaald een gent, om, na de eerste druk, nu de twede te lezen. Het boek is in
twearlei opzicht rijker geworden. 't Afrikaanse proza was in 1922, toen Schoonees zijn boek
schreef, nog niet op z'n hoogste punt, dit in tegenstelling met de poezie. Aan een boek als
„Arnpie" werd toen nog niet gedacht, behalve door de schrijver daarvan. En nog steeds biedt
deze prozakunst nieuwe aspecten. We hebben hier nog niet met een uitgewerkte beweging te
doen, maar met een beweging in voile kracht, een beweging die zich volgen laat met intense
spanning.
Maar niet alleen door de vermeerdering van de inhoud is deze twede druk zoveel rijker dan
de eerste. Ook de behandeling van die inhoud is zoveel rijper. Men voelt hoe hier iemand aan
't woord is, die de groei van het proza gedurende enkele jaren van dichtbij heeft gadegeslagen,
heeft meegeleefd. En men proef t in deze herdruk de vruchten van deze gespannen belangstelling.
Toen dit boek voor de eerste maal verscheen, bracht het nogal enige opschudding te weeg in
de Afrikaanse wereld. De letterkunde was in die tijd voor de Afrikaners nog een heilig huisje,
waaraan niemand raken mocht. En dit boek oefende kritiek. niet volgens nationalistiese maar
volgens aesthetiese beginselen, veroordeelde veel wat reeds algemeen aanvaard was, en randde
aan wat onkwetsbaar scheen.
De twede druk is niet zo krities. Want aan de ene kant zijn de beginselen, die toen revolutionnair leken, thans vrij wel algemeen erkend, en aan de andere kant was de schrijver nu ook meer
geneigd, de betrekkelike waarde te erkennen voor een jonge, pas oplevende letterkunde, van producten, die bij een gevestigde cultuur van geen belang, ja van nadeel zouden zijn.
Maar dit neemt niet weg, dat ook nu nog de kritiek overvloedig wordt toegepast. Bladzij na
bladzij is soms gewijd aan 't aanwijzen van gebreken in compositie, stijl en taal.
Deze kritiek doet iets denken aan de tachtiger-kritiek bij ons. Het was de kritiek op het
woord, de zin, hoogstens op het boek of het vers. Met als excel de „mandarijnenkritiek", waartegen Dirk Coster tenslotte te velde trok.
Nu is dat geen bezwaar. Integendeel, dit soort kritiek is hier nog op z'n plaats. Want in de
Afrikaanse letterkunde hebben we te doen met een enigszins analoog — maar dan ook slechts
enigszins analoog — verschijnsel als bij ons in de tachtiger jaren. De overgang van een valse
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romantiek naar een aestheties-zuiverder en psychologies-diepere kunst. En dit boek, met z'n
kritiek op 'n enkel beeld, 'n enkele figuur, heeft er veel aan toe bijgedragen en kan er nog
steeds veel toe blijven bijdragen, om, deze gezegende overgang te bevorderen.
Toch zou een derde druk nog belangriker werk kunnen doen, als de schrijver, naast deze
kritiek op het afzonderlike boek, er ook naar streven wilde om de werken in te schakelen ander
de persoonlikheid van de schrijver, om ze te laten zien als meer of minder volkomen uitingen van
de mens in de auteur. Dat moet de belangstelling in het Afrikaanse proza ongetwijfeld doen
toenenrien. Het geeft bovendien een betere kijk op de ontwikkelingsmogelikheden, die de hedendaagse Afrikaanse prozakunst nog bezit.
Voor enkele groten heeft Schoonees reeds een poging in deze richting gedaan B.v. voor
Langenhoven, van wie hij reeds een verdienstelike karakteristiek geeft. Maar toch kan ook deze
nog verdiept, meer tot de kern doorgevoerd. En dit kan ook bij Van Bruggen ; ik wees hier
reeds op in mijn artikel over Afrikaans proza in dit tijdschrif t.
Bij de minder belangrike schrijvers ontbreekt het menselike element vrijwel geheel. De biografiese biezonderheden leiden veel meer de aandacht van het kunstwerk af, dan dat ze het verklaren. Een zeer sterk voorbeeld vinden we b.v. bij Van Reenen :
„Van Reenen is ook 'n kampvegter in die bestrijding van grondverspoeling en het horn spesiaal
gewy aan die studie van die Boesmankuns, nadat hij in 1917 'n voordrag van die skilder Pierneef oor die inboorlingekuns gehoor het. Ook op die gebied van folklore het hij al interessante
ontdekkinge gedoen. Behalwe die genoemde werk het van horn verskyn Celestine (1919), en.
Verborge Skatte (1920), twee bundels sketse ; 'n roman : Die Lokaas (1921) en twee kinderboekies. Hij het ook baie ander werke geillustreer. In 1926 is hij aangestel as voorsitter van die
permanente besproeiingskommissie". Wat hebben die besproeiing en die grondverspoeling toch in
vredesnaam met litteratuur van doen ?
Toch zijn we ook nu reeds dankbaar voor wat Schoonees ons geeft. En voor Zuid-Afrika is
zijn boek een kostbaar bezit, towel door z'n directe invloed in het heden als door z'n conserverende waarde voor de toekomst.J• H.

De Zoon van zijn vader, door Harold Bell Wright. Vertaling van C. F. van der
Horst. Uitg. W. de Haan, Utrecht.
Harold Bell Wright is een der lievelingen van het Amerikaansche publiek. Jammer genoeg,
want succes koopt men in dit land van groote kinderen alleen door karakterloosheid. Zoo vergooit
Wright dan ook zijn lang niet geringe talenten aan het schrijven van de filmen-in-proza, die dat
publiek nu eenmaal verlangt. „Give the public what it wants" is de leus van die Amerikaansche
schrijvers, wier hoogste eerzucht erin bestaat een „best seller" te worden en . . . . te blijven.
Dat gaat wel ten koste van het artistieke geweten en de kunstenaarspersoonlijkheid, maar
wordt rijkelijk vergoed door populariteit en goede, ronde dollars. Zoo is ook Wright een van
de vele weerhanen op de Amerikaansche literaire tempel en gewillig draait hij met elke wind
van smaak mee. „De zoon van zijn Vader" is een karakteristiek Yankee-verhaaltje. Het komt
de Amerikaansche pionierstrots in 't gevlei — en het is dan ook een van de tallooze verheerlijkingen van pionierskracht en -succes. In scenariostijl, „Jack Morgan" en „Nora O'Shea"
krijgen elkaar na tal van avonturen, waarbij in groote hoeveelheden geschoten en paardgereden
wordt. De deugd wordt beloond, de ondeugd beschaamd en tot inkeer gebracht, de schurk
ontvangt zijn gerechte straf. De gewone manier van goedkoop Arnerikaansch gemoraliseer, dat
„the public wants", evenals de in dit boekje gebruikelijke verheerlijking van Amerika, van
de „ideale vrouw", van de ranch en de cowboys, harten van goud onder een ruige bolster
enz, enz. Alles hopeloos stereotyp en vlak.
De uitgeefster had een juiste kijk op de importwaarde, ze plaatste het boek in haar serie „Succesromans". We kunnen ons hier de weelde veroorloven dergelijke boeken als eenvoudig hors de
concours te beschouwen en ze met plezier te lezen als we eens heel niets anders te doen hebben.
En genoegelijk leest het verhaal zeer zeker.
V. D. L.
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P.E.B. 15/2 '22 en 23/3 '22 ; Stroom 25/2, 4/3, 23/3 '22 ; Bsch. 15/2 '22 ; Sch. m/d B;
26/1 '22 ; Prol. Vr. 18/2 '22 ; Utr. Dgbl. 21/1 '22 ; De Vrouw 7/1 en 10/1 '22 ; Evolutie 18/1 '22;
Alg. Hbl. 30/1 '22 ; Centr. 30/12 '21; Nederlander 30/7 '21.
14. Over : „Het Offer":
Ter Waarheid II 1922, A. Mussche ; De Vrouw 29/4 '22 ; Utr. Dgbl. 20/11 '21; O.E. '21
afl. 12 B. de H. ; N. v/d D. 24/12 '21 ; N.R.Ct. 1/10, 8/10 '21 L.B. ; Versiag Dante Dag. 19/5 '21
Kon. Vl. Acad. ; Avondp. 28/8 '21; Alg. Hbl. 24/6 '21; Pro!. Vr. 1/10 '21 en 9/6 '21; Vad.
1/10 '21; N.T. 26/7 '21; Nederlander 30/7 '21 en 6/8 '21; Tel. 20/8 '21; Nwe Ct. 19/6'21 ;
Gids 1923 IV, 341; 0. W. IV 299 W. ten Kate.
15. Over : „De Kinderen ; feestelijk spel in verzen" :

Nw. Vr. 1. 1/7 '23 ; Arch. P. 17/2 '23 ; Tooneelg. VIII Nr. 6 ; Sch. m/d B. 30/11 '22 ; O.E.
1922 afl. 10 ; Alg. Hbl. 27/5 '22 Prager Presse 22/7 '22 ; Avondp. 21/5 '22 ; Voorw. 27/5 '22 ;
De Vrouw 24/6 '22 ; Vr. v/d D. Sept. '22 ; Standaard (A.R.) 13/6 '22 ; Utr. Dgbl. 13/5 '22
D.G.W. 15/6 '22 ; H.P. 1/7 '22 ; Herv. 1'7/22 ; Stroom 8/7 '22.
16.

Over : „Tusschen twee Werelden" :

L. en W. Juni '24 ; B. en K. 1/10 '23; Gr. Ned. Juli '24; Stem, Mei '24; Msb. 25/8 '23; Orpheus
Nov. '23 (Bastiaanse) Nwe Ct. 2/12 '23 ; Soc. G. Dec. '23 ; Nw. Vr. 1. 1/12 '23 ; Sch. m/d B.
13/12 '23 ; D. G. W. 15/7 '23 ; Nederlander 11/8 '23 ; Herv. 7/7 '23 ; Vad. 4/11 '23 ; Avondp.
14/10 '23 ; Standaard (R.K.) 2/8, 23/8 '23 ; N. R.Ct. 22/9 ; 29/9 '23 ; Prol. Vr. 13/9 '23 ; Tel.
25/8 '23 ; Msb. 25/8 '23 ; N. E. 16/8 '23 ; Utr. Dgbl. 18/8 '23 ; Evolutie 4/7 '23 ; Bibl. G..
Oct. '23.
17.

Over : „De Voorwaarden tot vernieuwing van de Dram. Kunst":

Prop. Cur. 24/1 '15 bl. 201; Bibl. G. 1/12 '24 ; Opgang (R.K.) 13 en 16/12 '24 ; Getij
Nov. '24 ; H. P. 2/8 '24 ; Bsch. Sept. 1924 ; W. Hofstee, Vad. 28/9 '24 ; Stem Sept. '24
en Oct. '24 (J) ; Ned. '21 afl. 10 p. 913-24 ; Res. bode 7/10 '24 ; N. R.Ct. 9/8 '24 ;
Avondp. 17/8 '24 ; Amst. Wbl. 30/8 '24 ; Standaard (A.R.) 30/7 '24 Fr. D. ; St. d. T. Mei '25 ;
Aig. Hbl. 25 en 27/7 '24 Gr. Ned. Oct. '24 ; Ned. Oct. '24 ; Comm. G. Oct. '24 ; Bibl.g.
Dec. '24 ; Getij Nov. '24 .
18.

Over : „Communisme en Moraal":

De Kommunist 1925.... (?) 8 art. d. L. ; De Arbeid 14/8 '25 ; Mensch en Maatsch. Jan. '26 ;
Soc. G. Dec. 1925 ; Gids 1926 I 305 ; Boekz. Febr. '26. Alg. Hbl. 1/7 '25 Ocht. ; Msb. 23 en 24/7
'25 Av. ;
19.

Over : „Leven en Schoonheid". :

N. R. Ct, L. B 173: De zeldzame plant en het stervend Marxisme ; V.C.S. B. 1925 p. 13-15 ;
De Arbeider 28/3 '25 ; Tschr Wsbg. Jan. '26 Boekz. Dec. '25 ; Vr. v/d D. Mei '25 ; Alg. Hbl.
28/3 '25 Av. ; N. R.Ct. L. B. 18/4 '25 Av., D.G. W Juni '25.
20.

Over de opvoering van ,,De Opstandelingen" zie men :

Samenleving 1/4 '11 p. 530-31; Gr. Ned. 1911 I. 615-618 ; N.R. Ct. 27 en 31/3 '11 Av. ;
Aig. Hbl. 29/3 '11 Av. ; Amst. Wbl. 26/3' 11 J. L. Walch, Bew. 1911 II ; De Ploeg III L.
Simons ; Vad. 22/5 '11 Av.
21.

Over : „Heldensage" :

N. R. Ct, 25/11 '27 Av.
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22. Over : „Verworvenheden":
Alg. Hbl. 29/10'27 Av., M. Uyldert ; Gids Oct. '27 ; N. R. Ct. L. B. 27/8 '27 ; Tel. 29/8 '27 Ocht.

Lijst van (in B. II) gebruikte en voortaan to gebruiken afkortingen:
Gids : De Gids ; N. G. : De Nieuwe Gids ; Gr. Ned. : Groot Nederland ; 0. W. : Opwaarsche Wegen. ; D. G. W. : Den Gulden Winckel ; Stem : De Stem ; Ned. : Nederland ;
H. P. : Haagsche Post ; Res. : De Residentie ; N. R.Ct. : L. B. : Lett. Bijbl. v. d. N. R.Ct. ;
Amst. Wbl. : Amsterd. Weekblad (z.g. „groene") ; Avondp. : De Avondpost ; Alg. Hbl. :
Algemeen Handelblad ; Vad. : Het Vaderland ; Hofst. : De Hofstad ; Prol. Vr. : De Proletarische Vrouw ; N. E. : De Nieuwe Eeuw ; 0. E. : Onze Eeuw ; St. d. T. : Stemmen des
Tijds ; E. H.: Eigen Haard ; Prop. Cur. : Propria Cures ; Min. : Minerva ; Utr. Dgbl. : Utr.
Prov. en Stedel. Dagbl. ; Vr. i/d XXe E.: De Vrouw in de XXe Eeuw ; Soc. G.: De
Socialistische Gids ; Bsch. : Boekenschouw ; Getij : Het Getij ; Bibl. g. : De Bibliotheekgids ;
VI. G.: De Vlaamsche Gids ; Comm. G.: De Communistische Gids ; Tsp. : De Tijdspiegel ;
Vr yid D.: Vragen van den Dag ; Tschr. Wsbg. : Tijdschrift voor Wijsbegeerte ; Herv. : De
Hervorming ; Msb. : De Maasbode ; Centr. : Het Centrum. Elth. : Eltheto ; Kron. : De Kroniek (van P. L. Tak n.1.). Ath. : Atheneum ; Stroom : De Stroom (Vrijz. Wbl.) Bew. : De
Beweging ; 0. E. T.: Ons Eigen Tijdschrift ; V. 0. T.: Van onzen Tijd ; Sch. m/d B.: De
School met den Bijbel ; Trib. : De Tribune ; D. N. T.: De Nieuwe Tijd ; Arch. P.: Archipel
Post ; Ind. Merc. : Indische Mercuur ; Loc. : De Locomotief. V. E. K.: Voor een kring ;
Bl. W : De Blijde wereld ; L. W.: Leven en Werken ; B. en K : Boek en Kunst ;
Aanteekeningen.
De bibliografie van Mevr. H. Roland Holst-v. d. Schalk is zeer beknopt gehouden. Zoo werden
niet opgenomen haar bijdragen in De Soc. G., De Comm. G., D. N. T. etc. Ter orienteering
moge dienen dat zij art. plaatste (behalve in genoemde tschr.) en de Neue Zeit, De Tribune
(1916/17 dagel.),jaren lang des Zaterdags de hoofdartikelen in Het Volk ; jaren lang in een
vrouwenblaadje (naam onbekend). Aan tal van buitenlandsche organen werkte Schr. mede.
Over vertalingen kon samensteller geen zekerheid krijgen. Het boekje „Uit Sowjet Rusland"
is in 't Duitsch vertaald evenals trouwens „Communisme en Moraal". Fragmenten uit „De
Nieuwe Geboort" verschenen in Kosmos (Duitsch). Van latere verzen moeten nog Fransche
vertalingen bestaan. Europe van Febr. '26 bevat nog een art. van schr. Wie ons helpen kan doe het 1
P. H. MULLER.

KRUISIGING
DOOR

JAN H. DE GROOT.

Et sloeg Zijn handen tot een eeuwge zeegning,
aan 't kruis, en richtte zelf het hout omhoog.
Zijn wijdgebreide armen, Zijn hoofd dat moede boog.
Een beeld van breed erbarmen en vergeving.
Toen heb ik eeuwen naar m'n daad gestaard.
De zon ging op, en onder... . . .
En sleepte zwart een schaduw over d'aard.
En lichtschuw kroop ik mee, gedoken in een smart
waarvan ik noch de omvang, noch de reden zag.
1k vloekte naar m'n blind en ongebroken hart.
Getrokken naar Zijn beeld door onbegrepen wroeging,
Ben ik de schaduw langs gegaan tot aan de wonden
van Zijn voet. Daar stond ik voor m'n zonden.
Toen uit m'n hart, gebroken, steeg de kreet :
0 God, o noon, vergeef, ik wist niet wat ik deed !

PETRUS
DOOR

JAN H. DE GROOT.

Wij gingen in den hof, en uit den nacht
lichtte op Zijn bleek en maatloos droef gelaat
met oogen zwart van angst....
Ilt sprak : ,,Mijn Heer, van waar die angst. De haat
van yolk en priesterdom is slechts een lens gebleven.
Ik weet U zonder zond', leefde ik niet naast Uw leven.
Vrees niet, ik ben getrouw, ik houd de wacht."
1k hield de wacht. Alleen. Onder het lang gewaad
had ik m'n vuist gesloten om m'n zwaard.
M'n moed uit liefd' was duizend levens waard.
De bonte bent trad aan, met stokken en flambouwen.
„Grijpt, bindt 1", 1k zag een knecht, en in z'n hand de touwen,
en 't kalm gelaat van Hem, in toortslicht rossig-rood.
Daar hief 'k m'n zwaard, een bliksem blank en groot.
Maar voor m'n slag neerkwam, trof mij Zijn stil gebod :
„Laat of !"
Toen werd ik bang, ik mocht niet vechten.... God
Voor Hem niet vechten.... 1k zag Z'n handen saamgevouwen,
1k smeekte en snikte luid, ben ik niet Uw getrouwe
0 laat mij vechten Heer, ik vecht mij voor U dood 1

OFFERANDE
DOOR

JAN H. DE GROOT.

De zon was tusschen zwarte wolken ros,
Een krijger sloot de ketting los,
waarvan de schakels stonden rood in 't witte vleesch gedrukt.
Het kruis werd ruw Hem van de schouders afgerukt.
En uit de moe gebukte houding rees God's zoon.
Fier rees Hij op. Zijn kalm gelaat was schoon
en koninklijk. De smadelijke doornenkroon
werd tot een krans van purper in de vreemden gloed,
die van den hemel droop. Zwart was het bloed
dat aan z'n slapen stolde.
Twee krijgers wilden grijpen, Hem sleuren naar het kruis.
God lachte langs een wolk. Verstomde het gedruisch
van vele luide stemmen, van vele wilde zielen ?
God's zoon wendde de blik, de beide mannen vielen
en raakten Hem niet aan.
Toen langzaam is Hijzelf naar 't kruishout toegegaan.
Hier vlijdde Hij zich neer, en spreidde wijd de armen,
en schikte bei z'n voeten. Geen smeeking om erbarmen
klonk op. De spijkers joegen driftig door Zijn handen.
Nu rees het beeld omhoog. God's vreeselijke offerande.

MERUNTJE GIJZEN'S JEUGD
DOOR

P. H. MULLER

I.
De schrijver A. M. de Jong is in de litteraire wereld lang geen onbekende. Hij
schreef, voor hij door zijn laatste trilogie weinig minder dan beroemd werd nog
een andere trits van romans onder den titel „Het Evangelie van den Haat". Zonder
bij den inhoud dier boeken te blijven stilstaan mag wel even worden opgemerkt,
dat een eigenaardigheid daarin zich sterk op den voorgrond drong. De auteur
wist zich n.l, in zijn tweede en derde deel niet te handhaven op de hoogte van
het eerste.
Tusschen het werk dat hier genoemd werd en ervOOr schreef de Jong nog een
paar jongensboeken, o.a. „De wereldreis van Bulletje en Boonestaak" en de werken waarvan hier, volledigheidshalve, slechts de titels genoemd worden : „Een
Zwerftocht over Zee" en de roman „Marcus Houwaert". Vrij onbekend gebleven
is zijn boek over Literatuur met een aantal opstellen.
De Jong is Socialist, lid van de S.D.A.P. en tot voor kort redacteur van Het
Volk.
In het westelijk deel van Noord-Braband is hij geboren in een klein dorp en
uit een streng Roomsch milieu ; heeft zich opgewerkt tot een hooger sport op de
maatschappelijke ladder dan zijn ouders en de meesten zijner dorpsgenooten. Vrij
vroeg al is hij in een onder groote noordelijke steden terechtgekomen en heeft
daar met het Socialisme kennis gemaakt. Toen hij opgroeide van kind tot jongeman
heeft het Marxisme en hebben de leuzen van de opkomende volkspartij zijn hart
in beslag genornen. Die verruiming van zijn geestelijken horizont heeft hem tenslotte zijn Roomsche afkomst doen vergeten en zelfs haten. Door zijn socialistische bril gezien kwam het hem voor, al meer en meer, dat de predikers van
het Roomsche geloof of naieve menschen Of grove bedriegers waren die het yolk
der Brabantsche dorpen tam en zoet hielden. Tam met de leer van de hel en
het vagevuur, zoet met een stelletje heiligen. Zooals men kinderen zoet houdt
met een pop.
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In woede ontstoken heeft hij toen de pen gegrepen en zijn trilogie „Het Evangelie van den Haat" geslingerd in het gezicht van die Christelijke huichelaars.
Onwillekeurig brengt men zich, bij het doorbladeren van deze fijn-uitgevoerde
deelen het woord te binnen van dien Duitschen dichter : „Wij hebben lang genoeg
liefgehad, wij willen eindelijk haten".
Bij het ouder worden is de Jong, zooals het doorgaans gaat, veel bezadigder geworden en hebben zijn woorden dat bezonkene gekregen van den rijperen leeftijd.
Het dorp dat hem over de hobbelige keien van haar steegjes en slopjes loopen
zag had toch wel wat idyllisch. De geestelijkheid, de kerk, nu ja, het w As een
klit en onbegrijpelijk bleef het, dat zooveel menschen zich bedotten lieten ; maar
t Och, t Och, er was iets door die kerk, door die geestelijkheid, dat de schrijver
uit de groote stad op onverklaarbare wijze was kwijtgeraakt. Dat was de rust. De
overtuiging, dat een macht, hooger en hechter dan den wankelen bouw der scheefgezakte dorpshuisjes het leven bij een hield. Meegesleept in den strijd van de partij,
in vervoering voor de idealen van het socialisme was de Jong in wilden vaart
meegesleurd. Nu kwam hij plotseling vreemd tot zichzelven terug, bezon hij zich
op zijn verleden.
Zijn jeugd, wat leek die ver ; de omgeving daar en toen, wat was het er heel
anders dan hier en nu. Weer greep de romancier naar de pen, thans niet om zijn
anathema te slingeren in de groep bedriegers van het proletariaat, rnaar om een
klein boekje te schrijven met eenige jeugdherinneringen. Als een aandenken voor
zichzelf. En streeling van echte dingen die men verloren heeft en t Och nog bezit.
Maar al schrijvende kwamen zich de herinneringen verdringen in den geest van
den schrijver. Terwijl hij voor zichzelf opteekende wat hij nog wist en onderwiji
al maar meer zag, mengde zich nog een ander element in zijn schrijven. Het element
van den geboren artist die, wat hij aanraakt tot kunst verheft. Eenmaal bezig bleef
het niet bij een zich bezinnen op wat geweest was ; kwam er ook dat scheppende,
creeerende bij, dat de kunstenaar niet laten k an. Zijn eigen beeltenis kreeg de
trekken van andere dorpsjongetjes in een kieltje en op klompjes ; zijn vader, de
man die hij vroeger gezien had in de zoo bizonder-makende sfeer van het huiselijke
was nu een daglooner of fabrieksarbeider als al die anderen. En z'n grootmoeder
werd een van die ketijvige oude wijfjes die in de rookerige, grauw-donkere schemering
van de lage kamer waar men om de tafel hokt, de dag verdeelde tusschen bidden,
schelden en kwaadspreken.
De bedelaars, de landloopers en flierefluiters, hij kende ze nog wel van vroeger
zooals ze het leven vervroolijkten met hun lent, of deden opschrikken door hun
schuine streken. Hij kende er nog verscheidene van en met zijn schrijvende hand
herschiep hij die Brabantsche volkstypen en stroopers. Maar wat werd alles anders
nu het leven kreeg door die verbeeldende herinnering hedn.
Daar was „meneer pestoor", de dorpsgodheid. De liefkoozende bezinning zag
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hem nu niet meer uitsluitend als de bedrieger en de listigaard. Vooral als de, met
zijn kudde een geworden herder, als een oud man, die het leven kent en de menschen. Iemand die veel gezien had en beleefd, en zoolang leefde buiten aanriking
met de officieele theologie, dat hij er een eigen geloof op na was gaan houden.
Echter, toen de schrijver zoo zijn vertegenwoordiger van de Kerk had gezien,
kwamen andere herinneringen aan geestelijken bij hem op. Menschen met minder
menschelijks aan zich. Lui met een mooie theorie uit studie-boeken in hun hoofd
die ze nog niet door het leven hadden laten louteren, en die dus meenden, dat de
menschen en het leven heusch zoo simplistisch waren, als het boek uiteenzette.
En wat werd dat leven, die heele dorpsche samenleving toch anders terwijl hij
schreef. Daar was per slot maar weinig meer over van dat bedachtzaam voor zich
been mompelen over de dingen die voorbij waren. Af en toe kwam er drift in
de stem, die de liefde met de ellebogen achteruit stompte. Of haat, die het gezicht
scheef trok terwijl de glimlach wegsmolt in de grinnikende grijns. Of ook, de liefde
wisselde zelf van karakter, terwijl ze liefde bleef. Nu was het de innige genegenheid
voor dat Merijntje, dat droomen-jochie, het ventje dat de schrijver zelf geweest
was toen hij over hem begon to schrijven, maar die nu in zijn groeiend boek
stond met een eigen leven en karakter, terwijl z'n schepper naar 'ern keek als
naar een vertrouwd maar t Och vreemd beeld.
Dan weer was die liefde de medelijdende deernis met de paria's der Brabantsche
samenleving : de leegloopers en stroopers. De gauwdieven die, om hun Anders
zijn dan de afgestompte, bij na gedemoraliseerde dorpers en boeren door hen en
de geestelijkheid werden geminacht of geschuwd maar altijd gevreesd.
Of die liefde kwam in de gestalte van dien zot, dien Fons, die andere uitgestootene, die zoo'n angst had voor de dorpsjeugd en beschermd werd door Merijntje,
maar die zulk een warm hart bezat voor de paarden bij de boerenkarren met wie
hij heele gesprekken aanknoopte. Tot die plots in zijn gekrenkte brein ruw werden
afgebroken en verdrongen door erotische, zwoel-zinnelijke gepeinzen over „de
rneiden".
En terwijl de romancier zijn verhaal spon, rees en daalde zijn stem ; fluisterde
hij over de heerlijkheden van de natuur en sprak zacht en bewogen over de liefde
in zoo velerlei vorm. Of hij sprak luider, en toorniger nu, over het bijgeloof en
het redelooze kletsen en gewauwel.
Af en toe kwam het sarcasme in venijnige druppels van tusschen de in woede
opeengeklemde lippen. Dan beef de de schrijvende hand bij de teekening van het
verraad aan het einde van het eerste deel, of bij het schetsen van Janus van Gils,
die nieuwe pastoor, dienen sloeber.
Maar dan weer kwamen er peinzende rimpels in zijn voorhoofd, die zich mededeelden aan de Kruik, den strooper van het eerste, of aan Flierefluiter, de jolige
landlooper uit het tweede deel terwiji Of deze Of die met Merijntje praatte over
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de mysterien van God en godsdienst, al kuierende langs de zonnige landerijen of
de modderige dijkwegen.
Ook kon die rimpel zich verdiepen, heel zelden weliswaar, maar dan toch zeer
ernstig en schreef de pen, al klagende, over den socialen nood der daglooners op
het land ; de mannen die met pijnlijken rug kropen over het heet gestookte
veld om de „juin" of de bieten uit te graven ; over de vrouwen, vaak met zwanger
lijf de smarten verdurend om zoo groot mogelijk te maken het .toch reeds al te
karige loon der slappe weken ; en over de kinderen die, van school gehouden mee
moesten, hoe jong ook, terwijl het klopte en bonsde in hun hoofden en brandde
achter de glanzende oogen en het bloed door de vingertoppen schemerde, terwijl
de gescheurde nagels kwelden bij iederen nieuwen greep in het droogritselende
groen der bladeren.
Echter, zoo bleven die herinneringen niet besloten tot het kleine boekje dat de
Jong zich voorgesteld had slechts te schrijven, misschien alleen voor zich zelf,
mogelijk voor anderen ook. Doch werd dit relaas van Merijntje Gijzen's Jeugd
de roman van „het" dorpsjongetje, van „de" Brabantsche daglooners en zwoegers.
Van de zotterikken en vulderikken eveneens, en dijdde het uit, langzaam aan tot
twee, drie, ja, welhaast vier deelen — terwijl het naast een wegschemerend, vervagend biografisch element ging opnemen overpeinzingen over God en godsdienst,
zede, natuur, leven, liefde ... .
Merijntje bleef bij die evoluties het middelpunt, de spil, het kloppend hart en
het denkend hoofd in heel die warreling van gebeurtenissen. Hij was het punt
van uitgang voor den schrijver die hem gevonden had in den klaterenden zomer
aan den voet van den dijk en die, na elke afdwaling, met de Kruik, met Flierefluiter, de beide Pastoors, de vrouwspersonen in en buiten het dorp, weer bij
hem terugkwam, den geboeiden lezer met zich voerend, soms door tijden van loome
gebeuren-loosheid, maar vaak langs ontstellend snelle opvolgingen van aan-elkaar
geregen, schokkende voorvallen en geschiedenissen, in zenuwachtige haast aaneengebonden door den tijd, die voortjaagt, drie boeken lang, telkens sneller, naar die
catastrophe van het laatste hoofdstuk waar die feestviering der Onnoozele-kinderendag met de dissonant in het geslagen jongenshart wordt tot een in het tragische
opgeheven ontzettend symbool van geestelijke verscheurdheid.
II.
Van de nerveuse haast uit het derde deel bemerkt men in het eerste nog slechts
weinig. Merijntje is op een boerenwagen een eind mee gereden, heeft bij het afspringen den voet verstuikt en wacht, in sombere gepeinzen over de verhouding
tusschen goed en kwaad den vallenden avond of waaruit de beruchte strooper en bruut
Goort Perdams, alias de Kruik hem verlost. Met dit geduchte wezen sluit Merijntje
tenslotte vriendschap, een weldadige, kalmeerende invloed uitoefenend op deze
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ongebonden natuur. Om de praatjes in het dorp daarover bekommeren beiden zich.
niet veel ; van de woeste hartstochten van de Kruik beseft het kind ook slechts,
weinig, maar de eens gesloten, nooit uitgesproken vriendschap bindt hen sterk
aaneen. De ongeremde, half dierlijke begeerte naar Jannekee brengt Goort in conflict
en in durenden strijd tenslotte met den Hollandschen grenswachter die den brutalea
strooper en wilddief steeds tracht te snappen zonder dat het hem gelukt.
Op verre tochten praten de beide vrienden over al wat het kinderlijke brein van
de nauwgezette Merijntje verbaast, verwondert en verontrust. Allerlei avonturen.
ondervinden ze samen, met den grenswachter, met mijnheer Walter den schrijver.
met de polderjongens in de kroeg en met Jannekee. Het wilde onstuimige grootemenschen-leven spoelt over het kleine dorpskereltje heen en voor hem uit, zonderdat hij er een meer dan vaag besef van krijgt.
En de Kruik geeft hem lekkere appels, snijdt bogen voor hem, helpt hem als hij
zich eens laat verleiden mispels te stelen uit den boomgaard van mijnheer pastoor
en is blij met hem wanneer hij Latijn mag leeren bij den koster en misdiendertje
wordt in de kerk.
Tot op den fatalen vastenavond de grensjager en Jannekee vermoord worden.
en niemand zeggen kan Wien het bij een sloot gevonden, bebloede mes toebehoort
dan Merijntje die argeloos het dorp komt binnenloopen als alles in rep en roer is..
Hij zal het eigendom van den strooper wel gauw aan z'n vrind terugbezorgent
wordt door handige veldwachters het gemeentehuis binnengeloodsd waar het verhoor
juist hokt omdat de verdachte alles ontkent. Stralend van blijdschap toont het
kind het verroeste dolkmes en beseft dan plots wat bier geschiedt. De moordenaar
moet bekennen en wordt weggeleid terwijl Merijntje met een smak bewusteloos
tegen den grond slaat.
Met het tweede deel waast ook een minder sombere sfeer rond de hoofdpersoon.
Nadat de Kruik voor jaren in de gevangenis zijn plaats heeft gevonden komt plotseling
een heel andere figuur binnen den horizont van Merijntje. Het is Flierefluiter,
de landlooper, de oolijke, altijd vroolijke zwerver die, toevallig in de buurt van
„meneer Pastoor" hem bezoekt en wordt overgehaald koster te worden in de plaats
van den vorigen, weggejaagden. Het kosterswerk is echter in 't geheel niet naar den
aard van den ongedurigen fluitist. Ravot hij niet met Merijntje, die sterk aan den
goedmoedigen heiden verknocht is geraakt, dan zet hij met zijn pas gekochte harmonika het heele dorp op stelten, ergert de kwezels door zijn schuine grollen en
knipoogt tegen de roodwangige stevige boerenmeiden. Of hij trekt er plots tusschen.
uit voor langer dan zijn beperkte kostersvrijheid hem veroorlooft en bezoekt een
oude kennis door het huis binnen te gaan van Vrouw Besjaone die hij een blos
op het frissche gezicht jaagt bij zijn verschijnen. Weer vergezelt Merijntje den
ouderen man en praat alweer, honderd uit over de natuur en den godsdienst, vragencip
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al maar vragend naar de geheimen en raadsels van het leven. Flierefluiter wordt
dan een enkele maal in 't nauw gedreven en weet den zuiveren cirkel van Merijntie's
jongenslogica slechts te ontkomen door den sprong van het sophisme. Maar door-.
gaans leidt hij z'n vrindje af midden in diens zwaarwichtige betoogen door op een
mere! te wijzen of de begeerigheid op te wekken naar een glas geitenmelk met
suiker of door een zeilpartij te organiseeren.
Flierefluiter, de Pastoor en Merijntje, dat zijn de zijden van den driehoek waarbinnen het tweede deel verloopt. Want het is de eerste die de vrouwen het hoofd
op hol brengt en ze verleidt of een ellendig echtgenoot afranselt op gevoelige wijze
en hem herinnert aan zijn huwelijksplichten of ook het geheele dorp aan het feesten
zet omdat een paar „Italjaonders" in het gehucht zijn gekomen met hun muziek
en hun liedjes. En de tweede, de priester is de andere vriend van Merijntje, altijd
vol liefde, vol begrip zoowel voor het kind als voor den zotten heiden dien hij
koster gemaakt heeft, ondanks de losheid van zijn zeden. Totdat voor den ouden
herder het ziekbed tot een sterfbed wordt en de mond die zooveel goede woorden
sprak voor altijd gesloten is. Alweer stuift het voile bruisende leven over den derden,
over Merijntje Gijzen heen. Want van hetbedrijf van Flierefluiter met vrouw Besjoane
bemerkt hij nets, het spiegelgevecht van de Italiaansche speellui ontroert en verwondert hem alleen om het blinkende mes dat aan de Kruik doet denken ;
en wat er omgaat tusschen Flierefluiter en den Pastoor, de schrijver Walter
en zijn vrouw en tusschen al die anderen ziet en begrijpt hij niet. Maar zijn oogen
openen zich wijder bij het ouder worden en de gebeurtenissen krijgen meer en
meer vat op hem. Het leven komt op hem af als hij ziet, hoe „dienen dronken
sloeber" zijn vrouw mishandelt, als hij door zijn vriendinnetje, het slinksche Blozekriekske betooverd wordt en tenslotte als hij aan het eind van dit deel met de
raadselen van den dood kennismaakt bij het overlij den van den ouden pastoor ;
Blozekriekske's venijnig bedoelen hem duidelijk wordt zoodat hij haar poppenhuis
ineenrammelt en Flierefluiter's rumoerig verblijf op het dorp slechts een oponthoud
blijkt te zijn geweest.
Dan komt, in deel drie de zotte Fons in het leven van Merijntje. De Kruik zit
zijn straf nog uit, Flierefluiter zwerft ergens in Vlaanderen of door Holland, Ons
Lievrouwke is spoorloos verdwenen en de oude pastoor werd opgevolgd door Janus
van Gils den dommen sterken boeren-priester. De idioot met de groote verbaasde
kinderoogen waarin de angst beeft voor de dorpskleuters of de liefde glanst voor
de paarden, klemt zich aan de kleine Merijntje vast zooals deze tevoren steun zocht
bij zijn beide onmaatschappelijke oudere vrienden.
De nieuwe pastoor is een hard en liefdeloos mensch, boer geboren en gebleven ;
iemand die het zoo welig opgewassen onkruid met wortel en tak bij zijn parochianen zal uitroeien.
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De Gijzens maken een zwaren tijd mee. Op de fabriek waar de vader werkt gaat
het niet goed en de catastrophe voltrekt zich met den brand der fabriek en den
zelfmoord van den door vrouw en zoon getreiterden ouden baas. Dan werkt heel
het gezin van Merijntje, hijzelf inkluis, maanden lang op het land bij de „juin"
en de bieten, totdat het kind ziek naar huis gaat en moeder Gijzen, wat later,
bijna op het veld van een nieuwen wereldburger bevalt, zoodat ook zij naar de
woning terugkeert.
In den idioten Fons naast Merijntje strijden intusschen duistere machten om
den voorrang. De liefde voor de paarden wordt bij tijden verdrongen door de
drang naar „de meiden" van welke smeulende begeerten een zinnelijk wijf een
laaiende hel maakt, zoodat de sterke reus met de kinderoogen onverbiddelijk gedreven wordt naar de noodlottige daad die hem voor goed knakt.
VOOr het zoover is keert Flierefluiter plots terug en verrukt Merijntje met de
geweldigheid van een locomotiefje. Hij komt net op tijd, die Flierefluiter om zijn
jong vriendje bij te staan in z'n strijd met pastoor van Gils. Op de leering heeft
die n.l. het exempel verteld van het jongetje dat door Onze Lieve Heer uitverkoren
was om de misdaad van de Kruik uit te brengen zoodat de bedrijver der gruwelijke
moord, door Merijntje kon worden aangewezen. Geheel verslagen is deze door
dit exempel en door de exegese van het geval. Zijn begrip van God is hopeloos
in de war. Maar Flierefluiter is gekomen en stelt hem gerust — voorloopig — en
brengt den harden pastoor op origineele wijze aan het verstand dat hij bezig is jong
leven te vermoorden, juist als in den tijd toen hij als boerenzoon vogelnestjes uithaalde en Flierefluiter hem redde uit de sloot met modder.
De rust door Flierefluiter in Merijntje's hart weergekeerd is van korten duur.
Want als hij weer weg is loopen de gebeurtenissen snel naar de ontknooping op
Onnoozele-kinderendag wanneer de pastoor afdoende uiteenzet aan z'n biechteling
dat zijn vroeger gegeven uitleg van het voorval met de Kruik onomstootelijk juist
is en dat Merijntje zonder bedenken absoluut te gelooven heeft wat de Kerk leert
door den persoon van den priester. De jongen weigert bruusk, wordt de pastorie
uitgeschopt en krijgt thuis een beestachtig pak slaag. Op commando gaat hij boete
doen zonder er echter een woord van te meenen. De gedachte aan het oude, lieve,
overleden pastoortje, aan wat deze verkondigde van Gods liefde houdt hij vast
onder alle vernedering en trots alles. En als hij dan uit de pastorie naar buiten
komt, met gebroken hart en verslagen geest, ziet hij hoe de gekke Fons wordt
weggeleid door de marechaussees die hem betrapt hebben bij de afschuwelijke
misdaad met Mieke van den mulder. Dan vertwijfelt Merijntje aan God. Wie was
hij ? Die God van Pastoor van Gils aan Wien hij gedwongen werd te gelooven,
die wreedaard die ontzettende onheilen over de menschen bracht ? Die Merijntje
gebruikte om zijn vriend te verraden, die Fons eerst z'n verstand verduisterde en
hem daarna dat vreeselijke deed doen ? Als die God eens sterker bleek dan de God
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van Liefde, de God van 't oude pastoorke ? „En hij hield zich met beide handen
vast aan het hardsteenen paaltje, want het was hem of hij in een peilloos zwart
diep gat voor zijn voeten keek, waar hii in dreigde neer te storten, verloren voor
altijd ...."

De compositie van dit driedeelige verhaal van de jeugd van Merijntje Gijzen,
waarvan we den inhoud hierboven in korte trekken schetsten is van zekere eenvormigheid en beweegt zich tegelijk in opgaande lijn.
Want eenerzijds staat in alle drie deze mooie boeken telkens naast de kinderlijke
boofdpersoon de figuur van een, die een stuk boven hem uitreikt en kunnen we
daarom Merijntje niet gescheiden denken van de Kruik, van Flierefluit en van
Fons, maar aan den anderen kant vertoont het geheele relaas van deze rjeugdervaringen van het kind tusschen het achtste en het elfde levensjaar toch weer
zeer sterk een stijgende lijn, die den groei van zijn naieve persoonlijkheid ten duidelijkste demonstreert.
Het is niet gemakkelijk om het paralellisme en den ontwikkelingsgang te ontwarren
uit den grotesken klomp der tallooze in elkaar gedraaide gebeurtenissen en voorvallen in een verhaal dat gestuwd wordt door de heftige emoties en donkere hartstochten als die waarvan vele personen, we kunnen haast zeggen : de dupe, zijn.
Maar moeielijker wordt de taak voor den ontleder nog door al die gebeurtenissen
Om al die individuen die met den eigelijken voortgang van het verhaal weinig of
in 't geheel niets te maken hebben.
Er is geenerlei verwantschap tusschen de drie satelieten van Merijntje. De stille
in zich zelf gekeerde, maar woeste en hartstochtelijke Kruik, de strooper en landlooper heeft niets gemeen met den uitgelaten, levenslustigen en goedmoedigen pantheistischen schuinmarcheerder die Flierefluiter heet, en beiden staan mijlen ver van den
onnoozelen simpelen Fons, die zijn liefde voor de dieren en hartstocht voor de
vrouw niet als zij, zich bewust maakt, maar redeloos ondergaat.
De invloed dien de achtereenvolgende vrienden op den kleinen Merijntje uitoefenen
is eveneens zeer uiteenloopend. Hoewel hem de drukkende zwoelheid van den
hartstocht van de Kruik voor Jannekee en de haat voor den grenswachter voor
't grootste deel ontgaat leeft hij er toch uiterlijk geheel met mede. Ook van Flierefluiter's tochten brengt Merijntje schatten van kennis mede in diepgaande overpeinzingen samengepakt. En als hij tegenover Fons staat in het derde deel is diens
psyche een nieuw raadsel bij al die andere over God en de natuur. Liefde kent
Merijntje alleen voor de Kruik en voor Flierefluiter. Voor Fons heeft hij slechts
medelij den.
Maar deze vrienden brengen hem telkens een stapke verder in het verstaan der
Bingen en in het begrijpen van de raadselen des levens. Uit het rustige kinderleven
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opgeschrikt en in eerste aanraking met de wereld gebracht in zijn verhouding met
de Kruik, ondervindt hij de botsing in het tijdperk dat hij met Flierefluiter samengaat
hoewel de schok komt nog door het verraad aan den eersten kameraad. En tot
de voile bewustwording van de gebrokenheid van het menschelijke bestaan brengt
hem tenslotte de periode die het derde roman-deel beschrijft. Van het begin waar'
de Kruik hem naar de stroopershut draagt, tot het moment dat Fons door de
marechaussees wordt weggevoerd is er een ononderbroken opgaande lijn, een
harmonische, gave geestesontwikkeling. Bij het slot van het derde deel zijn we genaderd aan een keerpunt in het jonge leven ; voortaan zal Merijntje de wereld,
en het leven, de natuur, de menschen en God Anders zien dan tevoren. De naieveteit
is ruw verscheurd door den eisch van het autoriteitsgeloof. Achter het kind weet
dit lets afgebroken en nimmer zal hij naar zijn, tot dan toe met zooveel zorgende
fantasie opgebouwde en uitgedroomde levensbeschouwing vermogen terug te keeren..
Vooruit zien kan hij nog niet ; houvast heeft hij alleen in de onderscheiding dat.
de God van Pastoor van Gils en de God van Lief de twee onvereenigbare wezens,
zijn. En het is juist deze onderscheiding die hem, staande bij het hardsteenen paaltje
voor de pastorie doet duizelen.
Het ontdekken van den voortgang ondanks het paralellisme der geschiedenis
wordt bemoeielijkt doordat er meermalen episoden zijn beschreven die zeer weinig
of niets met de ontwikkeling van Merijntje te maken hebben. Er zijn herhaaldelijk
zeer uitgewerkte gedeelten (o.a. de slachterij in het derde deel) tegenover anderea
waarin de eene gebeurtenis bot volgt op de voorgaande en de rustige gang wordt
daardoor niet weinig benadeeld. Men denke b.v. slechts aan de gebeurtenissen
rond den persoon van „Ons Lievrouwke" de echtgenoote van den schrijver Walter..
Maar fnuikender voor het volgen van Merijntje's wonderlijke avonturen zijn
geschiedenissen als die van den houtfabrikant Flooren uit het derde deel, welk
relaas slechts met een zeer dunnen draad verbonden is met het leven van den
kleinen jongen. En waarheen worden wij gevoerd als Flierefluiter na de begrafenis.
van dien baas Swagemakers diens heele familie eerst met een schijnheilig gezicht
laat bijeenzitten, dan laat zuipen en vervolgens tot een vechtpartij brengt ? De
heele situatie van dien verregenden modderdag is zoo lachwekkend, dat men eerst
aan 't einde bemerkt hoever men is afgedwaald met Al dit grof lompe boersche
gedoe van de jeugd van Merijntje.
De geheele compositie is zeer sterk emotioneel. Is het eerste deel nog het rustigst:
van de drie, met het tweede komt ook meer haast in de opeenvolging der gebeurtenissen totdat het derde deel voortijlt met een vaart die verbijstert en den lezer
met Merijntje voert door een wereld van schokkende feiten en spannende drama's.
Daar is b.v. (in dat derde deel) het geheele tweede hoofdstuk. Gaan we in onze
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herinnering na w at er zoo al in die simpele 24 uren gebeurt. Merijntje en Fons
gaan samen eten brengen aan den ouden Gijzen op de fabriek van Flooren. Na het
gesprek over „de meiden" leidt te goeder ure een merrie met veulen Fons verhitte
gedachten in andere bedding en de wandelaars maken een vriendschappelijk praatje
met de dieren. Plotseling ontwaart Merijntje, dat de hond los is en het dier op
het punt staat hen aan te vliegen. Na een kort moment van radeloosheid grijpt
Fons het woedende beest en werpt het morsdood tegen een boom die op vijftien
meter afstand staat. Bang voor de kleine koewachter laat de simpele dan onverwacht
z'n kleine kameraad in den steek, die alleen bij de fabriek aankomt. Maar daar
wacht hem al een nieuwe emotie. Vader vecht met Fernand, den zoon van Flooren,
een dronken lummel die een poging deed om de fabriek in de lucht te doen vliegen.
Hij wordt door Merijntje's vader eerst bewusteloos geslagen als Arjaan met een
gat in zijn hoofd ineengezakt is. De oude Floor komt haastig aanloopen en raadt
Gijzen om voorloopig maar naar huis te gaan tot de rust is weergekeerd. Ze gaan
langs een omweg naar huis waar de moeder een gesprek in mineur begint over
het te missen loongedeelte. In de ontstane scene wordt Merijntje de kamer uitgetrapt en zoekt zijn troost bij de konijntjes. De koster-schoenmaker stoort hem
daar in zijn overpeinzingen en zendt hem met een paar zware laarzen naar een
klant, een polderjongen. Gelukkig behoeft het kind het geheele eind niet te loopen
want voerman Huibers rijdt hem tot waar hij zijn moet. Maar in het gesprek
gedurende den rit vertelt hij Merijntje allerlei uit den tijd toen hij nog misdienaar
was. 0.a. dat hij eens het wijwaterbakje voor den dienst deed volloopen met een
daarvoor niet bestemd vocht, dat slechts kan worden aangeduid. De overpeinzing
over dit zondig bedrijf duurt bij Merijntje tot hij bij den polderjongen wordt weggesnauwd. Bij den koster-schoenmaker teruggekeerd kan hij ook van dien nog een
pak rammel krijgen als hij pijnlijk nauwgezet de boodschap herhaalt aan den
afzetter medegegeven.
's Avonds sluit de oude Gijzen stevig de deur uit vrees voor den zoon van Flooren
maar de oude man komt hem zelf bezoeken en verrassen met tweehonderd gulden.
Als hij weg is en al de Gijzens slapen, verontrust de brandkreet het stille dorp.
Bij nader onderzoek blijkt, dat Flooren's fabriek afbrandt, terwiji deze zelfmoord
heeft gepleegd door zich op te hangen in zijn boomgaard. En Merijntje wordt in
zijn beschouwingen gestoord door Arjaan, z'n broer, die snikt van verdriet omdat
hij zijn dagelijkschen werkkring beseft te zullen moeten missen.
Dit alles speelt zich of in 40 pagina's, terwijl het eene feit zoo onverwacht en
zoo snel op het andere volgt dat de lezer bij het slot van het hoofdstuk het boek
vermoeid uit de hand legt.
Iv.
Men kan de beschouwing der karakters in den roman van Merijntje niet scheiden
van de kritiek die op hun levens- en wereldbeschouwing te leveren is. Immers,
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het is zeer zeker een feit, dat de zwijgzame Goort Perdams, wiens hoofd te zwaar
is van gedachten over Jannekee en haar grenswachter, weinig bemerkt van en zich
ook slechts terloops bekommert om de problemen betreffende God en de natuur
zooals die zich voordoen aan de kristalheldere ziel van zijn jonge vriendje. Maar
waar is het dan eveneens, dat de schijnbaar zoo luchte geest van Flierefluiter, die
dan wel antwoorden weet en geeft op Merijntje's vragen en deze er maar al, te
graag naar doet grijpen, den lezer voor een complete levens- en wereldbeschouwing
zet zoo consequent Dionysisch en pantheistisch, dat al haar gevaarlijkheid verborgen.
wordt door de blijmoedige beleving ervan.
En de vriendelijke gestalte van den ouden zieleherder omhuift een zoo ruimdenkend hart vol liefde, met zoo weinig ernstige tegenspraak van de gevoelens van
zijn dollen koster dat het duidelijk moet worden, dat deze prediker van het Roomsche
Christendom zeer belangrijke zijden van zijn theologie met groote stelligheid en
bewust verwaarloost.
Te anderer zijde biedt de persoonlijkheid van den boeren-priester Janus van
Gils een zoo absoluut contrast met die van zijn voorganger en staat de harde,
uiterst eenzijdige en bekrompen overtuiging van den tweeden vertegenwoordiger
eener zelfde kerk zoo diametraal tegenover de liefde-belijdenis van den eersten,
dat wij onwillekeurig, behalve zeer aandachtig, want geboeid, ook critisch lezen
gaan. Wel beseffende dat de afkeer van Janus van Gils en zijn theologie, dien we
met den schrijver van de geschiedenis van Merijntje gemeen hebben, ons daarom
nog niet drijft in de armen van het door den ouden pastoor verzwegen en door
Flierefluiter hartstochtelijk beleefde panthe'isme.
Het kost eenige moeite de, in het zeer fijne en vlotte verhaal ingeweven levens-en wereldbeschouwing tevoorschijn te halen en te reconstrueeren uit de losse ge
sprekken en gezegden. Merijntje zit steeds vol moeielijkheden. De Kruik gelooft
niet aan God. Neen zegt Flierefluiter, hij geloofde wel. Want als je God in de
bloemen, de dieren, de heele schepping ziet m Oet je toch wel aan Hem gelooven ?
Dat Mies (en hij wijst om zich heen) d at is God. Het addertje onder het gras dezer
redenatie wordt door Merijntje niet opgemerkt. Zeker, zegt hij, je kent God uit
zijn werken. Maar dan rnoet je toch ook aan den duivel gelooven, want die is ook
uit zijn werken te kennen. Neen, zegt Flierfluiter alweer, zijn vroeger uitgesproken
ongeloof handhavend : 1k houd veel te veel van Onzen Lieven Heer om aan het
bestaan van den duivel te kunnen gelooven.
Een andermaal peinzen de beide vrienden over de vraag of de dieren en de
planten een ziel hebben en zoo ja, of ze dan in den hemel komen. Flierefluiter,.
die de argelooze fantasie van zijn vriendje niet wil stukslaan, gaat op zijn standpunt
staan en beredeneert uitvoerig, dat ze er wel degelijk in komen omdat God toch_
zijn eigen schepselen niet buiten den hemel zal houden ?
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Door al dergelijke gesprekken komt steeds duidelijker Flierefluiter's „lebensbejahung" tot uiting. Leven op de schoone aarde zooals je er met je persoonlijke
natuur op gezet bent „om er een poosje op rond te springen", dat is je roeping.
Merijntje's argeloos kinderlijk geloof laat hij daarbij onaangetast.
Ook de oude pastoor doet dat. De door den jongen al dieper vermoede tegenstelling
tusschen het geloof en het practische leven tracht hij met voor het kind aannemelijke sofismen, niet op te lossen, maar te ontloopen. Zoo beredeneert hij nog op
zijn sterfbed als Merijntje betoogt, dat de duivel blijkbaar sterker is dan zijn
Engelbewaarder omdat hij telkens maar weer opnieuw zondigt, hoewel hij toch ernstig
naar het goede streeft, dat de liefde van „Onzen Lieven Heer" het wel met Merijntje
in orde zal maken indien het zoo is dat hem een extra sterke duivel in het leven
is terzijde gesteld. De duivel kan toch niet op tegen Onzen Lieven Heer nietwaar ?
En je moet altijd, als je zwarigheid hebt, zijn liefde het meest laten gelden. Van
deze redeneering is het slot, dat God de menschen zoo geschapen heeft als ze nu
zijn en ze dan natuurlijk daar ook niet zwaar voor zal straffen. Zoodat Merijntje
tot de conclusie komt dat dit wel zoo zal zijn omdat het anders toch niet rechtvaardig zou wezen.
Het is niet moeilijk, in te zien, dat het Christelijk geloof van den ouden Pastoor
slechts gradueel verschilt van Flierefluiter's filosofische overwegingen. Bij beiden is
een ontwijken van de realiteit van de zonde en een ontkenning van het dualisme
dat het Christendom onopgelost in zich omdraagt. Slechts is het onderscheid tusschen
den priester en zijn koster dit, dat de eerste het in de terminologie kleedt van zijn
Christelijk getinte liefde-leer, en de tweede rationeel en onbevangen, consequent
zich overgeeft aan het geluk : te leven. Dat immers ook liefde is ?
Een ding is er dat Flierefluiter onder al deze bedrijven verloren heeft. Dat is
zijn reputatie als landlooper. Bij het overdenken van Al zijn, onder felle zinnelijkheid
en ruwen spot glinsterende wijsgeerigheden dringt stilaan de overtuiging zich aan
den lezer op dat deze schuinmarcheerder-filosoof moeielijk tot een karakter vereenigbaar is. De fantasie van den schrijver heeft hem zoo gezien, zeker, maar in
het practische leven is een dergelijke combinatie van wijd uiteen liggende eigenschapschappen niet denkbaar en aanvaardbaar. zooals de oude pastoor allang geen Roomsch
geestelijke en nog veel minder een ernstig Christen is, ondanks de zorgvuldig gekoesterde liefde-leer en wij hem ten slotte zien als een mislukte, want zeer eenzijdig
gecomponeerde figuur, zoo gaat het ook met Flierefluiter. En bij dieper overdenken
van al hun doen en denken en spreken Mat al duidelijker, dat de schrijver hier
gefaald heeft. Omdat de zonde geelimineerd is uit het leven der dramatis personae.
Met de figuur van den tweeden pastoor, met den stoeren maar dommen Janus
van Gils, treedt dan een ander vertegenwoordiger der Roomsche Kerk in het
verhaal op.
De God die hij predikt en voor de ware houdt is de God die enkel rechtvaardigheid
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is. Juist het element dat het oude pastoorke en Flierefluiter of hadden achteruitgeschoven of niet aanvaardden en door het ontbreken waarvan hun Godsbesef —
voor zoover dat er was en tot uiting kwam — onvolledig en dus onjuist was, staat
in de theologie van Janus van Gils overeind als de eenige kracht die alle andere
eigenschappen ruw en in domme onwetendheid negeert.
Alzoo komt Merijntje's naieve geloof, dat den stempel draagt van de liefdevolle
overwegingen zijner beide vrienden, de pastoor en Flierefluiter, in onvermijdelijk
conflict. Een ruwe botsing met de keiharde onwetendheid van den nieuwen pastoor
verstoort den schoonen schijn der kinderlijke fantasieen. Onvoorwaardelijke overgave,
absolute onderwerping aan het kerkelijk gezag eischt van Gils. En wij geven hem
toe : van zijn standpunt m Oet hij dat eischen. Hoewel wij des schrijvers meening,
als zou van Gils een zuiver representant zijner Kerk zijn, (een voorstellig van
zaken die duidelijk door de verhaaltrant heenschemert), even stelling moeten afwijzen.
Want zoomin het Roomsch-Katholicisme als het Christendom in 't algemeen
schakelt zoo volledig alle andere wezens-kenmerken Gods uit ten bate van een,
de rechtvaardigheid, als de theologie van den nieuwen pastoor ; en nimmer mag het
Christendom ertoe komen Gods doen na te rekenen uit de gebeurtenissen van
het dagelijksche Leven om daarna van deze vermeende daden des Heeren een argument
te maken ter bevestiging van eigen klein-menschelijke beperkte inzichten, zoodat
de wegen Gods erdoor beoordeeld worden.
Flierefluiter, als hij op gevoelige wijze den opvolger van zijn ouden vriend de les
leest, komt na vele vergeefsche woorden tot het inzicht, dat van Gils geen huichelaar
maar slechts een bekrompen ziel is. En we hooren des schrijvers stem in zijn overleggingen: „leder keek uit zijn eigen venster en hield het tuintje dat hij zag, voor de
wereld . . . . En hoe kon hij bewijzen, dat zijn venstertje wijder uitzichten opende
dan dat van Janus van Gils die nu meneer pastoor geworden was ? . . . . "
En hiermede zijn we dan aangeland in de geestelijke sfeer waar ook de vroegere
overdenking plaats vindt : dat ieder God schept zooals hij Hem zelf denkt.
Dit is de consequentie van het agnosticisme, dat den twijfel aanvaard(als logischer
dan de onoplosbaarheid van het Christelijke dualisme, dat ronduit erkent geen
voor het verstand afdoend antwoord te kunnen geven op de vraag hoe de ethische
persoonlijkheid Gods in verhouding staat tot de krachten, die in de natuur werken.
De kleine Merijntje bemerkt van heel dien strijd der geesten niets, zooals veel
over hem heen gaat terwijl slechts de schaduwen over zijn gestalte glijden. Merijntje
kent alleen de fantastische voorstelling die hij zich heeft opgebouwd met het materiaal
door de verschillende vrienden en de dorpsgebeurtenissen hem verschaft.
Van al wat hij om zich heen ziet gebeuren of meent te zien maakt hij wijsgeerige
overwegingen met zulk een ernst en met zoo groote nauwgezetheid dat wij diepe
deernis met den altijd vragenden jongen gevoelen wanneer zijn kinderlijke illusies

IVEERUNTJE GIJZEN'S JEUGD

65

op zoo ruwe en domme manier verstoord worden door de schijnbaar juiste maar
inderdaad leugenachtige theologie van Janus van Gils.
V.
Zoo is deze geschiedenis van de Jeugd van het Brabantsche jongetje voor ons
een zeer merkwaardig schouwspel geworden. In het midden van den strijd staat het
half bewuste kind met de groote vragende oogen, verwonderd over de tegenstelling
die het in zich draagt en langzaam aan ook bij de omringende wereld ontdekt,
tusschen het goede dat gedaan wil worden en het kwade dat ondanks dat gedaan
wordt. En om hem heen gegroepeerd zijn, belichaamd in de onderscheidene individuen, de uiteenloopende oplossingen van de vragen en problemen waaraan hij
nog bij Lange na niet toe is.
De oude pastoor en Flierefluiter hebben rust gevonden in de beschouwingen
van de liefde Gods die alles goed maakt of in onverschillige, brute aanvaarding
van de genietingen des levens. Pastoor van Gils kent de tragische tweespalt in
zijn wereld niet vanwege zijn juist aan die andere tegenovergestelde theologie, welke
visie hij dankt aan zijn ondiepen geest die hem slechts toelaat vast te houden aan
een God van onvermurwbare rechtvaardigheid (en welk een rechtvaardigheid) ;
Wiens doen en laten hij, van Gils, alleen meent te kunnen narekenen omdat hem
alle dieper besef van de Persoonlijkheid Gods te eenenmale ontbreekt.
En de schrijver der boeiende romans heeft zich, om welke reden dan ook, schuldig
gemaakt aan een onjuiste want zeer eenzijdig geobjectiveerde voorstelling van
Roomsche Godsbeschouwingen welke hij via de leer der Roomsche kerk wil doen
doorgaan voor de theologie van het Christendom in het algemeen.
De woelige achtergrond van het ruwe Brabantsche dorpsleven waartegen de
silhouette van de kleine Merijntje scherp afsteekt is met zeldzame fijnheid geschilderd.
Er zijn partijen die in het voile Licht treden en andere die slechts ternauwernood
uit de diepe schaduw tevoorschijn komen. even maar, om dan aanstonds weer te
verdwijnen. Buiten de hoofdpersonen, onder wie behalve Merijntje en zijn achtereenvolgende vrienden ook zijn huisgenooten gerekend mogen worden is daar b.v. de
figuur van dien boer Geluk die door Flierefluiter „belezen" wordt als hij met een
verstuikte voet te bed ligt. De gierigaard wordt met slechts enkele tonen aangeduid
maar hij staat in al zijn sluwe domheid voor ons.
Elders is de al even vaag maar tevens fel getypeerde persoonlijkheid van den
vriend van Walter den schrijver het vluchtig maar volledig portret van een cynicus.
En buiten en behalve die, of en toe als enkelingen uit de massa opduikende
schaduwen, woelt het dorpsleven van allen dag, met het bijgeloof waarvoor niets
te dol is, met de zinnelijkheid zdd ruw en zoo vrijmoedig dat de beschrijving er
van tegelijk de scherpst gestelde veroordeeling wordt. Geen gebeurtenis van eenig
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algemeen belang of de bijna redelooze instincten buiten haar uit tot een zwelgpartii
die voor feest doorgaat en geen enkel feest of het ontaardt met absolute zekerheid
tot een grimmige vechtpartij die de hartstochten opzweept tot er bloed vloeit en
de door de drank benevelde boeren en arbeiders ontsteld en waggelend naar hun
kijvende vrouwen jaagt.
Kwaadsprekerij, achterdocht, wantrouwen, sluwheid en zedeloosheid zijn de
duistere machten die heel die maatschappij van sterke en gekromde zwoegers bijeenhoudt terwijl het uiterlijke masker van hun starre vroomheid daarmede tot een
scheeve grijns en grimmige parodie wordt.
Met het vierde deel van Merijntjes' Jeugdhistorie is de schrijver inmiddels
begonnen in het pas opgerichte maandblad „Nu".
De kleine jongen komt in de groote stad met zijn ouders en maakt er kennis
met een heel ander slag „ongeloovigen" dan zijn vroegere kenissen. Woeliger nog
dan het derde deel zijn de gebeurtenissen in het reeds gepubliceerde fragment. En,
gaat de schrijver zoo voort dan zal deze nieuwe toevoeging, dit vervolg van „Merijntje
Gijzen's Jeugd" stellig een beeld geven, niet alleen van de voortgezette geestesontwikkeling van het voormalige dorpskereltje, maar ook van den invloed die de
groote stad op hem heeft.

PILATUS
DOOR

G. KAMPHUIS

Nacht en rumoer in heel Jeruzalem
Ontrustten zijn hart ; moe en zonder slapen
Opgestaan, riep hij 't garnizoen to wapen.
Voorbij het rechtshuis schreeuwd' en tierde men.
Ze brachten hem een stille vreemdeling,
Die, zeiden ze, zich koning wilde noemen.
Toch durfde hij hem niet ten kruisdood doemen,
Maar om zijn mond was vrees en aarzeling.
Zijn vrouw, ontredderd door een wilde droom
Heeft hem gewaarschuwd ; maar hij wiesch zijn handen —
Het morgenlicht streek aarzlend langs de wanden
En bloed droppelde van den doornenkroon.
Toen hebben ze Gods noon op 't hout geslagen,
Waaraan hij eenzaam stierf — ,
Maar elke nacht
Nadien verschrikten hem rood bloed en zacht
Verwijtend' oogen, die hem diep aanzagen.

DE TWIJFEL.
THOMAS
DOOR

N. KLUYVER.

I.
Toen nam ik het en 'k wierp het in een hoek
en bitter in mijn hart was de gedachte :
wat heb 'k er aan, wat kan 'k er van verwachten,
't is maar een boek gelijk een ander boek.
Ilt bid om licht, ik worstel en ik zoek
of 'k God mocht vinden, dat Hij mij de krachten
vernieuw', dat Hij mij 't leed verzachte,
en, wat ik vind klinkt in mijn oor als vloek.
De eene vraag verdringt de andere weer :
hoe kan dat zijn ? hoe zou dat kunnen wezen ?
Mijn twijfel groeit ; ik vind geen steunpunt meer.
Mijn voet glijdt uit ; bij twijfel komt de vreeze,
die 't hart benauwt en meer en meer
de wonden rijt in plaats van to genezen.

II.
'k Zie om mij heen een wereld waar men strijdt,
waar ieder zich een lauwerkrans wil vlechten ;
waar hij, die valt, liefst aan een ander wijt
't gevolg der zonden waar zijn hart aan hechtte,

TWIJFEL
En 't schijnt, helaas ! dat waar men 't Woord belijdt,
men enkel zift de goeden en de slechten.
Leert Gods gena, Zijn liefde en heiligheid,
dan anders niet dan kibbelen en vechten ?
Dit maakt mij ziek I Ilc walg van al 't gepraat !
'k Zoek Jezus' hart ; ik moet mij kunnen laven
als aan de bronnen, waar de moede slaven
zich nederwerpen wen de dag vergaat.
III.
Waar vind ik U ? 0, toon mij uwe wonden,
laat mij de handen leggen in uw zij,
laat m'u betasten, zie mij aan, maak mij
't gelooven licht. Wanneer 'k U heb gevonden
dan zal ik ook, van mijnen twijfel vrij,
gelooven kunnen, zooals zij het konden,
tot wie U eens de Vader heeft gezonden.
Als 'k U aanschouw dan is mijn leed voorbij.
Kom bier, o, Thomas ! zie mijn hand, mijn voeten
en leg uw vingers in mijn zij, dan zult
ge zien en tasten en gelooven meeten.
Kyrie eleison ! Heer heb geduld
met mij ! gena, erbarming, ik doe boete
voor mijne schuld, mijn schuld, mijn grootste schuld !
Mijn adem stokt, ik wil mijn blikken wenden
van 't gruwel spel, van wreeden folter spot.
Ik wil 't niet zien, niets peilen die ellende.
Helaas ! ik moet, niets wendt van mij dit lot.
Mijn wil is weg, mijn krachten zijn ten ende,
'k mis zelfs de macht to bidden tot mijn God.
IV
Waarom, waartoe, o, waarom moet 'k aanschouwen
dien bangen strijd, totdat ik in mijn hart
de slagen voel, de folterende smart
der striemen van de scherpste geeseltouwen ?
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TWIJFEL
Dit is de hel, waarin de geest verward
en zinneloos zich zelve tracht te bouwen
een tempel om daarin het lijden te aanschouwen;
de jamren van zijn eigen raadloos hart.
0 ! 'k duld dit niet. a kan dit niet verdragen.
Ilc smeek mijn beulen en ik buig den knie,
lk ben niet beter Heer, dan Petrus, die
U loochende in de droefste van zijn dagen.
'k Zal u verloochenen o, Heer en toch,
al vloekte 'k U, dan, dan geloof ik nog.

EEN VERGETEN GEDICHT VAN
REVIUS
DOOR

W. A. P. SHIT.

De groote zeldzaamheid van Revius' bundel „Overijsselsche Sangen en Dichten"
is oorzaak, dat de meesten van ons hem slechts kennen uit bloemlezingen. Maar
deze bieden voor grootere gedichten geen plaats — en bijna altijd zijn het weer dezelfde verzen, die van bloemlezing tot bloemlezing worden overgenomen.
Een enkele maal hoop ik een van de mooiste der „vergeten" gedichten in ons
tijdschrift te doen herdrukken. Het zal zijn, alsof een kostbaar stuk uit de kluis
genomen is, waarin het veilig maar doelloos weggeborgen was.
Onder de Apocryphe boeken komt voor „Het tweede aenhanghsel aen Daniel",
dat het gezang inhoudt van de drie mannen in den brandenden oven. Om daarvan
teen indruk te geven, schrijf ik de eerste verzen over, in de taal en spelling van
den ouden Statenbijbel naar de prachtige uitgave van Elzevier in 1663 :
„Doe songen de drie als uyt eenen mont, ende loofden ende presen Godt in
den oven, seggende :
Gelooft zijt ghy, Heere, ghy Godt onser vaderen, die moet gepresen, ende
hoogh geroemt zijn in der eeuwigheyt. Gelooft zy uwen heerlicken name die heyligh
is, ende hoogh te prijsen ende te roemen in der eeuwigheyt.
Gelooft zijt ghy in den Tempel uwer heyliger heerlickheyt, ende hoogh gepresen, ende hoogh verheerlickt zijt ghy in der eeuwigheyt.
Gelooft zijt ghy die daer sit op de Cherubim ende siet de diepte aen : ende
hoogh gepresen, ende hoogh geroemt zijt ghy in der eeuwigheyt."
Al het geschapene wordt opgeroepen tot den lof van God :
„Ghy winden alle looft den Heere, prijst hem ende looft hem in der eeuwigheyt.
Ghy vyer ende hitte looft den Heere, prijst ende roemt hem in der eeuwigheyt.
Dauw ende rijm lovet den Heere, prijst ende roemt hem in der eeuwigheyt."
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Van dit zware, statige proza heeft Revius een lofpsalm gedicht. Er vaart een
juichende vervoering doorheen. De dichter berijmt niet, maar zingt mee 1
HET GESANCK DER DRIE MANNEN IN DEN VIERE.
Wt de Apocryphen.
Op de wijse vanden 118. Psalm.
1•
Lof grote God ! lof Heer der Heeren !
Lof onser Vad'ren heerlicheyt
U heyl'gen naem weert aller eeren
Sy lof en danck in ewicheyt.
Lof zy u in den schonen throne,
Lof inden tempel fraey gebout,
Die opden Cherub maeckt u wone
En 't ongepeylde diep aenschout.
2.

Lof zy u inde blaeuwe wolcken,
Lof zy u int gewelfde ront,
Lof zy u onder alle volcken,
Lof finder hoogd' en inden gront.
Lovet den Heer sijn wercken alle,
De spiegels van sijn mogentheyt.
Ghy engels looft hem met geschalle,
Lovet den Heer in ewicheyt.
3.

Looft hem ghy hemels wtgerecket,
Looft hem ghy wat'ren die daer sweeft
Hoog boven d' aerd' en die bedecket,
Lovet den Heer die ewich leeft.
Lovet den Heer al sijne crachten.
Looft hem, die door de lichte baen
Snelt uwen loop by daeg' by nachten
Ghy gouden son, ghy silv're maen.
4.
Looft hem ghy sterren 'shemels bloemen,
Slachregen grof, stofregen dicht,
Snuyvende buyen wilt hem roemen,
Ghy winden looft hem, tis u plicht.
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Looft hem ghy vlackerende vlamm.en,
Ghy luwe lent, ghy sourer heet,
Ghy trage winter die de stammen
Doet schudden wt haer groene cleet.
5•
Ghy coelen dou, ghy coude vliesen,
Ghy ruygen rijm, ghy hagel grijs,
Ghy schralen damp voorboo' vant vriesen
Geeft uw' en onsen God den prijs.
Looft hem ghy lange lieve dagen,
Ghy nachten brengsters vande rust,
Ghy helder licht, ghy donck're vlagen
Lovet den Heer met herten lust.
6.
Looft hem ghy claterenden donder,
Looft hem ghy blixemstralen snel,
Lovet den Heer die alle wonder
Doet inder locht en niemant el.
Ghy aerd' en wat op d'aerde bloeyet,
Ghy Bergen voeders van het gout,
Ghy heuvels daert gedierte groeyet,
Ghy ongebaende dorre wout
7.
Ghy bornen des aertbodems ogen,
Ghy woeste, wilde, wijde zee,
Ghy stromen soet, na u vermogen
Om God te prijsen maeckt u ree.
Ghy monsters die het meyr doet bruysen,
Ghy borgers van het soute rijck,
Looft hem in u schelp-rijcke huysen
Sijn lof geduyre ewichlijck.
8.

Ghy felle dieren quaet om temmen,
Ghy arbeytsame tamme vee,
Ghy vogels vlug' met heller stemmen
Om God te prijsen voegt u mee.
Ghy menschen na sijn beelt geschapen
Lovet den Heer, lovet den Heer.
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Israels saet des Heeren knapen
Vergeet sijn daden nimmermeer.
9.
Ghy Priesters die aen sijnen tempel
In sijn voorhoven staet en waeckt
Looft hem met mont en goet exempel,
Des Heeren naem alsins groot maeckt,
Ghy geesten dien het recht behaget,
Ghy heylig' wtvercoren schaer,
Bedroefde die in weemoet claget
Maeckt sijne goetheyt openbaer.
10.
Maer onse wijt ontloken keelen
Hem moeten singen boven al
Die ons verlost heeft onder veelen
Van grousaem, leet en ongeval.
Hij trock ons wt de helle woedich,
Hy trooste ons in banger noot,
Hy vryd' ons wt den oven gloedich
En vanden wreden wissen doot.
11.
Dancket den Heer, dancket den Heere,
Oneyndich is sijn. goedicheyt.
Prijst hem die lief hebt sijne leere,
Dancket den Heer in ewicheyt.

BOEKBESPREKING.

St. Franciscus van Assisie, Dr. Jan Watch. Uitgave N.V. Hollandia
Drukkerij, Baarn.
De Franciscus herdenking ligt al weer lang achter ons. Hier en daar wordt nog een naklank van
de feesten opgevangen maar over het algemeen sterft de drukte die men om den Heilige gemaakt
heeft, weg, tot den tijd dat hij periodiek weer terug zal keeren.
Daarom, komt de bespreking van dit boekje wet wat laat.
Dr. Watch is ongetwijfeld een goed Franciscuskenner, al ontkomt hij niet aan het gevaar dat
tegenover Franciscus altijd schijnt te dreigen n.L dat wij hem te veel van uit een bepaald gezichtspunt beoordeelen, hetzij geheel als aestheticus, geheel als reformator, geheel als trouwe
loon van de Kerk (Sabatiel.). Maar wie hem uit een van deze gezichtspunten geheel meent geteekend te hebben, heeft hem maar voor de helft of voor een kwart geteekend. Dat is mijn
bezwaar dat ik tegen mijn eigen boekje „St. Franciscus van Assisi" heb en ook tegen dit werkje
'van Dr. Watch. Er is een breedere studie dan van 100 bladzijden noodig, om Franciscus waardeerend en kritisch, te leeren kennen.
Overigens laat dit boekje zich prettig lezen. Het is frisch van gedachten en zuiver van tag.
A. G. W.

De navolging van Christus, Thomas A Kempis vertaald en ingeleid door
_Dr. B. Wielenga. Uitgave W. D. Meinema, Delft.
1k zou de beoordeeling van dit werk van mijn vriend en leermeester Dr. B. Wielenga willen
beginnen met een uitspraak, waarmee hij zelf zijn „woord vooraf" opent : „men maakt geen reclame
voor zon en lenteregen, die het gelaat des aardrijks vernieuwen."
Zoo geloof ik ook niet dat het noodig is een aanbeveling te geven voor deze nieuwe vertaling
die zichzelf aanbeveelt door haar innerlijke kwaliteiten. Zij is te vergelijken met sommige
zomerrozen, die enkel hoeven te bloeien om, ons gelukkig te maken en die den wandelaar
den uitroep der bewondering ontlokken : „hoe schoon ! hoe zeldzaam, schoon 1"
Het lijkt mij een eerste vereischte voor de vertaling van een werk als dit van Thomas,
.dat men congeniaal met hem gestemd zij en dat de vertaler over de noodige affiniteit beschikt
om, het hart van den oorspronkelijken auteur te kunnen benaderen. Zonder deze kunst te verstaan, moet de vertaling mislukken. Alle grammaticale acribie en exegetische nauwgezetheid
kan het geniis niet vergoeden van een hart, dat niet aangezicht tot aangezicht met den auteur
kan spreken, zooals een vriend spreekt met zijn vriend.
Stelt men dezen eisch der affiniteit aan de vertaling van Thomas, dan kan men gerust zeggen,
‘ dat Dr. Wielenga een van de weinigen is die het schoone talent bezit om zijn vertaler te zijn.
Men proeft overal in dit boek de geestelijke vriendschap die schrijver en vertaler aan elkander
verbindt en dit heeft gemaakt dat de vertaling zoo uitstekend is geworden. Zij nadert het oorspronkelijke op een zeer getrouwe wijze en vervalt toch niet in het euvel, een al te correcte vertaling te zijn, die zich nooit eens een vrijheid zou veroorloven. De zeggingswijze is mooi, ingehouden,
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echt geestelijk. Als Thomas schrijft : „Quare quidam sanctorum tam perfecti et contemplativi fuerunt ?" voelt Dr. Wielenga aanstonds, dat het geharnaste Latijn hier, in de vertaling, soepeler, melodieuser moet zijn en dan vloeit het uit zijn pen, als een zangerig beekje
vol schoonheid : ”waarom zijn sommige heiligen tot zoo groote volmaaktheid en aanschouwing
gekomen ?" En als Thomas zegt : „Jugis pax cum humili" vertaalt Dr. Wielenga, literair veel
schooner : „de vrede is de metgezel van den nederige." En zoo is er meer. Het intiem verstaan
van de innerlijke bedoelingen van Thomas, maakt deze vertaling zoo bijzonder waardevol. En
als er dan nog bijkomt (zooals uit het „woord vooraf" weer zoo verrukkelijk blijkt) dat
Dr. Wielenga een taalvirtuoos is, die met zijn klanken kan tooveren en diepe ontroering wekt, dan zou het mij niet verwonderen, als deze vertaling de vertaling werd, waarnaar
men in de toekomst zal vragen.
Het „Woord vooraf" is, vooral om principieele redenen, een model van kritiek. Hier is de liefde
aan het woord, die waardeeren kan.
Wij danken Dr. Wielenga hartelijk, ook voor dit werk. zijn arbeid, waarvan de vertaling van
Thomas a Kempis een geurige bloesem is, beziele ons allen tot het zoeken (en vinden) van de
synthese tusschen religie en kunst.
A. G. W.
De Oogst, door Stijn Streuvels, 8e Druk, L. J. Veen, Amsterdam.
Dat dit fijne boekje nu reeds voor de achtste maal verschijnt bewijst, dat er ook nog fijnproevers zijn. Bij zooveel drukken mag men geen aanbeveling meer schrijven.
V. D.
St. Wimfried of De Schoolwereld, uit het Engelsch, van Fred. W. Farrar,
met platen van Wenckebach, 5e druk, L. J. Veen, Amsterdam.
Een goed jongensboek. Een boek waar een flinke jongen eenige weken plezier van heeft.
Een vier en veertig regels op 1 pagina met kleine letter en breede kolom.
V. D.
Paedagogisch Tijdschrift voor het Christelijk onderwijs. Hoofdredacteur :
Dr. J. Waterink. Uitgave van de N.V. Dagblad en Drukkerij De Standaard te
Amsterdam. Jaargang 20, aflevering 5.
Dit nummer werd ons toegezonden om een artikel van J. van der Spek en D. Wouters, dat
bijna de gehele aflevering vult. Het heet : „Over de hedendaagsche kunst en de opvoedkundige
waarde ervan", en het richt zich tegen het boek van Anema over „Moderne kunst en ontaarding."
Onrniddellik na het verschijnen van dit boek heeft de redactie van ons tijdschrift geprobeerd,
om het van twee kanten te doen belichten ; door een litterator en een psychiater. Het bleek toen,
dat de (altijd actieve) heer Wouters ons reeds voor was geweest, en reeds een soortgelijke afspraak
had gemaakt met dr. van der Spek. Vandaar dat wij ons toen tot de litteraire zijde konden beperken.
Met des te meer genoegen maken we daarom nu melding van dit artikel. Het blijkt dat 6 Ok
het psychiatriese gedeelte van dit boek — het belangrikste gedeelte, omdat de litteraire conclusies
er voor een groot deel op berustten — door en door wrak is. De boeken, die Anema erbij gebruikt,
zijn verouderd; de probleemstelling, waar hij van uitgaat, is verkeerd ; mediese en ethiese begrippen worden verward.
Na de medicus de litterator. Wouters valt Anema aan op het speciale terrrein van de kunst,
vat samen wat er reeds van verscheidene kant tegen diens boek was ingebracht, brengt OOk
nieuw materiaal.
Doordat twee mensen terzelfdertijd aan dit betoog werkten, verzeilen we hier en daar in hinderlike herhalingen. Maar dit bezwaar weegt toch wel ruimschoots op tegen de voordelen van deze
samenwerking.
Ik vermoed, dat de uitgever voor belangstellenden nog wel enkele losse nummers beschikbaar
heeft.
J. H.
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De Schemervogel, door Maria van Royen. N. V. Uitgevers-maatschappij
„De Oogst", Blaricum.
In bijna ieder vers uit dit kleine bundeltje hebben we de verbinding van beeld en gedachte.
Nu is dat niet erg, mits deze verbinding werkelik een verbinding is, en geen tweeheid. En dat
is het hier meestal juist wel. Slechts een enkele keer wordt de samensmelting hier werkelik
bereikt, het meest en best misschien nog wel in „Den meentmuur nabij". Meestal is de gedachte
te onbelangrik voor het beeld, of wordt het beeld verwrongen naar de gedachte. Van dit laatste
even een voorbeeld uit „Zeeland."
En ginder, waar de paarse klei
In malsche klompen openwelt,
is 't schub na schub en rij na rij
die van den jongen boer vertelt ;
Zijn zegen en zijn bede joeg
waar 't ijzer trage wonden sloeg ;
en 't vonkend oog, nooit moe gestaard
op droomen in de geur'ge aard'
borg in zijn blik de taaie kracht
te vechten met weerstaande macht,
maar ook een plotse, peinzend-klare
deemoedigheid .. . . want, met zijn zaad,
sterft hij den dood der martelaren
zoo God's mystiek zijn streven slaat.
Het lijkt me toe, dat mej. van Royen zich voorlopig meer naar de werkelikheid zal moeten
toewenden. Het metafysiese element in haar is ook dan nog wel sterk genoeg, om deze werkelikheid tot een hogere realiteit op te voeren. En in dat geval, zonder dat het ene element destructief inwerkt op het andere. Dat zij ook zo wel iets zal kunnen presteren, bewijst b.v. een ander
fragment uit „Zeeland".
Er ging een woordenloos begroeten
uit van uw grauwe wolkenstoeten,
die peinzend, met gefronste brauwen,
zich bogen over uw landouwen,
Of, met een plotsen gouden lach,
u overgaven aan den dag,
waarin het blinkend wit der muurtjes,
het blikker-rood en blauw en groen,
't vervallen vaal der lage schuurtjes
hun nevelmantel open doen.
'k tag, in de omarming van den dijk,
uw dorpjes in het groen gesmeten,
als had een reuzenkind in 't slijk
er met wat speelgoed neergezeten.
J. H.
” Crianquebille". Vert. door Dr J. Romein. Uitg. Seyffardt's Boek- en Muzie khandel Amsterdam z.j. (Serie : Van boek tot boek).
De bekende Fransche schrijver geeft in deze novelle een geestige charge op de rechtspraak.
Dat deze teekening, Orndat ze felle satyre geeft, eenzijdig is geworden rekent niemand haar als
een font. Men leest het vlotte verhaal van dien door de gevangenisstraf van enkele weken gedemoraliseerde groentenkoopman door, geboeid door de wijze waarop de schrijver met dit simpele
gegeven omspringt.
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Maar de uitgever van de hollandsche vertaling van dit fijne stukje literatuur pleegt moord.
Moord op het boek. Zijn uitgave staat, wat de verzorging betreft, zoo diametraal tegenover den
inhoud dat het boekje een voortdurende ergernis voor den lezer wordt. Het is kortweg onbegrijpelijk hoe een man als Dr. Jan Rom,ein zich ertoe leent de moord op het boek te helpen volvoeren.
P. H• M.

„Ooze Mei." Uitg. Hollandia Drukkerij Baarn. 1927.
Een aantal Nederlandsche schrijfsters heeft, onder aanvoering van Mevr. M. C. v. Zeggelen zich
laten bewegen tot het opdiepen van jeugdherinneringen. De dames paradeeren in dit boekje,
waarin de uitgever blijkbaar een niet onvoordeelig zaakje heeft gezien, omdat het publiek altijd.
belust is op 'n vertooning, zelfs als het een literaire is.
Maar het moet erkend worden dat de autrices zich door de geboden gelegenheid niet hebben
laten verleiden tot minderwaardig gepraat. Een voor een vertellen zij op aangename onderhoudende
wijze van hun ervaringen als kind. Er zijn er die beseft hebben dat nets minder paste dan alle
„literairigheid". Alleen Annie Salomons behandelt de zaak helaas niet als een „Bijkomstigheid".
Natuurlijk is dit een ideaal-boek voor jongedames die aan literatuur doen en als Mevr. Salomons
aan 't begin van haar memoires, zegt dat 'n uitgever „nooit van te voren weet of hij (met 'n nieuwe
uitgave) iemand ter wereld plezier zal doen of niet" zal de uitgever, dit levende, wel lachen. Hij
wist best wat hij deed toen hij de foto's als illustraties bij de herinneringen voegde.
Carl Scharten is de eenige man in de serie. Want hij schreef de redactie over zijn echtgenoote
en doet dat op werkelijk niet de slechtste manier onder de vele die beproefd zijn.
P. H. M.

„Siempie" roman van een kind met sprietharen. Josine Reuling. Uitg.
Hollandia Drukkerij Baarn. 1927.
Indien met een enkele zin gezegd moet worden hoe men zich na de lezing van dit werkje
gestemd voelt dan is het ongetwijfeld deze : De lectuur over de jeugd van dit kleine meisje is
een veraderning alsof men uit een langzaam-aan duf geworden atmosfeer komt in de frissche buitenlucht waar men dieper admit omdat het gezond is.
Door en door frisch en eerlijk is dit boekje. Hier is alle literaire „mooiheid" absoluut afwezig.
Zoo maar luk raak in haar eigen taaltje van alle dag vertelt de jonge schrijfster van dit kind en
brengt den lezer dit wereldje binnen waar alle groote-menschen gedoe volledig blijft buitengesloten.
Nergens bem,erken we iets van pose, nergens gluurt de verliteratuurde auteur om de hoek, het
is alles even onbedorven en heel dit jonge leven geurt in een argelooze naiveteit, zoo beminnelijk.
Door geen breedvoerig betoog kan zoo overduidelijk beredeneerd worden dat kunst leven is
en tegelijk het leven de meest vitale „kunst" voortbrengt als door dit boekje geschiedt. Het
heeft reeds een tweede druk. Wat wonder !
P. H. M.

Gerdientje, door W. G. van de Hulst. Teekeningen van E. J. Veenendaal. Nijkerk.
G. F. Callenbach. (z.j.).
Dit nieuwste kinderboek van dezen auteur bezit allereerst deze goede kwaliteit, n.m.l. het
boeit. Het is bovendien goed geschreven, in den zelfden trant als wij reeds jaren van dezen schrijver
gewend zijn. Het thema is echter niet nieuw. Men vindt dezelfde „verwikkelingen" reeds een
vijftig jaar terug. Zooals : Een rijke boer die slecht en wraakzuchtig is. Een arme vrachtrijder die
achteruit boert en door een „menschlievende" dokter geholpen wordt. De vriendschap tusschen
de twee kinderen van de in twist levende vaders. Sarrende rijke boeren zoons. Een wraakzuchtige
poging tot doorbraak met bijna doodelijken afloop, uitloopend op bekeering.
Een ongeval en ziekbed dat vrede aanbrengt, enzoovoort, enzoovoort I
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Meen niet, dat ik deze dingen laatdunkend neerschrijf. 't Geheel is, zooals gezegd, voorbeeldig
uitgewerkt. Doch ik meende alleen de aandacht te moeten schenken aan 't feit, dat deze gevierde kinderschrijver er niet voor heeft terug gedeinsd, deze en dergelijke „verouderde" motieven
te gebruiken.
Wij weten, dat hij zeer veel waarde hecht aan 't boeiend karakter van het kinderboek, doch wij
zijn evenmin vergeten dat deze auteur ons heeft voorgehouden dat wij kinderliteratuur moeten
schrijven d.w.z. levenswaar.
Deze eisch, door hem aan zichzelven en aan anderen gesteld, blijkt toch wel moeilijk te zijn,
want we zien het in dit boek — hoe licht dwalen wij of in romantiek !
P. J. R.
En wat te doen als het kind juist deze spannende romantiek verlangt ?

Het drama en het tooneel in hun ontwikkeling, door L. Simons. Wereldbibliotheek, Amsterdam.
Deel I en II 1921.
Deel III, 1927.
De heer L. Simons heeft met zijn Wereldbibliotheek meer gedaan voor de ontwikkeling van de
Nederlandse stam, dan alle volksuniversiteiten met elkaar. Hij heeft het beste wat de wereldlitteratuur bood, onder het bereik van een ieder gebracht. Hij heeft belangrijke eigen schrijvers
geintroduceerd in brede lagen van ons yolk.
Maar met dit alles nog niet tevreden, geeft hij tegelijk een reeks handboeken uit, o.a, over
wijsbegeerte (Casimir), kunst (Vermeylen), geschiedenis (Geyl) en drama (hijzelf). Met deze
handboeken versterkt hij zijn opzet niet weinig. Zij zijn de horizontale lijnen, die de vertikale
der afzonderlike uitgaven kruisen. Zij zijn de inslag, die het gehele weefsel verstevigt.
Simons' eigen boek is onder al deze handboeken zeker niet het minste. In de eerste plaats
omdat het in een behoefte voorziet. We hebben over ons eigen toneel, het heel goede, maar heel
droge boek van Worp. Maar dat is ook al. Voor het toneel als wereldlitteratuur moesten we nog
steeds in het buitenland terecht. En ook dan niet altijd naar wens, al was het alleen maar, omdat
het verband tussen wereldlitteratuur en Nederlands toneel daarin meestal ontbrak.
En dan in de twede plaats om de prettige toon, waarop dit boek geschreven is. Het leest op
sommige plaatsen werkelik als een roman. Voor een deel zit hem dat in de stijl van de auteur.
Voor een ander deel in zijn houding tegenover de stof. Hij heeft wel heel wat over het toneel
doorgewerkt, maar blijft toch vrij staan tegenover zijn bronnen. Hij geeft in de eerste plaats
een persoonlike indruk, en daarmee een leesbaar boek.
Dit alles zegt Simons zelf uitdrukkelik in de voorrede voor het eerste deel. En bestijgt daarmee meteen een van zijn stokpaardjes, zijn afkeer van de dorre wetenschap. goals hij dat in die
voorrede doet, kunnen we het best hebben, vooral omdat zijn boek zo'n voortreffelike illustratie
is van zijn theorien. Maar als hij dan in het derde deel Walch en diens onbillike kritiek op deel
I en II bestrijdt, gaat hij wel een beetje over de schreef. Daar schrijft hij diens onwelwillende
beoordeling toe aan een soort jaloesie, „een zekere opzettelijke wrangheid jegens den niet gepatenteerden bewerker van zijn terrein." Dat is toch wel wat al te kwaad gedacht !
Maar juist omdat een boek als dit zo sterk hecht aan de persoonlike indruk, wordt het moeilik
er kritiek op te geven. Men kan in geval van verschil meestal slechts mening tegenover mening
zetten.
Iets stelligers valt er echter te zeggen over de wijze waarop het m,ateriaal behandeld is. Over
het algemeen is die zeer te prijzen. Een enkele maal krijgen we wel de indruk, dat de stof te
veel verbrokkeld ligt, dat een nog strakkere lijn en een nog sprekender relief een duidelijker indruk had kunnen geven. Zo b.v. bij het klassicisme in Frankrijk. Maar deze passages zijn toch
maar zeldzaam en vallen geheel weg tegen de keren, dat Simons door vergelijkingen en kontrasten een verhelderend licht weet te werpen op zijn materiaal. En daarmee wordt zijn boek
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er dan een, dat niet alleen goed leesbaar is, maar dat tevens in zeer ruime mate verhelderend
kan werken op het letterkundige inzicht.
Rest me nog een overzicht te geven van de inhoud. Maar op het ogenblik zijn er nog slechts
drie van de vier delen uit. En het laatste stuk verschijnt binnen niet al te lange tijd. Vandaar
dat we dit overzicht dus maar uitstellen totdat het boek volledig zal zijn.
Ondertussen zij de lezing van de eerste drie delen van harte aanbevolen.
J. H.

Onze Auteurs. Leesboek door Aug. A. Boudens. Bij J. B. Wolters, Groningen.
Den Haag 1928.
Dit leesboek is speciaal bestemd voor Katolieke scholen. Onze auteurs wil zeggen katolieke
auteurs uit Noord- en Zuid-Nederland. Ze worden (behalve de jongsten) ingeleid met enkele
opmerkingen over persoon en werk, die wel wat erg oppervlakkig zijn dikwijls, maar overigens
is het een uitstekende bloemlezing voor R.K. Muloscholen of de lagere klassen van middelbare
scholen. Het zijn over 't algemeen boeiende en te gelijk karakteristieke, ook niet te korte fragmenten. Was de bloemlezing voor oudere leerlingen bedoeld en meer uit aestheties oogpunt bijeengebracht, dan zou men een andere verhouding wensen in het aantal bladzijden voor oud en
modern. Want er is toch heel wat bij die ouderen dat literair gesproken van niet zo grote betekenis is, zodat het zelfs even .vreemd aandoet na de warme woorden over Melati van Java
en van der Lans b.v. een soort van ekskuus te lezen, omdat Felix Rutten niet tot de grote
dichters behoort. De bloemlezing zal er op Roomse scholen wel ingaan en ze konden heel wat
slechter werk krijgen. Het is zeker niet minder dan de andere bloemlezing van dezelfde schrijver.
Protestanten — voor wie deze bloemlezing dan ook niet bestemd is — moeten zich maar niet
ergeren aan beweringen als over „de(n) koude(n) Calvinistischen adem", die het geloof als bevroren had.
v. H.

Lyceum-Herdrukken VII. Bloemlezing uit Nederlandsche prozaschrijvers der
zeventiende eeuw, door Dr. G. A. Brands.
Bij J. B. Wolters' U.M. Groningen. Den Haag 1927.
Deze bloemlezing brengt de schooljeugd een aantal interessante staaltj es van 17e eeuws proza
van de meest verschillende soort. Wel een boekje, om, een idee te geven, dat er naast de bewonderde poèzie in de 17e eeuw ook een rijk gevarieerd proza bestond. Dr. Brands heeft met smaak
en kennis gekozen. Het boekje begint met enkele proeven uit de Staten Bijbel, daarna enkele
fragmenten uit Vondels vertaalwerk. Dan volgen de beide de Brune's, die beiden zo pittig
en geestig weten te schrijven. Tussen hen en de enigszins verwante Adriaen Poirters staat een
stukje uit de Dordrechtsche Arcadia en een uit een picareske roman.
Een paar interessante personen Paschier de Fijne en Leeghwater zijn met enkele aardige gedeelten uit hun werk vertegenwoordigd. Daar sluiten zich enkele mediese werken bij aan, waarbij
o.a. een uitvoerige beschrijving van het beruchte aderlaten.
De scheepsjournalen en reisboeken zijn hier vertegenwoordigd door enkele fragmenten uit de
reizen van Struys. Deze reis verhalen behoren tot het levendigste en onderhoudendste volksproza,
dat onze literatuur kent. Een stuk uit het geruchtmakende boek van Balthasar Bekker en enige
historiese stukken besluiten deze bloemlezing, die de kennismaking overwaard is,
v. H.

DE WEG
DOOR

WILLEM BRANDT.

Ik zal den weg slechts gaan, dien gij mij wijst,
den steilen weg, die moeizaam wordt bereisd.
Dan zal ik haken naar Uw heerlijkheid
bij ied're voetstap op het hard plaveid.
Wat neven mij of achter mij verschijnt,
ik zal mijn oogen richten naar uw eind.
Ik zal niet rusten, maar gestadig gaan,
ik zal mijn wil met uwen wil verstaan.
En zoo ik langs den weg wel dikwijls viel,
0, wees mij weer genadig als ik kniel,
boetvaardig om de naaktheid van mijn ziel.
Ik ben niet waardig dat degeen mij prijst
die in zijn rust beneden is vergrijsd.
Ik zal den steilen weg gaan, dien gij wijst.

GROOTVADER
DOOR

WILMA.

Voor bijna vijftig jaar ? Dat is ver weg ! Het leven was in dien tijd zoo heel anders
dan nu !
Toch, niet zoo verschillend, of men kan nog wel een aanknoopingspunt vinden.
Dan krimpen plotseling de jaren, de kinderlach komt weer te voorschijn, het
kinderleed ook, en de oude, goede gezichten.
Het leven was toen zooals nu, want de mensch is eeuwig dezelfde in zijn diepste
wezen, zijn weenen en lachen.
De mensch verandert niet ; het zijn alleen de uiterlijke dingen, die van aanschijn
wisselen.
De „Spaansche hof" tenminste is onherkenbaar veranderd.
Voor bijna vijftig jaar was de Spaansche hof een van de mooiste boerderijen
uit den omtrek. Nu is ze vervallen, vereenzaamd ; de nieuwe bewoners hebben er
geen hart voor, misschien ook geen beurs om ze weer tot den vroegeren staat terug
te voeren.
Maar voor vijftig jaren I Toen de oude Grootmoeder met het gebroken been nog
in haar leunstoel, dicht bij de openslaande tuindeur zat en vandaar uit het bewind
voerde ! terwiji de twee tantes en oom de handen vol hadden met het werk in de
huishouding en op de boerderij !
Grootvader, in zijn mahoniehouten portretlijst boven de ouderwetsche canapé
van respectabele lengte, staarde met zijn geverfde, zwarte oogen, en allerwonderlijkst
boven de ooren naar voren gestreken haar, met zijn vadermoorders en breede, witte
das, het heele beleven aan. Hij was vroeg gestorven ; geen van de kleinkinderen
had hem meer gekend. Er werd zelden over hem gesproken, en dan op een
vriendelijk-meewarigen toon : „hij was veel te goed voor deze wereld."
De manier, waarop het gezegd werd, bracht mij geregeld in verwarring. Was
het goed, of niet-goed, om „te goed voor de wereld" te zijn ?
Het eenige positieve, dat ik ooit van hem te weten kwam, was zijn grafschrift
uit den brief van Jacobus, zijn lijfspreuk tijdens zijn leven : „De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en den Vader is deze : Weduwen en weenen te be-
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zoeken in hun verdrukking en zichzelven onbesmet te bewaren van de wereld." -- Oom was een zachte, vriendelijke man, die weinig op den voorgrond trad.
Van de Tantes was er een, klein en gebogen, de ander forsch, met haar op de
tanden, die voor vrouwenkiesrecht streed, alsof het heil van de wereld er aan hing.
Dat was de schoonste tijd voor den Spaanschen hof, en voor de kleinkinderen, die
er bij alle voorkomende gelegenheden te logeeren gestuurd werden.
's Winters stond de deel vol met prachtige melkkoeien onder de geurige bedekking
van den volgeladen hooizolder.
De melk spoot in de emmers, Jan, het paard hinnikte van plezier als een van
de tantes zich op de deel vertoonde.
Onder den hooiberg en in de zijschuur lagen reusachtige varkens te wentelen,
de kippen kakelden op het erf, het achterhuis was vol geuren van appels, en ons
grootste geluk was, 's avonds bij de melkmeid in de keuken te zitten, en met de
voeten in den oven, de appels, die ze voor ons in de asch braadde te hooren sissen,
en dikke sneden roggebrood met smout te eten, tot groote verontwaardiging van
de tantes, „alsof we binnen niet genoeg kregen."
Zomers konden we ons plezier niet op. De tuin was een waar vruchtenparadijs,
en in den boomgaard achter den hooiberg, hadden we een eigen pereboom, bij
het vijvertje, de kinderboom, waaraan onschuldige, melige peren groeiden, waarvan
we naar hartelust konden eten zonder ziek te worden. We trokken met de melkmeid naar de wei, we reden op den hooiwagen, we speelden met Tommy, het rozige,
schoone varkentje, dat vrij op het erf, en zelfs tot in de keuken mocht rondwandelen.
Elk jaar was Tommy er weer en besnuffelde en besmeurde onze Zondagsche
witte kousen, nog voor de dag goed begonnen was.
Grootmoeder kwam nooit meer uit haar stoel. Ze had op tachtigjarigen leeftijd
haar been gebroken.
Genezen kon het niet meer: en zoo zat ze overdag altijd bij de tuindeur aan een tafeltje
met een lade er in, waar ze allerlei snoeperijen voor de kleinkinderen in bewaarde.
We hadden ook een speelkameraad, Gradje, de noon van Giel den knecht.
Door deze Gradje, kwam de eerste, zware angst in mijn tamelijk onbezorgde jeugcl..
Alsof iemand plotseling een zwaren steen in een kalmen vijver had geworpen,
die het water hoog deed opspatten, zoo werd mijn jonge leven ervan doorschokt,
en zoo eindeloos lang als het water narimpelt, zoo lang deden zich de trillingen
in mijn leven voelen, al zwakker wel, zooals de rimpelingen al flauwer worden ;
misschien ging de laatste trilling er van door mij heen, na vijftig jaren ; misschien
ving ik toen de allerlaatste rimpeling op, verklaard in den lach op een oud gezicht,
dat, vlak voor den dood gezegend is met oogen, die helderder zien, dan die van
menschen, die nog in de worsteling van het leven staan.
Gradje dan, kwam bijna altijd met zijn vader mee ; en als de kleinkinderen er
waren, mocht hij met hen spelen.
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Gradje liep in een gescheurd buisje en gelapt broekje. Daar begreep ik niets
van ; maar mijn zuster en ik speelden er niet minder plezierig om ; we knikkerden,
speelden verstoppertje, of krijgertje, of koetsiertje op den bok van het tentwagentje.
Gradje was ons natuurlijk de baas in 't knikkeren, en dat was maar gelukkig ook,
want hij kreeg nooit een cent om nieuwe knikkers te koopen.
Eens moet hij in 't spel met andere jongens wel bijzonder ongelukkig geweest
zijn ; want op een morgen stond hij schreiend op de deel, hij had geen enkelen
knikker meer.
Mijn zuster en ik hadden verbazend veel medelijden met Gradje. Hij had gescheurde kleeren, hij had geen centen om knikkers te koopen, en nu was hij alles
kwijt.
We overlegden samen in een hoek van de deel wat ons te doen stond. Gradje
moest geholpen worden. Knikkers hadden we zelf ook niet meer. Het eindresultaat
van onze overleggingen was, dat mijn zuster grootmoedig haar beursje afstond,
en dat ik het met de centen vulde, die ik nog over had.
Zoodoende bezaten wij samen ook nog een beursje met geld.
Gradje was de koning te rijk.
En wij .... waren een beetje ongerust, of de ouderen dit communisme wel goed
zouden keuren.
Een paar dagen later vonden we Gradje weer schreiend op de deel ; hij was zijn
beursje kwijt. We keken elkander aan. Wat nu te doen ? We hadden niets meer om
Gradje te troosten en liepen met bezwaarde harten rond.
Toen de schemering viel, wist ik opeens raad. In de woonkamer stond een tafel
met een groote lade er in. Daar borgen de Tantes het dagelijksche huishoudgeld.
Ze hadden zOOveel I Verschrikkelijk veel hadden de Tantes, en Gradje had niets.
Dat was toch te gek !
Iets mocht Gradje daar toch zeker wel van hebben. Mijn geweten sprak even,
maar Gradjes ongeluk woog me zoo zwaar. Ik zei er niets van tegen mijn zuster,
maar maakte van een oogenblik, dat er niemand in de kamer was, gebruik om de
lade open te trekken, en er snel uit te grissen, wat ik het eerste te pakken kon
krijgen, een twee en een halve cents stuk.
Dat was voor Gradje ! Mijn hart bonsde geweldig, maar ik h ad het ! en bracht
het stil aan Gradje, die juist op 't punt stond met zijn vader naar huis te gaan.
Bij 't avondbrood zat ik naast mijn zuster, en kon nauwelijks eten van angst ; ik
verbeeldde me dat mijn Oom en Tantes voortdurend naar mij keken. Plotseling zei
een van de Tantes : „Wat deed je een uurtje geleden toch in de la van de tafel ?"
Ik kon geen woord uitbrengen van schrik, kroop met mijn gezicht achter den
rug van mijn zuster ; het duurde een heelen tijd eer ik weer te voorschijn durfde
komen.
Er werd niet meer over de zaak gerept.
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Maar de emotie over Gradjes armoede was gezakt, en ik begreep, dat ik nu een
dief was. De vacantie raakte om, vader haalde ons naar huis, we trokken elken morgen
de trap op naar de leerkamer, waar onze externe gouvernante ons voor een school
van meer uitgebreid lager onderwijs moest klaar maken,.... maar ik was een dief l
Durfde ik het maar aan moeder vertellen !
Ik wist, dat ik nooit van den angst los zou komen, als ik het niet aan moeder vertelde.
Week aan week liep ik er over na te denken, welk oogenblik ik zou kiezen, en
altijd leek mij de Zaterdag, de baddag het geschiktste.
Moeder stopte ons altijd zelf in 't bad.
Als ik aan de beurt kwam, zou ik het zeggen bij het uitkleeden. Maar als het
daar aantoe was, meende ik te moeten wachten tot ik goed en wel in mijn bad zat ;
en dan verschoof ik het tot 't oogenblik dat moeder met mijn gezicht klaar
zou zijn.
Als ik maar een keer „moeder", gezegd had, dan zou het andere vanzelf volgen.
Maar mijn lippen waren stijf van angst. Ik kon zelfs dat gewone „moeder", dat
ik honderd keer op een dag zei, niet naar buiten brengen,.... nu, d an, als moeder
aan mijn voeten begon.... ik durfde niet I
Bij 't aankleeden ! dat was de laatste kans ! Mijn keel zat dicht van benauwdheid.
Ik liet weer mijn laatste kans voorbijgaan, voelde me zelfs verlicht, als ik schoon
en blinkend, als een geschoren schaap, weer in de woonkamer rondsprong.
Want het baduur was toch het eenig mogelijke oogenblik, waarop ik moed zou
kunnen vatten. Op dat baduur was al mijn hoop gevestigd.
Zoo worstelde ik weer een week lang met dien angst. Als het weer Zaterdag
was zou ik het vast en zeker zeggen, ik wou niet laf zijn ! — Maar een dief is een
dief ! Het was verschrikkelijk een dief te zijn.
Zondags was ik een heele heldin ! Ik verweet me zelf mijn lafheid ; het leek me
niet zoo heel moeilijk het aan moeder te zeggen. Ze was altijd zoo zacht en zoo goed !
Maandags was ik nog heel dapper en besloot, wat er ook gebeuren mocht, als het
weer baddag was, mijn hart van dit kwaad te ontlasten.
Dinsdag was ik n ag dapper ! Zooveel dagen duurde het nog !
Op Woensdag begon ik nadenkend te worden en op Donderdag wou de angst
mij weer grijpen. Ik vocht er mee, maar was al gevangen, eer de Vrijdag kwam.
En dan maakte ik het heele vreeselijke proces weer door, tot de laatste kans
verstreek. Moeder merkte het niet. Ze was altijd zeer vermoeid, maar liet dit
Zaterdagsche werk niet gaarne aan anderen over.
En dan, we waren een groot deel van den dag op de leerkamer ; alleen Zondags
had ze ons van 's morgens tot 's avonds om zich heen ; maar de Zondag was voor
mij de dag van bevrijding, waarop ik met mijn goede voornemens rechtop tusschen
de anderen kon gaan staan.
Zoo ging het week na week.
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In ons leesboekje stond een lesje met het opschrift : Die eens steelt is altijd een
dief ! Dat was ik dus !
Het werd er niet beter op, toen ik er achter kwam, wat de beteekenis was van
het groote gebouw, waarop we van uit ons huis het gezicht hadden.
Daar werden meisjes opgeborgen, die wel eens gestolen hadden.
Daar zou ik dus ook eens heen moeten. a vroeg mezelf in doodsangst af, hoe
dat dan zou gebeuren. Of ik op een goeden dag maar zoo door een diender opgepakt zou worden. En of vader en moeder mij zouden laten gaan. Of misschien
zou ik „van kwaad tot erger" vervallen, dat stond ook in mijn leesboekje. Dat kon !
En dan kwam je natuurlijk vanzelf in dat huis terecht.
Angsten ! niemand weet hoeveel angsten ik uitstond, week in week uit, jaar in,
jaar uit, met dien last op mijn hart ; tot er plotseling een tijd kwam, dat de herinnering verbleekte ; de rimpelingen van den steen in het water waren flauwer en
flauwer geworden, eindelijk onzichtbaar, naar het scheen. - En nu, na vijftig jaar ! —
Ach, bijna alle goede oude menschen waren heengegaan. De oude Grootmoeder
lag al lang in haar graf, mijn ouders, mijn Oom, een van de Tantes ; alleen de
grootste en sterkste, die altijd voor vrouwenkiesrecht streed, was nog over.
Ze was diep in de tachtig en slofte door het oude huis en over de deel, en was
niet te bewegen bij een van de neven of nichten in te gaan wonen. D e Spaansche
Hof verviel ; er stonden nog een paar koeien op stal, en in den boomgaard wroetten
een paar varkens, maar de hooiberg was half in elkaar gezakt, de muur verbrokkeld,
er groeiden brandnetels en distels ; de kamers in het huis waren kil van vocht en
van eenzaamheid. Alleen de Grootvader, van wien ik nooit iets anders had gehoord,
dan dat hij veel te goed voor deze wereld was, hing nog op zijn gewone plaats boven
de verzakte canapé in de woonkamer.
Toen ging ik de oude Tante nog eens bezoeken, het was kort voor haar heengaan.
We zaten naast elkander op de canapé en spraken over vroegere tijden ; haalden
oude geschiedenissen op, en plotseling was het, of ik weer iets van de rimpeling
in het water zag, een lichte trilling voelde, geen angsttrilling meer, toch iets, dat
mijn hart tot spreken drong.
„Tante, nu zal ik u ook nog iets vertellen, dat ik nog nooit aan iemand verteld
heb ; het is misschien voor 't laatst, dat we zoo bij elkander zitten."
En ik vertelde haar het verhaal van mijn misdrijf en mijn angst.
Ze luisterde met heel haar oude, door de jaren deemoedig geworden gezicht ;
onder 't vertellen lei ze haar hand op de mijne. Toen ik bijna aan 't eind was,
zag ik, hoe haar gezicht klaarde,.. . . het lachte, lachte, zooals het rimpelende
water lacht in de zon, en toen ik uitverteld had, drukte ze mijn handen in de hare,
en zei :
„Wat zouden jij en je Grootvader goede vrienden zijn geweest I" —

MEIREGEN
DOOR
J.

H. DE GROOT.

Een zilv'ren schat
stroomd' uit den vollen hemel
over de stad
en 't zwarte land.
De wereld zag verwonderd naar dien zegen.
Een prins had
in een kinderhand
een schoon geschenk gelegd.
Een mondje had verbijsterd „o" gezegd,
Twee groote oogen
zagen omhoog en
vroegen naar de ernst in 't spel gelegen.
Het antwoord was een groote stelligheid.
De regen stroomde neer in al z'n heerlijkheid,
De wereld lachte verlegen.

TERZIN EN
DOOR

WILLEM BRAND T.

Heer, Gij zijt ook in de bosschen
En Gij zijt ook in de velden
En Gij zijt ook in het duister.
Heer, Gij zijt van grooten luister
Die U niet hier vergezelden
Hebt Gij toch willen verlossen.
Heer, Gij zijt ook in de sterren,
En Gij zijt met ons to-gader ;
Gij zijt ook in onze woning.
Heer, Gij zijt dichtbij en verre
Gij zijt onze goede Vader
En de allergrootste Koning.

MAILBOOT
DOOR

WILLEM BRANDT.

I. KAAP GUARDAFUI.
Toen de zon,
een vuurroode lampion,
verdronk in de zee
en de laatste vlammen
verwaaiden
over de rimpeling der golven
zagen wij nog 6enmaal
Afrika.
De sombere muur, rotsen.
Verdoemd, onvruchtbaar land.
Wit van een zeil
zweefde om de kaap.
Een eenzame ziel zocht rusteloos naar Iets
en bleef zwerven tot haar raggen vleugel
schroeide in een felle vlam ;
toen stierf het licht.
In den vuurtoren glimlachte God.
Later staat koel de maan
aan het zwartblauw van den hemel.
En de gramafoon zingt Hawaian-muziek
voor droefgeestige witte figuren op het promenade-dek,
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II. BOOTSMAN.
Bootsman, je borst is ruim en in je oogen
bliksemt het staal van jouw oceaan.
En je lach is open als God's gansche zee.
Je handen zijn groot en hard
want ze hebben trossen .. gesjord
en ze vochten met de golven bij stormweer.
Bootsman, God is jou wel-gezind.
Daarom plaatste Hij je op een hulk,
om je kracht te meten met Zijn Eigen schepping
en daarin vreugde te vinden.
God heeft jou groot en sterk gemaakt,
bruin en pezig.
Als je klare oogen zijn dof geworden
neemt Hij je ziel, een schelp zoo wit.
En de zee wiegt je lichaam....

MAILBOOT.
III. NOG NIET.
En vaart daar de maan
als een gouden schip
aan den deinenden einder.
En lichtte een ster
als een vuurtoren ver.
0, zingende zee !
Wij gingen er langs.
Nog niet, nog niet
mocht onze ziel met het
droomschip mee ....

IV. COLOMBO.
Een donne gebogen curve,
zoo schrijven de palmen
aan den hemel.
En ten ende wuiven de breede
bladeren
naar de groene aarde.
Het albasten hotel
is in een maagdelijken slaap gezongen
door de zee
die ver weg gaat.
En sirihpruimend wijst
een grijze wijsgeer
voor weinig geld den weg
naar den tempel.
Medan, Nov. 1927.
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C. RIJNSDORP.

Israel Querido's beschouwing van leven en wereld staat lijnrecht tegenover de
Christelijke. En wat hij te zeggen heeft, zegt hij eerlijk, ruw, ja rauw, want het
radicalisme van zijn Joodsch bloed verloochent zich niet.
Fatsoeneering of besnoeiing van Querido's oeuvre echter beteekent een aantasten
van dat werk in zijn eigen-aardig karakter en dus een plegen van onrecht aan
auteur en lezer beide. Men zou paradoxaal kunnen beweren, dat men de schrijver
dan nog meer recht zou doen wedervaren, indien men hem eenvoudig ongelezen liet.
Maar zoo mogen wij ons van de zaak niet afmaken. Eerst een beredeneerd geven
van rekenschap kan ons in staat stellen, behoorlijk de afstand te meten, die Querido
van ons scheidt. In afwachting van een samenvattende studie over deze toch merkwaardige figuur (wie geeft ze ons ?), willen we een enkel werk van hem althans
op eenige punten bezien. We kiezen daartoe om verschillende redenen de
„Jordaan-cyclus". Misschien krijgen we toch ook wel eenige kijk op het geheel
van Querido's roman-arbeid, en wel door de eigenaardige plaats, die de Jordaan
daarin inneemt. In elk geval hopen we, althans ten opzichte van „de Jordaan",
tusschen de voorkomende uitersten van goedige bespotting en onbepaalde bewondering ons waardeerings-standpunt met eenige nauwkeurigheid te bepalen.
Querido's Jordaan. Want al lichten boek en buurt elkander toe, toch zou bij

mogelijke verkeerde voorstelling van het Jordaanleven niemand dairom reeds de
Jordaan als kunstwerk mogen veroordeelen. Het „Amsterdamsch Epos" is geen
verslag in verhaalvorm., maar een vrije schepping. We vragen nu niet : „hoe komt
de auteur aan zijn gegevens," doch slechts : „wat heeft hij ervan gemaakt ?"
Vier dikke boeken van tezamen ongeveer 2100 bladzijden druks : „De Jordaan"
(verschenen 1912), „Van Nes en Zeedijk" (1914), „Manus Peet" (1923) en „Mooie
Karel" (1925). De schrijver noemt deze werken afzonderlijk „romans" en onderschikt de geheele cyclus weder aan de hoofdtitel „Am.sterdamsch Epos", die
nogal ruimte laat. Een „epos" dus, opgebouwd uit voorloopig een serie „romans" .
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Zonder reeds hier in beschouwingen te treden over deze tweeledige betiteling,
(Querido is gewoon, zijn scheppingen met zekere plechtigheid toe te spreken) zullen
we ons in 't kort de inhoud der bestaande reeks te binnen brengen.
Het eerste deel handelt voornamelijk over Stijn Burk, de drinker en berouwvolle
zwoeger en over zijn vrouw Neel Scheendert, gezien in hun Jordaan-milieu. Het
tweede deel brengt de verhouding van Mooie Karel tot Corry Scheendert tot een
conflict en een voorloopig tragisch einde. Deel drie, vijf jaren later spelend, teekent
ons Manus Peet op retraite, tot hij, na een jaar en weinig wijzer, terugkeert tot
de Jordaan en zijn weedom. In deel vier eindelijk wordt het conflict Karel-Corry,
met behulp van de boef Frans Poort, tot een einde gebracht.
I.
Waarom hebben wij voor de Jordaan-cyclus als voltooid stijiproduct geen onverdeelde bewondering ? Niet omdat wij uitwendige „kunstregels" toepassen. Ook
gevoelen we geen teleurstelling in die zin, alsof Querido, na ons in „Zegepraal"
en andere verspreide uitingen de verwachting van een monumentaal werk over
groote stads-leven te hebben gegeven, nu „slechts" dit zou hebben bereikt. Het
onlustgevoel is spontaan. Wel leeft het niet altijd even sterk in ons en laat het
zich gewillig tot op groote hoogte tijdelijk wegredeneeren, vooral wanneer we
weer eens meegesleept worden door het élan, waarmede groote fragmenten zijn
geschreven, doch zoodra opnieuw eenige afstand van tijd of sfeer gen omen is, duikt
het onlustgevoel, eerst zoo meegaand en schuchter, weer op en overheerscht op
de duur alle andere indrukken.
Is er dan achteruitgang ten opzichte van Querido's vroeger romanwerk ? Of ligt
het aan een nieuwe vorm, tot uitdrukking komend in 't woordje „epos" ? Principieel
lijkt niets veranderd. Querido's oeuvre toont een doorloopende ontwikkeling van
het omgevings-element, waarbij de Jordaan volkomen aansluit. In het autobiografische „Kunstenaarsleven" worden reeds eenige figuren om de hoofdpersoon
heen met opvallende uitvoerigheid behandeld. In „Levensgang" vinden we, behalve
dat, beschrijvingen van personen en toestanden uit een bepaald vak. „Menschenwee"
breidt het milieu uit tot de horizon van een bepaalde landstreek met haar samenleving, terwijl de Jordaan een ontzaglijk meer gecompliceerde samenleving teekent
in dichtbevolkte groote-stadsbuurten, Waarom aanvaardden we nu „Levensgang"
en „Menschenwee" in hun on-eenvoudigheid en de „Jordaan" thans in die mate niet?
Het antwoord is niet onvindbaar. In „Levensgang" zijn de op de voorgrond
tredende figuren op gelukkige wijde om de hoofdpersoon heen gegroepeerd. Bovendien
verzoent ons de intensiteit, waarmede Hein Hols leeft, zelfs met de verst verwijderde beschrijvingen en uitweidingen. In „Menschenwee", met zijn verspreid
wonende bevolking, wordt het telkens stil ; de lezer is alleen geraakt onder de
wijde hemel en wandelt peinzend, de natuur bemediteerend, voort. Ook hebben
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de beschrijvingsgedeelten hun eigen ontwikkeling en begrenzing in de gang der
vier jaargetijden. — Wat was er na „Levensgang" en ,,Menschenwee" nu in de
„Jordaan" te verwachten ? Het komt ons voor, dat er maar drie goede mogelijkheden zijn te noemen.
Bij een ideale oplossing in de geest van „Levensgang" zou de geschiedenis van
Karel en Corry zich op zulk een wijze moeten ontwikkelen, dat wij vanzelf met de
vele nevenfiguren in de gewenschte mate van aanraking kwamen ; Jordaan, Nes
en Zeedijk zouden zich onvermijdelijk geheel aan ons moeten blootleggen. We
zouden ons dan de beschrijvingen niet van het geheel losgemaakt kunnen denken,
zonder dat daardoor het verhaal onbegrijpelijk werd.
Bij een opzet naar het voorbeeld van „Menschenwee" zouden de buurtbeschrijvingen in zichzelf, onafhankelijk van de geschiedenis, voortgang en begrenzing moeten hebben.
De mooiste en moeilijkste oplossing zou bereikt kunnen worden in een combinatie
van de beide genoemde beginselen, zoodat de verhaalgang onvermijdelijk breede
milieuschildering in zich sloot, doch zoo, dat beide elementen hun eigen ontwikkelingsgang konden aantoonen en nauwkeurig op elkander waren afgestemd..
In welke richting nu is de oplossing door Querido beproefd ? De zaak is niet geheel.
helder. Zoo op het oog lijkt het, alsof de , opzet het meest verwant is aan die van
„Levensgang", omdat de liefde tusschen Karel en Corry de eigenlijke doorloopende
geschiedenis vormt en de deelen bijeenhoudt. Maar er is geen diepzinnig onderzoek noodig, om vast te stellen, dat een vergelijking met „Levensgang" niet opgaat.
Dãir is de liefde tusschen Hein en Eva werkelijk het kloppende hart van 't boek;.
hier gelooven we niet aan de echtheid. Wat toch is het geval. De figuren Karel
en Corry zijn o.i. te „litterair" (we komen hierop straks terug) om bestand te zijn
tegen een projectie in 't groot — en samen tezeer elkanders pendanten, om de
schrijver, laat staan ons, blijvend te kunnen boeien. Maar toen Querido hen eenmaal
als zijn mannelijk en vrouwelijk ideaaltype Jordaner had ontworpen, moest hij
hen wel met elkander in contact laten komen, want het was niet aan te nemen,
dat twee zulke wezens van elkanders bestaan onkundig konden blijven ! Zoo kan
hij ertoe gekomen zijn, liefde tusschen hen te scheppen en die tot verhaalthema
van 't geheele werk te verheffen, waarschijnlijk meer uit vermeende litteraire plicht
dan overvloeiende vreugde aan 't onderwerp. In elk geval, de schrijver stelde de
oplossing uit tot het einde van de cyclus en deelde de gang der geschiedenis in
groote trekken in, hetgeen hem weliswaar het niet te versmaden voordeel bood,
dat hij zijn ongeduld niet langer behoefde te bedwingen en voorloopig vooruit
kon, doch tot gevolg had, dat een reeds karige hoeveelheid actie over vier romans
moest worden verdeeld.
Zoo is de schuwheid van Querido, om tusschen Karel en Corry werkelijk iets
te doen gebeuren, te verklaren. Wel vond de auteiir er dit op, dat hij hen, ook
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als er niets nieuws te vertellen is, toch doet optreden, b.v. als gids voor de lezer,
of om tafreeltjes samen te stellen en op gang te brengen, maar juist door de herhaalde toepassing van dit prod& komt het gebrek aan werkelijke handeling slechts
te helderder aan het licht. En wat de zaak nog slechter maakt : de schaarsche
momenten van spannende actie, b.v. Corry's val, worden doorgaans door de
schrijver, die moeilijk geheimen kan bewaren, in inleidende onderhoofdstukjes aangekondigd, dan liefst nog verteld als iets dat reeds gebeurd is, waardoor de spanning
bij voorbaat wordt doorgeknipt en soms nog in napleitende aanhangseltjes afdoend bedorven.
Ook tusschen de omgevende figuren gebeurt weinig. Hun zwaartepunt ligt elders,
zij het dan tegen de bedoeling van Querido in. De werkwijze van de auteur, welke
ondanks al zijn voorstudie en zijn veelvuldig overwerken van 't geschrevene immer
ietwat improviseerend is, brengt ook mede, dat hij eerst later in zijn Jordaan
belangrijke figuren ontdekt, terwij1 hij vroeger breeduit behandelde personen
geheel uit het oog verloren schijnt. De menschen blijven elkaar dan ook in onze
herinnering verdringen ; zij komen niet tot de rust van een totaalgroep. —
Spelen zich dan soms, naar de trant van „Menschenwee", de gebeurtenissen of
tegen de zelfstandig levende achtergrond van een orkestrale Jordaan-rnuziek in
proza ? We krijgen inderdaad de sensatie van iets dergelijks, wanneer we het magistrale
beginhoofdstuk van deel 66n lezen. Daarin wordt beschreven een aalmarkt, 's Zondags
heel in de vroegte. Wanneer aan 't slot van 't hoofdstuk de zon verrijst,
is het, alsof er, bij de laatste rnaten van een ouverture, een ontzaglijk scherm
omhooggaat : een grootsch spel is begonnen. In het geheele eerste deel trouwens
is de bedoeling van de auteur, de milieubeschrijvingen een eigen organisch verband
te geven, goed zichtbaar, zoodat een criticus als Carel Scharten althans de opzet
zonder voorbehoud kon prijzen. Ook „Van Nes en Zeedijk" vertoont in dit opzicht
met het eerste deel meer dan 66n punt van overeenkomst.
Maar nu komt deel drie : „Manus Peet".... Hoe hebben we 't nu ? Een persoon
als middelpunt ... . is het groote beschrijvingsmateriaal dan reeds verbruikt ?
Nu ja, kijk eens, redeneeren we, we hebben thans Jordaan, Nes en Zeedijk
in hoofdzaak gezien. De oorlog is gekomen; Querido heeft zich gewend tot het
Oosten. Wat wonder dat hij nu zijn Jordaan in de ruimte wil zetten : geestelijk
in het meditatieve brein van Manus Peet en geografisch door herinneringen aan
zwerftochten en avonturen van Jan Gouwenaar, misschien ook wel indirect door
de exotische inventaris van Leerlaps kelder. — Het zij zoo, doch wat volgt dan ?
Het vierde deel, getiteld „Mooie Karel", geheel beheerscht door de energieke
en virtuoze poging van de schrijver, een harmonisch slot te vinden voor de e enmaal begonnen reeks. Weliswaar leeft het milieu hier, waar het tot achtergrond is
bedwongen, zeker niet minder voor ons dan elders, maar de breede forti en tutti
uit de eerste deelen vernemen we niet meer. Hoeveel krachtiger ware de werking
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geweest, indien Querido niet in de eerste twee deelen zijn mooiste beschrijvingsmateriaal had verkwist ; indien de buurt, voorloopig op de achtergrond
gehouden, bij het voortschrijden van de verhaalgang in schoon verband
daarmede levend was opgestaan en zich voor onze verbaasde oogen had uitgefeest,
-geraasd, -geleefd
Zoo blijkt een oplossing in de trant van „Levensgang", indien al beproefd, dan
toch niet geslaagd ; en een in de geest van „Menschenwee" halverwege verloochend.
Maar, zult ge zeggen, had de schrijver dan geen keus buiten de twee, zeg drie
aangeduide mogelijkheden ? — We antwoorden : zeer zeker niet, zoolang hij prijs
erop stelde, althans een schijn van verhaalgang te bewaren. Een andere vraag is
natuurlijk, of de auteur bij een gewijzigde opzet niet tot meer economische
resultaten had kunnen komen.
We achten dit niet uitgesloten. Een scheiding der twee soorten van materiaal ware
denkbaar, ja niet onverwacht geweest. Er hadden twee werken kunnen ontstaan :
een roman, spelend in de Jordaan en een prozagedicht over (de ziel van) de
Jordaan. Querido behoefde bij dit laatste niet bang te zijn voor de schijnbare
inconsequentie, personen te laten optreden. Immers, ofschoon het buurtleven geen
hoofdpersonen kent dan even en als toevallig, het kan zich wel terdege manifesteeren
binnen de muren van een kamer of onder het denk-dak van een enkeling, om zich
straks weer uit te storten in het volksrumoer van een oploop, een vechtpartij,
een Alhambra-nacht, een Hartjesdag, prachtig-vrij van bepaalde personen en hun
lotgevallen, gevend de Jordaan als levende eenheid, als persoon schier.
Men denke hiervan wat men wil, zOthreel is ons nu wel gebleken, dat de schrijver
het grondprobleem, dat zijn cyclus als stijlgeheel medebracht, niet op afdoende wijze
heeft opgelost.

II.
Dit voorloopig oordeel zullen we telkens bevestigd vinden, als we, na de opzet
te hebben gekeurd, ons nu gaan bezighouden met de compositie van de cyclus.
Die taak van nadere uitwerking der eenmaal aanvaarde grondgedachte was geen
geringe. Eenerzijds bracht de opzet, deductief, zekere consequenties mede ; andererziids moest, inductief, een overvloed van materiaal, dat de schrijver erin wilde
verwerken, in het bestek worden gepast. Daarbij kwam, dat de schrijver natuurlijk
reeds lang van te voren een idee van zijn werk voor de geest had gezweefd en dat
zich reeds, voor hij een pen op het papier zette, verbindingen hadden gevormd, die
in de grond der zaak het al of niet slagen van de cyclus hadden bepaald. We
zouden dan ook zoo gemakkelijk niet tot de fout in de opzet kunnen doordringen,
indien de compositie geen open voegen, zwakke plekken en losse inzetten vertoonde.
't Eerste dat ons treft, is de onevenredige grootte van 't Hartjesdag-hoofdstuk in
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het eerste deel en 't evenwijdige Alhambra-hoofdstuk in deel twee. De beschrijving
van de Hartjesdag vraagt 113 bladzijden tegen een overig gemiddelde van 42 blz.
per hoofdstuk, een verhouding dus van 3 : 1 ; bij de Alhambranacht is de verhouding
92 tot 45 of 2 : 1. Tegenover deze grootsch opgezette hoofdstukken staan andere,
als b.v. 6 van 't tweede deel, die zoo vormeloos en rommelig zijn, dat we on-.
willekeurig denken aan een opruiming van restanten. Het is, of de bouwmeester
hier achter een loos geveltje een steegje met puin heeft volgestort.
Ook eenige episoden blijken los te zitten. Als Mooie Karel ons in deel een hfdst. 5
medeneemt naar de Wijde Gang, waar de schrijver zich bij ons voegt, om ons de
onsmakelijke anecdote van Gijsbeek en Mastwinkel te vertellen, blijkt onze Jordaanheld aan 't eind verdwenen. Het hoofdstuk is uit en het doel bereikt : de
Wijde Gang is beschreven en de anecdote gelanceerd. Mooie Karel, die in de cyclus
niet veel te doen heeft en dus wel eens op een boodschap uitkan, heeft ons erheen
geloodst en is op een wenk van zijn meester verdwenen. We voelen ons lichtelijk
„genomen" en dies „verstimmt". Het bezwaar tegen zulk een episode en tegen
die b.v. van Pannetje Paps afstraffing (deel twee hfdst. 6) is niet zoozeer, dat zij
de gang van het geheel vertragen (wat juist een prachtige epische trek kan zijn),
doch onderbreken.
Zoo krij gen we ook bij verschillende personen de sterke indruk, dat zij bij de compositie eenvoudig gegeven waren en erin moesten, b.v. Rooie Griet, de oude
Scheendert, Kilometerboekje.
Het vvordt ons duidelijk, dat op plaatsen als door ons genoemd het materiaal als
klonters in de pap onopgelost is gebleven. Anders gezegd : de lijnen analyse en
synthese kwamen niet aan elkander toe.
Op andere plaatsen, vooral bij Querido's veelvuldige retrospectieve beschouwingen,
ontkomen we niet aan de indruk, dat de schrijver jets goed te praten heeft. We bedoelen hiermede b.v. de „toen juist"-passages, waarop we aanstonds nog terugkomen.
De lijnen analyse en synthese waren aan elkaar voorbijgestreefd en moesten toch
worden verbonden. Hiermede hangt misschien samen de eigenaardigheid, dat vele
hoofdstukken beginnen met een stukje onder 't Romeinsche cijfer I, waarin de
auteur zich op gang schrijft, waarna dan eerst onder II de quintessence volgt.
Gezien de enorm zware opzet, zijn compositiefouten als de nu aangeduide begrijpelijk, ja beminnelijk. Toch openbaart zich reeds hierin het „zeker tekort" (Robbers),
het „gebrek aan.... fantasie" (Scharten), dat ons bij Querido's scheppingen herhaaldelijk de volle bevrediging onthoudt. En er is een gebrek, dat ook zijn andere
werken aankleeft, n.l. 't geniis aan dramatisch-psychologisch-plastisch evenwicht
der figuren. Ook in „de Jordaan" zijn de menschen uitwendig soms zeer goed geobserveerd, altijd royaal voorzien van flux de bouche, — psychologisch reeds
minder sterk, doch dramatisch (zuiver de handeling betreffend) 't zwakst. We gewaagden reeds van de barokke totaal-groepeering der personen ; bezien we nu de
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voornaamste figuren eens van naderbij. We beginnen dan niet met de pseudo-hoofdpersonen Karel en Corry, doch met hem, die in zekere zin in het centrum van
de cyclus staat, of liever zit, met de bultenaar-wijsgeer Manus Peet.
Manus Peet komt in het eerste deel niet voor. In „Van Nes en Zeedijk" duikt
hij op als „helper" van de obscure Joden Jet, maar in deel drie, naar hem genoemd, heeft hij haar reeds jaren overleefd. Dat Peet geen dramatische verwikkelingen brengt, weten we. De schrijver geeft zijn mooiste kaart reeds spoedig
na onze kennismaking met Bad-Aap uit handen Manus bevrijdt Aafje, het argelooze, in de val geloopen boerenmeisje en wordt door Lou de bokser neergeslagen.
Na deze gebeurtenis van overigens niet centrale beteekenis is 't met Peet als
actieve figuur vrijwel gedaan. Na hoofdstuk 5 komt de schrijver eerst weder in
11 tot hem terug bij 't onverwachte opdagen van Peets oude vriend Jan Gouwenaar.
Samen spelen Peet en Gouwenaar dan nog een bijkomstige rol bij het gevecht in
de „Gele Ballon."
Jan zoowel als Manus zijn op Corry Scheendert verliefd geraakt. Nu werkt de
liefde meestal verlammend op Querido's sujetten en brengt hen tot onmatig mijmeren
en praten over verleden en heden. Bij Peet is dit zoozeer het geval, dat uit wat een
fragment had kunnen blijven een geheel boek, of juister drie boeken ontstond(en),
deel drie van de cyclus : Peet ontvlucht de Jordaan, betrekt een kamertje aan de
Schinkel en mijmert bij 't kerkhof over leven en dood (hoofdst. 1), over liefde en
Corry Scheendert (2-4), geloof (5), maatschappij (8), groote geesten (9), revolutie
(10) en revolutionairen, waaronder natuurlijk Jezus gerekend wordt (12). Intusschen heeft Peet nog wel eenige conversatie, b.v. in 3 en 11 met Corry, die een
dame geworden is, in 2 met haar broertje Bromtol, in 7 met Gouwenaar en in
13-16 met Corry's vader Frans Leerlap. Tot het inzicht gekomen, dat hij een
„man zonder overtuiging" is (17), gaat hij in hoofdstuk 18 met een hart vol menschenliefde naar de Jordaan terug, als drager van een nieuw geloof (geen overtuiging ?) dat er „heroische strijders zullen opstaan voor het nieuwe menschengeslacht." Hiermede verdwijnt Peet (met Gouwenaar) uit de cyclus.
Dramatisch had Peet dus gevoegelijk tot 't tweede deel beperkt kunnen blijven
en ook psychologisch-plastisch leeft hij daar, vooral in 't prachtige hoofdstuk 4,
als nergens elders. Manus peinzend in bed, Peet Aafje bevrijdend, maar vooral
Manus het Nesleven bekiikend, zijn weer van die episoden, die Querido, wanneer
hij op gang is, zoo schitterend kan schrijven. In deel twee is Peet nog zichzelf ; het
oppervlakkige van zijn algemeene uitspraken stoort daar niet, omdat de nadruk
niet, als in het derde deel, valt op de inhoud van zijn overpeinzingen, maar op
Peets gezellig zich inknuffelen om nu aanstonds te gaan denken, op het decoratieve'
van Peets denkhouding.
De gedachte, via deze figuur daarna nog schier een geheel deel meditatie te geven,.
had jets geniaals, maar nog meer hachelijks. In de eerste plaats om het groote gevaar
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voor de stijl van de cyclus als geheel, maar ook niet minder met het oog op de
dramatisch-plastische waarde der figuur zelf, want welke verdichte persoon verdraagt zulk een eenzijdig-psychologische, sterke vergrooting ? Querido is dan ook
niet aan de gevolgen dezer gevaren ontkomen. Leeft Peet na hoofdstuk 4 van
deel twee ook in stukken als het bezoek van Bromtol, hierboven reeds aangestipt,
in voile kracht, tijdens de omvangrijke mijmer-episoden blijft zijn beeld niet
onaangetast. Teekenende bizonderheden, als Manus' rooken uit een ganzepoot en
't dichtknijpen van zijn linkeroog (het jeneverkelkje is afgeschaft), worden bij het
eindelooze speculeeren, wanneer het bladzijden aaneen heet, dat Manus meende,
Peet ervoer, Manus Peet wilde, Peet zag, Manus voelde, enz., tot doode
attributen.
En mogen we bij Peet niet aan Querido zelf denken, te minder omdat Manus
een pas beginnende en zijn schepper een gerijpte autodidact is, we kunnen het
niet helpen, dat op menige plaats de auteur ondanks de Peet-vermomming herkenbaar
is. De wijze van het Jaagpad heeft te veel geleend van Querido's woord-overvloed
en woord-exuberantie, van zijn ideeen en beeldspraak, van zijn belezenheid en
dichterlijke visie, om bij de zich opdringende vergelijking van zijn auteur gescheiden
te blijven. Dit wordt door Querido's nadrukkelijk verwijzen naar Peets gevoel
voor het oerrhythme der dingen (deel drie bldz. 247, een overigens prachtige passage) en diens studeeren als met een zesde zintuig (drie, hfdst. 3) niet ander& Maar
ook al was het Querido gelukt, ons van 't prille van Peets ontwikkeling te overtuigen, dan ware toch het bezwaar gebleven, dat een onbewuste wijze interessanter
is, dan een autodidact in de halfgaarheid van zijn beginperiode.
Op de zonderlinge plaats, die Gouwenaar in de cyclus inneemt, zinspeelden we
reeds. Tegen het eind van deel twee opgedoken, verricht hij daar niet veel meer
dan hulpdienst voor de schrijver bij het op gang brengen van de vechtpartij in
de „Gele Ballon." In hoofdstuk 1 van 't derde deel voeren Peet en Gouwenaar
een dialoog, verbijsterend van virtuositeit en leegte, bestaande uit wederzijdsche
woordontladingen bij absolute rust der figuren. Dan wordt geheel hoofdst. 7 aan
Gouwenaar gewijd. Hij zal aan Peet zijn geschiedenis vertellen, doch al dadelijk
neemt de schrijver deze taak over, wat op de lezer verwarrend werkt, omdat daardoor de plastiek is geschaad. We vernemen, waarom Jan Gouwenaar de zee verkoos
en zwalken van de Jordaan uit naar alle oorden der wereld ; met de schrijver
hooren we diens geliefd Jordaansch op plaatsen, waarvan hij bij zijn Oostersche
en antieke studien las. Ten slotte krijgen we Jans avonturen als dienstweigeraar.
Maar — dit is alles retrospectief ! Wanneer we vragen : wat nu verder ? dan is het
uit. Aan het slot van deel drie is het nog niet zeker, of Gouwenaar wel begrijpt,
dat ook Manus Corry bemint. Om 't even. Van geen van beiden hooren we verder
een woord.
De verspreide gegevens over Frans Leerlap en zijn gezin vormen, van onze herin-
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nering uit gezien, een afgerond verhaal van dramatische kracht, waarin vier hoof dmomenten zijn waar te nemen : 1. Frans de pantoffelheld met zijn schuchter ideaal
van een dieren-asyl ; 2. het drama met zijn dochter Corry ; 3. Frans, de gelukkige
ploeteraar in zijn populair zaakje en 4. het tragisch bericht uit deel vier, dat de
zaak geheel is verloopen. Vooral in 't uitvoerig en met liefde geteekend dieren-milieu
toont Querido zich het „vermoeiend métier" (Couperus) volop waardig.
Karel en Corry noemden we elk afzonderlijk te „litterair" en samen te zeer elkanders pendanten, om hun plaats in de cyclus te rechtvaardigen. Beiden zijn mooi,
blond, slank, trotsch, intelligent, muzikaal, brutaal, goede dansers en wat er verder
nog aan de lijst mocht ontbreken. Dat zij pendanten zijn, blijkt o.m. uit de wijze,
waarop de schrijver met hen opereert. Wandelt Corry in hoofdst. 2 van 't tweede
deel op het Singel, verlangend naar haar held, in 't volgend hoofdstuk zet de
auteur hem voor een deur en vertelt ons, hoe verliefd Karel op haar geworden is,
om hem vervolgens uit wandelen te zenden, verlangend naar Corry. Feesten we
met Karel de Hartjesdag door (hoofdst. 6 van 't eerste deel), Corry introduceert
ons in Alhambra, waar we een langgerekte nacht doorbrengen (hoofdstuk 5 van
deel twee). Komen we zoo met het JVesleven door Corry in contact, Karel is onze
gids op de Zeedijk en het pleit zeker niet voor de dramatische waarde deter figuren,
dat Querido ten slotte nog een Gouwenaar moet bedenken, om aan 't eind van deel
twee de bom (verkeerd, maar zoo bedoelt hij het ook) te doen barsten. Als in 't
slotdeel 't conflict Karel-Corry tot een eind moet worden gebracht, geschiedt dit
fangs de omweg van alweer een nieuwe figuur, ditmaal Frans Poort. Deze wordt
als een wig tusschen de trotsche gelieven ingedreven en nu vertoont zich het
schier automatisch pendantisme van het paar in de tegenstelling : Corry, reeds voor
Poorts optreden dame geworden, wordt mooier en mooier ; Karel, onder Poorts
invloed, een drinker, een schooier en hoe langer hoe viezer. Als ze elkaar tenslotte
t6ch krij gen (op een Kerstmis-met-sneeuw) zijn ze schier niet meer menschelijk :
Corry in haar nevelachtige schoonheid en Karel in zijn ontreddering en haveloosheid.
En eerbiediglijk bedwingen we zeer onlitteraire vragen, als : gaan ze nu trouwen ?
Zal Corry nu Karel „van den drank afhouden", wat Peet (derde deel, bldz. 557)
van plan was, doch niet heeft bereikt ? Komen er straks kindertjes, slank, blond,
brutaal enz., met klare oogen, driftig en meditatief ?
Natuurlijk moet ook Frans Poort van zijn prille jeugd of worden „opgehaald" ;
zijn levensgeschiedenis komt, onder de gang van het verhaal door, in groote tafreelen
tegenstrooms op ons toedrijven. Dat dit „donker-kolkend levensverhaal" (D. Coster)
als zoodanig groote kwaliteiten vertoont, wie kan 't ontkennen ? En dan mag meteen
wel bewondering worden uitgesproken voor een schrijver, die na drie dikke deelen
Jordaan, vijftien jaar na het begin van de arbeid, zich nog zoo uit de impasse
van een slotdeel heeft weten te redden.
Hiermede is natuurlijk niet gezegd, dat de principieele fout goed te maken was.
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Bij het grooter worden van het epos is het eerst kleine lidteeken tot een misvorming
uitgegroeid. We gevoelen Poorts rol in de Karel-Corry affaire niet als een noodzakelijkheid en de gaafheid dezer figuur wordt gedrukt, doordat hij eigenlijk als
sluitpost fungeert van de litteraire Karel-Corry begrooting. Het stereotype „toen
juist", dat hier en elders bij Querido's terugblikkende beschouwingen in zijn mond
bestorven ligt en waarbij hij de steek diChthaalt onder het oog van de lezer, geeft
de criticus het tornmesje in de hand. Poort laat zich gemakkelijk uit het Jordaanverband losmaken. Hier ziet men nu duidelijk, hoe in prozawerk van groote omvang
een zeker tekort aan technisch inzicht een gevaarlijke bedreiging kan worden.
Van het eerste deel zijn de eigenlijke hoofdpersonen Stijn en Neel Burk met hun
gezin. In hfdst. 1 maken we met Stijn kennis ; we vernemen al dadelijk, dat hij
een drinker is. Het derde hoofdstuk geeft ons, na het gebruikelijke aanloopje, in
„II" zijn levensgeschiedenis en de meesterlijke beschrijving van een roeitocht om
visch op de Zuiderzee. In hoofdst. 7 mishandelt Stijn in een dronken bui zijn
zwangere vrouw, waarover hij in 8 wroeging gevoelt. — Met Neel verkoopen we in
2 kruidenierswaren aan Jordaansche typen, denken we in 3 haar leven of (in het
_oogenblikje tusschen gewekt worden en opstaan) en hebben we in 5 last van de hitte.
In 7 komt dan de vreeselijke Zaterdagavond van de mishandeling, in 8 de tijd tegen
de bevalling en in 9 de geboorte, met als slot de zegepraal van het moeder-instinct
over dokterswijsheid. In de vervolgdeelen worden we hoogstens een enkele maal
aan het gezin Burk herinnerd.
Dit is dramatisch alles. Toch behooren Neel en vooral Stijn niet tot de minstgeslaagde figuren van de cyclus ; vooral Stijn is, na 15 jaren sinds onze eerste kennismaking met hem, nog steeds een belangwekkende creatie.
Noemden we hierboven het opnemen van een losse episode als de afstraffing
van Pannetje Pap compositorisch een font, dit kan niet gezegd worden van de
geschiedenis van dronken Thijs en zijn paard in het voorlaatste hoofdstuk van het
slotdeel, die prachtig op haar plaats staat, vlak voor de ontknooping. Bizonder valt
ook te loven de figuur van Alie, Karels nichtje, waaraan, afgezien van die feuilleton-manie, nu ook al het zwaar-op-de-handte en „epische" der meeste Queridofiguren ontbreekt. Aan citeeren valt niet te denken, maar haar „opkomen" (Dee/
vier, hoofdst. 2 II) zou daarbij niet gemist kunnen worden .
Zullen we nu nog spreken over Daantje, Paard-in-den-Schout, Lientje, Oue
Scheendert, Dien, Barend Jongeneel, Tante Antje, Thorbecke, Matje Scheefduim,
Oue Burk, Blinde Janus, de Bul, Hoomeyer, Gijs met de kanaries, Heintje Punt,
Kee Spek, Simbad de zeeman, Jaap delschrijnwerker, Joden Jet, Jo, Aafje het
boerenmeisje, de champagne-baron, de neger, Jan Hoorn, Rooie Dirk, Blonde
Leendert, Willie, Vader Tram, Zwarte Piet, Mie Minnende Hart, 't weeuwtje van
de Schinkel, Eenpoot, Jan Scheendert, Greet, Jaap Paardesprong, Harmen Huisinga,
Blauwrok, Daan Blikkie, Kuische Roosje, Ko Pijpelak, Duitsche Elsa en zooveel
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anderen ? Hun beschouwing zou ons geen nieuwe gezichtspunten opleveren. De
conclusie blijft, dat de compositie gedrukt wordt door de gewraakte fout in de opzet
en zich hoofdzakelijk kenmerkt door gebrek aan evenwicht in de totaalgroepeering
der figuren zoowel als in de uitwerking van elk afzonderlijk.
III.
Doch met dit alles hebben we de Jordaan als stijlproduct nog maar uitsluitend
op techniek onderzocht. En een oordeel over de techniek van een kunstwerk mag
het laatste woord niet zijn. Met opzet laten we een beschouwing over Querido's
taal-techniek achterwege, om vrij onze aandacht te kunnen wijden aan datgene, wat
in zeer bizondere zin nog tot de stiji van een artistieke schepping kan worden gerekend, n.l, de levenshouding van het werk. Is die in zichzelf een eenheid en kan
zij voor ons, ook wanneer ze als zoodanig onaanvaardbaar blijkt, toch van zekere
levenswaarde zijn ? Het zijn deze vragen, die we nog wenschen te beantwoorden,
hetgeen wederom aan de hand van Querido's voorafgaand oeuvre zal geschieden.
In „Levensgang" zegt Querido ergens van Hein Hols, dat hij, zonder 't zelf te
weten, zocht een zekere verbinding van realisme en idealisme. Deze uitspraak is
zonder twijfel ook typeerend voor de schrijver en doet ons in elk geval een terminologie aan de hand, waarmee we staan op de bodem van Querido's eigen werk.
Wat is nu Querido's realisme ?
In „Levensgang" was het voornamelijk een aanvaarden van het leven, ook in
de plebejische vorm, waarin de schrijver het als kind had leeren kennen. Het
was een ja-zeggen tegen zijn verleden en zijn milieu, ja tegen elke levensopenbaring,
tot de verdierlijking toe. Deze hooding was geen gevolg van geestesgemeenschap
met het lagere, noch ook van zocht tot pornografie, maar diende als achtergrond en
repodssoir voor het idealisme voornamelijk van de hoofdfiguur Hein Hols. Het
realisme van „Levensgang" was vermomd idealisme. 't Geheele boek wordt gedragen
door het als zoodanig prachtig en vurig geloof in het socialisme.
In „Menschenwee", met zijn wijdere cirkel, is 't niet een groep soci- of idealisten,
die uit een donkere achtergrond te voorschijn treedt. Tegenover de ellende van
't dagelijksch bestaan staat hier niet het socialistisch ideaal, maar de natuur. Wel
kennen we des schrijvers overtuiging en licht die ook hier tot ons door, uit een even
wild worden der gedachten van de strooper, uit verschillende tendenzieuse beschrijvingen enz., maar 't is hier niet de arbeider, tredend in de wijngaard van 't
socialisme, doch 't zijn de velden, wit voor de revolutionaire oogst. Zoo is „Levensgang" een tendensroman in positieve, „Menschenwee " in negatieve vorm. Toch is de
strekking nergens afwezig, vooral niet, omdat Menschenwee volgde op Levensgang
en ook, omdat aan 't begin der eeuw 't socialisme op 't land nog maar weinig aanhangers telde.
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Naderen we nu tot „De Jordaan", dan treft ons, dat we, gerekend met wat
voor de oorlog verscheen, met geen enkele socialist kennismaken. 't Is of de Jordaners nog minder rijp zijn voor het socialisme, dan de veldarbeiders uit de bollenstreek. In de eerste twee deelen is geen sprake van tendens. Querido's realisme
blijkt van werking veranderd. Het schijnt nu slechts to dienen als zwijgend-welsprekend pleidooi voor de krachten, die on- of nauwbewust leven in de onderste
lagen van de m.aatschappij. Negatief zien we wel, gelet op de onsympathiek gehouden schaarsche figuren van Christenen in de cyclus, dat de schrijver van 't
Christendom geen regeneratie van 't yolk verwacht, maar positief worden we over
zijn meening dienaangaande niet ingelicht.
Ware deel drie nimmer in de cyclus geschoven, dan zou zeker de levenshouding
van de Jordaan in zichzelf weder een eenheid vormen. We zouden eenvoudig,
naast de reeds aangegeven ontwikkeling van 't milieu-element, kunnen opmerken
een emancipatie van Querido's „realisme" ten opzichte van zijn „idealisme." Het
leven legt zich steeds breeder in zijn werken open en de enkele mensch met zijn
meeningen en idealen gaat meer en meer op in 't geheel van streek, buurt en
Masse. Zoo krijgen we een epische hymne op 't instinctieve leven der massa.
En hoe dan met de „heroische grootte" der figuren (Scharten), vraagt ge ?
Heroiek is toch strijdende ethiek?
zeker, maar die is toch binnen dit kader zeer wel mogelijk, juist meer mogelijk,
naarmate de personen werkelijk binnen het kader der onbewuste buurt-ethiek
blijven, als Stijn en Neel b.v. — Karel en Corry, die heroisch bedoeld zijn, maken
die indruk veel minder. De schrijver heeft hun een wijdere horizon willen geven,
maar juist dit uittillen boven 't Jordaan-milieu heeft hun schade gedaan. ze krijgen
een luchtje van litteraire voorbeelden, opvattingen, stroomingen, enz. en boeten
daardoor in aan echte menschelijkheid ; hun trekken vervagen, ze worden complexen, waarmede de schrijver opereert. Karel en Corry, maar ook de zoo prachtige
Manus Peet van deel twee, zijn reeds aanwijzingen van een gebrek, dat in deel
drie geheel duidelijk aan de dag treedt.
Want de oorlog heeft de vrij zuiver loopende lijnen afgebroken. Querido, door
leeftijd en partij-constellatie toch niet meer de prachtig geloovige socialist uit zijn
twintiger jaren, is nu een „naaktgestolen idealist". Hij richt zijn blik naar het
Oosten, bestudeert oude talen, geschiedenis, mystiek. Met de „uitgebouwde" Manus
Peet uit 't derde deel komt de tendens in de Jordaan. Maar hoe geheel anders dan
in „Levensgang"! Hein Hols is jong en vurig ; Peet van middelbare leeftijd, critisch
en cynisch. Hols is een broekje — Peet „heeft al zooveel gezien van 't leven", enz.
Hols is overtuigd, hij gelooft, hij is gelukkig, zelfs in zijn beantwoorde liefde
(psychologisch prachtig juist) ; Peet is een zoeker en niet gelukkig, ook niet in de
liefde. zelfs aan 't eind is Peet nog een „man zonder overtuiging" : als er ergens
nog iets van komen moet, zal 't door menschen moeten komen, -- voorwaar een
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poover resultaat. — Eva Bresser is gestorven; — alle energie van Hols komt vrij
voor zijn ideaal. Corry Scheendert blijft leven en hervindt; Karel — blijvende
verscheurdheid voor Peet. Als Hols alleen door zijn intens leven de gebreken van
Levensgang overschijnt en het boek redt, met Peet is dit, bij minder kracht en
uitvoeriger entourage, uitgesloten. Zeker, ook in „Levensgang" wordt veel brochurewijsheid verkocht, maar die is daar op haar plaats, in elk geval, we nemen haar
voor lief. Wanneer echter in „de Jordaan" 't zwaartepunt wordt verlegd naar de
inhoud van Peets prakkezaties, stelt die ons teleur. Het is alles zoo druk, verward
en oppervlakkig. Goed beschouwd, is, wat Peet aan de Schinkel doet, nog steeds
geen denken, maar meer visionair-plastisch reageeren op bepaalde prikkels. Peet
vat een gedachte en gaat heftig daarop door, keert haar dan om en draaft door op
de tegenstelling. Zoo gaat hij voort, wankelend tusschen opgeworpen contrasten en
paradoxen, tot hij, in een doolhof van plastische reacties geraakt, geen uitweg meer
weet, duizelt — en ontwaakt tot de kleine genietingen van 't dagelijksch leven.
Peets theologisch gepeins is meer een luministisch fantaseeren over kloostermilieux,
dan een treden in de zaken zelf. Het schijnsel van Peets lamp valt met een Querido'sch
accentje over Thomas a Kempis' gulden boekske, en niet er in. En was de bedoeling, niet meer dan een suggestie te geven, waarom dan die uitvoerigheid en die
zelfs systematische indeeling van denk-onderwerpen ? Neen, Peet zal geen populaire
figuur worden ; zijn zegswijzen zullen niet als gevleugelde woorden rondgaan in
de taal. En uit de omstandigheid, dat Peet uitwendig beter geobserveerd is dan Hols,
leiden we af, dat deze laatste van binnen naar buiten is gecreeerd — Peet daarentegen
van buiten naar binnen. Aan Peet is een grootere inhoud gegeven dan bij hem
paste en de figuur is ervan gebarsten.
Zoo heeft 't derde deel de eenheid van levenshouding in „de Jordaan" verbroken.
Ook dit is in zeer bizondere zin een fout tegen de still van de cyclus. Eerst nu is
het onlustgevoel, waarvan we uitgingen, geheel opgehelderd en gebillijkt ; we zijn
eraan herinnerd, dat we met qualificaties als „monumentaal" en titels als „grootmeester" zuinig moeten zijn.
Uit het voorgaande blijkt, dat we op Querido's Jordaan niet aanstonds het zware
geschut van onze tegenovergestelde levenshouding behoeven te richten. Tot op
zekere hoogte veroordeelt de cyclus zichzelf. Maar nu we meenen dit aannemelijk
te hebben gemaakt, willen we tot slot duidelijk uitspreken, waarom „De Jordaan"
toch geen boek voor ons kan zijn.
Querido's realisme is ons gelijktijdig te wijd en te eng. Het ziet te veel en het
ziet te weinig. Het biedt in ethisch opzicht perspectief noch schaduw, omdat geen
openbaringslicht erin valt. Maar daardoor ziet het juist te weinig en sluit het 't essentieele buiten. Voor de werkelijkheid der schepping, zooals die door de zonde geworden
is, zet Querido oogen en ooren zoo wijd mogelijk open — voor die der herschepping,
met haar belofte van eeuwigheid, is hij blind.

BOEKBESPREKING.
Hoog Spel, door Roland Dorgeles. Vrij vertaald door Ellen Forest, Amsterdam,
P. N. van Kampen & Zn.
Een dagenlange reis met het drijvende Palace Hotel, van Marseille naar Indo-China. Buitengewoon juist is het dagelijksche leven beschreven. De verschillende passagiers met al hun kleine
zwakheden en bespottelijkheden, waarmede de dagen vergaan, zijn met ongewone knapheid gekarakteriseerd. Men leef t in de verschillende hoedanigheden en eigenschappen van deze kleine
wereld even zeker alsof men de lange reis zelf meemaakt. En de cynische beschouwingen van
den scheeps arts ondergaat men even vast, als bij een kennismaking met zulk een zelf-kantig
creatuur. De onderlinge, kleine intrigues zijn even belangrijk als het eigenlijke drama, dat zich
afspeelt en 't boek niet beter maakt.
De bewerking is heel goed. De taal meermalen zeer ver boven 't genre van vertaald werk.
v. D.

Cocktail, een mengeling van velerlei, door Hans Martin. W. L. en J. Brusse's
Uitgevers Mij., Rotterdam 1927,
Men kan met cocktail prettige uren hebben. Cocktail is ongetwijfeld goed voor de gezondheid. Wij hebben tenminste daarmede een heerlijk lachende avond gehad. Ik had n.l.
twee vrienden bij me, op een keer dat „cocktail" op tafel lag. Ik zal een en ander duidelijker
maken. De eene vriend declameert buitengewoon goed, de andere lacht eveneens buitengewoon
goed, vooral met zijn mond. Welnu de rest is gemakkelijk verklaarbaar. De eerste van deze twee
las uit cocktail, de tweede lachte, maar hij niet alleen, hij alleen buitengewoon.
* *
*
Ik heb al heel veel vrienden dit boekje warm aanbevolen.
v. D.

Het Huis met de Rozenhaag, door Jeanne Oterdahl uit het Zweedsch vertaald
door N. Basenau-Goemans. Uitgegeven door J. M. Meulenhoff to Amsterdam
MCMXXVII.
Dit boekje is een sprookje. Wanneer 't werkelijk uit is weet ik niet. Ik heb gelezen en doorgeniijmerd en 't eind is er nog niet. En toch is het alles een droevige, vreeselijke werkelijkheid.
Een paar kinderen, een dronken vader, een vuil en onbewoonbaar tehuis dat is alles.... maar
dan komt dat andere „Rozenhage" de droom, de werkelijkheid . . . . Iets heel wonderlijks waar
de tante van vertelde tot zij stierf en deze kleinen alleen liet. Wat geld, het was weinig en het
sprookje van „Rozenhage", dat was heel veel, — wat tante hun naliet.
Het kleine meisje wordt heldin, en met het zusje zoekt zij naar het paradijs.
Van dit zoeken en vinden vertelt dit boekje, zoo spannend, maar poetisch, zoo idealistisch,
waar met wonder-fijne realiteit, als zelden aangetroffen zal worden.
v. D.

janna. Een liefdeleven door J. P. Zoomers-Vermeer.
Het Molenhuis, door J. P. Zoomers-Vermeer.
Uitgaven van v. Holkema & Warendorf U. M., Amsterdam.
„Wanneer in de werken van Zoomers-Vermeer het pikante, of nog meermalen het obscene
niet voortdurend op den dorpel stond, dan zouden deze boeken geen lezers vinden" ; zoo
ongeveer heeft Herman de Man kort geleden zich uitgelaten over deze boeken. En er zit in deze
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uitspraak veel waarheid. In elk geval wil ik het begin van zijn woorden wel overnemen, vooral
wat het eerste werk betreft.
In „Janna", een liefdeleven, staat het obscene niet voortdurend op den drempel, maar is vrijmoedig naar binnen gestapt. Het parfum van de achterbuurten ruikt men. Janna, het boerenkind, verslingert zich in het groote leven, moedwillig lichaam en ziel wegwerpend in de
tuchteloosheid van de zwoele nachten. De walm van drank en viezigheid slaat van de bladzijden.
Niets, wat zulk een geschrijf wettigt.
De teekenaar van den omslag heeft dit „liefdeleven" wel begrepen : een duivel in vlammen
dansend op een hart.
„Het Molenhuis" is een boerderij, waarin van geslacht tot geslacht harde, gesloten boeren
wonen, meestal bezocht door een erfelijk lichaamsgebrek. De laatste nog levende van dit boerengeslacht is doofstom, en van een ijzerhard karakter, vol onverzoenlijke wrok tegen alles wat
lichter en vrijer leven kan en durft. Hij is, door zijn moeder op haar sterbed, uitgehuwelijkt aan
het schuwe en slovende dienstmeisje van de hoeve, omdat de kans op een ander huwelijk zoowel
door zijn mismaaktheid als door zijn karakter uitgesloten is. Uit dit huwelijk komen : een zoon,
evenbeeld van den vader en ook mismaakt, en daarna twee dochters, in wie de weggedrongen
en nooit ontbloeide levenslust van de moeder verwonderlijkerwijze tot uiting kornt : twee mooie,
levensblijde en vroolijke jonge meisjes. De barsche vader en zoon voelen dit bloeiende tweetal
als een vijandig element in hun omgeving, en trekken zich er instinctief en onbewust van terug.
Daartusschen staat de moeder, de gewezen dienstmeid, het vroegere weesmeisje : een nauwelijks
aangeziene slavin van de beide mannen, een geduldige en heimelijk lieve moeder voor de beide
meisjes.
Totdat een crisis dezer onbewuste tegenstelling zich met hevigheid openbaart. Het oudste
meisje vat een schuchtere liefde op voor een jongen man, zoon van den veldwachter van het
dorp. Daar iedere om,gang, iedere vrijheid van beweging aan de meisjes door den vader verboden
is, weet de minnaar hen over te halen, 's avonds uit te breken en met hem een avondwandeling
op de kermis te maken. Maar het toeval wil, dat de veldwachter, niets wetende van de idylle
van zijn eigen zoon, hen dienzelfden avond met een laddertje hun kamertje ziet binnenklimmen.
Het ergste vermoedend, meent hij zijn zedelijken plicht te vervullen, door de ouders van dit
feit op de hoogte te stellen. Als de moeder de meisjes wil verdedigen, valt de vader haar woest
aan. Vallend weet zij nog juist de binnentredende meisjes toe te roepen te vluchten. De meisjes
vluchten het bosch in, en worden daar gevonden door een vriend. Zij wagen het niet meer
terug te gaan naar huis. Ook de moeder besluit ten slotte te vluchten. Op een avond, als de meisjes
en hun vriend in de laan wachten, heeft deze vlucht uit „Het Molenhuis" plaats. De meisjes
begrijpen het niet, zij zien haar in den maneschijn aankomen met zware pakken. Ten slotte
vluchten ze samen als opgejaagde, schuwe dieren in den nacht het bosch in, het gevreesde
Molenhuis achter zich latend, het Molenhuis, „waarop een vloek lag".
Ook pier geldt weer, wat Herman de Man heeft gezegd. Zelfs in dit werk staat het obscene
op den drempel, hoewel minder brutaal dan in „Janna". Ook dit boek is niet oorbaar.
Maar ook wat het verdere van den inhoud dezer boeken betreft, zijn ze zonder litteraire
waarde.
De personen zijn Of aangekleede karakters, of ze zijn vaag en onwezenlijk geschetst. Geen
natuurlijkheid, maar caricaturen van menschen „van den buiten".
Over de onm,ogelijke gebeurtenissen wil ik nu niet uitweiden, maar zoo is het toch niet op
't platteland, als Zoomers-Vermeer 't aangeeft in „Het Molenhuis". Ik vind daarom deze twee
boeken ver beneden die werken, waarin het achterbuurtleven van groote steden wordt beschreven,
v. D.
zoowel literair als psychologisch.
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23/2 '14 Av. ; Vad. 25/4 '14 Av. ; O.E. Dec. '14 ; Holl. Expr. 1914 p. 334-37 J. J. Fock en B. Canter.
18. Over : „De Jordaan" II.
Nwe Ct. 13/12'14 en 2/11 '22 ; De Kunst 12/12 '14 ; Utr. Dgbl. 24/12 '14 ; Het Volk 24/12'14;
N.R.Ct. 4/12 '14 Ocht. ; Alg. Hbl. 13/1 '25 Av. ; D.G.W. Jan/Febr. '15 ; Nederlander 8/2 '15 ;
Gids Mrt. '15 ; Morks Mrt. '15 ; Vad. 6/3'15 ; Amst. Wbl. 9/5 '15 en 9/1 '16 ; E. G. M.
Juni '15 ; Gr. Ned. 1915 II 310 F. Coenen : „Oude en nieuwe Romantiek" O.E. Oct. '15 ;
Beiaard Mrt. '15 ; M. H. v. Campen „Over Literatuur" W.B. 1918 p. 69.
19. Over : „Letterkundig Leven" I.
St. d. T. Juni '16 (Molenaar) ; N.R.Ct. 30/3' 16 Av. ; Alg. Hbl. 30/3'16 Av. ; Ned. Oct. '16 ;
D.G.W. 1918 p. 165 ; C. Scharten De Kron. d. 'Ned. Lett. (1916) p. 95.
20. Over : „Letterkundig Leven" II.
N.R.Ct. 10/9'17 ; Alg. Hbl. 22/2'17 ; D.G.W. Nov. '18 ; Deutsche Wochenz. f.d. Niederl.
29/4'22.
21. Over : „Letterkundig Leven" III.
Centrum 4/8'23 ; N.R.Ct. L.B. 25/8'23 ; Amst. Wbl. 3/11'23 ; St. d. T. Nov. '24.
22. Over : „Aron Laguna."
St. d. T. Apr. '17 ; De Vrijdagavond 28/11'24 ; Het Tooneel Apr. '17 ; Het Getij Juli '17
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E. d'Oliveira. Over de opvoering van „Aron Laguna" zie men : N. v/d D. 1/3'17 ; N.R.Ct. 1/3'17
Av.; Alg. Hbl. 1/3 '17 Ocht.; Amst. Wbl. 17/3'17 ; Gids 1917 II 177-79.
23. Over : „Van Verbeelding en Werkelijkheid."
D.G.W. Oct. '18 ; Alg. Hbl. 22/10'19 Av. ; N. v/d D. 20/10'19 Av. ; Amst. Wbl. 29/11'19 ;
12/10'18 ; St. d. T. Dec. '19 ; M. H. v. Campen in „Over Literatuur" II (Sijthoff) p. 129.
22. Over : „De Oude Waereld" I „Koningen."
Wereldkron. 26/7'19 ; Dameskron. 5/4'19 ; Het Jonge Leven Mei/Juni/Juli/Aug. '19 en
Febr. '20 ; Het Volk 1 /3'19 ; Dietsche War. en Bell. Mei '20 ; Dordr.Ct. 9 /12'20 ; Het Getij
15/2'20 ; Nwe Ct. 9/2 '19 ; H.P. 4/1'19 ; Amst. Wbl. 26/12'19 ; Avondp. 16/3'19 en 26/4'19 ;
N. v. d. D. 2/10'19 ; Merc. de Fr. 16/12'19 ; The Atheneum Aug. '19 ; D.G.W. 15/8'19 ; Joodsche
Wachter 8/10'19 ; Herv. 1/2 '19 ; Tel. 13/6, 27/6, 12/7'20; Tijdsp. 15/7 en Aug. '20; J. Eeckhout
in : Litt. Profielen I 1925 p. 50 ; Gids 1921 II 311; C. Scharten Kron. d. Ned. Lett. III (1923)
p. 141 ; J. Petri „Een weidsche fantasie" St. d. T. '21 p. 402.
25. Over : „De Oude Waereld" II „Zonsopgang."
Het Leven 8/2'21 ; Tel. 25/6 '21 en 2/11 '21 ; Nwe Ct. 21/11 '20 en 3/12 '20 ; Het Volk 31/12'20;
Amst. Wbl. 15/1'21 ; Dordr. Ct, 9/12'20 ; H.P. 4/1'19 en 20/11'20 ; Eindh. Dgbl. 8/2'21; Hofst.
6/11'20 ; Bred.Ct. 8/11'20 ; O.E. Jan. '21; Avondp. 24/12'20 Ocht. ; Herv. 27/11'20 ; Gids 1921
II 311 ; Tijdsp. 1921 p. 250-58 K. Vos ; Comm. Gids '21, 257-76. J. A. N. Knuttel. „De
kleeren van den koning."
26. Over : De Oude Waereld" III „Morgenland."
Nwe Ct. 8/1'20 ; Utr. Dgbl. 29/1 en 30/4'22 ; Bred.Ct. 4/1'22 ; H.P. 4/2'22 ; Herv. 4/2'22;
Tel. 11/11 '22 Av. en 12/11 '22 Ocht. ; Avondp. 1/1'22 Zndbl.; N.R.Ct. L. B.
19, 21, 23, 24 = 4/2, 18/2, 4/3, 11/3'22 ; V.O.T. XX p. 121. C. R. de Klerk.
27. Over : „Van Verleden en Heden".
Wereldkron. 3/7'20 ; Avondp. 7/9'19 ; DGW. 15/10'19 ; Amst. Wbl. 29/11'19 ; Gids 1920
I 184 ; St. d. T. Dec.'19.
28. Over : „De Jeugd van Beethoven".
Nederlander 13/11'19 ; St. d. T. Dec. '19 ; Wereldkron. 20/12 '19 ; Amst. Wbl. 26/12'19 ;
Tijdsp. 1/12 '19.
29. Over : „Amsterdam."
N.R.Ct. 28/1 '22 en 19/11 '21 (L.B. Nrs. 18 en 8).
30. Over : „De Jordaan" III „Manus Peet."
N.R.Ct. 30/9'22 L.B. ; D.G.W. Oct. '22 ; Holl. Revue Nov. '22 ; Nederlander 18 en 25/11'22;
Alg. Hbl. 4/11 '22; Amst. Wbl. 2/12'22 Av ; Getij Febr. '23 ; N. v. d. D. 5/3'23 ; O.E. Oct. 23;
Roeping Mrt. '23 ; Nwe Winsch. Ct. 10/10'22 ; De Courant 14/11'22 ; Deventer Dgbl. 9/11 '22;
Nwe Ct. 2/11'22 ; Avondp. 28/10'22 i Haarl. Dgbl. 31/10'22 ; Centrum 5/5 '23 ; Het Volk 11
en 21/11'22 ; Utr. Dgbl. 10/10'22 ; Dameskron. 21/10 '22 ; Het Leven 13 en 27/11'22 ; De Kunst
20 en 27/1'23 ; E.G.M. Apr. '26 ; Soc. G. '25 p. 1013-26 A. M. de Jong.
31. Over : „Muziek."
Bibl. g. Dec. '24 ; Utr. Dgbl. 7/9'25 ; Opgang (Wbl.) 20/9'24 ; N.R.Ct. 30/10'24 ; Tel. 1/11'24.
32. Over : „Over Literatuur" (1924).
Amst. Wbl. 10/1'25 ; Utr. Dgbl. 15/3'25 ; N.R.Ct. L.B. Nr. 160.
33. Over : ,,De Jordaan" IV „Mooie Karel."
E.G.M. Apr.'26 ; De Tijd 8/5 '26 ; Amst. Dameskron. 6/3 '26 ; Soc. G. Dec. '25 ; St. d. T.
Febr. '26 ; N.R.Ct. L.B. 203 en 204 ; Voorwaarts 11/12'25 ; Nwsbl, v/h N. Bijbl. 4 en 18/12'25;
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Dordr. Ct. 1 /2'26 ; Bred.Ct. 21/11'25 ; (Over de lezing Manus Peet zie Rott. Nwsbl. 19/11'25 ;
Nwe Ct. 8/11'25 ; Utr. Dgbl. 8 en 11/11'25 ;) Het Volk 24/10'25 ; Het Leven 31/5'24 ; Tribune
17, 18, 19/11 '24 ; Europe 15 Juli '23 ; Amst. Wbl. 12/12'25 Prinsen ; Opgang 12/12'25 ;
Tel. 28/11'25 ; Zutfensche Ct. 30/11'25 ; Goudsche Ct. 28/11'25 ; Leeuw. Ct. 27/11'25 ; Prov.
Ov. & Zw. Ct. 6/2'26.
34. Over : ,,Misleide Majesteit."
Amst. Wbl. 5/2'27 ; Msb. 22/1'27 Av. ; N.R.Ct. L.B. 2/4'27 en 18/12'26 L.B.
35. Over : „Simson, de godgewijde."
Amst. Wbl. 14/1'28 ; Tel. 10/12'27 Av.
Aanteekeningen.
1.
2.

3.
4.

Het is uiterst moeilijk van de oudste werken van Q. recensies te vinden.
Vrij overbodig was het om de tijdschriftartikelen op te sommen want de auteur heeft later bijna
alles gebundeld. Bovendien zou er hier geen plaats voor zijn.
Aan het Alg. Hbl. werkte Querido van Maart 1905 tot 1925. De tijdschriften waaraan hij
medewerkte zijn o.a. De Gids; Gr. Ned. ; Wbl. v. Stad en Land ; Amst. Dameskron.; Het
Leven; De Ploeg ; Nu.
Een portret van Q. vindt men in de Holl. Revue Jrg. 1911 tegenover p. 681.
De secr, van den auteur was zoo vriendelijk haar medewerking te verleenen, waarvoor
haar op deze plaats een woord van dank toekomt.
P. H. MULLER.
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BOND VAN CHR. LETTERKUNDIGE KRINGEN.
Van Zaterdag 26 Mei tot 29 Mei zijn een aantal
leden van den Bond van Chr. Letterkundige Kringen
te Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Leiden, Zaandam, Alfen enz. in conferentie vereenigd geweest
op het kasteel Hardenbroek. Onder de ruim zestig
deelnemers heerschte ook thans weer de opgewekte
stemming, waardoor deze conferenties zich totnogtoe steeds hebben gekenmerkt en die ditmaal
zoo mogelijk nog werd verhoogd onder den invloed
van het schitterende weer en de prachtige ligging
van het conferentieoord, dat met zijn heerlijk park
en zijn groote ouderwetsche zalen voor een bijeenkomst als deze zich bij uitstek leent.
Na de thee opende de voorzitter, de heer E. G. van
Teylingen de conferentie met een korte toespraak,
waarbij hij tevens de gasten, mevr. Kuyper—Van
Oordt, Rotterdam, de heer en mevr. Sevensma—Themmen, Groningen en den heer A. J. van Dijk, Amsterdam hartelijk welkom heette. Het eerste gedeelte
van den avond was men in de groote achterzaal bijeen,
waar mevr. Kuyper—Van Oordt voorlas „De droom
van Nausikaa", een door haar geschreven perifrase
van een gedeelte uit het zesde boek der Odyssee.
De lezing van dit fijngestyleerde werk werd met
de grootste aandacht aangehoord. Zondagmorgen
half elf werd een godsdienstoefening gehouden,
waarin de heer Van Teylingen voorging en naar
aanleiding van een gedeelte uit Handelingen 2 over
de beteekenis van de uitstorting des Geestes op
het Pinksterfeest voor de Kerk en voor den individueelen geloovige. Des middags vereenigden een
groot aantal deelnemers zich in het park, waar onder
een der oude beuken een gezellige kring werd gevormd.
De heer M. Bakker, Amsterdam, boeide en amuseerde bier beurteljngs zijn auditorium met zijn voordrachtskunst. In de avondbijeenkomst sprak de heer
Fokkema (Alfen) over het werk van Herman de Man.
Spr, meende, dat voor deze figuur over het algemeen
minder belangstelling bestaat, dan zijn werk verdient.
Herman de Man is de dichter van het Zuid-Hollandsche
polderlandschap en van den Zuid-Hollandschen
boer. Hij mag volgens spr, weer een van de eerster
worden genoemd, die het leven en de eigenaardigheid
van den Hollandschen boer in de Nederlandsche
letteren tot hun recht heeft laten komen.
Wat er tot heden aan soortgelijk werk bestond
was onzuiver, men kende den boer niet werkelijk
en bezag hem met de oogen van den stedeling. De

Man bewondert vooral in den boer de vastheid van
zijn karakter, de taaiheid van zijn wil en de liefde
tot de traditie van vele generaties. Dat geeft aan
het boerenleven, aan zijn gezinsverhoudingen, zijn
moraal en zijn levensbeschouwing een hechtheid en
innerlijke kracht, die men vergeefs elders zoekt.
Spr, wijst dan op de nieuwe elementen, welke Herman
de Man in de Nederlandsche literatuur heeft gebracht
en illustreert dit gedeelte van zijn voordracht door
het voorlezen van fragmenten uit „Het wassende
water", „Rijshout en Rozen" en andere werken
van Herman de Man. Een vrij langdurige en geanimeerde bespreking volgde. Daarna vertolkte de
heer Hees (Delft) aan de piano eenige composities
van Bach, Beethoven, Rachmaninof en Chopin.
Maandagmorgen tien uur kreeg de heer H. van der
Leek (Amsterdam) het woord. Hij behandelde het
Expressionisme aan de hand van enkele Duitsche
expressionistische lyrici en prozaIsten. Spr. gaf
allereerst een historisch overzicht, waarin hij tevens
de verhouding van impressionisme en expressionisme
uiteenzette. Hij ging daarop na, in welke stylistische
eigenaardigheden het expressionistische levensbesef
zich uitdrukt, en onderscheidde een analytische en
een synthetische stijltendenz, die niettemin beiden
alleen dienen, om de eene groote idee, die het expressionisme beheerscht, de idee van het absolute
in de literatuur te belichamen. Tenslotte gaf spr.
in groote trekken een schets van het expr, wereldbeeld, voornamelijk aan de hand van het werk van
Max Brod, Jacob Wassermann en Gustav Meyrink.
Een interessante bespreking bewees, dat dit onderwerp de belangstelling van vele aanwezigen had weten
te wekken.
Het prachtige warme zomerweer maakte het
mogeiijk, deze laatste lezing buiten in het park te
houden.
Des middags onder de thee, las de heer De Bruin
(Rotterdam) een novelle van den heer Rijnsdorp
(Rotterdam), een der bondsleden, die verhinderd
was aanwezig te zijn.
De laatste avond van de conferentie was geheel
gewijd aan declamatie, muziek en het voorlezen
van eigen werk.
Mevrouw G. Sevensma en Mej. Diet Kramer
lazen een schets, de Heer Bakker declameerde een
gedicht van Willem de Merode, M. van Leeuwen
enkele verzen van buitenlandsche dichters, Jan de
Groot eigen gedichten.
De Heer de Die sloot op de gebruikelijke

PINKSTEREN
DOOR

WILLEM DE MERODE.

I
Ze wisten niet, dat God kan bloeien
Uit mannen zoo verweerd en grauw,
En dat zijn Geest een vale vrouw
Gelijk een versche roos doet gloeien ;
Dat stemmen, heesch van weer en wind
En schettrend op de vingers gillen,
ZOO teer de harten kunnen stillen
En koestren als een moeder 't kind.
Dan, in een mengelmoes van dwaze
Vermoedens, slingerde een de fraze :
„Ze baaz'len wiji ze dronken zijn".
Maar Petrus sprak, en met vervaren
Gevoelden velen dat zij waren
Zelf vol van dezen heilgen wij n.
II
Wij smeeken : met Uw Geestes gloed
Verteer ons als een offerande.
0, dit is onze diepe schande :
Dat wij zoo koud zijn van gemoed.
Als een versiersel op ons hoofd
Willen we uw stille vlam wel dulden,
0 God, vergeef ons onze schulden,
Dit : dat ons hart is uitgedoofd.
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Neem weg, het vooze pronkend woord,
Dat U niet kent, ons niet behoort,
Geleend geluk, geborgde schande,
En hoor de oprechte rauwe kreet,
Die scheuren in Uw hemel reet :
Verteer ons als een offerande.
III
Wij denken niet meer om een lied,
En kunnen nauw'lijks kracht verzaam'len
Om wat te momp'len of te staam'len
Wij hadden, Heer, te veel verdriet.
Wij zijn als het verregend riet,
Het kan wel knapperen en knett'ren,
Maar nooit zal er een vlam uit spett'ren,
Die als een tong ten hemel schiet.
Maar wilt Ge ons als gepunte rieten
Met voile vaart uw boog ontschieten,
Wij suizen zingend door de lucht,
Om trillend in het doel te steken :
't Hart dat Uw kracht doet openbreken;
Want Gij treft zeker en geducht.

„'T GEKOOIDE VINKJE”
DOOR

DIET KRAMER.

Sofietje had 'em !
In bei haar grauw-groezelige klauwtjes hield ze nijpend gevangen het sidderend
vogellijfje met de krieuwelende veertjes. Warm en zacht voelde ze het tusschen
haar handpalmen.... 't hartje bonsde tegen d'r magere vingertjes.... jawel, ze
had 'em !
Sofietje's clownesk, spits muizensnuitje met de geel-blonde haarslierten langs
de wijd-staande ooren, keek bar triomfantelijk en er was even een heete vreugde
om 'r wreed-sperrenden kindermond. 't Hoofd scheef over den schouder, gilde ze
hoog d'r plezier uit tegen Wimpie die er sloom kwam aansukkelen.
„Sien je nou da 'k 'em wel vangen ken ! Kaak nou maar sellef !"
Wimpie, zijn gezicht klam van het draven minuten-achtereen, z'n oogen groot
van verwachting onder 't potsierlijke, stijve kuifje, Wimpie kwam en aanschouwde
het wonder : „Sofietje het een vogeltje gevangen."
„Gossie !" zei hij stil met wijze hoofdknikjes als van een oud mannetje. Heel
het smalle, stille grachtje langs, van brug tot brug, hadden ze zoo geh Old, Wimpie
achter Sofietje en Sofietje achter het vogeltje, dat vastzat in een stukje koperdraad en angstig op en neer fladderde voor hun dravende voeten, voor hun
grijpende handen.
En nu zat-ie daar gevangen in Sofietje's handen en piepte zoo benauwd, zoo vreeselijk
benauwd of hij dan werkelijk nog maar liever dood gewild had. Wimpie keek naar
het kopje dat schuw gluurde achter Sofietjes vingers, naar de vale, , bolle oogschelletjes die telkens jachtig open en dicht knipperden, naar 't kraagje van grauwgrijs kruivelende veertjes waaronder 't bonsde.... bonsde.
„Ach gossie.... kaak 'm hijge', Fie.... nou gaat-ie zekers dood", zei hij droefgelaten.
Vreemde ontroeringen kwamen en vergleden over Wimpie's bleek gezichtje en
er groeide in hem een wijd gevoel van barmhartigheid en medelijden.
„Dood ?" kijfde dadelijk-bereid Sofietje's schelle stemmetje.
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„Dood ? Hij is net zoo levendig as ikke.. . . assik me handen open doe, vliegt-ie
vort.... nou, wedde ? Maar 'k doen 't niet echt, hoor. Moeje dat krengetje naar
me vingers sien pikken.... jewel.... dood zeit d'r een !"
Wimpie vroeg met bedeloogen
„Suwwe 'm mee naar huis nemen, ja ? . . .. Suwwe ?"
„Ttitirlijk ! Doene me 'm in een kooitje. Fijn seg. . . . hebbe me een vinkie.. . .
vinkies kanne' singen."
„Zoo'n pietertje. Kan die zingen, zeg ?"
Wimpie's voorzichtige wijsvinger trachtte aarzelig het vogelkopje te aaien, maar
Sofietje grauwde barsch, met een afwerend gebaar van haar pijnlijk-puntigen
elleboog
„Nie' doen, nou.... blijf nou af, zeg . . .. 't Is toch mijn vogeltje zeker."
Wimpie keek zielig en voelde stillen, venijnigen wrok tegen Sofietje die altijd alles
had en hij niks.... nO6it-niks.
Maar gedwee toch en wel zeer-bewust om het vogeltje, bleef hij naast haar
voortloopen, 't grachtje af, de steegjes door naar huis, zijn oogen en Al zijn denken
bij het beestje, dat afgejakkerd, nog wat rond mierde in Sofietje's handen en angstig
tjilpte.... dat hij er uit wou.
„Jewel, ken je net denken !" snoof Sofie glundertjes.
„Asse we 'm houwe magge ...." begon Wimpie hijgerig. „Asse we 'm houwe
magge, dan hangen we 'm in een kooitje op 't plaassie, he Sefie ? Doewwe ?"
„Boven de vullisbak," besliste Sofietje.
„Asse we 'm nou maar houwe magge . . . ." zeurde hij nog door.
„Kies niet.. . . ttitirlijk magge we."
Wimpie zweeg, maar achter Sofietje's bitse woorden kwam plotseling met een
jolige zwaai, de vreugde z'n hart binnenbuitelen.
Anderen hadden een bond of een kat.... kippen of konijnen, zij hadden nu
d'r vogeltje.... d'r vinkie dat zingen zou.
zingen zou-d-ie in een kooitje boven den vuilnisbak op het plaatsje als Wimpie
de schoenen poetste, die Vader versteld had en als Moeder de wasch deed en 't
blanke goed hing aan de strak-gespannen lijntjes. En Wimpie zou voor 'em zorgen..
zou goed voor 'em zorgen, als Sofietje met een paar dagen niet meer naar hem
omzag.
In diep-verzonken aandacht staarden Wimpie's oogen vromelijk naar het vogeltje,
dat met geloken oogschelletjes hartbeklemmend zat te hijgen en zich willig en zonder
verweer overgaf aan de benauwenis van Sofietje's nijpende vingers.
In dat donzige lijfie vermoedde Wimpie nu een wonder dat klank zou worden
en louter klank en zich weg-zingen liet, door het kleine, trillende keeltje de wijde
lucht in.
Traag, ongeloovig bijna, verwerkten zijn hersentjes dit vreemd gebeuren. Maar
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toen zijn gedachten eenmaal de daad volvoerd hadden en begrepen, beidde hij het
wonder in zuiver-stille verwachting.
Na Sofietje's vinnige woorden bleef hij timide zwijgen, maar de vreugde was in
hem en de vreugde was er 66k, toen hij achter Sofietje's scharminkel-magere
beenen de stoep van zes blauw-steenen treedjes beklom en Vader's werkplaats
binnen stapte.
Een vreemde, zoele geur van nieuw leer en slechte tabak was aanstonds óm de
kinderen, toen ze stonden op den kaal-houten vloer.
In zijn blauw boezeroen voor het streperig-vuile en immer zorgvuldig gesloten
venster zat Vader te kloppen op een schoenzool. Vader was goor en vaal, zooals
alles in de kleine werkplaats goor en vaal was, de grauwe muren vol plankenrekken
met stukken leer en gereedschappen, de lage, groezelige balkenzolder, de bengelende
balletjes van 't groene lancastergordijn.... de bijedn-geschoven stapels gelapte,
verweerde schoenen in de stoffige hoeken.
Maar nu stond het blijde zonlicht in groote blokken en lange strepen naast Vader
in het kamertje en gooide met weidsche zwierigheid z'n glanzen uit, over alles wat
dof en vaal was.
Maar het was toch niet goed van de zon om zoo onvervaard, zoo meedoogenloos
d'r licht te laten dartelen op Vader's kromme rug, op het bultje dat hij, lijdelijk
gebogen, slechts moeizaam torste.
Nauwelijks kondigde het melodieus-klingelende belletje bezoek aan of de schoenmaker hief zijn schalkschen kop, die zoo wreed gevangen zat tusschen de hooge
schouders van zijn zwarte werk naar het licht en knipperde vervaarlijk met zijn
twinkeloogj es.
zijn scherpe stem, die wel van ver uit zijn bultje scheen los te kraken, sprak :
„zoo-zoo.... benne' daar Wimpie en Sefie weer.... zoo-zoo !"
Sofietje met haar lawaaierige drukte stond al naast zijn krukje.
„Va, va.... we hebbe' een vogeltje gevangen, va.... een vinkie 1"
En ratelde vlot-weg een lang en uitvoerig verhaal af, dat Vader, weer ineengedoken
tusschen zijn onwezenlijk-lange armen, zwijgend poogde te verwerlson.
Wimpie keek van Sofietje's wijder-openkierende handen naar Vader omhoog
en las gretig verbazing en bevreemding op zijn gezicht.
„Beware.... 't is een nachtegaal.... 't is een leeuwerik, zoowaar 'k hier zit,"
sprak het schoenmakerke strak-ernstig en hij boog zijn hoofd scheef opzij om beter
te kunnen zien.
„Nee toch, va.. .. een vinkie, he ? Hij kan toch zingen, he ?"
Wimpie keek angstig en bangelijk-verschrokken.
En Vader zag met welwillende, vriendelijke oogen omlaag naar het malle, grauwblonde kuifje, dat zoo dicht bij z'n blauwe boezeroen-mouw was. Maar Sofietje,
belust het vogeltje te hebben als „bezit", vroeg maar dadelijk ; ,,Magge we 'm in
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een kooitje doen en op 't plaassie hangen, va.... bove' den vullisbak. He, toe
nou maar."
Vader krauwde zich achter het oor en keek potsierlijk :
„Sakkerju.... sakkerju.... bove' den vullisbak ?"
In het kamertje achter de werkplaats geruchtte een dichtslaande deur, zware
voetstappen dreunden aan door 't gangetje en Moeder stond op den drempel .. ..
groot, breed, massaal, d'r gezicht hoekig en hard van trekken, als de bleek houten kop van een poppenkast-Trijn.
„Wat is 't er an 't handje ?" lawaaide d'r daverstem en ze wreef met een bedrijvig gebaar de rauw-roode handen droog langs de schort van verschoten blauwen-witte ruitjes.
„Je kindere' bennen op de vogele' jacht geweest en ze hebbe zoowaar 'n levendig
mussie thuis gebrocht," wou Vader plagen, maar Sofie, die nog steeds met haar
gevouwen handen als een rond kommetje angstvallig voor d'r lijf, midden in het
vertrekie stond, slierde met een minachtend hoofdgebaar d'r gele haar over de
schouders naar achteren :
„Pu.... mussie, zeit-ie !" en raffelde voor Moeder opnieuw het verhaal af van
hoe en wanneer en waar ze „'em" gevangen had.
,,Magge we 'm nou houwwe, moessie ?" fleemde ze lievig.
Vader keek terzijde naar Wimpie's wijde, verlangende kijkers en hielp :
„Zeg maar ja, moeder.... asse se d'r zelf voor zorgen."
Moeder keek onwillig, bleef weinig-toeschietelijk op den drempel staan, breed
en plomp.... Achter haar rug lag duister het smalle gangetje.
„Jewel.... v'ruit maar. Nog een opvreter d'r bij. Maar efijn, lang zel die 't toch
niet maken.... zoo die daar zit tenminste...."
„Nee-nee...." weerde Wimpie af, „As ik toch goed voor 'm sorg."
„Jij ? Jij sorgt niks.... jij hep niks to sorgen...." vinnigde Sofietje.
„D'r hei je 't nou al, daar komt weer es herrie van.... sel je nog dingen van
beleven...." verweet Moeder op haar hoogen ruzietoon aan niemand in het
bijzonder.
Vader suste : „Kom Fietje.... geef mij nou het beessie 's hier en gaan dan es
naar den kelder, daar leit nog een duivenkorffie van je oome, waar die verloopig
wel in kan."
Heel, o 11661 voorzichtig verhuisde het vinkje van het holletje in Sofie's handen
naar die van Vader.
” Sakkerju.... sakkerju.... wat dat beessie angstig is," zei Vader verteederd
met zijn aandachtig-gebogen hoofd net in een zonnevlek.
„'t Is toch een vinkie, he Va ? 'n Vinkie, dat singe ken ?" polsde Wimpie secuurtjes.
„Of 't een vinkie is, dat weet 'k niet, hoor.... maar 'n zangvogeltje is 't wel,
sou 'k soo segge...."
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Samen, Vader en Wimpie, keken ze stil toe en luisterden niet naar Moeder's
luidruchtig-betoogend gepraat.
Sofietje met een rood hoofd van het jachtig zoeken in het keldertje, kwam schielijk
terug met den duivenkorf.
„As 't een vinkie is. . . . " begon Moeder weer en ze mOest wel even uitwijken
voor Sofietje's beredderig gedoe.
„As 't een vinkie is, moeje 'm z'n oogies uitbranden . . . . dan singt-ie veel eerder."
„W'rom ?" schoot Wimpie's stem uit in heftig verweer.
„Omdat-ie dan niet siet, dat-ie opgesloten sit . . . . as-t-ie blind is," vertelde
Moeder plezierig-knus, haar armen over elkander, h6et-rood boven de bleeke schort.
„He ja, doewwe ? As-t-ie dan toch eerder singen gaat," kwam Sofietje met felle,
wijde oogen.
Wimpie keek donker en bevreemd naar de vrouw op den drempel, de vrouw
met haar wreede stem, haar onbewogen gelaat.
Angstig en veel-leed-voorziende zag hij dan om naar Vader met z'n rare bultje
en z'n goedige oogen.
„Dat doene' me niet !" besliste Vader rustig. „Me steke' de menschen d'r ooge'
niet uit en me doene' et de vinkies ook niet.. . . as-t-ie singen wil . . . . dan singtie en as-t-ie 't laat, kenne' me d'r ook niks an doen. Assublief, meheer."
En hij stak z'n verwerkte, zwart-gegroefde hand in het korfje en zette 't vogeltje
op den bodem, waar het droef-gelaten en ineengedoken, stilletjes bleef zitten hijgen.
Toen keerde in Wimpie's hart opnieuw het vreugdegevoel, dat even verloren
was geweest.
Achter z'n Vader die het korfje droeg, achter z'n zwaar-stappende Moeder en
het nog steeds pruttelende Sofietje, liep hij mee het gangetje door, het keukentje
door, naar het plaatsje, waar het korfje werd opgehangen boven den vuilnisbak.
En verwachtte opnieuw rustig-tevreden en woordeloos het wonder, dat zeker
komen zou.
* * *

En in den van-blijdschap-verzadigden middag, die volgde op dezen morgen, zat
Wimpie op het kille plaatsje en poetste de schoenen van Vader's klanten. Hij zat
op een omgekeerden, grauwzinken emmer en zijn voeten schuurden ongedurig
over de vochtige keitjes. Hij troonde daar op zijn emmer als een koning temidden
ziiner zwijgende onderdanen en hij poetste.
Rond hem stonden de schoenen met roerlooze aangezichten tegen elkander geleund en Wimpie's droomgemijner meende hen wel alien to kennen. Hij wist van
hun zonderlinge avonturen, van hun blijde tochten en van hun droevig lijden.
Hardhandig en stug, wreef hij over het deftig-zwart en 't brutaal-geel van de
glanzende „nieuwe" die hooghartig pronkten met verlakte neuzen.
Met een geringschattend en beslist-afkeurend gebaar zette hij hen terug op hun
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plaats in den wijden kring. Maar de oude kameraden met de tallooze litteekens
in hun bultige, doffe leer, die knobbelschoenen, waarover Vader bedenkelijk-hoofdschuddend : „Sakkerju !" prevelde, dat waren Wimpie's vrienden.
Zoo zat hij daar en hij poetste het bovenleer en het onderleer, de zolen en de
hakken en zijn eigen kleine handen, hij poetste het alles blinkend-zwart en keek
telkens omhoog naar het duivenkorfie waarin 't vreesachtige vogeltje geruchtlooze
onderzoekingstochten deed.
Boven Wimpie's hoofd, tusschen de vier grauwe, vochtig-uitslaande muren hing
de lucht en de lucht was oneindig-diep van matelooze blauwte.
Fel ketste de zon d'r licht tegen de hooge gevels. En de gore ramen, die vanuit
de scheefgezakte kozijnen, wezenloos neerstaarden op 't plaatsje, waren vol goudige
glansvlekjes. Wimpie voelde al dat warme licht daar boven rich, als iets goeds, iets
zeer vriendelijks.
Ernstig en vermanend — schoon inwendig rich verkneukelend van innig-blijde
genoegelijkheid — sprak hij tot zijn vinkje :
„Hoor es pietertje . . . . nou moe' je me niet kwaalk nemen, maar 'k yin dat je
nou toch welles uitgekeken raakt. Waar of niet ? Je ken toch wel d'r es effies
zingen voor me .... nee, zeg nou self !"
En met een vertrouwelijk knipoogje omhoog, de schoenborstel steeds maar heen
en weer wrijvend over een verlakt neusje, dat werkelijk al te waanwijs glansde :
„Evengoed een fijn huissie daar, niet ? Strakkies zal ik an me Moeder vragen
of ik vogeltjeszaad mag halen.... enne .. .. seg, as morgenoggend de zon schijnt....
schijnt-ie recht in je kooitje .... Lollig, he ? Morgen is 't Zondag. ... sa t je morgen
dan es zingen ?"
Plotseling stokte Wimpie midden in zijn vriendelijk-geruststellend gepraat en
luisterde .... z'n mond open in blijde verrassing.
Door het kamertje, door 't gangetje en de keuken kwamen onzekere klanken aangeaarzeld. Wimpie hoorde Moeder met haar daverende stappen naar de voordeur
dreunen, hoorde ook Sofietje's schelle stem vanaf de straat :
„D'r binne' de sangers weer, va !"
En de wankelend-onzekere, schrille harmonica klanken groeiden langzaam uit
tot een loom en drensig melodietje .... een stem, zwaar en somber, begon te zingen
met verrassende, ofschoon , zeer-treurig klinkende uithalen.
Wimpie, scheef gezakt op z'n emmer, zijn rug tegen den paars-killen muur,
luisterde naar den wrangen weemoed der weenende harmonicaliedjes en voelde zijn
hevige aandacht wegzinken naar stiller gemoedelijkheid. Tragelijk, o zeer tragelijk
dobberde Wimpie heen en weer in een verre leegte, die ijl was en oneindig en
vreemde, zachte ontroeringen verwekte. Zijn klein gezichtje onder het dwaze kuifje
was heel rustig en zijn oogen waren als de kleine, blauwe meren in een sprookjestuin, klaar en peilbaar. Dit was Wimpie.... Wimpie die in willige overgave het
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heerlijk wonder beluisterde en daar zat als een koning op zijn troon temidden zijner
eerbiedig-zwijgende onderdanen.
Tot de stem zweeg.... tot de harmonica zweeg .. .. tot Sofietje's kittig stemmetje
weer hoorbaar was
„Va.... geef me 'n sent voor ze.... \TA dan !"
Wimpie zuchtte even, voelde het vreemd-beklemmende van zich wijken, maar de
genoegelijke tevredenheid bleef.... en hij poetste. „Zeg d'r is, piet...." praatte
hij dan langzaam en zonder op to zien van zijn werk. „So most jij nou singen
kennen.... of nee, nog mooier.... maar je ken 't ook zekers wet, he Piet ?....
nou, me salle dan maar geduld hebben."
't Vogeltje, grauwtjes, klein en onaanzienlijk in 't gele korfje, hipte nerveus heen
en weer en piepte klagelijk.
„O...." begreep Wimpie dadelijk. „O, sóci.... bin je nog bang van me zussie.
Mcieje niet zijn.... Ze kijkt nou ommers al niet meer naar je om. Je oogies uitbranden ?.... Nou maar, 't sel niet gebeuren, hoor ! Me branden de menschen
d'r oogen niet uit en me doene 't de vinkies ook niet.... nou wat.... sel je dan
nou singe ?.... sakkerju !"
Wimpie keek schuinsch-omhoog en knipoogde geruststellend.
Even bleef hij zoo omhoog turen en langzaam gleed de glimlach weg van zijn
gezichtje.
„Ach gossie...." zei hij, meewarig als hij het dien ochtend gezegd had. Want
het vogeltje was zoo klein, zoo vreeselijk-klein in dat veel-te-groote korfje, dat
Wimpie vanzelf weer het wijde gevoel van medelijden en barmhartigheid in zich voelde.
„Ach gossie.... pietertje toch !"
't Vogeltje, verschrikt door de luide stem die ineens zoo dicht bij hem was,
hipte heen en weer, fladderde omhoog, tjilpte en keek met een scheef kopje naar de
lucht.
Wimpie keek 66k naar de lucht, die was zoo blauw, zoo niet-te-vatten blauw
en goud van klaarte. En zich weer omwendend zag hij ineens, zag hij zoo maar
pal in die kleine, zwarte kraaltjes-van-oogen.
En het was alsof er plotseling iets open woei voor zijn verwonderd kijken. Wat
voor droef, zwart geheim was er in die angstige oogjes ? Wat voor sidderend verlangen in dat grauwe lijfje ?
En wat voor vreemde gedachten kwamen in Wimpie's hoofd ?
Hij schrok van zich zelf.... schrok heftig en keek schichtig achterom naar het
keukenraampje, waar het grauw-duister was achter het glimmende glas. Hulpeloos
in angstig verweer, dreef hij zijn onwillig denken naar vernietiging van 't booze plan.
Maar 't medelijden was zoo groot.... het groeide toch boven alles uit.
En ineens was er vast-besloten, het aandurven van de daad.
„Wat zou Sofietje zeggen.... wat zou Sofietje zeggen ? En 6.... het wonder
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dat leeg en onvervuld zou blijven . . . • het vinkje dat niet voor hem zingen zou . . . .
't korfje dat leeg zou zijn als hij de schoenen poetste op het plaatsje . . . . Meg,
als Moeder in de koel-zonnige, vroege morgenuren de wasch deed en het blanke
goed wabberde aan de strak-gespannen lijntjes,"
Maar toch . . . . de angst, de droeve angst en 't vreemd geheim in die oogenals-gitjes .. .. de wijde, wijde lucht boven een armzalig, klein vogeltje in een veel
te groote kooi.
Wankelig en onzeker klom Wimpie op 't deukige emmertje dat wiebelde . . . .
wiebelde. zijn bleek handje kroop omhoog langs den grauwen muur naar het
gele korfje en voor het eerst, voor het allereerst hield hij 't vast, 't piepende
vogeltje dat hij griezelig voelde bewegen in zijn nog-aarzelige vingers.
Jam. nee.... ja.... hij had "m!
Stil bleef hij staan op z'n emmertje en keek naar wat daar leefde en krieuwelde
in zijn behoedzame handen.
„Sakkerju . . . . ach sakkerju . . . . zoo klein, zoo lief . . . . "
En wat een verdriet, wat een hevig verdriet om een vogeltje dat straks wegvliegen zal . . . . tusschen de nauwe muren uit, boven de grijze huizen uit . . . . weg
voor altijd.
Door het gangetje kwamen Sofietje's driftige voeten aanklepperen. De keukendeur piepte.
„Wimpie . . . . Willempie . . . . hoor d'r es."
Langzaam, heel langzaam gingen Wimple's handen open.
En kwetterend, tjilpend fladderde 't vogeltje omhoog, eerst naar de vensterbank
van het keukenraam waar het een oogenblik onwennig zat te knipperoogen en
toen . . . . toen • . . . Met wijden, breeden slag wiekte het omhoog . . . . omhoog naar 't
heerlijke zonlicht, klein, zwart stipje, eerst tegen de starre huizen, dan tegen de blauwe
lucht , . . . en was verdwenen.
En Sofietje had het gezien.
„O jou . . . . jou gniepigerd .. . . zoo echt om me stiekum te treiteren . . . . Nou,
dat Salle se weten . . . . dat zal 'k Moeder vertellen."
Met veel kabaal rumoerde ze, luid-op huilend, terug naar het werkplaatsje en
bracht, stotterend van woede, d'r verslag uit.
Maar Wimpie stond daar op z'n blikken emmertje . . . . vreemd en wezenloos, de
armen slap langs zijn lijf, zijn oogen wegstarend in de lucht.
In hem was een hevige, vage ontsteltenis, een vreugde en een verdriet beiden,
een blijdschap en tach een droefenis. Een groot, wild verlangen !
En Wimpie zuchtte . . • .

CHRISTUS MET DEN PALMTAK
DOOR

HELENE SWARTH.

Een lelie, rank in sneeuwwit kleed van linnen,
Het blank gelaat omvlijd van vlosse haren,
Zoo zonnigblond als rijpe korenaren —
0 Vredebrenger ! wie zou U niet minnen ?
Als meren blauw uw oogen, die bewaren
't Azuur der Heemlen, teeder, vol bezinnen
Van eeuwig licht in 't Vaderhuis, waarbinnen
Ge ons leiden wilt, door smarten en gevaren.
De slanke palmtak in uw hand geheven,
Met al zijn blaadren zie 'k van liefde beven,
Gelijk de windbewogen vleugelveeren
Van d' Engel Gabriel, die kwam begroeten
De Maagd Maria als de Bruid des Heeren
En bracht de Boodschap, knielend aan haar voeten.

CHRISTUS EN JOHANNES
DOOR

HELENE SWARTH.

Hij hief den kelk, vol wijn als donker bloed,
En aan zijn schouder, waar het de oogen sloot,
Lag, blanke bloem beroosd van morgenrood,
Op aard gezegen als een hemelgroet,
Het teeder aanschijn van Johannes.
Dood
En leven, lijdensafgrond, liefdegloed
In de oogen zag 'k van Hem die voor ons boet —
Hij hief den beker, die zijn bloed ons bond.
In 't strengomlijnd en wasbleek aangezicht,
Omlijst van haren als een wolk van smart,
Die oogen voelde ik branden mij in 't hart,
En weenend zeeg ik aan zijn voeten neer.
0 ware ik hem, die aan uw schouder ligt
En weet : — „Ik min Hem, Hij bemint mij weer !"

AAN 'T KRUIS
DOOR

HELÉNE SWARTH

Ik zag aan 't kruis, gelijk een lelie blank,
Den Heiland, de armen wijdgespreid ten zegen.
Het kruis ontvloeide een zilvren stralenregen.
De dorenkroon ontbloeide een rozerank
Ter wederzij — En rozebladen zegen
Op Magdalena, weenend smartekrank,
Johannes en Maria — Zachte klank
Van vleugelslag doorzong de hemelwegen,
Waar Englen daalden met een koel geruisch,
Verlangende armen reikend, godgezonden,
Hem heen to dragen naar het Vaderhuis.
1k zag het bloed, dat droppelde uit zijn wonden,
Om onze zonden, die zijn leden bonden —
1k zag den Heiland zwijmen aan het kruis.

REVIUS
DOOR

J. VAN HAM.

De dichter Revius
door W. A. P. Smit.1)
Slechts zelden is het lezen van een dissertatie een oorzaak van zo grote verheuging,
als het werk van Dr Smit ons verschafte. Alleen een enkele maal vinden we in de
eerste wetenschappelike proeve van een Jong geleerde een belangrijke inhoud en
een schone, boeiende vorm gepaard.
Deze dissertatie geeft belangrijke nieuwe gegevens over Revius en zijn tijd, brengt
ons de verrassing van onbekende poezie van Revius, door Smit in tot heden slecht
gebruikt handschrift gevonden, en dat alles in een uitstekend gekomponeerd boek.
En we mogen er wel bijvoegen, dat 't aan Smit, die zich als dichter aan Revius verwant voelde, en hem ook geestelik na staat, beter dan aan wie ook voor hem gelukt
is door te dringen tot de kern van Revius' poezie.
We zullen trachten in een kort overzicht te geven, wat Smit door zijn studie over
Revius ons heeft geschonken om onze kennis van Revius en zijn tijd aan te vullen
en te verdiepen.
Het eerste hoofdstuk De zuurdeesem der Renaissance, vertelt van het doorgisten
van de Franse Renaissance in onze gewesten. Met meer belangstelling dan meestal
geschiedt, let hij op de Leidse kring en konstateert, hoe Jan van Haut moeizame,
maar schijnbaar vergeefse pogingen heeft gedaan om in Leiden een nationale
Renaissancepoezie ingang te doen vinden. Daar zegeviert voorlopig het humanisme.
In het tweede hoofdstuk De Gentsche nachtegaal, dat meer dan het vorige een eenheid kon zijn, staat als centrale figuur Daniel Heinsius. Het is een van de vele
verdiensten van Smit's proefschrift, dat hij de invloed van Ronsard en vooral van
du Bartas op Heinsius heeft aangetoond, ons aannemelik maakt dat Heinsius de
man is geweest, die du Bartas in onze literatuur introduceerde, dat we in Heinsius het begin vinden van onze nationaal-religieuze poezie.
Heinsius, een groot geleerde, in zijn tijd als groot dichter vereerd, door een liberaal
1) Proefschrift van Dr. W. A. P. Smit, verschenen in de serie Christendom en Literatuur
uitgegeven door Uitgevers Maatschappij Holland MCIVDOCVIII.
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nageslacht als dichter miskend, blijkt voldoende vaart in zijn verzen te hebben,
om zijn grote invloed gerechtvaardigd te vinden.
In het derde hoofdstuk De dichter Revius wil Smit niet geven een uitvoerige
biografie. Dat is uitvoerig en goed geschied door Dr Posthumus Meyes. Daar
hoeft maar weinig aan toegevoegd.
In de eerste plaats onderzoekt Smit de verhouding van Revius tegenover Heinsius.
Moet hij wat het tijdstip van ontstaan van beider vriendschap bij veronderstellingen
blij ven (die anders uitvallen dan die van Dr Posthumus Meyes), sterker staat hij
in het poneeren van de stelling, dat Revius bij het schrijven van zijn epos van de
gang der Godsgeschiedenis zijn voorbeeld had gevonden in Heinsius' „Lof-sanck
van Jesus Christus". zijn voorbeeld naar de geest, niet naar de vorm.
Het was de geniale gedachte van du Bartas geweest om in de „Septmaines"
God te verheerliken als Homerus zijn helden had bezongen. Heinsius zingt zijn
„Lofsanck van Jesus Christus", Revius neemt deze gedachte over : hij bezingt
de ganse heilsgeschiedenis, in twee boeken gedeeld, het eerste paralel met het
Oude Testament, het tweede met het Nieuwe.
Van belang is het gedeelte (p. 95 e.v.) waar Smit zich keert tegen de gangbare
beschouwing als zou Revius de sombere dichter van een somber geloof zijn. Als
we Revius' werk lezen als een epos, dan vinden we hoe meer de heilsgeschiedenis
de overwinning nadert, stralende, blijde jubel.
Als Smit over de poezie schrijft, die Revius dichtte op de melodieen van Hooft
en Breero, dan komt de vraag bij me op, of Revius daar niet toe kwam op de wijze
van de Middeleeuwse dichters, als ze bekende wereldlike liederen overdichtten
tot geestelike, n.l. uit een soort verzet tegen die poezie, dus met de opzettelike bedoeling om het ene lied door het andere te verdringen ?
Aan het eind van het hoofdstuk deelt Smit zijn vondst mee : in een exemplaar
van zijn Overijsselsche Sangen en dichten, met wit papier doorschoten, heeft
Revius nog verschillende gedichten bijgeschreven, in de hoop die bij een nieuwe
druk te kunnen invoegen. Van Vloten heeft er voor zijn bloemlezing uit geput,
Dr Posthumus Meyes vermeldt het in een noot, Ds Haspels evenzo. Dr W. A. P.
Smit heeft deze gedichten bestudeerd, ze in Revius' werk hun plaats gegeven en
hoopt ze te zijner tijd uit te geven. Het gedicht dat Smit in deze onbekende verzen
het meest trof is het prachtige Laetsten dach, dat in deze aflevering staat afgedrukt.
De hoofdstukken IV en V behandelen Het eerste (en Het tweede) boek der Godsgeschiedenis.

Wat bedoelt Smit, als hij zegt, dat ook Revius een epos schreef, terwiil we toch
alien weten, dat de Overijsselsche Sangen en dichten een bundel is vol met vele
kleine gedichten ? Wel, al deze gedichten vormen samen een geheel. Revius schrijft
het epos der Godsgeschiedenis, maar hij schrijft het niet als doorloopend verhaal,
zelfs niet in taferelen. Revius is een dichter der bezinning, hij onderwijst en predikt
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en biecht naar aanleiding van de heilsgeschiedenis. Zo vormen zich vele in vorm
en omvang verschillende gedichten, die samen als een groot mozalek het epos der
Godsgeschiedenis worden.
Deze hoofdstukken lenen zich verder niet om kort te worden weergegeven. ze
zijn zelf samenvatting, typering van het werk van een ander, van Revius, en moeten
in zijn geheel worden gelezen, om ze te kunnen waarderen. 1k noem alleen enige
onderwerpen, welke als terloops in de gang van de samenvatting nog ter sprake
komen, zooals de vraag, of alle veertienregelige gedichten van Revius sonnetten zijn,
de mening van Revius over de vrouw, over het gebruiken van Renaissance-opsmuk,
over de filmepiek in een gedicht als „Simson Leeuwendoder", de vaderlands-historiese achtergrond van Revius' berijming van „Hooglied" en „Claechlieden
Jeremiae", de vraag hoe Revius er toe komt het boek Esther als een treurspel te
dichten en het karakter van dit spel ; het intellektualisties karakter van Revius'
poezie wordt ontkend in een eenigzins uitvoerige behandeling van de Kerstverzen
en Revius' lijdenspoezie, en eindelik belijdt Smit zijn trotsche vreugde, dat hij de
eerste is, die Revius' vertaling van het „Dies Irae" mag afdrukken.
In een zesde hoofdstuk worden Revius' overige gedichten behandeld: de gelegenheidsgedichten, puntdichten en epigrammen, zijn vaderlandse poezie.Van veel belang
tussen de vele beschouwingen in dit hoofdstuk is wat Smit vertelt en onomstotelik
vaststelt omtrent het auteurschap van het bekende Postiljonslied. Maar van groter
betekenis is het overtuigende bewijs, dat Revius ook onder direkte invloed van Ronsard heeft gestaan. Een rij korresponderende teksten als bewijsplaatsen laten in
dit opzicht geen twijfel over.
Hoofdstuk VII deelt nog een en ander mee over Revius' poging tot „De verbeterde
psalmberijming". Revius schrijft niet een nieuwe berijming, maar een verbeterde
Datheen, in de hoop dat zijn berijming daardoor groter kans op invoering zal
hebben. Dat heeft hem voor grote moeilikheden gebracht, die hij meestal glansrijk
heeft overwonnen.
Enige bibliografiese bladzijden en foto's van Revius' handschrift besluiten dit
gelukkig geslaagde proefschrift.
Het is Revius die bij een samenvatting als de mijne het loodje legt, het was meer
mijn bedoeling op het vele nieuwe in Smits werk de nadruk te leggen dan uit de
nieuwe gegevens Revius naar voren te halen. Maar dit is, dank zij Smits proefschrift
nu haast ieder mogelik. Dr Posthumus Meyes tekende de gang van zijn leven en
de betekenis van Revius in de kerkgeschiedenis, Smit heeft de mens en dichter
Revius voor ons leven gegeven. zijn volledige werken worden, hopelik binnen
niet al te lange tijd, in een door Smit verzorgde uitgave door Maatschappij
Holland uitgegeven.
Ons rest op dit ogenblik slechts een woord van hulde en dank aan de jonge doctor.

REVIUS)
Revius dacht aan dien oordeelsdag onwillekeurig in de donkere, klaaglijk
beeldende woorden van het „Dies irae"
Dies irae, dies illa,
Crucis expandens vexilla
Solvet seclum in favilla.
In Hollandsche woorden — maar even donker, even klaaglijk-biddend — begon
hij te vertalen. Moeizaam zocht hij naar de eerste strofen, zooals de talrijke verbeteringen in het handschrift ons verraden — totdat Thomas van Celano's geest
volkomen in hem was wakker geworden en zijn pen niet vlug genoeg kon zijn.
Na de vijfde strofe komen geen verbeteringen meer voor, behalve een in de laatste.
LAETSTEN DACH.
Op : dies irae, dies illa, etc.
1.
Den gewissen dach der wraken,
Och ! den dach begint te naken
Die de werelt sal doen blaken.
2.
Wiens gemoet en sal niet schromen
Als ten oordeel sullen komen
Beyde quaden ende vromen !
3.
Alle die oyt sijn geboren
En ontslapen met haer oren
De aertz-engel sullen Koren.
4.

Sal de doot alsdan niet beven
Als de beenders weder leven
Met haer oude huyt omgeven ?

1)

5.
Siet, een boeck wert opgeslagen
Dat ten vollen sal gewagen
Hoe hem yder heeft gedragen.
6.
Alle quaet sal zijn gewroken
Dat gedaen is of gesproken.
Wat verholen was ontloken.
7.
Ah ! wie ist -die mij beraen sal
Als ick voor den richter gaen sal
Daer de reynste nou bestaen sal ?
8.
Eeuwich Coninck, wiens genade
Geenen sondaer comt te spade
Slaet u arem schepsel gade.

Een gedicht van Revius door Dr. W. A. P. Smit in handschrift gevonden ; de inleiding
is van Dr. Smit, zooals hij die zelf in zijn zoo juist verschenen boek gaf.
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9.
Ghy die vanden hemel daelde
Om te soeken het verdwaelde,
En voor mijne schult betaelde,
10.
Alles wat ghy hebt geleden,
Alles wat ghy hebt gebeden
Heylant, wilt aen my besteden.
11.
Doet in mijner herten melding
Van vergeving' en quyt-schelding'
Eer den dach comt van vergelding.
12.
Laes ! ick ken mijn snode gangen,
Root van schaemte syn myn wangen :
Wilt my in U arm ontfangen.

13.
Die de grote sondarinne
Troostedet met soeten sinne
Laet my smaken uwe minne.
14.
Myn begeerten syn on-aerdich
Myne wercken onrechtvaerdich
Maect my uwer goetheyt waerdich.
15.
Voor u schaepken my belijde
Vande bocken scheydt my wijde
Set my aen u rechter sijde.
16.
Als de boose gaen verloren
Schenct my dat soo lang te voren,
Is bereydt u wtvercoren.

17.
Wt de diepte der ellende
Myn gebet ick tot u sende :
Draecht doch sorge voor myn ende.
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HAANTJES.
„Ik pooge alle eeuwen door te leven
even jong".

J. F. M. STERCK.
Sterck vertegenwoordigt in de Vondel-studie de positivistiese geschiedschrijving.
Hoewel hij onmiddellik toe zal geven, dat absolute objectiviteit onmogelik is, meent
hij toch naar dit ideaal te moeten streven. En hij geeft daartoe slechts vaststaande
feiten, alleen dat, wat „op stellige gegevens gegrond is". Al het andere is „fantasie",
die wet aan de kunstenaar, maar zeker niet aan de historicus geoorloofd is.
Verwey — om nu maar terstond hier Sterck's tegenvoeter in het geding te
brengen — zegt het anders. 2) De feiten, zo meent hij, geven een totaalindruk, die
verschilt met de persoonlikheid van de onderzoeker. De geschiedschrijving tracht
deze indruk weer te geven, waar te maken, te bekleden met feiten. De Idee krijgt
zodoende gestalte, wordt zodoende werkelikheid, wordt zelf Feit : Feit, dat Idee is.
Zo gezien, heeft dus het feit een dubbele betekenis. Het werkt mee aan de
vorming van de Idee, en het dient om deze Idee gestalte te geven. Naar mate
men de ene functie belangriker acht of de andere, zal men dichter bij Sterck staan
of bij Verwey (die zelf de twede functie voortrekt boven de eerste).
Ondertussen werkt op beide functies de persoonlikheid in — 66k bij Sterck.
Het is misschien wel interessant om van beide gevallen een illustratie te geven, ook
al voert dit ons tijdelik op zijwegen. Beide voorbeelden zijn ontleend aan „De ontwikkeling van Vondel's karakter", het eerste artikel uit „Rondom Vondel".
Sterck spreekt daarin over Vondels jeugd. Deze was niet treurig, zoals vroegere
Vondelschrijvers ons wilden doen geloven, maar blij en onbezorgd. Hij haalt
daarbij een uiting aan van de dichter zelf, in zijn 47ste levensjaar :
Hetsy ik zing op 't ruischen van uw baeren
Of huppel op mijn Keulsche kaey.
1) Naar aanleiding van J. F. M. Sterck, Rondom Vondel, Wereldbibliotheek ; J. F. M. Sterck,
Het Leven van Joost van den Vondel, Bohn, Haarlem ; A. J. Barnouw, Vondel, Scribner's
Sons, New York, A. J. Barnouw, Vondel, Tjeenk Willink, Haarlem ; De Werken van Vondel,
Wereldbibliotheek, Amsterdam ; A. Verwey, Vondels vers, Mees, Santpoort.
2) Oude en Nieuwe Idee in de Geschiedenis van onze Letteren, in Proza V.
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En concludeert dan ; „Wij zien het vroolijke kind de Grosze Witschgasse waar
zijn ouders woonden, vlak bij de rivier uitdartelen en langs de kaai spelen en zijn
eerste zielsindrukken opnemen, die nooit meer uitgewischt zouden worden, en altijd
weer sterker voor hem zouden herleven in heerlijke poezie".
Nemen we aan, dat Sterck's veronderstelling juist is, en dat we hier werkelik een
jeugdherinnering voor ons hebben 1), dan nog mag men aan deze versregels niet
zulk een directe waarde hechten, en ze als een bewijs aanvoeren voor gelukkige
kinderjaren. Een treurige jeugd kent toch immers ook nog wel vrolike momenten ?
En wordt het zuur niet gemakkeliker vergeten dan het zoet ?
Mijn twede illustratie betreft niet een enkel felt, maar — het spreekt immers
vanzelf — een tijdsduur, de jaren 1625-1637. Het zijn belangrike jaren in Vondels
leven ; de tijd van zijn hekeldichten, zijn heldendicht Constantijn, zijn Gijsbrecht.
Jaren ook van veel tegenspoed ; Constantijntje, „'t zaligh kyntje" stierf in 1632,
Saartje, „die de vreugd was van de buurt", in 1633, tenslotte zijn vrouw in 1635.
Ziehier hoe Sterck de ontwikkeling in deze jaren tekent :
„Een belangrijke bijzonderheid heeft mij steeds getroffen bij het overdenken
van deze levensperiode van Vondel : na 1625, het jaar van Palamedes' verschijnen,
wordt Vondel in plaats van terneergeslagen te zijn door de scherpe vervolging, die
hij om zijn treurspel verduurd heeft, steeds overmoediger in zijn openbaar optreden
tegen de Contra-remonstranten, en beschimpt hij de felsten onder hen, met ongekende heftigheid. Liefdeloos striemt hij hun gebreken en hun overtuiging, of hij
alleen de lakens had uit te deelen, en hij belastert hun particuliere leven, als hij
over hun openbaar optreden raakt uitgescholden. „Hij zal dat yolk nog scherper
de waarheid zeggen", verzekert hij na een opmerking daarover. Zeker komt hierin
geen edele, geen grootsche karaktertrek van Vondel naar voren. Hij voelt zich den
meester voor wien alien hebben te wijken.
Dit gevoel van overmoed en van hoogmoed is iets zeer opmerkelijks in het karakter
van den aanvankelijk zoo vromen en zachtmoedigen dichter.
Zijn plan om in die dagen, als Tasso, een grootsch heldendicht te scheppen, zooals
er in Nederland nog geen bestond, komt, naast nobeler beweegredenen, ook deels
voort uit dit gevoel van zelfbewustzijn, van overmoed, dat hem in die jaren eigen was.
Maar de Voorzienigheid had het anders voorbeschikt. Een hoogere macht verstoort zijn eposplannen en het eerste groote oorspronkelijke werk, dat de dichter
daarna voortbrengt is het treurspel waarin dit hoofdmotief luide uitklinkt :
De hemel heeft het kleen verkoren
Al wie door oodmoet wordt herboren,
Is van het hemelsche geslacht.
1) In verband met de andere handelingen, die in hetzelfde couplet staan genoemd, meen ik dit
te moeten betwijfelen.
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Voortaan zal de ootmoedigheid een van Vondels meest in 't oog loopende karaktertrekken worden. Telkens en telkens houdt hij daarna zichzelf en anderen deze
hoofddeugd voor oogen. Zij is het grondmotief, dat wij verder steeds in zijn verzen
zullen hooren weerklinken. Door ootmoed herboren zou Vondels hart worden voorbereid tot den grooten stap, die over zijn later leven, over zijn denken en dichten
zou beslissen".
Nu komt dit woord „ootmoed(ig)" ook reeds vroeger bij Vondel voor, ofschoon
niet zo centraal als in het citaat, dat Sterck aanhaalt. Het staat in de „Olyftack aan
Gustaaf Adolf", een gedicht uit 1632 (!) . Gustaaf Adolf trekt op in de richting
van Keulen, Vondels Keulen. De dichter ziet het naderend onweer. En hij schrijft
een vers, „om syne Majesteit te bewegen datse Keulen, mijn geboortestadt, verschoone". Hij houdt de Zweedse koning (overigens een warme sympatie) het voorbeeld van Alexander de Grote voor, Maar niet van Alexander de veroveraar. Van
Alexander de ootmoedige. Die Tyrus verwoestte, maar Jerusalem spaarde.
't Verslagen Sion laat zijn schilden hangen.
Het heiligh Priesterdom
Sich statigh toereed, om
Den dappren triomfeerder wel 't ontfangen.
Hy naackt in 't end : Iaddus treed hem tegen,
Met Godgewijde pracht
Van 't Kerkeliick geslacht,
Om den gesteurden veldheer te bewegen.
De jonge krijgsheld blijft verwondert staren
Op 't priesterlick gewaad
En 't Goddelijck cieraad ;
Sijn bittre wraack verweldight tot bedaren.
Hij leest Jehovaas dieren naam gesneden
In 't voorhoofd, op den hoed.
Hy siet der steenen gloed,
Den glans van goud en purpere offerkleeden.
Ootmoedigh stijght hy van den hoogen paarde,
En eert den priester Gods,
En Salems tempelrots,
Met neigend hoofd en afgeleiden swaarde.
Hierusalem, bekleed met groene meyen,
Hem feestelijck begroet ;
Terwijl hy met sijn stoet
Op Davids burgh sich vreedsaam laat geleyen.
Ook in de woeligste jaren van zijn leven bleef deze nederige geestesgesteldheid
des dichters eigenlik ideaal. zijn optreden moge dan voor het uiterlike forser en
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vooral feller zijn, een innerlike omkeer — ik onderstreep beide woorden — valt er
in of na deze jaren niet waar te nemen. De „overmoed" beperkt zich tot het uiterlike,
verbergt slechts tijdelik en onvolkomen Vondels ware aard. Vondels ontwikkelingsgang, die tenslotte uitloopt op zijn bekering tot Rome, was een geleidelik proces,
waarvan we de kiemen reeds vroeg kunnen waarnemen.
Evenmin mag men hier spreken van „hoogmoed". Vondels polemiese gedichten
zijn geen ondeugd, hoogstens de keerzijde van een deugd. „Hoe kan een Christenhart
dees' tiranny verkroppen !" Zo ziet en zegt Vondel het zelf. Het is de ontlading
van zijn ergernis, geen lakens-uitdelerij.
Ik moet me hier beperken tot de stelling zelf en een enkele illustratie. Maar ook
zo is het wel duidelik, dat er van sommige daden en tijdperken uit Vondels leven
een verschillende beschouwing en waardering kan bestaan, afhankelik van de persoonlikheid van den onderzoeker. In casu, een Katholieke en een Protestantse beschouwing,
want het komt me voor dat we in deze tweeheid hier het grondverschil moeten zoeken.
Maar ik loop gevaar, om, door zolang bij de principes van Sterck's onderzoekingen stil te blijven staan, een onbillike indruk te wekken. Want de verdiensten
van deze geleerde liggen niet allereerst in het verband, dat hij tussen de feiten
legt, maar in het opsporen van de feiten zelf. Niet in zijn Leven van Vondel, maar
in zijn drie bundels met korte studies over Vondel en zijn omgeving : Oorkonden
over Vondel en zijn kring, 1918 ; Hoofdstukken over Vondel en zijn kring, 1923 ;
Rondom Vondel, 1927. Het Leven van Vondel, zoals Sterck dit voor de Volksuniversiteitsbibliotheek behandelde, mist, door gebrek aan vormkracht, te zeer
gestalte, en daarmee bekoring. Maar hoe bewonderen we de volharding, waarmee
deze schrijver zijn onderzoekingen volbrengt en de nauwgezetheid, waarmee hij
de resultaten van deze onderzoekingen vastlegt. Geen belangrike feiten zijn het
meestal (dat is bij een Vondel-studie nauweliks mogelik meer), maar feiten, die in
hun verband toch zeker niet zonder betekenis zijn, of in ieder geval elk ogenblik
betekenis kunnen krijgen.
Pas in het detailonderzoek komt Sterck's talent tot zijn volste recht. En de nieuwe
Vondeluitgave, waarin hij, naast een levensbeschrijving, geschied- en boekkundige
toelichtingen en litteratuur-opgaven geeft, dankt haar belangrikheid niet het minst
aan hem.
A. J. BARNOUW.
Sinds een 25 jaar bezitten we een zelfstandige Vondel-studie in Amerika, resultaat
van de werkzaamheid der beide vertegenwoordigers van de Nederlandse cultuur
aldaar ; eerst van Noppen, daarna Barnouw. Van Noppen gaf een vrij goede vertaling
van de Lucifer, en „lectured", volgens eigen getuigenis, „on Dutch literature at
some forty universities and Colleges from the Atlantic to the Pacific", Barnouw
zette de traditie voort, en bekroonde ze, met zijn boek „Vondel".
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Ils sprak hier van een zelfstandige Vondelstudie. Dat blijkt wel, als we deze belangstelling vergelijken met die in Engeland. Ook daar werd en wordt zo nu en dan
aan Vondel aandacht geschonken, maar het is hier toch meestal slechts een gedeelde
liefde, een belangstelling, die meer het verband met eigen litteratuur betreft (Milton),
dan Vondel zelf.
Bij van Noppen en Barnouw — beiden trouwens Hollanders van oorsprong —
is dit geheel anders. Hun studie over Vondel stamt rechtstreeks uit een sterke liefde
voor diens dichterlike rijkdom, uit een warme waardering voor zijn persoon en
zijn tijd.
Men kan veilig zeggen, dat Kalff de instigator is geweest van deze studie. Beiden,
van Noppen en Barnouw, waren zijn leerlingen. Voor de Lucifer vertaling schreef
hij een inleiding, het boek van Barnouw is aan zijn nagedachtenis opgedragen.
Maar er is hier nog een dieper verband, dan dat van leermeester en leerling.
Was Kalff niet bij uitstek onze nationale litteratuurbeschrijver ? Was bij zijn Geschiedenis der Letterkunde de voornaamste gedachte niet deze : dat de litteratuur
begeleidend verschijnsel is van volkswording en verwording ?
Hoe nauw sluit Barnouw — moest Barnouw — met zijn boek voor Amerikanen
niet aansluiten bij dit ideaal : „de tijdsomstandigheden te verbinden met de letterkunde". Want het boek van Barnouw, deel van de Great Hollanders Serie, bedoelde
meer te geven dan alleen Vondel. Het wilde geven : Vondel in zijn tijd.
En hiermee raken we meteen de moeilikheden van deze studie. Want wel heeft
Kalff eens gezegd, dat „beter dan de meeste andere groote Nederlanders dier dagen
Vondel zijne eeuw vertegenwoordigt", maar deze uiting is slechts ten dele juist 1).
Wat kunstideeen, wat persoonlikheid betreft, was Vondel niet het representatieve
type. Daarvoor kwam Huygens meer in aanmerking. Huygens, de Calvinist en toch
de cultuurmens, de moralist en toch de realist, Of Cats — maar stil, want met
hem zouden we in het buitenland een te slecht figuur maken. Maar Vondel was
het in ieder geval niet. Vondel was — in aanleg en uiting — Katholiek, Vondel
was in zijn diepste wezen meer Middeleeuwer dan Renaissancemens.
Doordat Barnouw Vondel schilderde in zijn tijd, kreeg zijn werk die moeilike
tweeledigheid — Vondel als uiting van zijn tijd, en daarnaast als afwijkende
persoonlikheid in die tijd.
Nu we de moeilikheid van de opgave kennen, wordt onze bewondering voor
deze studie nog groter, dan ze bij oppervlakkige lezing reeds was. Barnouw's praktiese zin, zijn stevige kennis, zijn niet-minder-stevige, soms puntige stijl, zijn strenge
compositie, alles hielp mee om dit boek te doen slagen. In de eerste hoofdstukken
zien we Vondel als deelhebbende aan het leven van zijn tijd : als inwonend vreemde1) Trouwens, in hetzelfde boek getuigt dezelfde Kalff van Huygens : „Geen der voornaamste
dichters onder zijne tijdgenooten geeft door zijn persoonlijkheid en zijne werken zoo zeer een
kort begrip van het Nederlandsche yolk dier dagen als Huygens,"
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ling te Amsterdam, als gast in de Muiderkring, als verbeten bevechter der predikanten.
Maar steeds meer volgroeit hij als aparte persoonlikheid, en met deze ontwikkeling
lijkt wel heel deze tijd en zijn bedrijvigheid van hem of te vallen. Het wordt stiller
om hem heen. Maar juist hierdoor krijgt Barnouw — met behoud van het chronologies verband — de gelegenheid, om zijn bewonderende aandacht aan de persoon
zelf te schenken. En in de laatste hoofdstukken ontwerpt hij ons een duidelik beeld
van de dichter en diens kunst.
Zo is dit boek er een geworden, dat ons land en de schrijver eer aandoet. towel
om de inhoud zelf, als om de wijze, waarop deze is verwerkt.
De firma Tjeenk Willink te Haarlem gaf een keurig uitgevoerde Nederlandse
bewerking uit.
J. PRINSEN.
Het is voor een groot deel aan de onvermoeide energie van L. Simons te danken,
dat de nieuwe Vondel-uitgave er eindelik is. Althans het eerste deel. En dit in een
uitvoering, die bij Vondels milde schoonheid past. De bandtekening is van R. N. Roland Ho1st. Moller gaf de taalkundige toelichting, Sterck de biografiese en de
bibliografiese. 1)
Wat bij deze uitgave terstond opvalt, is het grote aandeel dat de Katholieken
hebben genomen in de verzorging daarvan. Niet minder dan vier van de zes medewerkers zijn deze overtuiging toegedaan. a geloof niet dat we hier van partijdigheid
kunnen spreken. Het is het aandeel, dat hun krachtens hun vroegere Vondel-studie
rechtmatig toekomt. Maar wel staan we hier voor een Protestants tekort. Want is
Vondel niet in de eerste plaats een nationaal en algemeen-Christelik bezit ?
De gedichten, die in dit eerste deel staan afgedrukt, lopen tot 1620. De levensbeschrijving van Sterck strekt zich over dezelfde jaren uit.
Daarnaast bevat dit boek nog een studie van prof. Prinsen over Vondels proza.
Een artikel, waar reeds lang tevoren hoog van werd opgegeven. Het prospectus
schreef ervan : „Prinsen's speciaal-studie slaagde zoo gelukkig dat zij nieuw licht
werpt op den geheelen Vondel".
Is dit de reden, waarom ze zo teleurstelt ? Een der redenen zeker. Maar niet
de enige. Ook de behandeling zelf heeft zijn bezwaren.
In de eerste plaats wel deze. Prinsen dringt niet door in zijn stof. Hij beweegt
zich van binnen naar buiten, in plaats van van buiten naar binnen. Was zijn onderzoek meer verdiepend geweest, dan had er uit de bonte verzameling prozastukken,
1) Het kader van deze studie laat geen uitgebreidere aankondiging toe. Vandaar in een noot
enkele opmerkingen ter aanvulling. Over de verdienstelike gegevens van Sterck sprak ik reeds.
De aantekeningen van Moller zijn berekend voor een algemeen publiek, en over 't algemeen als
zodanig bevredigend. Vermelding dient de mooie plaat, waarbij Vondel zijn Hymnus aan de
Scheepvaart dichtte en die bier voor de eerste maal staat afgedrukt.
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die hij te bewerken kreeg, misschien een betrekkelike eenheid kunnen groeien.
Hoewel meer een aesthetiese eenheid dan een litterair-historiese. Zoals hij zijn
taak nu opvatte, kwam hij aestheties weinig verder dan uitbundige lof ; de studie
van van Hall van een honderd jaar geleden gaf, voor zijn tijd, meer.
En, wat het litterair-historiese betreft, kon hij onmogelik meer leveren, dan illustraties
— die beter bij de afzonderlike werken waren te pas gebracht.
Het twede bezwaar hangt nauw samen met het eerste. Doordat Prinsen zich
van binnen naar buiten bewoog, bewoog hij zich — naar zichzelf toe. We Koren
hem over spelling en de verhouding van zedelikheid en kunst, en beide malen
laat hij niet na, zijn eigen houding tegenover deze vraagstukken (ofschoon die in
dit verband niets ter zake deed, en we die reeds lang kenden) in het licht te stellen.
Op zichzelf zijn deze uitweidingen zo erg niet, maar ze zijn het gevolg van een
ik-middelpuntigheid, welke Prinsen stempelt tot een persoonlikheid, die lijnrecht
tegenover Vondel staat. En het is dit verschil van mentaliteit, dat sours een dieper
indringen bemoeilikt. zo zegt Prinsen, als hij, met behulp van het Tooneelschilt
Vondels behoefte aan gezag heeft geillustreerd : „Hoe gaarne hadden we gezien,
dat hij zich de vraag gesteld had : hoe kan ik, Vondel, met mijn vurig schoonheidsbesef, met mijn godsdienstig gevoel, mijn reinheid des harten, mijn gezond verstand
onafwijsbaar aan de stof waar het over gaat, zelve aantoonen, dat de vijanden van
het tooneel zich vergissen, overdrijven, opzettelijk de waarheid afbreuk doen".
Weliswaar beseft hij op het zelfde ogenblik, dat hij hier te ver gaat, en laat hij er
dus op volgen : „Dock laten we Vondel, dien we moeten aanvaarden in zijn persoonhike grootheid, wijsheid, genialiteit, daarvan hier geen verwijt maker". Maar de
fout schuilt hier dieper dan dat. ze is niet alleen reeds aanwezig in het uiten der
wenselikheid, maar ook al in het stellen der mogelikheid. Aan een meer verwant
onderzoeker zou de veronderstelling zelf reeds als onmogelik zijn voorgekomen.
Al kunnen we dus de vraag niet terughouden, of Prinsen wel de meest geschikte
persoon was voor een studie over Vondels proza, toch zijn we ook hem dankbaar
voor wat hij ons gaf. De werken van Vondel worden — geheel ten onrechte —
meestal geleden zonder de berechten en de opdrachten. Het is Prinsen's verdienste,
om te hebben aangetoond, hoeveel illustratiefs deze prozastukken voor de Vondelstudie nog bevatten. Dat hij het doet in een passende, levendige stiji, is nog een
verdienste te meer.
A. VERWEY.
Het lag oorspronkelik niet in de bedoeling, dat Prinsen de letterkundige bijdrage
zou leveren voor het eerste deel van de nieuwe Vondel-uitgave. Deze plaats was
toebeschikt aan Verwey met een studie over Vondels vers. Maar „onvoorziene
meeningsverschillen" deden zich op. En het gevolg was, dat Verwey zich terugtrok.
zijn studie zag nu afzonderlijk het licht.
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Op deze meningsverschillen zullen we hier niet verder ingaan. Dat zijn interne
aangelegenheden. Maar toch zou de redactie goed doen over deze dingen een korte
verklaring te publiceren. De zaak is ook nu reeds half bekend geworden. En een
uitgave als deze, die zich richt tot heel ons yolk, en die door middel van een
regeringssubsidie, door heel het yolk ook inderdaad gesteund wordt, moest uit
eigen beweging, hier het daglicht verkiezen boven de schemering.
Ondertussen blijft het „meningsverschil" zelf te betreuren. In de eerste plaats
wel, omdat het onderwerp, dat Verwey ten deel viel, zoveel beter geschikt was om
het eerste deel in te leiden. Het proza van Vondel moge zijn waarde hebben, voor
Vondel zelf stond het toch wel zeer op het twede plan. Voor hem was het vers
uitdrukkingsmiddel bij uitnemendheid. Zozeer zelfs, dat hij, op het eind van zijn
leven, zijn prozavertaling van Vergilius nog eens in verzen overbracht.
Maar dan ook, omdat deze studie op zichzelf van zoveel meer belang is. Verwey
opende er een nieuw veld van onderzoek mee. In de laatste jaren verliep de Vondelstudie steeds meer in biezonderheden. Men teerde op historiese ontdekkinkjes, die
in het algemeen verband wel een zekere betekenis konden krijgen, maar dan toch
nooit meer dan een beperkte betekenis.
Verwey belicht Vondel van een geheel andere kant. Hij nadert hem langs de
aesthetiese weg. Heel zijn studie berust op het axioma, dat hij zelf op bladzij 7
opstelt : „Maat en rijm zijn niet, zooals vaak gemeend werd, verfraaiingen die aan
de gedachte worden toegevoegd ; maar zij zijn de onmiddellijke uitdrukking van de
ontroering waarmee een gedachte wordt gezegd. Het vers is dus de naakte gedachte
zelve, zooals zij als draagster van ontroering gesproken wordt".
Bij een waarlik zuiver dichter — en zeker bij een dichter met zulk een fijn gevoel
voor maat en rijm als Vondel bezat — bevat deze stelling voldoende waarheid om
er conclusies op te bouwen.
Trouwens, Verwey zelf heeft in zijn letterkundig proza — ook in deze studie —
iets dergeliks. Ook daar houden gedachte en vormgeving nauw verband. Wanneer
hij meer mechanies werkt, b.v. de inhoud van een drama weergeeft, verslapt zijn
stijl. Maar als hij even later weer een van zijn diepe gedachten uit, dan is het,
alsof door die gedachte ook de zegging kracht krijgt ; zij is de wind die de zeilen spant.
Het spreekt haast vanzelf, dat men deze aesthetiek van Vondel niet op zichzelf
kan nemen. Het blijft heel vaak „meer een tasten dan een grijpen". Men moet ze
aanvaarden naast de historiese Vondel-studie. zij verklaart meer, dan ze vastlegt.
Maar juist omdat ze vooral verklaart, kan ze op sommige punten een verrassend
nieuw licht werpen. Even een paar voorbeelden hier. De bestudeerder van Vondels
hekeldichten zal voortaan niet meer kunnen voorbijgaan aan de betrekking van
Vondel tot Seneca. En de verhouding van symbool en werkelikheid in een enkel
beeld kan ons de verhouding van symbool en werkelikheid in de gehele Lucifer
verduideliken.
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Deze aesthetiek is niet ieders werk. Het is de studie van een dichter over een
dichter, en dat moet het ook blijven. Het mag niet het werk worden van de schoolmeesters in de litteratuurbeoefening.
Juist omdat het hier gaat om het vitaalste in de dichter, om zijn kunst.
De kunst was voor deze Faeton de zonnewagen, waarmee hij zich verhief boven
de aardse werkelikheid. Een gevaarlike tocht !
Dat ze geen mislukking werd, maar een schone triomf, dat is to danken, niet
aan het voertuig, maar aan de „wagenaer" en zijn kostbaarste bezit -- zijn ootmoed.

THOMAS
DOOR

N. KLUIJVER.
DE TWIJFEL. 1)
I.
Toen nam ik het en 'k wierp het in een hoek
en bitter in mijn hart was de gedachte
wat heb 'k er aan, wat kan 'k er van verwachten,
't is maar een boek gelijk een ander boek.
Ik bid om licht, ik worstel en ik zoek
of 'k God mocht vinden, dat Hij mij de krachten
vernieuw', dat Hij mij 't leed verzachte,
en wat ik vind klinkt in mijn oor als vloek.
De eene vraag verdringt de andre weer
hoe kan dit zijn ? Hoe zou dat kunnen wezen ?
Mijn twijfel groeit ; ik vind geen steunpunt meer,
mijn voet glijdt uit ; bij twijfel komt de vreeze,
die 't angstig hart benauwt en meer en meer
de wonden rijt in plaats van to genezen.

II.
'k zie om mij heen een wereld, waar men strijdt,
waar ieder zich een lauwerkrans wil vlechten,
waar hij, die valt, liefst aan een ander wijt
't gevolg der zonden waar zijn hart aan hechtte.
En 't schijnt, helaas, dat waar men 't Woord belijdt,
men enkel schift de goeden en de slechten.
Leert God's gena, zijn liefde' en heiligheid
dan anders niet dan kibbelen en vechten ?
1) Herplaatst op verzoek van de auteur wegens foutieve volgorde.

THOMAS
Dit maakt mij ziek. 'lc walg van al 't gepraat.
'k Zoek Jezus hart, Ik moet mij kunnen laven
als aan de bronnen, waar de moede slaven
zich nederwerpen wen de dag vergaat.
III.
Waar vind ik U ? 0, toon mij uwe wonden,
laat mij de handen leggen in uw zij,
laat m' U betasten, zie mij aan, maak mij
't gelooven licht. Wanneer 'k U heb gevonden
dan zal ik ook, van mijnen twijfel vrij,
gelooven kunnen zooals zij het konden
tot wie U eens de Vader heeft gezonden ;
als 'k U aanschouw dan is mijn leed voorbij.
Kom bier, o, Thomas ! tie mijn hand, mijn voeten
en leg uw vingers in mijn zij, dan zult
gib zien en tasten en gelooven m &ten.
Kyrie eleison ! Heer heb geduld
met mij. Gena, erbarming, ik doe boete
voor mijne schuld, mijn schuld, mijn grootste schuld.
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PETRUS
DOOR

N. KLUIJVER.

DE VREES.
I.
Wanneer ik zie den stoet van martelaren,
de eindelooze rij van hen die voor
't geloof hun leven lieten, op wier spoor,
van bloed gedrenkt, wij met ontzetting staren,
dan kan een huivering mijn ziel doorvaren
alsof ik nog den luiden nagalm hoor
der rauwe kreten uit het lijdenskoor
van hen, die 's Heeren bloedgetuigen waren.
Dan beeft mijn hart, alsof het werd gevoerd
langs afgrondpaden, waar uit diepe spleten,
't gerochel klinkt van kelen, dichtgesnoerd
door 't helgedrocht dat, door zijn lust bezeten,
zijn leden baadt in bloed, met wellust roert
in 't lillend vleesch, dat 't heeft vaneen gereten.
II
Mijn ziel bezwijkt als 'k 't beulenheir zie naken
dat, moordbelust, zich in de handen wrijft,
met saamgeperste, wreede wellust kaken,
zich in 't genot van zijn begeerten stat.
Het nadert ! zie I Hun haarge klauwen raken
haast aan den prooi, die 't jagend voor zich drat,
die als verstard den bangen vlucht moet staken
en sidd'rend nu en roerloos liggen blijft.

PtTRUS
Mijn adem stokt. A wil mijn blikken wenden
van 't gruwel spel, van wreeden folter spot.
1k wil niet zien, niet peilen die ellende.
Helaas ! Iic moet ; niets wendt van mij dit lot.
Mijn wil is weg. Mijn krachten zijn ten ende,
'k mis zelfs de macht te bidden tot mijn God.
III.
Waarom, waartoe, o, waarom moet 'k aanschouwen
dien bangen strijd, totdat ik in mijn hart
de slagen voel, de folterende smart
der striemen van de scherpste geeseltouwen ?
Dit is de hel, waarin de geest verward
en zinneloos, zich zelve tracht te bouwen
een tempel om daarin het lijden te aanschouwen,
de jam'ren van zijn eigen raadloos hart.
0 ! 'k duld dit niet. Iic kan dit niet verdragen.
a smeek mijn beulen en ik buig den knie.
Ilt ben niet beter Heer dan Petrus die
U loochende in de droefste van zijn dagen.
'k Zal U verloochenen, o, Heer en toch, . . . .
al vloekte 'k U, dan, dan geloof ik nog.
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TACHTIGER
DOOR

M. J. LEENDERTSE.

Dr. G. Kalff Jr. „Frederik van Eeden".
Psychologie van den Tachtiger. J. B. Wolters'
Uitg. Mij. Groningen—Den Haag 1927.
Dr Frederik van Eeden geniet de eer, de eerste der tachtigers te zijn, aan wien
een studiewerk gewijd wordt van bijna 550 bladzijden. Toch is het te betwijfelen
of de. dichter met deze eer zoo bizonder ingenomen zal zijn. De studie van Dr
Kalff, waaraan niet minder dan zes jaren gestagen, ingespannen arbeid is ten koste
gelegd, is niet zeer Van Eeden-freundlich. Niet alleen dat 't oeuvre van Van Eeden
aan een grondige, indringende kritiek wordt onderworpen, tengevolge waarvan
een zeer groot deel als niet-waarachtige kunst wordt op zij geschoven (dat zou niet
meer zijn dan wat door tal van Van Eeden's kritici is gebeurd), maar Dr Kalff tracht
door 't werk den mensch te benaderen, hij legt het toe op een analyse van 's dichters karakter en zieleleven. Hij beschrijft niet slechts de verhouding van Van Eeden's
particulier en openbaar leven, maar dringt door (tracht dit tenminste) tot de verborgenste overleggingen en diepste roerselen zijner ziel. De ondertitel en de geheele
opzet der behandeling wijzen duidelijk aan de bedoeling van den schrijver een psychologische studie te geven. En nu beweert Dr Kalff Van Eeden te doorgronden,
hij heeft hem door. Dat ging niet °peens. „In den beginne dupe van Van Eeden's
martelaars-allure, raakte ik langzamerhand in het kamp zijner tegenstanders of beter,
bevind ik mij nu halverwege de partijen, waar ik als historicus wel niet missta."
En : „Dit boek is begonnen als apologie, het werd requisitoir." En dit requisitoir
is z(56 diepdoordacht en krachtig gedocumenteerd, dat er zoo te zien geen speld
tusschen te krijgen is. Dr G. Kalff Jr, op den rechterstoel geklomm.en, slaat a.h.
w. dit heele dichterleven met al zijn streven en werken tegen den grond en zet Van
Eeden in al zijn gebrokenheid, innerlijke verscheurdheid, zwakke en leelijke karaktereigenschappen, huichelarij en bedrog te kijk en dat alles — en daarop komt
het aan — „als historicus".
De schrijver heeft zijn boek aldus verdeeld : Effen Weg (1860—'89), Eerste stijging en daling (1890—'97), „Eerste dwaalweg" (1898-1913), Tweede stijging en
daling (1912—'21), „Tweede dwaalweg" (na 1920). Deze vijf boeken tellen samen
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49 uitvoerige hoofdstukken. Alle feiten en omstandigheden uit Van Eeden's leven
(en vele uit dat van anderen) worden besproken en ontleed, alle door hem geschreven werken aan kritiek onderworpen. Wanneer zoo 't gansche dichterleven
en -werk van jaar tot jaar de revue is gepasseerd, vat de schrijver tenslotte nog eens
zijn uitkomsten samen, als volgt : De man, het werk, de romanticus, de tachtiger,
lof en blaam, gedeelde schuld, blijft hij leven ?, de intultie's.
Het is niet mogelijk van een dergelijk, doorwrocht studieboek in een kort artikel
een uitvoerig overzicht te geven en het te critiseeren. Wie dit grondig zou willen
doen, zou verplicht zijn den geheelen arbeid van Dr Kalff voor zich zelf nog eens
over te doen, gelijk de criticus van de N.R.C. (Frits Hopman) zegt : „Zulk een boek
kan men niet beoordeelen na het eenmaal te hebben gelezen. Men moet er in studeeren ; men moet Van Eeden's omvangrijk oeuvre telkens weer opslaan, men moet
de kritiek en de voorstellingen van den levensbeschrijver wegen en met de eigen
bevindingen vergelijken." Nu kan reeds dadelijk onderscheiden worden tusschen
wat bier gezegd wordt over Van Eeden's werken en de literaire feiten en omstandigheden en wat geoordeeld wordt over Van Eeden's karakter. De schrijver wekt
den schijn, dat zijn conclusie's t.o.z. van karakter en zieleleven van zijn slachtoffer
noodzakelijk voortvloeien uit en hun vaste basis vinden in zijn uiteenzettingen om.trent '5 dichters werk en leven. Maar dit is onjuist. Beziet hij werk en omstandigheden in hoofdzaak „als historicus", objectief, zijn aanval op Van Eeden's karakter
is met alle objectiviteit in strijd. Hier staan tegenover elkaar een kraclAtige, zuivere
persoonlijkheid, die weet wat zij wil en wil wat zij weet, die de vrije religie huldigt
als hoogste levenswijsheid en een onvaste, wankele ziel, wier mooie eigenschappen en
karaktertrekken zoo vaak vertroebeld werden, een dwaalziek zoeker,die bij Rome belandt.
„De vraag rijst — zegt Dr Kalff ergens — of een aesthetisch oordeel zuiver kan
zijn over iemand van wien men ethisch zoodanig verschilt". Kan, zoo vragen we
een psychologisch oordeel zuiver zijn over iemand van wien men naar aanleg en
levenshouding zeiciveel verschilt ? We willen nu nog niet eens Dr Kalff's vraag herhalen :
„Wie gelooft nog aan de objectieve bedoelingen, laat staan oordeelen, onzer critici ?"
De bespreking van Van Eeden's geschriften is over 't algemeen inzichtig en leerzaam. Alle mogelijke kritieken op en uitingen over den dichter worden verzameld,
ook buitenlandsche ; een oordeel van Katarina Botsky in de Pester Lloyd van 4 Augustus 1909 over Van de koele Meeren des Doods wordt genoteerd, zoo goed als een
losse opmerking over De Kleine Johannes in een novelle van Wapenaar. Nu is Dr
Kalff van meening, dat verreweg de meeste kritiek weinig of geen waarde heeft,
aangezien de meeste kritici oordeelen zonder den completen dichter te kennen. De
vraag komt op : waarom dan aan alle mogelijke oordeelen plaats gegeven en honderden notities samengebracht, waarnaar in de toekomst geen sterveling zal omzien
en die telkens de strakke lijn in dit boek verloren doen gaan en 't werk iets onrustigs, overladens, kaleidoscoopachtigs geven ? Waarom heeft de schrijver zich niet
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beperkt tot de allernoodigste, belangrijkste citaten en meer eigen kritiek geleverd
en daardoor getracht tot 't werk in te leiden ? Waarom „den pauwstaart van zijn
ijdele belezenheid uitgezet" ? En waarom kan Dr Kalff het niet laten slag voor slag
andere critici — de Christelijke vooral niet te vergeten — te diskwalificeeren ? Dat
Dr Kalff het zoo goed inziet en zoo goed zeggen kan, mij dunkt, dat is voor hem
een reden tot dankbaarheid, maar dat hoeft toch voor tientallen anderen, die het
niet zoo goed weten en niet zoo goed kunnen zeggen, nog geen oorzaak te worden,
in hun kritisch werk omlaag getrapt te worden ? —
Een paar v.v.b.b. van fraaie, synthetische karakteristiek mogen hier een plaats
vin en :
„Van Eeden's werk is op zijn best, wanneer hij objectief is : wanneer
hij zijn zuiverst natuurgevoel uit ; ook wanneer hij zijn innigst profetisch
geloof uit — of — het samen-noemen gaat niet van gelijkstelling der genre's
uit — de gebreken onzer burgerlijkheid of menschelijkheid witjes bespot. Het
is zelden groot, machtig of diep — maar wel zuiver, keurig en geestig, m.a.w.
hij blijkt de individualistische Nederlander, die vanzelf realist en quand-méme
idealist is. Lyrisch is Van Eeden over de natuur goed, over zichzelf twijfelachtig ;
dramatisch als hekelaar aardig, als profeet onuitstaanbaar ; episch als mysticus goed,
als profeet verdacht, als realist (Koele Meren) knap, als satiricus vernuftig. Men
mag niet zeggen dat een genre hem bederft ; maar hij komt makkelijker tot knoeien
in 't eene genre dan in 't andere".
Over de witte waterlelie dit sympathieke :
„Als Van Eeden niets anders had gemaakt dan dit eene gedicht, was hij toch een
onzer grootste dichters."
En over de natuurgedichten uit Van de passielooze Lelie :
„Het liefst is hij mij in de natuurgedichten van de „3e Periode". Daar m ag nu
het citaat uit Meister Eckehart voor staan, omdat hij zoo min mogelijk ijdel over
zichzelf en ijdelijk over God spreekt, maar in Het Zee-geruisch een haast „middeleeuwschen" eenvoud en ontzelving bereikt, in 't Herteken en Hei-Leeuwerik „Oostersch" 't stomme creatuur bemint, en in De Rivier en De Planeet zichzelf verheft
in vereering van het grootsche natuurverschijnsel.
Dit is innige kunst, bijna volkomen harmonieus van zin, aandoening en klank —
och, of Van Eeden maar niets anders gewild en geschreven had !"
Misschien rnogen we hier over een paar details een opmerking plaatsen.
De geboortedatum van Van Eeden is niet 3 Mei, maar 3 April 1860. Over den
dood van Johannes' vader in De Kleine Johannes 1 zegt Dr Kalff : „ „De vader"
sterft in en met dit boek : niet de lijfelijke, waarmee nog jaren in beste verhouding
wordt geleefd, maar de geestelijke, voor zoover hij drager was van het rationalistische individualisme der 19e eeuw". Dit is inlegkunde. Met de vader in 't begin
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van 't verhaal wordt wel degelijk de „lijfelijke" Van Eeden Sr bedoeld, waarom dan
aan 't slot op eenmaal die vergeestelijking ? De dood van Johannes' vader beteekent
alleen, dat de kleine Johannes vanaf dat oogenblik te staan kwam op eigen beenen, voor eigen rekening, hij duidt aan 't oogenblik van overgang van onzelfstandig
jongeling tot zelfstandig man.
In de voorstelling van Ein literarisches Experiment is in elk geval onjuist, dat Kloos,
die eenige hoof dstukken uit „Johannes Viator" ontving, deze „dadelijk plaatste".
Onjuist is voorts dat J. I. de Haan over zijn vriendschap met Van Eeden pertinent zweeg. In den bundel Kwatrzjnen, bl. 72 staat :
FREDERIK VAN EEDEN.
Haters en drijvers : kent gij die verwantschap ?
Uit zijn brieven leest mijn hart troostend Lied
Ons scheidt de wijde zee en 't bonte landschap,
Maar onze vriendschap wankelt niet.

Over Van Eeden's jubileumschrijvers in 1920 zegt Dr Kalff : „Hoe verder at ze
wonen en hoe minder ze weten (curs. van ons), des te enthousiaster zijn ze. Men
hoore de Zuidelijke uitbundigheid van den Italiaan Mariatti, van wien ik garandeer
dat hij niemand anders kent dan den eeuwigen Piccolo en misschien dien slecht."
Maar ik garandeer Dr Kalff, dat Mariatti wel wat meer van Van Eeden kende dan
De kleine Johannes. Hij was n.l. de leermeester van Mevr. Van Eeden-Van Vloten
en woonde in Bussum. Hij probeerde op eigen gelegenheid een uitgave van enkele
van Van Eeden's werken te bezorgen, wat echter niet gelukt is.
Omtrent 't derde deel van Sirius en Siderius merkt Dr Kalif op : „Het boek viel
te midden eener doodsche stilte. Slechts de brave trawant Leendertse stapelde vurige kolen op Van Eeden's anti-calvinistisch hoofd door er wat over te beweren".
De stilte was echter niet zoo diep, er verschenen verscheidene kritieken : Borel
(Het V aderland 4-1-26), Dr J. v. d. Valk (De Rotterdammer), Dr Proost (De Hervorming), Frans Erens, Querido (Alg. Handelsblad), De Tijd, enz.
De Duitsche kritiek op de uitvoering van Ysbrand (met de beoordeeling van
't stuk zelf gaan we ook niet accoord) was niet uitsluitend afwijzend. Om alleen maar
Berliner Tageblatt van 6 Nov. '10 te vermelden : „Het stuk, over welks succes op
tooneelen in andere steden we reeds meermalen berichten plaatsten, miste ook hier
zijn krachtige uitwerking niet. De dichter werd levendig toegejuicht, toen hij zelf
ten tooneele verscheen."
In zijn cursus Literatuur en Leeven schrijft Van Eeden :
„De hoofdzaak in de praktijk van het Leven is het juiste besef van de bizondere
taak, de bizondere opdracht, waarvoor men bestemd is. Wie die taak goed beseft
en ervoor leeft, zal een gelukkig mensch kunnen heeten. De moeylijkheid is die
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opdracht duidelijk te voelen. De meeste menschen kunnen dat niet — en moeten
door anderen bestuurd en geleid worden."
Ook Van Eeden zelf is zich niet duidelijk bewust geworden en hij is het nog niet
welke zijn bizondere taak en opdracht was. Hij heeft maar gernand dat hij het zich
bewust was en telkens, wanneer hij wat nieuws aanvatte, het wederom gemhend.
Wel was de hoofd-idee van zijn leven bepaald, het was als een apostolaat : „Hij
wilde zichzelf en ons alien tot reine en edele menschen maken om zoo te komen
tot bovenmenschelijke wijsheid en bestendig geluk. En die gelouterde menschheid
had hij willen groepeeren tot een rechtvaardige, schoone maatschappij. Dit, dunkt
ons, was zijn zending, waarvan hij zich duidelijk bewust werd en deze evolutie van
het ideaal is de leidraad door zijn leven en zijn werken" (Frits Hopman).
Maar Van Eeden's ongeluk was, dat hij deze „zending" niet practisch wist ten
uitvoer te leggen. Dat kwam door zijn aanleg, hij wilde zichzelf een weg zoeken en
bedacht niet, dat 's menschen kracht te beperkt, zijn levensduur te kort is, dan dat
hij veel tijd zou kunnen besteden aan 't zoeken der juiste richting. „Ik heb mij
bewogen", zegt hij, „in zeer verschillende kringen, en ik heb gestudeerd in allerlei
wetenschap, waar de vakgeleerden, in hun vak, mijn meerderen waren. Maar ik
volgde, naar eigen aandrang, een weg, die om zoo te zeggen, dwars door allerlei
vakken heenging. En zoo maakte ik mijn eigen vak, naar het gevoel van roeping en
opdracht, die ik nooit kon of wilde onderdrukken."
„Nooit kon" —, dat was zijn zwakheid.
„Nooit wilde" —, zijn kortzichtigheid.
En uit 't product van deze beide kan men vele van Van Eeden's misslagen verklaren. Zijn leven was een zoeken en verdwalen, een tasten of hij het ook vinden
mocht. Hij houdt zich niet lang op bij de ingestorte torens zijner ijdele illusie's.
Als publiek en kritiek nog n aredeneert, is hij weer al aan wat anders toe. „Ik geloof
— zegt Dr Kalff m,i. terecht — dat Van Eeden snel wisselend, ook snel spelend,
soms zelfs snel.. ..... ...draaiend in zijn stemmingen, in verzwakte mate toerekenbaar is voor sommige uitingen." Van Eeden's leven is niet een groot, mooi geheel,
gelijk b.v. van een Vondel of Gezelle of Hugo Verriest, het valt in brokjes uiteen.
Zijn levenswerk vormt en de meeste werken afzonderlijk vormen niet een af geheel,
Van Eeden geeft maar scheutjes zuivere kunst. Zoo beschouwd, is Van Eeden meer
de mensch, in wien we de verwardheid en gespletenheid van den modernen tijd
zien weerspiegeld, dan dat hij een vertegenwoordiger zou zijl van de hoogere cultuur
eenheid die wijst naar beter, harmonischer toekomst.
Wij betwisten echter Dr Kalff 't recht zoo scherp te oordeelen over Van Eeden's
karaktermisvorming en levensbederf, welk vonnis zijn beslissing vindt in de laatdunkende, persifleerende bespreking van Van Eeden's „conversie", waarin schrijver
zich een oordeel aanmatigt en tot rechter opwerpt over Van Eeden's persoonlijke
verhouding tot God. Dit zijn dingen, waarvan men als kriticus heeft af te blijven ;
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men kan daarover denken als men wil en in vertrouwelijk gesprek eens van gedachte
wisselen, maar onkiesch en eigengerechtig is het daarover te schrijven :
„Hij ging niet alleen over, maar hij liep over, en deelt het lot van alle verraders :
men gebruikt hem, en veracht hem — voor zooverre Christenen dat tenminste mogen doen. Alleen in negatieven zin is Van Eeden „Roomsch" : in zooverre minderwaardige naturen, die een hun te verheven leer onder strenge contrOle tot praktijk
moeten maken, wat achterbaks, wat zoetelijk, erg kwaadsprekend en geweldig zelfingenomen worden."
„Van Eeden, ik herhaal het, heeft zijn geest verkocht om zijn ziel te redden en
die geest wreekt zich nu door ziin ziel te vermoorden. Hij heeft het goede gewild en

te vaak het kwade gedaan : ons ailer fout, maar hij heeft dat te weinig erkerd en
zelfs verbloemd ook — dat hij nu knaging heeft aan zijn geweten, is een gerechte
zelfbestraffing. Hij is God zoo lang ontrouw geweest, dat de Duivel hem ondanks
alle wierook en wijwater trouw blat."
En dan nog dit :
„hij plukt motto's uit alle vrome geschriften, maar heeft nooit gebeden."
Dit alles stelt Dr Kalff vast, let wel, „als historicus".
We meenen hiertegenover te moeten stellen 't woord der H. Schrift, dat van dieper doorzicht getuigt dan deze psychologie, dit n.l. dat niemand weet wat in den
mensch is, dan de geest die in hem woont.

Dat men een dichter — Van Eeden of wie ook — zoo ziet, kunnen we begrijpen.
Maar dat men 't inwendig leven en de karaktereer van een nog levend kunstenaar
op zoo ruwe en onnoodig-krenkende wijze aantast en daarvoor een boek van 550 bl.
bezigt is een feit dat naar we meenen wel geheel eenig is in onze literatuurgeschiedenis en naar we hopen eenig blijven zal.
Nu mag Dr Kalff zeggen : als men eenmaal in iemands huishouden binnendringt,
moet men ook de dingen bij hun naam durven noemen, en : 'k breng liever zijn
hebben en • houden op de straat onder zijn oogen dan onder die van weduwe en
kinderen, maar dat is een phrase. leder voelt toch dat het heel wat anders is of
men persoonlijk door zulk een vernietigende kritiek (die noodig nog „eerherstel"
moet genoemd worden !) wordt getroffen of dat ze betrekking heeft op een familielid.
Dr Kalff is toch psycholoog genoeg om te weten dat men veel verdragen kan :
vernietiging van zijn werk, veroordeeling van zijn daden, maar dat eer teen is.
En als hij dan toch meende dit boek te moeten schrijven, had hij dan met publicatie
gewacht tot na Van Eeden's dood. Misschien had hij dan tevens zekerheid gehad of
zijn boek nu „'t eigenlijke" boek was, dat over Van Eeden geschreven moest worden.
Of meende hij sours de Herkules te zijn, die Van Eeden kritisch kraken moest ?
Maar waartoe ? Verwacht hij van die krachttoer voor dichter en literatuur nog heil ?
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Slechts 'n vrouw, door Elisabeth von Maltzahn. La Riviere & Voorhoeve,
Zwolle. (z.j.).
De literaire kritiek begaat schromelike vergissingen. Daar is een Duitse schrijfster, die grote
Christelike romans schrijft, die alle trouw in het Nederlands en allicht in nog meer talen, van
beschaafde en onbeschaafde naties, worden vertaald. Er is een groot lezerspubliek, dat een roman
van von Maltzahn verkiest boven het gehele oeuvre van Wilma, van De Liefde, van SevensmaThemmen en Schrijver bij elkaar, en boven onze hele Christelike poèzie. Er is een vertaalster,
die bang is door haar naam iets aan de luister van Elisabeth von Maltzahn te kort te doen en
daarom die op bescheiden wijze verzwijgt. En wat doet nu de kritiek ? Elisabeth von Maltzahn
negeren, doodzwijgen. Is 't niet om te grienen ? Een heel enkele recensent(e), die wel belangstelling toont, blijkt zich bovendien te vergissen in de aard van het boek, want die schrijft
over de stichtelikheid van het boek, waar we toch zooveel uit leren kunnen, over het heerlike voorbeeld dat de hoofdpersoon ons geeft, enz. Inplaats van als roman beoordeelt die dus het boek
alsof het een preek, of een uitvoerig traktaatje is.
Dat moet anders worden. Er moet nu eindelik aan deze Duitse schrijfster eens recht gedaan
worden !
Wat 'n kompositietalent ! Alles sluit als een bus. Deze roman is niet als andere werken een wilde
plant, die zo maar vanzelf groeit, ja wie weet waar naar toe en met wie weet hoe onverwachte
kleuren, maar is een kompositie, zo letterlik mogelik kompositie, samenstelling ; dit boek is
samen gesteld, in elkaar gezet ; de natuur is er heus helemaal vreemd aan. Andere schrijvers
weten haast zelf niet, hoe ze een boek soms maken, dat zijn maar s cakkers ; maar hier kunnen
de lezers het verhaal mee opbouwen, dat kan geen enkele onderwijzer of leraar meer verbetercn ;
deze schrijfster is niet lichtvaardig gaan schrijven ; het is duidelik dat hier volgens een schema
is gewerkt ! Schablonenliteratuur ! Vast een goede opleiding gehad !
Jurgen en Hilde Schluter zijn gelukkig getrouwd, zij is geloovig, hij heeft een uiterlike godsdienst. Jurgen zal in het laatste hoofdstuk bekeerd worden. Daarvoor moet Jurgen behalve zijn
geestelike apathie nog een aparte zonde hebben, want de bekering van een onverschillig, maar
overigens voortreffelijk man is moeilik te schrijven en ook niet zo schabloonmatig te behandelen;
men zou er beslist minder goed zijn routine bij kunnen demonstreren. De zonde van Jurgen
is dat hij te veel van het geld houdt, dat zijn rijke vrouw bij het huwelik meebracht. Hoe wordt
Jurgen nu een ander rnens ? Wel, hij zal alles verliezen, dat is in het Duitsland van de
valutatijd wel aannemelik te maken. Maar dat is nog niet genoeg : aan een ander zal getoond
worden, hoe ver geldzucht iemand wel brengen kan. Die eer valt te beurt aan een jonge dame
met de meer doorzichtige dan sm,akelike naam van Juffrouw Raalig. Nu staan de marionetten
klaar : een engelachtige vrouw, een zwakke man, een duivelin. Gelukkig krijgt Jurgen de gelegenheid om de duivelin op heterdaad te betrappen in haar gemeen optreden tegenover de half
zwakzinnige oom Eberhard. Dit bracht hem al half terug van de verkeerde weg. Maar gelukkig,
bijna op de laatste bladzijde van ons boek — en dat is een heel knappe zet ! — krijgt
Jurgen Hilde's dagboek, waarvan hij 't bestaan niet vermoedde, in handen. En dat geeft dan
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de laatste stoot. De beloning is al een bladzijde of wat vroeger gekomen met een herdruk van
Hilde's beste boek en met een goede betrekking voor Jurgen.
Er zijn nog veel meer knappe trekjes in het werk : zo is b.v. ook heel geestig verzonnen, dat
precies op het ogenblik van de ontmaskering van juffrouw Raudig ook de noon van Oom
Eberhard tuiskomt, ontvlucht uit Russiese krijgsgevangenschap. Waar Asda Raudig tegenover
Jurgen nog de onschuldige bleef spelen, was haar dit tegenover de jonge baron, die alles door
het raam gezien had, niet mogelik. 't Was haar maar geraden ook tegenover iemand, die er
helemaal voor uit Rusland gekomen was !
Dit alles betreft nu nog alleen maar de uiterlike bouw van het verhaal, maar de uitwerking
overtreft dit alles nog. Heeft iemand ooit een beschrijving van ideaal huweliksgeluk gelezen
als in de volgende passage :
Hij had de gewoonte of en toe uit zijn werk te stappen om, zijn vrouw op te zoeken, haar
aan zijn hart te drukken, de smalle, blanke handen te kussen en weer heen te gaan. Wilde zij
hem dan een teeder woord influisteren, dan legde hij den vinger op haar lippen. Geen klank
mocht zoo'n gewijd oogenblik verstoren , zoo wilde hij. En die zwijgende ontmoetingen werden
deze gelukkige menschen tot een lieve gewoonte.
En de karaktertekening ? Daaraan hoefde natuurlik niet zo heel veel moeite besteed te worden.
Die van de hoofdpersonen liggen al op de eerste bladzijden open en klaar voor ons. Die
moeten alleen telkens nog wat aangedikt, wat dan ook trouw gebeurt.
Hoe het echter mogelik is, dat degenen die deze roman voor een traktaatje aanzagen, er
wat in te prijzen vonden, verwondert me. Ik heb nu lang genoeg in scherts gesproken dat we
nu wel even mogen konstateren, dat hier een karikatuur van het leven wordt gegeven. En temidden van dit naar de inzichten van de schrijfster verwrongen leven wordt een karikatuur van
een Christelike moraal geplaatst : Hou je van het geld, dan raak je het kwijt, bekeer je je nog
op tijd, dan keert de welvaart terug. Trouwens, het hele Christendom is hier niets anders dan een
brave moraal. En het is mogelik aan het boek zijn Christelik vernis te ontnemen en niets dan
een gewoon ouderwets deugddraakje over te houden, zonder het verhaal ingrijpend te hoeven
veranderen.
Waarom spreek ik zo uitvoerig over een schandelik prul als dit boek ? Ach, ten eerste is er
natuurlik in het schrijven van een recensie als deze veel opgekropte ergernis over het verknoeien van tijd, geld, energie aan het . schrijven, vertalen, uitgeven en lezen van dergelijke
schandelik slechte leesstof. Maar ook is er de hoop, dat door dit recenseren er toch nog weer
eens een paar het verschil tussen echte en namaak-literatuur zullen zien, dat misschien vertaalster en uitgever tot het inzicht komen, dat ze onze mensen toch een slechte dienst bewijzen om ze zo stenen voor brood te geven. En om er op te wijzen, dat onze rubriek
Boekbespreking nog niet overbodig is, zolang in onze kringen er nog een publiek bestaat, dat
v. H.
uitgaven als deze accepteert en daardoor mogelik maakt.

Vrouwen. Verzameld werk van Julia Frank. Leidsche Uitgeversmaatschappij,

Leiden (z.j.).
Op dezelfde wijze uitgegeven als de Distels van dezelfde schrijfster doet dit boek een ogenblik
gelijke verwachtingen ontstaan. En al is wel dezelfde geest en gelijk talent in deze schetsen aanwezig, ze zijn door hun stemming zo geheel anders, dat de verwantschap slechts zo nu en dan
wordt gevoeld. Bij het lezen van de Distels heeft men plezier, soms uitbundig plezier, al is het
misschien maar leedvermaak, om al de prikken en schrammen toegebracht aan een scheefgegroeide
maatschappij, aan onbenulligheid, dwaze jeugd, bekrompen ouderdom, absurde gebruiken. In
Vrouwen dezelfde dwaze mensen, maar de lach wordt weggedrongen door de pijn om al die
lege, onbevredigde vrouwenlevens. Geen enkele gelukkige vrouw, geen enkel gaaf leven. Allen
bijzaak voor de man, de een aan de kant gezet, van de ander het zwaarste offer als vanzelfsprekend aanvaard. Het is een troosteloze optocht. En het kost moeite aan het eind van het boek

152

BOEKBESPREKING

om niet te geloven, dat de rij eindeloos is. Gelukkig is de suggestie, als of zo het vrouwenbestaan
van onze tijd is, die uit het boek omhoogkomt, een waan, maar de schrijfster schrijft veelal zo
goed, dat deze realiteit pas in wanhopig verzet verworven wordt. Julia Frank heeft in haar leven
haar ideaal. het doodgewone, gelukkige huwelik bewaard, maar ze heeft het in haar leven, in haar
omgeving niet gevonden en in haar kunst niet gegeven. Als een mooie mogelikheid, maar grotere
onwaarschijnlikheid zag ze het, waarom ze niet dan verwrongen levens kon tekenen. Daarom
zal haar werk meer illusies benemen, en levensmoeheid brengen, dan levensverwachting wekken,
ondanks al de vitaliteit waarmee ze zelf dat leven aankon, en waarmee ze de dingen in de ogen
durfde zien. Ze had niets waarop ze vertrouwen kon dan haar arme zelf, en zo verliest het de
sterkste.
v. H.
Olympische Sport door Leo Lauer I. Athletiek. II Wielrennen. D. A.
Daamen's Uitgevers Maatschappij 's Gravenhage.

Deze uitgaven vallen buiten het karakter van onze tijdschrift. Toch willen we met het oog
op de aktualiteit van deze uitgaven ze even vermelden. Ze zijn sympatiek en met kennis van
zaken geschreven. Bij het eerste schreef Oud-Minister de Visser een inleidend woord ter aanbeveling.
v. H.
In de provincie door Ignatia Lubeley. Nijkerk. G. F. Callenbach. 1927.
Over de zusters Engelberts is, naar ik meen, in Opwaartsche Wegen nog nooit iets gezegd,
hoogstens zijn ze terloops even genoemd. Van L. E. is een enkel boek besproken. Ignatia Lubeley
schreef zelf bij ons een enkel opstel. Het zou de moeite waard zijn deze twee rustige schrijfsters
eens wat uitvoeriger te bezien dan in een recensie mogelik is. De gelegenheid zal zich nog
wel eens voordoen, maar omdat zo iets niet geforceerd kan worden, daar voor een indringend
artiekel een tijd van overgegeven studie nodig is, is een enkel woord van algemene aard misschien ook in een recensie op zijn plaats.
Deze twee zusters zullen waarschijnlik nooit een geruchtmakend boek schrijven, nooit een
boek waar ieder over praat, ze geven geen grote verassingen. Ze zijn me er des te liever om.
Aileen van een heel groot schrijver is een massasucces iets, dat men met blijdschap beleeft.
Te dikwijls toch wordt sukses bereikt door het met de domme massa meeresoneren van een
banale geest, of nog erger door een onwaarachtig effektbejag, een spekuleren op verkeerde en
dwaze neigingen en behoeften van het publiek.
Bij deze schrijfsters niets van dat alles, hier is een rustige bescheidenheid, een kalme, aristokratiese geest. Een beetje stijf, een beetje ouwerwets soms, maar eerlik en voornaam.
Daarom zoeken ze hun stof niet in aktualiteiten, niet in een modegril, maar in de historie,
of in deftige gezinnen uit „de provincie".
Mevrouw Kuyper-Van Oordt is met hen verwant, al heeft die een andere taalbehandeling.
Ik las In de provincie ongeveer in de zelfde dagen als Vrouwen van Julia Frank. Sterker tegenstelling is eigenlik niet te geven. Bij Julia Frank de vrouw, die nerveus-verward, gedesillusionneerd in de mondaine dwarreling van het stadsleven staat of... . valt, bij Ignatia Lubeley het
rustige, haast door niets gestoorde, wel wat eentonige, maar kalm tevreden geluk van de in
haar huis en omgeving opgaande vrouw.
Het sterkste voorbeeld van dat kalme aanvaarden van het leven is te vinden in de uitvoerigste
schets, in de persoon van Ursula de Roos. Het is merkwaardig hoe de schrijfster zo'n weinig
gepassioneerd en kalm-eentonig leven als van Ursula ons niet alleen sympatiek weet te maken,
maar ook haar tevreden aanvaarden van dit leven als iets doodgewoons begrijpelik en aanvaardbaar weet te maken. Ook de natuurlike vanzelfheid, waarmee het Christendom uit deze levens
naar voren komt, geeft aan deze verhalen een stille innigheid. Wie romantiek zoekt, die een aangrijpend, meeslepend verhaal lezen wil, kan dit boek rustig laten liggen. Wie een ogenblik uit
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zijn nerveusiteit wil treden in dit kalme leven, zal evenals Jan Banneman zijn gaan naar „de
provincie" niet beklagen. Een humoristies trekje hier en daar, altijd voortkomend uit een ietwat
onverwachte, daardoor komiese situatie behoedt voor verveling.
De taal is als de hele sfeer van het boek, niet verrassend, misschien wat vlak, maar toch
niet banaal ; nooit opdringerig, alleen een beetje stijf, maar nooit onverschillig.
v. H.
Dat dit sympatieke boek een Christelik werk is, is voor ons te meer een aanbeveling.

Het schoone leven, door Wilma. 2e dr. Uitgeversmaatschappij „Holland",
Amsterdam 1927.
Het pleit stellig voor Wilma, dat de lezers en lezeressen van haar groeiend boeken-tal te verdeelen zijn in twee scherp gescheiden groepen. Er zijn er, die met haar romans weinig minder
dan dweepen, die, als ze over Wilma spreken, de gedachte wekken, dat onze Christelijke literatuur van de laatste decennièn niets Anders van beteekenis heeft voortgebracht, dan de bijna
mystieke schoonheid van de romans der schrijfster wier pseudoniem ook deze tweede uitgave dekt.
Zulk een bijna absurde vereering is natuurlijk niet verdedigbaar, maar toch tevens een bewijs
ervan, hoe de romanciere, sedert ze, nu al vele jaren geleden, met haar eerste, zwakke werk, debuteerde, een publiek won. Geen klein publiek stellig ook, want dit „Het Schoone leven" heeft een
herdruk noodig gehad.
Maar te anderer zijde is er een niet geringer lezerstal, dat een innige en — stellig redelijk
formuleerbare — afkeer heeft van des schrijfsters wijze om een roman te componeeren. Cinder hen
zijn Christenen met een niet minder levenskrachtig geloof dan Wilma zelf toont te bezitten, en
zij zeggen, als die overleden priester Padberg, dat de wereld waarin de schrijfster ons binnenvoert leugenachtig, onwaar, valsch belicht en mystiekerig is. Zij zouden b.v. Rita en Harold uit
„Het Schoone Leven" en Erica en Wybo uit „Menschenhanden" een voor een wel eens door
elkaar willen schudden. Heb ik niet gelezen in zulk een afkeurende recensie, dat Wybo Erica
maar es flink moest aanpakken, opdat ze tot het „werkelijke" leven zou terugkeeren ?
Er is veel kaf onder het koren der waardeering van Wilma's boeken. En het moge hier wel
eens gezegd worden, dat de schrijfster allerminst haar werden opdroeg aan jongedames met
quasi literaire allures, die alleen daarom zulk een fanatieke vereering koesteren voor haar boeken,
omdat ze er een romantiekige zoetsappigheid in genieten welke.... er niet aan eigen is, doch
slechts vindbaar blijkt voor haar die voor de ernst in het leven van Rita, Harold, Erica of Wybo,
de oogen stijf gesloten houden.
Voor zulke jongedames vooral — en voor andere dwepers en dweepsters met Wilrna's werk
niet minder — moet er de aandacht op gevestigd worden, dat datgene wat zij zoo hoogelijk
waardeeren en wat hen zoo aantrekt : de opvatting van het leven in al z'n volheid, voor de personen die hier genoemd werden uit de boeken, resultant is van een leven waaraan het verdriet
en de smart niet zijn voorbijgegaan, doch waarop het stempel diep is ingedrukt van de zorgen
en moeite, het verdriet en de teleurstelling welke aan datzelfde zware, maar kostelijke leven onafscheidelijk verbonden zijn. Immers : verliest Harold zijn Rita niet in den bloeitijd van beider
leven ? Het is zoo mooi, zoo „zalig", zeggen de meisjes, mee te genieten van Brand's kweekerij,
maar besef toch, dat er in Het Schoone Leven een vrouw geteekend wordt, die dat intenser
genoot dan alle juffertjes samen en — die dat moest leeren loslaten. Begrijp, dat Harold achter
bleef met zijn drie kinderen en, dat zijn leven het steunpunt kwijt was, de basis, waarop zijn, huis
was opgetrokken.
Zij die Menschenhanden verslinden, omdat er twee jonge menschen tot elkaar komen, wier leven
staat als het ideaal-beeld voor elke ontwakende vrouwelijkheid en ontluikende mannelijkheid,
moeten zich eens herinneren, welk een strijd Erica en Wybo voor en na hun mooi beschreven
trouwdag gestreden hebben. Het is zoo gemakkelijk, Wilma's boeken mooi te vinden, maar men
laat bij dat geestdriftige enthousiasme, de vaak smartelijke realiteit dan maar liefst staan op
de bladzijden waar het toch zoo Overduidelijk wordt getoond en beschreven.
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Het is te begrijpen, dat menschen, vergroeid met het dagelijksche sleurgangetje, niet gewoon
het leven, het v elle leven als schoon te zien, aan Wilma verwijten, dat ze de realiteit ontvliedt. Maar
zulke lezers, als die pater Padberg, begaan doorgaans de fout wijze-van-zien en zijn der schrijfster te toetsen aan hun persoonlijke blik op het leven. Zij zeggen dan : „Ja, maar Wilma is eenzijdig in haar beschouwing van het leven". Zeker, maar die dat zegt is het eveneens, alleen houdt
hij zijn ziens-wijze voor meer objectief. Waarom ?
Bovendien, zoo het al waar is, dat Wilma in haar boeken een bepaalde kant van het leven naar
ons toewendt, dan moet toch gezegd worden, dat dit niet Onbewust geschiedt. In zekeren zin
(men begrijpe mij niet verkeerd) is Wilma's romanwerk sterk tendentieus. Zoo tendentieus als
een preek zijn kan, welke het er ook slechts en „alleen" om te doen is het leven van alle dag te
laten zien onder de belichting van de absolute waarden die het beheerschen m Oeten, wil het g Oed zijn.
Wilma's kunst is schildering van het reeele, van de realiteit, zonder realisme. Ze negeert niet
— zooals de romanticus doet — de strijd en de moeite, de sleur en den dagelijkschen gang der
dingen, integendeel ! het is haar om die juist en in de allereerste plaats te doen. Maar daarbij past
ze niet de door sommigen onlosmakelijk eraan verbonden geachte naturalistische schrijfwijze
toe. Zij staat als 't ware onmiddellijk achter elke smart en achter iedere teleurstelling barer individuen, om zijn of haar lotgevallen op te heff en in den lichtbundel der stralende „schoonheid",
waardoor dat alles een haast symbolische beteekenis verkrijgt.
En zoozeer verstaat zij die kunst om het leven schoon te doen zijn en zelfs het smartelijke als
schoonheid te toonen, dat het den lezer ontgaat, welke gebreken er zijn aan haar compositie en
haar dialoog.
Het is, meen ik, Haantjes geweest, die er 't eerst op gewezen heeft, hoe zwak Wilma's dialoog
is. Ik h erinner mij niet meer wat hij ervan schreef, maar hij heeft in de constateering van het
feit ontegenzeggelijk gelijk. De dialoog van Wilma doet ons de sujetten wel niet, als in Ulfers'
„Oostloorn", voorkomen als dominee's met witte beffen (Petri), maar hun eigen taal spreken
zij toch maar zelden. Want zij vragen zonder mankeeren steeds wat de lezer moet weten voor den
gang van zaken en antwoorden immer met die boeken-zinnen, die netjes meestappen in den pas
van des schrijfsters voortreffelijk proza-rhythme.
De compositie, ik kan die maar niet anders dan matig vinden. Maar wat maalt Wilma om den
organischen bouw van het geheel en de secure degelijkheid van de afzonderlijke scenes ?
De oppervlakkige lezer moet wel haast tot de meening komen, dat alle hef tigheid aan de zachtaardige schrijfster vreemd is. Dat is de suggestie ! In werkelijkheid zijn de romans van Wilma
v el van tooneelen en situaties, die, b.v. bij Querido een paniek zouden lijken en zelfs bij de
bedaarde en kalme Robbers de zenuwen der lezers niet onaangetast zouden laten. Maar bij Wilma
zijn al die botsingen, hoe hevig ze ook zijn mogen, bijna als de sfeer van een kalme zachtrose
zomeravond. Zij glijdt door de stroomversnellingen en over de watervallen van het menschelijke
leven barer personen met steeds dezelfde gemakkelijkheid en onder den zang van altijd hetzelfde
bekoorlijke lied van haar taal. Die blijft zich handhaven op de toonhoogte, waarop de eerste
zin gestemd werd en waaraan men het bewonderen moet dat haar draagwijdte beide, vreugde
en droefenis, opnemen kan in bijna zoete heffingen en dalingen.
Velen is de geestelijke atmosfeer aan Wilma te ijl, te vaag, en tal van overigens niet onwelwillenden blijken na de lectuur harer boeken niet geheel bevredigd, geneigd zelfs, te mompelen
van „ethisch" of, scherper, „vrijzinnig"....
Men mag dat bezwaar niet voorbijgaan. Zoolang er menschen zijn, die de geijkte formuleering
van het geloof houden voor net nog jets zekerder, dan het beleven ervan, zoolang er, anderen
wellicht ? bestaan, voor wie naar de kerk gaan identiek is met godsdienst, zoolang blijft dat bezwaar gelden. Maar dat neemt niet weg, dat het toch denkbeeldig is. Het komt er voor Wilma
steeds aan op de gezindheid des harten. En op het doen van de dingen. Zij bekommert zich,
o, zeker, maar beangstigend ' weinig om de formuleering van het geloof, maar is dat wel zulk
een gevaar indien het geloof, het Christendom beleefd wordt ? Is beleving niet nog steeds de
beste (en zuiverste) vorm van belijden ? De personen uit „Het Schoone Leven" en „Menschenhanden" (het vervolg-deel) hebben slechts flauwe herinneringen aan kerk-interieurs, maar is dat
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wel een bezwaar zoolang God zoo krachtig en onmiddellijk spreekt tot het hart dat naar Hem
vraagt buiten het gebouw van hout en steen ? Wilma's Christendom is slechts voor hen vaag en
on-omlijnd, die meenen, dat him zekerheid de zekerheid is, daar zij gewoon zijn die, op voor hen
bevredigende wijze belichaamd te zien in uiterlijkheden welke niet meer dan bijkomstigheden zijn.
De uitgever van deze herdruk heeft zijn toewijding aan de zaak der Christelijke letterkunde
bewezen door de zorg welke hij besteedde aan deze nieuwe uitgave. We hopen, dat het niet lang
duurt voor we ook de oudere werken van de reeds grijze schrijfster in soortgelijke mooie banden
P. H. M.
in onze kasten mogen zien.

Nederlandsche Letterkunde door A. L. J. Wijtzes. Tweede herziene druk.
L. Wielenga. Sneek 1927.
Toen Wytzes' boekje verscheen, konden we de verzuchting niet smoren : „dat had een ander
moeten schrijven." Een gelegenheid zoeken om onze mening te zeggen deden we niet. Het
is niet prettig om werk uit eigen kring te moeten afwijzen. Het boekje was uit uitstekende motieven geboren.
Het verlangen naar een dergelik boekje war ook wel degelik bij ons. En we vonden het eigenlik
maar prettig, dat er verschillende mensen waren — waaronder mannen met naam — die openlik
waardering uitspraken. Waarom zouden we onnodig weer in de kontramine zijn ?
Daarom zijn we ook blij met de tweede druk. Nu kan het boek tegen een stootje en zullen
onze opmerkingen allicht niet worden opgevat als een aanval, maar zullen ze kunnen meewerken om een derde druk, die ook nog wel eens komen zal, te verbeteren.
Het lijkt ons nodig, dat de heer Wijtzes die bij het nazien van zijn arbeid al enige malen hulp
gehad heeft, iemand naast zich krijgt, die hier en daar fors durft in te grijpen. Oplossing van onnauwkeurigheden zal de tijd wel brengen, die worden bijeengelezen uit opmerkingen en kritieken
en eigen gestadig werken.
Maar tot heden is hij in zijn karakteriseringen beneden de eis gebleven die men stellen mag
aan iemand die tot het genieten en waarderen van literaire schoonheid wil leiden.
Hij mist daarvoor een zekere onbevangenheid, die nodig is om een tijdlang een met de
behandelde schrijvers te zijn, zonder direkt aan het debatteren te slaan en aan andere personen
eigen principes telkens op te hangen. Dat is heel goed mogelik zonder eigen vastheid, zelfs in
de leiding, te verliezen.
De meeste karakteristieken, voorzover ze een persoonlik karakter dragen, missen diepte, een
doordringen tot wat de dichter werkelik bezighoudt ; ze blijven hangen aan een zucht tot
klassifikatie. Soms werpt de schrijver zich met een zeker genoegen op een enkele uitlating van
een dichter, waarnaar dan zijn hele levensovertuiging wordt geoordeeld, ik denk b.v. aan Albert
Verwey pag. 178, die trouwens toch nog al mistekend is.
Het is natuurlik sympatiek, dat de heer Wijtzes dikwijls waarschuwt tegen de gevaren aan het
lezen van allerlei moderne lektuur verbonden. Maar zijn beschouwingen komen meestal neer op
de vrij oppervlakkige aanduiding : mooi, maar gevaarlik, die — voor de jeugd bedoeld — niet
onbedenkelik is. Vooral ook omdat dan bij nadere lektuur aan de jeugd die onkrities is, dat gevaar
of dat ergerlike nog al meevalt. Temeer begrijpelik, waar wij ouderen in onze waardering van
moderne werken zoo dikwijls verschillen. Ik denk b.v., hoe Wijtzes De broederveete „een voor
Christenen ergerlijk geschrift" vindt, terwijl G. Schrijver er met veel sympatie indertijd bij ons
over schreef (— — —)
Ook grote woorden als het aldoor terugkomende pantheisme doen het niet. Wat de heer
Wijtres wil, is heel moeilik ; als dat bij elk schrijver afzonderlik moet gebeuren, staat men voor
de keus zeer uitvoerig te zijn of oppervlakkig, ergernis gevend werk te leveren. Het lijkt mij
beter een goed principieel hoofdstuk te schrijven en dan zonder persoonlike oordeelvellingen de
karakterisering van personen en werken te geven.
Er komt nog bij, dat Wijtzes geen gelukkige stijl heeft en daardoor de dingen misschien wel
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eens anders zegt dan hij zelf wel wil. Ook spreekt hij zich nog al eens tegen. Lees b.v. wat op
pag. 101 over Bilderdijk wordt gezegd : eerst heet hij „meester over de taal, als geen dichter
voor of na hem" (Afscheid is „onvergelijkelijk schoon") Even verder : „Onder zijn talrijke verzen
is heel wat rijmelarij." Even later blijkt zijn grootheid maar betrekkelijk : „als men hem plaatst
in de lijn van zijn tijd, springt zijn grootheid in het oog."
Ook is er een gebrek aan juiste verhoudingen, vooral in het moderne gedeelte.
Zo worden b.v. aan het prozawerk van Mej. de Liefde, Ds. Ulfers, zelfs van S. Anema en P.
Keuning elk een hele paragraaf gewijd, terwijl Ds. Heijnes, Mevr. Sevensma-Themmen en Mevr.
Kuyper-v. Oordt alleen maar genoemd worden, in een adem met b.v. Mej. H. S. S. Kuyper,
Mej. A. v. d. Flier en P. Brouwer.
Dan zijn er nog tat van onjuistheden en leemten : het schijnt wel, dat de heer Wijtres de laatste
10 jaar niet al te hevig meegeleefd heeft. Zo is er van Hel. Swarth's levensovertuiging wel wat
anders te vertellen dan wat op pag. 188 staat. Het artiekel van Smallegange en haar eigen poezie
van de laatste jaren kan de heer Wijtres daarover inlichten.
Zo is bij vele schrijvers belangrijk werk uit de laatste jaren niet vermeld. Ik denk aan A. Roland
Hoist, Wilma. Zou het waar zijn, dat Querido de tragiek van Davids historie niet kan voelen,
omdat hij geen Christen is ? Hebben de Joden van alle eeuwen de tragiek van Davids leven nooit
gevoeld ? Het hoofdstuk over Afrika is niet bij de literatuuropgaaf is heel willekeurig en voor
een deel voor jonge mensen onleesbaar. Bij het overricht der tijdschriften staat nog altijd Het
Getij, dat al eenige jaren verdwenen is. De Vrije bladen, het tijdschrift dat er voor in de plaats
is gekomen, wordt niet genoemd. Het katholieke De Gemeenschap ontbreekt. De geschiedenisvan
Opgang en Opwaartsche Wegen wordt op pag. 216 verkeerd voorgesteld.
Het oudere gedeelte is, wat de feiten betreft beter dan de eigen tijd ; daar mist men ook meer
de persoonlijke beschouwin gen van de schrijver. Waar hij b.v. in de beschrijving van Revius
zich eens kon later' gaan, daar heeft hij zich vrij slap, ondanks enkele superlatieven, van hem
afgernaakt. Dirk Coster schijnt beter Revius aan te voelen dan Wijtres, wat toch wel wonderlik
en jammer is.
Zo zou er nog veel op te merken zijn, maar het is genoeg, om aan te tonen, dat er nog veel
te wensen blijft. Ik geloof nog, dat eigeniik iemand anders dan Wijtres het had moeten doen.
Maar het is een moeilik en ondankbaar werk, en geen ander heeft de hand naar dit hoogst
noodzakelike werk uitgestoken. Daarom moeten we them dankbaar zijn, dat hij, waarschijnlik
zelf beseffend, dat het werk wel wat zwaar voor zijn krachten was — want arrogant is zijn toon
nergens het toch heeft willen doen. Het boek heeft nu in zijn 2e druk reeds werkelik in bruikbaarheid gewonnen, al zit het nog vol gebreken. Moge deze bespreking, die niet onaangenaam
tegenover de heer Wijtres bedoeld is, er toe meewerken, om enkele tekortkomingen weg te
werken.
v. H.
De Gouden Droorn, door Robert van Passen. P. N. van Kampen & Zn.,
Amsterdam.

Ik heb voortdurend bij de lezing van dit boekje moeten denken aan „De Pastoor uit den
bloeyenden wyngaerdt", terwijl 't toch een geheel eigen werk is.
Een liefdesgeschiedenis in 't Vlaarnsche land. In een klein dorpje. Een schilder en een zwak,
ziekelijk meisje. Zij heeft hem uit zijn eenzaam bestaan gelicht, en geluk gegeven met haar zeer
zwakke krachten. Dan is daar een hevig geluk op de aarde,' tusschen de bloemen en de rijke
pracht van het Vlaamsche land. Maar dan is er ook een rust, die 't einde van heel het boek
voorvoelt. In die rustige droom is het werk geschreven en het sterven dat het einde van het
verhaal vomit is bij het begin al aangegeven, maar beef t toch de schoone berusting uitgelaten
over elke handeling.
Ik heb moeten denken aan het mooie boek van Tirnm,ermans, alleen is hier de pastoor weggelaten, daarom is 't ook voor mij alleen rnaar een gouden droom. De stemming alleen maakt dit
boekje van eenige beteekenis.

v. D.
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MEIVERSJE
DOOR

JAN H. DE GROOT.
Er werd in de wereld een huisje gebouwd.
't Was omringd door een voorjaarsche wei.
Daarover, daar schaterd' een vroolijke zon,
Een zon van de pralende Mei.
Als water zoo klaar, uit een sproeiende spuit
Spoot over de wereld het tint'lend getuit
van een fluitende kerel ; die zat op het dak,
En bij elken tik en bij elken tak
van z'n hamer,
Klonk hol door 't gebint een daav'rende klank,
Zat dieper een spijker en vaster de plank
van een kamer.
Er was in de wereld een huisje gebouwd.
Het stond in de pronkende Mei.
Daarboven, daar veegde een stoeiende wind,
Een wolk aan de wereld voorbij.
De pannen die bloosden oranjerood,
Als de zon er z'n trillende stralen in schoot.
Een weerhaantje zat op de nok van het dak,
Het draaide en zwaaide en piepte en stak
Z'n neus naar den wind.
Maar achter het huffs lag een bloemmbed
Daar waren wat tulpen ingezet.
En speelde een kind.
Ik had in gedachten een huisje gebouwd.
Van niets dan de prachtigste droomen.
En toen ik er bijna het dak op had,
Is een vreeslijke storm gekomen
Die sloeg heel de drommelsche boel tot gruis,
En liet me niets meer van m'n droomenhuis
dan wat steepen.
Die nam ik toen mee op m'n domme hart
En ik zong en ik lachte mij, over m'n smart
weer henen.

DE HERLEEFDE MOABITISCHE SOLDAAT
2 Kon. 13 : 21
DOOR

A. J. D. VAN OOSTEN.

Reeds brandde 't huis — nog weerde 't yolk ons goed,
'k ontdook telaat den werpsteen, die mij knakte,
'k voelde mijn val, en hoe mij 't al verstrakte,
'k lag lam en stom in 't lekken van mijn bloed.
Ontzind zag 'k, hoe de makkers mij, met spoed
ter laatste eer, een simpel graf uithakten,
en 't staakten, toen de krijgswacht in de vlakte
den vijand wees, gelokt door rook en gloed.
Ze vloden, sleepten mijn stram lijf nog mee,
sleurden een grafsteen weg, en wierpen jachtig
mijn waanzin bij der dooden strenge vree.
'k Sloeg ruglings op ruw-uitgekapt gesteent,
en kreet, en rees, en vond mijn leden krachtig
herleven tusschen ritselend gebeent.

VOORJAARSDAG.
DOOR

W. HESSELS.

I.
0 blijde wereld die nu opengaat !
Gij hebt zoolang de koestering ontbeerd,
de zoelte en de liefde van 't gelaat
der zon die altijd tot u wederkeert !
Mijn hart heeft lang uw innig feest ontbeerd
o blijde wereld die nu opengaat !
0 arme wereld zwart van winterzeer
gij ligt zoo bloot en onbehoed in 't licht —
nu straalt op u het kinderlijk gezicht
der zon, uw maagdelijke moeder, weer —
en beeft op 't oude harde hout dat zwicht
en in veel harten zwart van winterzeer.
IL
De regen en de nacht waaien met vlagen
maar in de duisternis groeit het zoo zacht, —
daar wordt het nieuwe leven nu voldragen
in het vlagen van den regen en den nacht.
Mijn hart klopt in mij met zoo wilde slagen,
het durft niet denken aan der voile rozen pracht . . . .
Misschien is ergens al 'n knop gebroken,
'n zilverwit blaadje, licht en pril en teer,
misschien is al 'n kleine bloem ontloken
daarbuiten in het groote koude weer . . . .
Mijn hart zwelt in mij, zwaar, en weggedoken,
straks breekt het open, het verlangt to zeer . . . .

DE MEESTER
DOOR

WILMA.

De Meester is weer in het dorp !
Hij ging den kleinen vruchtenwinkel tegenover de kerk binnen, de heele buurt
heeft het gezien. Een enkel venster heeft die winkel, maar achter dat venster, een
feest van kleuren.
Felroode tomaten naast bananen warm, goudgeel ; fluweelig purperen druiven
en wijnroode appels naast het brons van peren met lange halzen, alles in zuiver
afgemeten vakken tot een prachtig kleurenmozaik bijeengevoegd.
De Meester k an aan dit venster niet voorbijkomen. Hij staat er een langen tijd
voor stil, en als zijn oogen het heele feest in zich opgenomen hebben, gaat hij de
lage deur binnen.
Het duurt lang, eer hij weer te voorschijn komt, zeker praat hij met den stillen
man achter de toonbank, die anders voor niemand een goed woord over heeft.
De buurt wacht geduldig. Als hij eindelijk, het hoofd gebukt, door de lage deuropening naar buiten treedt, heeft hij onder elken arm een bruin papieren zak.
De meeste menschen weten niet eens hoe hij beet. De kleine bakkersjongen, die
tweemaal per week brood en kruidenierswaren brengt, naar zijn afgelegen woning,
ver weg over het oude plaggenpad, dat door de zandwoestijn naar den Holtberg
loopt, heeft hem zoo genoemd, omdat er in alle kamers van het huis boeken zwerven,
tot in de vervallen, rommelige keuken toe.
Als de Meester zich een enkele maal in het dorp vertoont, dan verwonderen de
menschen zich altijd opnieuw over de buitengewoon hooge rechtheid van zijn
gestalte en de magerheid van zijn gezicht onder den breedgeranden, slappen hoed.
Hij groet elkeen ; soms zien de menschen van achter hun venster, hoe hij midden
op straat stilstaat, haastig rondkijkt, terwijl hij zijn hoed afneemt en met een grooten
omzwaai weer op zijn hoofd zet.
Niemand begrijpt, wie die groet geldt, omdat er geen sterveling op straat is te
zien, maar geen, die lacht.
Er is jets in het gezicht van den Meester, dat maakt, dat men niet lachen kan,
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Nu loopt hij door de dorpstraat met zijn zakken onder den arm ; de smid voor
het aambeeld laat den voorhamer rusten, een man in zijn tuin aan 't wieden,
leunt op zijn schoffel en kijkt over de haag ; een vrouw, die bezig is met glazen wasschen daalt van haar trapje af, om beter te kunnen zien, en als de Meester aan
't einde van de huizenrij stilstaat, met de oogen om zich heen grijpt en weer dien
wonderlijken rondgroet zendt, dan blijven ze hem nastaren, tot zijn hooge gestalte
bij de kromming van den weg achter een hofstee verdwijnt.
Ook de stille man uit den groentenwinkel staat voor zijn open deur.
Hij is anders niet gewoon zich te bemoeien met wat op straat gebeurt, maar er
is vandaag iets in 't gezicht van den Meester, dat hem naar buiten trekt. Weemoedig, als goldt het een uitvaart, wacht hij, met de anderen.
Zijn moeder noemde hem Rudolph ; en toen ze met dezen eersteling in haar
armen voor het doopvont stond, bad ze, dat hij met lijf en ziel zou mogen toebehooren aan Christus, die hem de handen opgelegd en gezegend had.
De jongen groeide op, krachtig, blond en blank, een echt Germanenkind; toen
hij zijn eerste, dappere schreden alleen in de wereld zette, op school tusschen andere
jongens van zijn leeftijd, was hij zooveel grooter en flinker, dat zijn vader zei
„Hij moet eigenlijk Rodolph heeten ; die „u" klinkt veel te week, die past niet bij
mijn jongen. Hij is voor het sterke leven, dat zul je maar zien !"
Sedert heette hij „Rodolph", hoewel zijn moeder den anderen naam verkoos.
Maar ze bleef bidden, dat hij een geheel mensch mocht worden, die Christus
zou toebehooren met al de krachten en gaven, die hem geschonken waren ; en hij
bezat veel, dat werd met den dag duidelijker.
Zijn vader bestemde hem voor het zakenleven ; de jongen had een scherp verstand en een helder inzicht ; daarbij een doorzettingsvermogen, wonderbaarlijk
in een kind van nog geen tien.
Alle voorwaarden voor de beheersching van dat leven waren er ; zijn toekomst
was verzekerd ; in zijn vaders plaats kon hij treden.
Maar naast deze schranderheid openbaarde zich nog iets anders. Op lange regenzondagen kon Rodolph uren lang in zijn moeders boudoir voor haar boekenkast op
den grond zitten.
Al wat hij aan gedichten kon vinden lag rondom hem uitgespreid ; hij vergat de
menschen, hij vergat alles ! las maar door, leerde van buiten en voelde zich overgelukkig. Deze liefde had hij van zijn moeder ; maar zijn vader hoopte heimelijk,
dat de gift, die zeker een erfenis was van een reeks van voorvaderen uit den ouden,
goeden koopmansstand, de grootste zou blijken te zijn ; want „de kunst is lang, het
leven kort", en het ging er in de wereld toch maar om, dit korte leven zoo volkomen
mogelijk te bezitten. Dat kon, als je een goed zakenman was.
ja, . . . . welke gift ?
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In ieder geval was Rodolph een flinke jongen, die niets ten halve deed. Zijn spelen,
zijn leeren, zelfs zijn vechten met de kameraden, alles gebeurde met hartstochtelijken
ijver, om toch vooral de eerste te zijn, zoodat zijn vader, trotsch en verheugd zijn
gift als de grootste zag, met de sterkste mogelijkheden van groei.
Tot, op een Goeden. Vrijdagavond zijn moeder hem met haar bewogen stem een
gedicht voorlas van de drie kruisen op den donkeren heuvel Golgotha.
Hij luisterde met intense aandacht, zijn gezicht werd bloedrood, en toen zijn
moeder uitgelezen had, en verwonderd, de groote spanning in zijn oogen bemerkte,
zei hij plotseling ; „Moeder, dat kan ik ook !"
Er trilde iets in zijn jonge stem, dat haar heele hart doorbeefde van angstige
ontroering. „Hoe weet je dat ? wat bedoel je daarmee, je hebt toch nooit een gedicht
gemaakt ?"
„Neen moeder, maar ik heb een gedicht gehoord heel diep binnen in mijzelf ;
al een paar keer heb ik het gehoord, als ik naast u in de kerk zat. Ik wist niet,
wat het beteekende, maar nu begrijp ik het opeens."
„Maar jongen...." hij liet haar niet uitspreken, begon onstuimig te vragen, waarom
dit zoo, en dat zoo was in het gedicht. Hij kende ook een vers, dat hij in een
heel oud boekje gevonden had, daar golfden de woorden precies zoo op en neer,
als het water in de rivier.
Het was soms ook heel anders ; er waren letters die schreiden en lachten ; ze
droegen kleuren ook ! Dat had hij dikwijls gevoeld, elke letter haar eigen kleur.
Zijn moeder luisterde ontroerd naar al dat vragen ; ze trachtte er zoo duidelijk
mogelijk antwoord op te geven ; maar toen de spanning in zijn oogen bleef, klapte
ze het boek dicht en nam zijn grooten, blonden kop tusschen haar handen.
„Wees maar kalm, mijn jongen," zei ze, „als je werkelijk hoort zingen, binnen
in je hart, dan komt dat later heelemaal vanzelf te voorschijn. Hoe minder moeite
je doet het naar boven te halen, hoe zuiverder het zal opwellen.
Begrijp je dat, Rodolph ? Eerst flink leeren, en vader plezier doen, beloof je
me dat ?"
Haar woorden kionken haar zelf vreemd in de ooren ; maar ze moest wei zoo
spreken. Haar moederhart voorvoelde gevaar. Hij was nog zoo jong, maar de
spanning in zijn oogen had haar de grootte van haar gift geopenbaard —
Van dat oogenblik of kwam de tweespalt in Rodoiph's leven.
Toch hield hij zijn belofte en werkte zich dapper door zijn Hoogere Burgerschoolstudie heen. Aan 't eind daarvan stond hij voor het leven in yolk pracht van jongen
bloei, om nu zijn keus te doen.
Die was niet moeielijk. Hij wist, dat hij een begiftigde was ; een paar maal had
hij in stilte iets van zijn werk opgezonden. Het was aangenomen en besproken ook,
als werk van veel beloften voor de toekomst. Dit eerste werk liet hij aan zijn
ouders zien, terwijl hij hen van de onmogelijkheid trachtte te overtuigen, ooit een
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zakenman te worden. Zijn vader was diep teleurgesteld, maar trachtte niet hem
tegen te houden. Hij was zelf immers trotsch geweest op den onverzettelijken wil
van zijn jongen, als het gold iets te bezitten, waar hij zijn hart op had gezet.
Die wil was de voorwaarde om in het leven, als zakenman te slagen.
Maar deze zelfde onverzettelijkheid zou hem nu den tegenovergestelden kant
uitdrijven ; waartoe zou het dienen een anders -wensch en wil op den voorgrond
te plaatsen ! De band, die hen aan elkander bond zou breken, maar buigen zou de
jongen nooit.
Dus gaf hij toe. door zijn bewustzijn was een dichter niet anders dan de ietwat
overtollige luxe van den rijke, die hem daarom diende te onderhouden.
En zoo zou het hier ook zijn. Gelukkig, dat hij genoeg had voor twee. —
Rodolph's moeder verheugde zich, maar nu met beven ; want, al voelde haar
jongen niets voor het bezit van geld en goed, voor het leven in de groote wereld,
zijn hart was toch naar de wereld gekeerd. Hij had de bonte bewegelijkheid van
het leven lief, daarin was niets verkeerds ; maar het had zijn heele hart ! Hij ging
met zijn moeder ter kerk, om haar plezier te doen, en luisterde elken morgen zonder
een zweem van ongeduld te toonen, als ze voor hem uit de Evangelien las. Ze verzuimde nooit, met hem den dag te beginnen, ook Coen haar krachten dit „altijd
vroege opstaan" nauwelijks gedoogden ; en hij eerbiedigde deze toegewijdheid van
zijn moeder, maar zijn oogen waren gewend naar het wereldsche leven.
Hij sprak nooit met haar over dat leven, het zou haar onnoodig bedroeven, maar
hij had er dit van begrepen, dat al wat in de Evangelien stond te vreemd was aan
den wil van het natuurlijke leven, dat in hem bruiste, in de wereld bruiste met
niet te weerhouden geweld. Mooi klonk het, wat zijn moeder hem uit die Evangelien
voorgelezen had, schoon was de gang van Jezus door de wereld, maar Hij ging er
eenzaam doorheen, en eenzaam uit weg. Hij behoorde tot een andere wereld. Assimileeren was onmogelijk ; de geschiedenis had het bewezen, en aan Rodolph was alle
half hei d vreemd.
Dus koos hij de wereld, die was als de groote zee, oneindig wijd, en vol gevaar,
vol duister leven ; maar ook vol geluk, vol kostbaarheid. Hij wou in die zee zwemmen,
duiken, worstelen met wind en golven, hij sprong van den vasten kant, die hem
hield, en wierp zich met uitgestoken armen hals over kop in de golven.
Het water bruiste hem over het hoofd, hij dook naar de diepte en dook er zijn
schatten op, hij zong !
De draaikolk zoog hem naar beneden, er was modder en slijk, er waren monsterachtige wezens, die hem trachtten vast te houden, hij was RJdolph, hij was reuzensterk, hij worstelde weer naar boven en zong !
De menschen hoorden hem zingen ! Hij werd de dichter van het leven.
Zijn vader was trotsch op hem, schudde tegelijk het hoofd, maar klaagde niet,
ook niet over zijn ongelooflijke geldverspilling ; zoolang het geen levensverspilling
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werd kon het geen kwaad. Rodolph was sterk, „men moet den kunstenaar wat vergeven, hij is anders dan de gewone mensch, hij moet het voile leven kennen en doorgronden, men moet de natuur niet aan banden willen leggen. Dit is nu zijn natuur !"
En waar moet zoo'n mensch als Rodolph blijven met zijn overtollige kracht !
Laat hem maar uitstormen, laat hem maar leven, zooals hij kan en moet !"
Dat zei zijn vader, en dat zeiden ook zijn tallooze vrienden en bewonderaars.
„Maar dit is zeker", voegde zijn vader er eens bij, toen hij de groote ongerustheid
van Rodolph's moeder zag: „Als hij mijn raad gevolgd was, en zich gevoegd had in
den strakken gang van het zakenleven, dan was er een rem geweest. En je zou eens
zien wat hij geworden zou zijn . . . . een geldkoning !"
,,Zou dat hem dan zooveel gelukkiger gemaakt hebben ?" vroeg ze weemoedig
„maakt geld dan zoo gelukkig ?"
„Och neen," zei hij ietwat ongeduldig, „gelukkiger niet, maar veiliger zeker !
En als ik niet zooveel geld verdiend had, zou hij zich nu niet de weelde kunnen
veroorloven een dichter te zijn."
„Wel een dichter," verweerde ze Zacht, „maar een arme dichter ; misschien zou
armoede de rem geweest zijn."
Ze had dadelijk spijt van haar woorden, toen ze merkte hoe boos haar man was.
Daarom verdroeg ze zijn bittere woorden, zwijgend, maar haar gebed werd vuriger,
want het was hair niet ontgaan, dat dit leven van Rodolph's krachten nam, zonder
dat hij 't wist.
Toen Rodolph het hoogtepunt van zijn succes bereikte, stierf zijn vader onverwacht aan een hartgebrek. Hij werd er door geschokt maar niet tot stilstaan gebracht. Zoo bleef zijn moeder alleen met haar zorgen en hoopte dat haar jongen
een goede vrouw zou vinden, die met haar lief de hem tot rustiger levensgang zou
dwingen. Hij zeff scheen daar nooit aan te denken ; er waren al zooveel vrouwen
in zijn leven geweest ; misschien hadden die hem de oogen verblind zoodat hij
nooit de eene, eenige vond, die wezenlijk bij hem behoorde.
Toen hij eens thuiskwam en haar een van zijn nieuwe gedichten voorlas, zoo
schoon van zegging, dat ze ademloos luisterde naar de muziek van zijn woorden,
vroeg ze aan 't eind :
„Ben je nu tevreden ? ben je volmaakt gelukkig ? want met een half geluk kan
jij toch niet tevreden zijn !"
Hij zag haar verwonderd aan, toen trok er een snelle schaduw over zijn gezicht.
„Gelukkig ? Och moeder, wat is geluk !
Ik zou alleen gelukkig zijn als ik het heele leven kon beleven. Maar dat is onmogelijk. Ik haat armoede en ellende ! Om gelukkig te zijn moest ik ze kunnen
lief hebben. Het is gevangenschap dit niet te kunnen, en dat h a at ik in mijzelf.
Maar ik zou al mijn blijdschap verliezen, als ik armoede en ziekte en ellende niet
uitschakelde. Ik zou niet meer kunnen zingen. 1k wil de armoede haar eigen naaktheid
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niet uit later zingen, als ik geen kleed heb om ze te bedekken ; en dan, het schoonste
ontbreek , mij nog. Voor het zingen heel diep in mijn wezen, dat ik van klein kind
af al gehoord heb, kan ik geen woorden, geen rhythme vinden, het is te ver weg !"
,,Misschien moeten de woorden en het rhythme uit een andere bron wellen, mijn
jongen." Hij keerde zich met een heftige beweging af. „Neen moeder, een mensch
is geen twee, maar een, er is maar een bron, waaruit alles opwelt ; het is mijn
onmacht, anders niet, eii dat haat ik in mijzelf.
a zal net zoo lang worstelen tot ik de macht heb het te zeggen."
„Dan is het goed mijn jongen, dan is het goed !" — en ze dacht daarbij : Dit
„net zoo lang totdat" is ook de groote voorwaarde om Hem geheel en al toe te
behooren ; maar o, wat duurt het lang ! zijn hart heeft zich genet op iets, dat zijn
kostbare liefde niet waard is, en hij merkt het niet." —
Twee jaar, nadat Rodolph's vader heengegaan was, stierf ook zijn moeder.
Ze was maar enkele dagen ziek, het leek van geen beteekenis, wen haar zoon
kwam, was ze al bewusteloos. Ze ging heen, zonder dat hij een laatste woord van
haar had kunnen opvangen.
Maar ze had zooveel woorden in haar hart met hem gesproken, haar gezicht was
zoo rustig en zoo blij, toen ze op haar doodsbed lag, ze had zoo dicht bij zijn hart
geleefd, dat hij dit zwijgen niet eens als geniis voelde. In de volkomen rust van
haar wezen zag hij de overwinning van haar liefde uitgebeeld.
Op tafel lag een brief voor hem. De datum was die van zijn geboortedag.
Hij bevatte maar enkele regels in verbleekt schrift : „Dit zal mijn gebed zijn van
af dezen dag : dat je een geheel mensch moogt worden, een, die Christus toebehoort
met lijf en ziel" .. ..
en daaronder met verschen inkt geschreven : „ik weet, dat mijn gebed zal worden
verhoord." —

(Words vervolgd).

NACHTVAART
DOOR

H. DE BRUIN.

Wij waren 't visschen zat en met een stoot
gleed uit de groengeweven schemeringen,
die beefden op de breede rimpelingen,
d' ovale romp van onze schippersboot.
Toen leefd' opeens om ons in cirkelingen
het meer, dat deinend in den nacht vervloot ;
wij rieden het geheim van 't angstig-groot
en donker wezen der gestorven dingen.
Dan — cindlijk — 't gloren van bekende kusten,
de lichte vensters van een eenzaam huis,
zacht-klotsend water langs den weidezoom,
de kettingrammel van den zwaren boom,
om ons de veiligheid der hooge sluis,
en 't welkom thuis des wachters : Welterusten !

DOODENODE
DOOR

MARTIN LEOPOLD.

Nacht — en ik droomende, want ik zag
in den spiegel des vijvers mijn oogen groot ;
er ging door een schemer van wilgenrag
de ode van den dood.
Ilc droomde mijn ziel als een boom, vol bloei
van wit en purperrood ;
en door zijn bewogene ranken woei
de ode van den dood.
Er gleed door het glanzende meer van den nacht,
geruischloos een zilveren boot ;
en de wind, in de zwellende zeilen, zong zacht
de ode van den dood.
1k droomde mijn ziel als een zuiver kristal,
als een schitterend wit kleinood ;
en daarover ruischte een bladerval
de ode van den dood. —
Ilc ontweek dit lied, want het werd een wet,
die de kern van mijn droomen omsloot ;
maar de echo van elken verloren tred
zong de ode van den dood. —
En toen ik mijn kamer binnenging,
waar schemering aan de wanden ping,
stond daar, voor het raam, als een wenkende bode,
de dood, en speelde zijn doodenode . . . .

OVER AESTHETISCHE KRIT(EK1)
DOOR

W. A. P. EMIT.

Niet zonder aarzeling heb ik de uitnoodiging aangenomen om voor onzen kring
te spreken over aesthetische kritiek. Immers, we kunnen niets over dit onderwerp
zeggen zonder eerst klaar en duidelijk onze aesthetische belijdenis te hebben afgelegd. Uit ons inzicht — bijna zou ik zeggen : uit ons geloof — ten opzichte der
aesthetica volgt vanzelf onze houding tegenover de aesthetische kritiek.
Dit nu was de oorzaak van mijn aarzeling. Het terrein der aesthetische filosofie is nagenoeg onbegrensd, en tegenover die veelheid durf ik mij allerminst een expert noemen.
Het zou veel meer dan degelijke voorbereiding vereischen om zich dit geheel zoodanig eigen te maken, dat een korte, klare uiteenzetting van de verschillende opvattingen en systemen mogelijk werd .
En tenslotte wilde ik dit ook niet. Mijn inleiding zou dan een historisch overzicht
geworden zijn, terwijl het veel meer mijn doel is een gezamenlijke discussie mogelijk.
te maken.
Het was echter noodig dit eerst te zeggen. Want bij de behandeling van mijn onderwerp
treedt vanzelf het persoonlijke heel sterk naar voren : mijn persoonlijke opvatting,
mijn persoonlijke meening. En licht zou dit daarom den indruk kunnen wekken
van een matelooze zelfoverschatting tegenover de vele groote denkers, die moeizaam
met het probleem hebben geworsteld.
Het is in onzen kring evenwel te doen om onderlinge gedachtenwisseling : he t
persoonlijke tegenover het persoonlijke. Zooals ik nu ga trachten mijn gedachten,
over „Aesthetische Kritiek" uit te drukken, zoo hoop ik straks ook de uwe te hooren.
Misschien vinden we dan den gemeenschappelijken basis.
Het is onmogelijk over aesthetica te spreken zonder den naam van Kant te noemen.
We staan bier niet op een zelfgegrond fundament — ons denken is slechts ee n
vOlgend denken, dat in enkele gevallen misschien een vender denken worden kan.
1 ) Inleiding gehouden voor den Christelijk-Literairen Essayistenkring.
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Kant echter is een van de zeldzame grooten, die anders hebben gedacht. Hij heeft
gebroken met een traditioneele denkwijze, en is de schepper geworden van een nieuwe
traditie. Hij staat op de grens tusschen beide ; we onderscheiden vOcir en na Kant,
zooals we op een ander gebied zouden zeggen Middeleeuwen en Renaissance.
VOOr Kant weet men niet goed weg met de aesthetica — men voegt haar eenigszins
aarzelend, als een soort overgang, tusschen de empirische en ethische werkelijkheid
in. N A Kant is de weg gebaand tot het aesthetisch idealisme van Schiller en de
Romantische School in Duitschland.
Misschien mogen we het zoo zeggen : Kant heeft door zijn kennistheorie de
gedachte aan een objectieve Schoonheid overwonnen. Schoonheid is bij hem niet
meer een van-buiten-op-ons-inwerkend gegeven, dat we kunnen waarnemen, zooals
we lichamen tasten en zien.
Kants leer van het Schoone gaat uit van het innerlijke. De Schoonheid woont
in onszelf. Wij leggen haar in onze waarneming van een bepaald object — wij zien
iets als schoon. Schoonheid is een gevoel van harmonie, dat in ons gaat leven.
Er is iets in deze Kantiaansche gedachte, dat tegen ons gevoel indruischt. De
zekerheid schijnt daarmee van ons weg te vallen. In een eerste opwelling wijken
we terug naar een letterlijk vasthouden aan Kuypers geweldig beeld uit „Het
Calvinisme en de Kunst." Alle Schoonheid noemt hij Theiotes, Heerlijkheid Gods.
En deze heerlijkheid straalt van Hem uit, zooals de warmte en het licht uitstralen
van de zon. Zoo ligt Schoonheid als een afglans van God over alle dingen — over
't een meer en over 't ander minder — maar toch overal als een buiten ons
levend, objectief gegeven iets.
Ik ben er van overtuigd, dat deze gedachte blijvende waarde heeft. Maar — opgevat als een beeld, dus in niet-letterlijken zin. We kunnen er mee uitdrukken, hoe
we alle Schoonheid aanvaarden als een gave van God — stralende uit de eerie Zon,
in wier glans wij leven.
Philosophisch-psychologisch echter kunnen we naar mijn vaste overtuiging niet vasthouden aan dezen (ik zou willen zeggen : exoterischen) gedachtengang. Wie ernstig
over de kenproblemen nadenkt, voelt tenslotte Kants redeneering als een
noodwendigheid.
Schoonheid is subjectief in dien zin van het woord, dat zij een innerlij k gevoelsgebeuren is.
Na Kant zijn de Kantiaansche scholen gekomen, die elkaar hardnekkig de orthodoxie
van hun opvattingen betwisten. leder van hen ziet in zichzelf de alleen-ware Kantiaansche school. a breng dit met opzet even in herinnering als bewijs, hoezeer ik
er mij van bewust ben op het kruispunt zelf ook een der wegen te zijn ingeslagen.
Schoonheid dan is subjectief. Een bepaald object wekt in ons een schoonheidsgevoel op, dat wijzelf dan weer in onze waarneming van dat object leggen. Het
is hier niet de plaats om uitvoerig dit psychologisch proces na te gaan, want ons
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doe! is : te trachten door te dringen tot wezen en waarde van aesthetische kritiek.
Veel dringender is voor ons de vraag naar het absolute, die zich na het voorgaande
dadelijk komt aandienen. Subjectief en relatief zijn begrippen, die dicht naast elkaar
liggen. Brengt Kants leer nu niet het volstrekte relativisme ? In dat geval zou
aesthetische kritiek feitelijk een dwaasheid zijn. leder criticus zou slechts kunnen
toetsen aan zijn subjectief gevoelen, dat evenwel niet meer waarde zou hebben dan
dat van ieder ander. Alle norm zou ontbreken.
Norm — dat is het woord, waarom het hier gaat. Is er een aesthetische norm,
die absoluut is en door haar absoluutheid ons zekerheid en richting geeft ? Waar het
persoonlijke (menschelijke) altijd relatief blijft, moet deze absolute norm dan wel
bovenpersoonlijk zijn — dat wil zeggen : van God.
Wanneer wij „God" zeggen, verlaten wij het terrein der logische filosofie. We
komen ermee op dat van het Groote Onbekende, dat door ons denken niet kan
worden omvat.
Maar religieus gesproken is er van het Groote Onbekende voor ons Been sprake
meer. We noemen ons Christenen en drukken daarmee uit, dat we gelooven in de
zekerheid van de zelfopenbaring Gods door Jezus Christus. Het Onbekende heeft
zich aan ons bekend gemaakt en ons zichzelf doen grijpen.
Toch geldt dit alleen op het terrein der religie. Op dat der logische filosofie blijft
God een naam voor dat, wat we niet kennen. We kunnen Hem niet bewijzen en niet
loochenen, zegt Kant in zijn „Kritik der reinen Vernunft." Hij is een eventualiteit.
Maar in de „Kritik der praktischen Vernunft" — op het terrein der ethiek dus —
blijkt Hij een postulaat. We zouden er bij willen voegen : op dat der religie is Hij
realiteit.
De verschillende terreinen zijn natuurlijk alleen theoretisch zoo scherp te scheiden.
Want we zijn menschen, in wie en het logische, en het ethische, en het aesthetische
en het religieuze leeft. De vier vullen elkander aan en vormen eerst samen onze
geheele persoonlijkheid. —
Ons logisch denken bracht ons tot het inzicht van de subjectiviteit der Schoonheid
en leerde ons niets omtrent een daarboven-uitgaande Norm. Deze bleef een eventualiteit. Maar we voelden scherp de behoefte aan die norm, zoodra we ons zochten
te verheffen boven een eng relativisme. De Norm werd een postulaat.
Religieus wordt echter ook dit postulaat tot een realiteit. Het volgt vanzelf uit
de realiteit van God als „den Almachtige, Schepper van hemel en van aarde." Alle
dingen zijn van Hem uitgegaan. Geen enkel geestesgebied is Hem vreemd. Op ieder
daarvan heeft zijn eisch tot volmaaktheid en heiligheid betrekking.
Ook op het aesthetisch terrein moet er dus zijn de eisch, die Gods wil is en daarom
noodwendig absoluut.
Om aan relativisme en subjectivisme te ontkomen, hadden we behoefte aan
een absolute norm. Hier vinden we die. De norm is de wil van God.
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We kunnen van deze norm niet zeggen, dat zij is — zij bestaat niet als tastbaar
object, een ongenaakbaar standaard-model. Maar zij geldt. Zij is een wet, zij geeft
de richting aan — en zij geldt zonder rest.
Wat hebben we echter aan deze Norm ?
Laten we een voorbeeld kiezen. Iemand staat voor een zonsondergang zonder
dien te zien. Hij praat rustig door over dingen van geen belang, en merkt er niets
van, dat zijn vriend hem al lang niet meer hoort. Want deze is stil geworden en
boven zichzelf geheven door wat hij voor zich gebeuren ziet.
De eerste ziet de Schoonheid niet, de laatste wel — d.w.z. dat de eerste niet in
staat is den zonsondergang als schoon te zien. Dan vervult de ander meer dan deze
eerste den wil van God, die den mensch geschapen heeft met aesthetisch vermogen.
Hij voelt in de richting van de Norm, terwijl de eerste met haar in strijd is.
Want evenals zijn ethisch en religieus vermogen is door den zondenval ook het
aesthetisch vermogen van den mensch vertroebeld en soms zelfs vernietigd. Maar
de norm blijft gelden. En die norm eischt het als schoon zien van alle dingen, die
op een bepaalde manier op ons bewustzijn inwerken en tot die wijze van inwerking
door God geroepen zijn. Wanneer ons aesthetisch vermogen tot dit zien als schoon
niet meer in staat is, zijn we dus in strijd met de Norm.
Een nieuwe vraag dringt zich dadelijk weer naar voren. Hoe hebben wij, met ons
geschonden aesthetisch vermogen, dan echter deel aan de Norm ? Hoe zijn wij
aan de geldigheid daarvan onderworpen ? Hoe kan door die Norm een criticus
uitkomen boven de subjectiviteit van eigen oordeel ?
Ik geloof, dat we niet beter kunnen doen dan het meer vertrouwde gebied der
ethica als voorbeeld nemen. Daar geldt dezelfde eisch van God : „Zijt Heilig, want
Ik ben Heilig !", die tenslotte de norm is voor alle waardegebieden. Door den
zondenval echter is ons ethisch vermogen geknakt, zoodat we niet in staat zijn naar
deze Goddelijke norm te !even. Maar ons ethisch bewustzijn is niet geheel afgestorven, zoodat we de norm nog als eisch blijven voelen. Er is ons eigen persoonlijk
ethisch besef, dat in het geweten zijn uiting vindt — en er is het wat vage, maar
daarom toch niet te loochenen algemeene ethische besef, dat in de publieke opine
tot uitdrukking komt. — We zijn gevallen en niet meer in staat de norm zelf te !even,
maar we kunnen trachten in de richting ervan te !even. Dat wil zeggen, dat we ons
zoeken te onderwerpen aan den wil van God — dat we trachten te willen, wat Hij wil.
In groote lijnen geldt hetzelfde voor het aesthetisch gebied. Gods eisch tot
(aesthetische) heiligheid mogen we hier misschien omschrijven door : het aesthetisch
bezielen van de wereld in en rondom ons. Het vermogen daartoe heeft Hij als een
van Zijn rijkste gaven in ons gelegd. Maar door den zondenval is ook deze glanzende gave verduisterd, omgeslagen soms zelfs tot een vloek. Toch blijft onveranderd
Gods wil gelden als eeuwige, absolute norm, waaraan wij deel hebben door
den hoogen adel van onze eerste geboorte. Want wij zijn geschapen als kinderen
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Gods met de volheid der norm-vervulling in ons. Nu is wel de volheid gebroken, maar
de aanleg, de neiging, is niet heelemaal gestorven. In ons blijft een aesthetisch
besef, dat zijn uiting vindt in ons aesthetisch geweten. En er is ook een vaag algemeen besef van Schoonheid, dat zich uitdrukt in de gangbare meening.
Ons geweten, aesthetisch zoowel als ethisch, is nog altijd gericht naar de norm.
Maar ook het geweten is geen zekere maatstaf meer. De reacties varieeren. Ook
hier is door de zonde de zuiverheid gebroken. Er is een weifeling, een meer of
rninder sterk gericht zijn.
Even keeren we nu weer naar het ethische terrein terug. We zagen reeds, hoe

we door de zonde hopeloos ontvallen zijn aan de norm, waarheen zelfs ons
geweten slechts onvolkomen gericht bleef. leder blijven beneden de norm — en nooit
leven we op de hoogte van die norm — is echter opnieuw een zonde. Er kan wel
gradueel verschil zijn. We kunnen meer of minder ver van het ideaal zijn. Maar
tegenover God be staat dit verschil niet. Tegenover Zijn „Heilig" staat alleen :
Onheilig, tegenover zijn „Volmaakt" alleen : zondig.
In het leven van den mensch is deze absoluutheid echter niet doorvoerbaar. Hij is nu
eenmaal aan de Norm ontvallen, en het hoogste wat hij als mensch bereiken kan, is een
opnieuw benaderen. De een nadert daarbij dichter dan de ander. Er ontstaat een onderscheid van meer of minder — de heele menschelijke ethica, die niet altijd zuiver is en te
gemakkelijk plooibaar, maar die toch alleen mogelijk is doordat wij oorspronkelijk
geschapen zijn als kinderen Gods — met ethisch vermogen.
Hetzelfde geldt op aesthetisch gebied. Ook hier is een blijven onder de
norm, die Gods wil is, positief zonde. Er is in dat opzicht geen verschil tusschen
ethisch en aesthetisch. Beide is het een tekort doen aan de majesteit van den wil
Gods. Te zelden wordt dit uitgesproken, omdat zonde vaak beschouwd wordt als
uitsluitend behoorend bij een ethisch tekort.
Maar ook aesthetisch bestaat er tegenover Gods „Schoon" niets dan Onschoon —
en het hoogste voor den mensch is een benaderen van de Goddelijke norm. Zijn
aesthetica is de onvolkomen uitdrukking van het meer of minder van dit benaderen.
Vanzelf volgen uit dit alles onze conclusies aangaande de taak van den aesthetischen criticus.
In de allereerste plaats moet de eisch gesteld worden, dat hij een aesthetisch geweten heeft. Want alleen daardoor kan hij deel hebben aan de norm. Het is niet
overbodig dit nog eens te zeggen, omdat er — wonderlijk genoeg — aan deze voorwaarde vaak niet zooveel gehecht wordt. Hoe anders is het op ethisch gebied ! Daar
wordt er met de grootste strengheid op gelet van wie een ethisch oordeel komt.
Men haalt zijn schouders op over de veroordeelende kritiek van een ethischminderwaardige. Men kent het recht van oordeelen alleen toe aan iemand met een
onbesproken naam, voor zoover we daarbij op het uiterlijke kunnen afgaan.
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En deze houding is volkomen juist. Wie geen ethisch geweten bezit of dit het
zwijgen heeft opgelegd, kan geen ethisch criticus zijn. Maar evenmin kan, wie geen
aesthetisch geweten heeft, aesthetisch criticus zijn — want zonder eenigen twijfel
bestaat ook de aesthetische minderwaardigheid. Vooral in onze kringen wordt daarop
bij den criticus te weinig gelet. Men hecht meer aan zijn autoriteit in het algemeen,
waarbij ethische factoren gewoonlijk een zeer belangrijke rol spelen. 1k behoef maar
even te herinneren aan de domineeskritiek.
Daarom is het niet zoo verkeerd, wanneer kunstenaars optreden als critici. Dikwijls
wordt de slechte zijde van deze dubbele functie naar voren gebracht, en ongetwijfeld
is die er ook. Maar dat neemt niet weg, dat juist zij bij uitstek begaafd zijn met een
gevoelig aesthetisch geweten. Hun oordeel heeft daarom in den regel groote waarde,
afgezien van allerlei persoonlijke factoren die, helaas, bij elke kritiek van invloed
zijn. Er is echter nog een andere beperking en deze is een gevolg van het feit, dat
de criticus niet alleen aestheticus is, maar een mensch en dat het kunstwerk de
uiting is van een ander volledig mensch. Waar nu ieder mensch zijn eigen levenshouding heeft, is het mogelijk, dat die van auteur en criticus te ver uit elkaar liggen,
dan dat de criticus tot begrijpen komen kan. Daarmee vertroebelt zijn oordeel op elk
gebied — ook aesthetisch — want alle kritiek vooronderstelt een volkomenbegrijpen. De
k unstenaar is dus de beste criticus, maar slechts van een aan zijn ziel verwant werk.
Deze korte uitweiding was noodig om misverstand te voorkomen. Theoretisch echter
verandert door onze beperking niets aan den eisch : de criticus moet een gevoelig
aesthetisch geweten hebben. Daarmee nadert hij zoo onbevangen mogelijk tot het
kunstwerk. En dit laat hij dan op zich inwerken, zóó, dat hij tot het kunstwerk
zelf wordt — of liever, dat zijn geweten het geweten van het kunstwerk wordt.
Natuurlijk is dit nooit werkelijkheid. Steeds blijft er in de verhouding criticuskunstwerk een hoofdmoment van subject-object. Maar het lijkt me wel de richting,
waarin we moeten gaan. Geen bijkomstige, persoonlijke opvattingen of stemmingen
mogen den kunstcriticus beinvioeden. Hij moet trachten niet meer te zijn dan een
zuiver geweten. Aileen dan kan zijn oordeel klaar en onvertroebeld zijn.
Maar is dan de norm, waaraan de criticus toetst, voor hem tot iets tastbaars
geworden ? Allerminst. Wij kunnen de aesthetische norm niet precies omschrijven,
evenmin als de ethische. We hebben er wel woorden voor, maar ze brengen ons
niet verder. „Zijt Heilig," maar — wat is heilig ? Wat is het ethisch-heilige, wat het
aesthetisch-heilige?
De criticus heeft alleen zijn aesthetisch geweten, dat (we zeiden het reeds) niet
zuiver meer is. zijn oordeel blijft daarom menschenoordeel en zijn werk menschenwerk. We kunnen er niet feilloos op aan. Aesthetische kritiek zal verschillend gekleurd
zijn, omdat het aesthetisch geweten van den een nooit geheel hetzelfde is als dat
van den ander. Het eene is onzuiverder, meer verbogen — het andere wijst dadelijker
naar de norm.
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Maar wat is dan de waarde van aesthetische kritiek ? Deze, die de waarde is van
alle kritiek : het wakker houden van de waardebepalingen en het besef der waardegebieden, waaraan wij deel hebben door onze Goddelijke geboorte als mensch.
Want het geweten slaapt in, wanneer het niet voortdurend in actie is. Nog erger
de slaap wordt tot een doodsslaap — het geweten versterft. En nu is het de taak van
alle kritiek heen te blijven wijzen naar de onveranderlijke, eeuwige norm, die nooit
bereikt wordt, maar waar toch altijd naar gegrepen worden moet. Op deze manier
kan de kritiek telkens het inslapend geweten wakker schudden, en wordt zij het
kompas naar de norm.
Nog eens ik ben er mij van bewust hier een ideaal te stellen. Maar daarmee
meen ik zoo zuiver mogelijk het doel der aesthetische kritiek en de richting, waarin
zij zich ontwikkelen moet, geteekend te hebben.
Want er is verder geen handleiding te geven voor aesthetische kritiek. Het is
onmogelijk haar als een vak te doceeren of aan te leeren. Het gaat veelmeer om
een intuitie, een ingeboren gave. Wie het aesthetische geweten bezit en zich het
oordeel daarvan bewust weet te maken — die kan aesthetische kritiek geven.
Maar de gave van het aesthetisch geweten legs als alle gaven tevens een verantwoordelijkheid op. Evenals ons ethisch geweten is het een teer bezit, een fijn-besnaard
instrument. We moeten er met voorzichtigheid mee omgaan. Want we kunnen ons
geweten tot zwijgen dwingen — we kunnen het vergroven door het boven draagkracht te beladen. En ook hier wordt aesthetisch te weinig op deze dingen gelet..
Door een stelselmatig wennen aan het leelijke kunnen wij ons eigen en anderer
aesthetische geweten eindelijk vernielen. Maar zijn ook hiervoor verantwoordelijk
aan God.
Naar het schoone, niet naar het onschoone, trekt ons aesthetisch geweten. Daarom
.zal kritiek altijd eerder opbouwend moeten zijn dan afbrekend. We zoeken het
Schoone, het positieve, en ons verwijt, wanneer we daartoe moeten komen, is een
klacht over het ontbreken daarvan.
De kunstcriticus loopt echter een groot gevaar. Er komt zoo heel veel onder zijn
oogen, dat met kunst niets gemeen heeft en toch pretentieus op dien naam aanspraak
maakt. Er valt niet aan te ontkomen. We lezen en lezen, eindeloos, — en ons aesthetisch geweten dreigt of te stompen door het ruwe en harde werk. De zuiverheid van
ons aesthetisch voelen lijdt en verzwakt.
Maar ook hier is uitkomst.
Door het geloof in Jezus Christus is mogelijk de groote ommekeer in het leven
van een mensch. Dan wordt hij gegrepen en naar boven getrokken. Dan is er contact
tusschen God en den mensch en kan deze niet anders dan op Hem zien. Daardoor
is zijn weg gericht naar God en naar Gods wil. Filosofisch kunnen we dit uitdrukken
door te zeggen, dat zijn leven dan gericht is naar de norm. Hij zal die norm niet.
kunnen vervullen, maar door het strakke cliarheen-gericht-zijn blijft zijn geweten
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voortdurend werken. De waarden van ons geestesleven hebben die spanning noodig
om niet onder te gaan. In deze sfeer echter van aandachtig-gericht-zijn naar het
Ideaal, dat de norm is, bloeien onze vermogens op. zij worden fijner — ons geweten wordt gevoeliger. God trekt ons dichter naar Zich toe.
1k ben er ten sterkste van overtuigd, dat dit evenzeer voor het aesthetische geldt
als voor het ethische. Hoe dichter bij God, hoe zuiverder ons aesthetisch gevoel en
ons aesthetisch oordeel. Het klinkt wat vreemd, voor sommigen misschien zelfs als
een positieve onwaarheid. Et geloof, dat bier voor een deel de Christelijke traditie
schuld heeft, doordat zij steeds weer de ethiek naar voren heeft gebracht — het
Christendom wordt maar al te vaak gemaakt tot een ethische, een moraalreligie.
Maar de zondenval is niet alleen een ethische val geweest. De mensch is gevallen,
in zijn geheel, op alle gebied — ook aesthetisch. En op alle gebied moet daarom
ook de verlossing werkzaam zijn.
Ondanks alien schijn, zoo men wil. Daarom kan de criticus ook bij het grofste
werk toch zijn aesthetisch besef ongeschonden bewaren. Meer nog : hij kan dit
veredelen door steeds gericht te blijven naar de norm. Maar dat eischt den geheelen
mensch — het eischt dus van hem, dat hij als mensch God zoekt.
Aileen zoo is mogelijk het levend blijven van een zuiver aesthetisch gevoel, waardoor
hij deel heeft aan het aesthetisch waardegebied. Dan is vanzelf de criticus ethisch
ook sterk genoeg om in zijn oordeel eerlijk te blijven, zonder persoonlijke factoren
daarop te laten inwerken. En zijn kracht is religieus gefundeerd. — Aan zijn zuiverder
mensch-zijn ontleent hij dan het recht tot oordeelen, want hij heeft daardoor meerder
deel aan de geestelijke dingen, waartoe hij door de kracht Gods opgeheven is. Deze
autoriteit wordt aanvaard, omdat zij niet te miskennen is.
Tenslotte ziet dus de aesthetische kritiek, in onzen zin, enkel naar God en zoekt
zij Hem. Haar ideaal is de absolute norm van zijn wil, Bien zij altijd weer aan de
wereld voorhoudt. En haar gebed is daarom, voor het aesthetische : „Uw wil
geschiede !"
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Radio-lezingen over letterkunde, door Dr. C. Tazelaar, A. L. van Hulzen,
M. J. Leendertse, Dr. B. Wielenga en Dr. Ph. A. Lansberg. Uitgave van J. H. Kok,
te Kampen (z.j.).
Het is hier niet de plaats om de waarde en het gevaar van de koortsachtige belangstelling, de
rage voor de radio aan te geven, al mogen we ons hoofd schudden over al die menschen die
nooit een koncert hebben kunnen waarderen en nu in eens opgetogen zijn over allerlei radiomuziek, al vinden we het bedenkelijk, dat er weer een nieuw element van sterk oppervlakkig
makende kracht zijn invloed doet gelden in de volksopvoeding, nu overal de nabootsing genoten
worth voor echt, nu het surrogaat meer belangstelling heeft dan het waarachtige levende. Al
is er natuurlijk ook bij ons waardering en bewondering voor de vele praktiese mogelikheden
en de knappe techniese prestaties.
Ondertussen is het dwaasheid een tijdsverschijnsel, dat men niet volledig kan waarderen, te
negeren. In alle geval zag de Chr. literaire Essayistenkring terecht in, dat het door middel van
de radio mogelik was kontakt te krijgen met mensen, die men anders nooit zou bereiken.
Een vijftal leden van die kring gaf een radiolezing ; deze lezingen liggen nu gebundeld voor ons.
De sprekers hebben voor het zeer gemengde publiek zoo eenvoudig mogelik gesproken, wat
voor de hoorders allicht een groot voordeel was, maar waardoor bij lezing nu de toespraken een
klein beetje tegenvallen, natuurlik niet alle evenzeer. Ook zullen er nog lezers genoeg zijn, die
evenals de radiohoorders het meest behoefte hebben aan een eenvoudig verduidelikend woord
ook van zaken, die ze eigenlik intuitief wel weten.
Want dit is de bedoeling van 4 van de 5 radiolezingen verheldering brengen op een gebied,
waarop de mensen reeds een vrij belangrijke mate van intuItieve kennis hebben.
Dr. Tazelaar schrijft over de verhouding van het aesthetiese en 't ethiese en betoogt dat bij
konflikt van die beide het ethiese motief moet overwegen.
A. L. v. Hulzen toont dat onder waarheid in de literatuur niet wordt verstaan en gewaardeerd
het feit, of een verhaal al of niet „echt gebeurd" is, maar of de kunstenaar een waarachtig gedrevene is, en in hoeverre of hij „de waarheid" bezit.
M. J. Leendertse in voortzetting aan het betoog van de heer Tazelaar onderneemt voor jonge
mensen een schifting in de literatuur volgens ethiese maatstaf.
Dr. Wielenga geeft in de vorm van een meditatie een beschouwing over de verhouding van De
Christen en de Schoonheid. In het eerste gedeelte toont hij aan, dat de christen de Schoonheid
moet weten te verliezen ; het gaat in het Christendom niet om de Schoonheid ; in het tweede
gedeelte laat hij zien, dat het de plicht is van de Christen de Schoonheid te vinden en mee te
werken aan een aesthetiese hervorming van het leven naar Christelik beginsel.
Ten slotte behandelt Dr. Lansberg dan nog een meer speciaal onderwerp : De levende natuur
in onze psalmen en gezangen.
Gedetailleerde kritiek leveren op elk dezer lezingen is binnen het bestek van een korte recensie
niet wel mogelik. Ik voor mij heb het meest gewaardeerd de lezingen van Dr. Wielenga en die
van v. Hulzen.
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Die van Dr. Tazelaar is niet de mindere wat kompositie, etc. betreft, maar klonk me zoo bekend,
zo vertrouwd, dat het me niet meer boeien kon. Het is een samenvatting van wat in Moderne
Romankunst en in vele kritieken is betoogd en toegepast.
Van Hulzen gaf een aardig opstel ; het zou mogelik zijn over het verband van subjektieve en
objektieve waarheid ten opzichte van de kunst samen te praten.
De schets van Leendertse is zuiver pedagogies. In praktiese toepassing zal er nog wel persoonlik,
verschil mogelik wezen. Of b.v. de poezie van Bilderdijk jeugdlektuur is waag ik te betwijfelen.
Als we nu eenmaal toch een censuur moeten instellen, dan geloof ik, dat van Bilderdijk heel
wat op de index zal moeten zelfs voor ouderen. En al het opgenoemde, aanbevelenswaardige,
vergoedt het gemis van toestemming voor moderne lektuur niet.
Ondanks de helderheid van zijn betoog heeft Dr. Wielenga hier en daar het verschil tussen
schoonheid en kunst, en tussen natuur en kunst heel handig laten vervloeien.
Het nut van de toespraak van Dr. Lansberg is me ontgaan, maar allicht hebben velen met genoegen geluisterd naar zijn vlot doorpraten.
Deze opmerkingen mogen voldoende zijn om een voorstelling van het boekje te verkrijgen. Aan
nze lezers de beslissing of het hun nog wat te zeggen heeft. Allicht we!.
v. H.

Stans van de Vijfjarige, door Diet Kramer, N.V. Drukkerij Jac. van Campen,

Amsterdam, z. j.
Van deze schrijfster, medewerkster aan ons blad en aan het vroegere „Opgang" las ik nog
niets dat vie) goed is, als dit meisjesboek. Het heeft kortweg elke goede eigenschap van zulk een
werk en geen der fou ten ervan.
Het is levendig geschreven, heeft een bijna doorloopende dialoog van zeldzame geestkrachtigheid
en kent een afwisseling van situaties en voorvallen die ik geneigd ben grandioos te noemen.
Men moet niet vergeten, dat al deze eigenschappen die zich in een roman volledig laten beoordeelen omdat ze er gemakkelijk tot hun recht kunnen komen, in een meisjes- (of jongens-) boek
niet opvallen. Het moge daarom wat teveel schijnen, dat ik het woord „grandioos" bezigde. Toch
is het niet zoo.
Het boek tintelt van gezonden humor, is gedrenkt in een vitaliteit die tegelijk het bewijs is
van bezonkenheid zoowel als van het wars-zijn van sentimenteelheid.
Deze geschiedenis van Stans is niet hinderlijk Christelijk. Het Christendom heeft er precies
de plaats die het óók inneemt in het dagelijksche leven van zulke jonge-dames. Die, om met
Lindsey te spreken, er zich doorgaans even weinig om bekommeren hoe het gaat met hun ziel
als met hun maag.
Het komt mij voor, dat Diet Kramer haar lezeressen een dienst bewijzen zal, als ze hen verP. H. M.
telt hoe het Stans verder gaat.

Ampie, deur Jochem van Bruggen. Deel II. Die Meisiekind. Uitgave van Swets
en Zeitlinger, Amsterdam in die jaar MXMXXVII.
Mijn artikel over Jochem van Bruggen (Opwaartsche Wegen VI, I) was reeds geschreven en
gezet toen het twede deel van Ampie verscheen. Ik geef daarom hierbij nog een aparte bespreking van dit vervolg.
Dit twede deel, dat de ondertitel „Die Meisiekind" draagt, behandelt de eerste, nog wankele
schreden van Ampie op het pad der beschaving. Het beschrijft de verloving, de aanneming,
het huwelik, en de geboorte van de eerste zoon.
Er zijn tegen dit vervolg heel wat bezwaren in te brengen. In de eerste plaats is het, waarschijnlik tengevolge van het sukses van het eerste deel, wat royaler uitgegeven, op beter papier
en in rijker band. Maar noch de bladverdeling, noch het lettertype op de (=slag is volm2akt
in orde. Zodoende werd de uitgave anders dan die van het eerste deel, en ondanks meerdere
kosten, weinig beter.
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In de twede plaats zou men bezwaar kunnen maken tegen de titel. Het eerste stuk heette
Die natuurkind. Dat was Ampie zelf. En ook in het twede deel blijft Ampie de hoofdpersoon.
„Die meisiekind", d.w.z. Annekie, z'n ratse vrouw, die zeer energiek zijn wankele gang ondersteunt, is, ondanks haar overwicht en activiteit, toch 'n bijfiguur gebleven. Maar waarom 't boek
dan naar hi ar genoemd ? En zo de aandacht van Ampie zelf afgeleid ?
In de derde plaats zou men hier en daar aanmerking kunnen maken op de stijl. Want van
Bruggen's stijl is zoals de gang van zijn verhaal, langzaam, zwaar en moeilik. En hier en daar
hort de zin wel eens even. Zoals trouwens ook reeds in zijn vroegere werk, b.v. in Die burgemeester van Slaplaagte.
En tenslotte een bezwaar tegen de inhoud. Het boek is geen doorlopend verhaal geworden.
Het beschrijft episodes. Tussen huwelik en geboorte van de eerste ldeine ligt 'n hele tijdsruimte.
En 'n belangrike tijdsruimte tevens. Een tijd van geregelde beinvloeding, van Ampie op Annekie,
en nog meer van Annekie op Ampie. En van al deze belangrike maanden maakt de schrijver zich
in een paar bladzijden af.
Voor zover deze bezwaren aan de buitenkant blijven, zijn ze echter niet doorslaand. Wat geeft
het, b.v., of de stijl langzaam en zwaar is ? Een moeilik voortrollende boerewagen heeft toch
evenzeer iets eigens als een soepele Citroen ?
Nee, deze bezwaren mogen alleen invloed hebben op ons oordeel, voor zover ze de essentiele
verdienste van Van Bruggen's boek raken. En deze verdienste — ik heb dat in m'n artikel
uitgewerkt — ligt in de sympathie, waarmee de schrijver z'n sjofele gestalte naderde. En in
zijn vertrouwen op het Leven, want dit immers maakte het mogelik, d at hij z'n figuur zó kon
naderen.
Ampie was, in het eerste deel, een donkere gestalte tegen een lichte achtergrond. En daarmee
bezat dit boek dezelfde bekoring, die een lente-lucht kan hebben met vele dikke wolken, maar
achter en langs die wolken kan men toch de zon nog zien schijnen !
In het twede deel is te veel naar de zon gezocht. De humor is ex niet zo algemeen, en ligt daardoor
dichter bij het komiese. En dat betekent in het werk van Van Bruggen een teruggang.
Het fragmentariese houdt hiermee natuurlik verband. Aanneming, verloving, huwelik zijn
gelegenheden, waarbij het komiese tot zijn recht komen kan. En zeker ook komt 1 Maar het
blijven toch gelegenheden. En een figuur als Ampie heeft daarnaast toch ook nog een alledaags
leven, dat om beschrijving vraagt. Dit twede deel is te veel een verzameling van gevallen en te
weinig een doorlopend geheel.
Toch mene men niet, dat dit boek mislukt is. Integendeel. Het moge litterair dan niet zo hoog
staan als 't eerste deel, toch zal ieder 't met heel veel genoegen leven. Van Bruggen ziet z'n
mensen met een schalk oog. Niet enkel Ampie, maar ook diens familie. zijn Oom Thijs, Annekies
vader, terwijl hij er over loopt te peinzen, hoezeer de landbouw toch vooruit gegaan is sinds de
omwandeling van Jezus. Toen oogstten ze immers onkruid en tarwe, maar nu verwijderen ze 't
onkruid, terwijl het koren nog klein is. Maar het wieden zelf laat hij ondertussen aan zijn vrouw
over. En Ampie's moeder, die zo plechtig wil doen, als Booysen zijn knecht Ampie komt gelukwensen op diens bruiloft, en dan, als Ampie zich onhandig gedraagt, vol smart uitroept : „Jij
't nou ons naam laat val !" En tenslotte Ampie zelf, als hij 's avonds met Annekie samen voor het
bed van oom Tijs en tante Annie moet verschijnen, om de hand van hun dochter te vragen
(om „ouers te vra") en dan in z'n verwarring inplaats van om Annekie — om zichzelf vragen
gaat. En dan oom Tijs weer, die tenslotte, met de slaapmuts op, van uit bed zijn plechtige ouderlike
zegen geeft.
Zulk een toneeltje heeft een grilligheid en een komiese uitgelatenheid, zoals we die in de vroegere
boeken van Van Bruggen nog niet kenden. En dat alles zonder een spoor van spot. Nee, ondanks
het litteraire bezwaar, dat ik reeds noemde, ben ik toch van dit twede deel van Ampie gaan houden.
En ik denk, dat het velen evenzo zal vergaan als mij.
J. H.
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1k en

mijn speelman, Aart van der Leeuw. Rotterdam 1927. Nijgh en van Ditmar's
Uitgevers Maatschappii.
Een luchthartige geschiedenis, die zoo iets buitengewoons geeft en de vreugden van het leven
in zulke spannende avonturen toont, als nog zelden is geschreven. Een lijkzang en een lofrede
op 's levens wonder bestaan.
Dit boek staat als een bloesemende boom, onder een stralende voorjaarshemel. Omdat er ontroering en blijdschap door ontstaat.
Niet gemakkelijk om er iets naders van te zeggen. 't Zijn de vreugden en avonturen van een
edelman en de wonderen, en de zangen van een gebochelden toovenaar.
De edelman, Claude de Lingendres, wordt door zijn vader geprest tot een huwelijk met een
onbekend meisje, Mathilde d' Almonde. Er is evenwel een ander verlangen, dan dit huwelijk en
daarom vlucht hij op 't laatste vrij gelaten uur met een vreemde gebochelde muzikant, die langs
's heeren wegen de blauwe hemel liederen zingt. De vader is niet gemakkelijk en een
ruitertroep jaagt den vluchtende na. Spannende oogenblikken van moeilijk ontkomen en een even
luchthartig voortgaan van dorp tot dorp. In een dorpsherberg ontmoeten zij een meisje, dat
plotseling zijn hart de bestemde plaats wijst. 't Is een hupsche helpster van den waard, maar
ook even bekoorlijk voor den verliefden zwerver. Madaleen blijkt ook vervolgd te worden en
wordt nu door het reizende tweetal gered „een duistere geschiedenis in de duisternis." Men
gevoelt nu terstond dat deze Madaleen niemand anders dan de gedwongen en eveneens gevluchte
Mathilde d' Almonde kan zijn. Ook zij mint de vrijheid en zij sluit zich bij deze zwervende gelukkigen aan. Nog tai van avonturen, tot in een feestelijke ontknooping een huwelijks band wordt
vastgeknoopt.
Daar is met intrigue geen rekening gehouden. De ontknooping brengt geen plotselinge wendingen
waardoor wij worden verrast. Niets dat men niet allang vooruit kon vaststellen. En toch is er
een spanning in de steeds sterker boeiende avonturen. De verhaaltrant is dan ook buitengewoon
bewegelijk en levend.
Ook met de werkelijkheid houdt 't verhaal geen rekening, 't is meer een wonder-mooie droom met
altijd blije zonneschijn. Een fantastische verbeelding met een verfijnde taal. Een proza dat zoo
stemmingsvol een klanken kent als of door heel dit wonderverhaal een stille klok-klep van heel
ver klinkt.
't Leven van' den gebochelden muzikant is wel heel moeilijk weer te geven, ik zal enkele
zinnen overschrijven om de sfeer waarin deze zonderling gelukkige leeft te laten gevoelen :
„Het werd warm in de kamer. Wij gaven den speelman een teeken. Hij opende een
„venster ; meteen sprong de deur uit het slot ; een vochtige windvlaag voer binnen, en
„de kaarsen doofden uit. Wij zaten in duister. Uit den nacht werd een klacht over ons
„gesproken, een kreet van een vogel, een ruischen, een zuchten. Toen tong de man dat
„lied. Eerst deed hij de snaren donker dreunen, en dan zwol een klank aan, dien wij niet
„meer herkenden, zoo vol en schoon was die stem. Wij zaten in roerlooze stilte te luisteren.
„Bij het einde hoorde ik snikken, en een van mijn vrienden vloekte, alsof hem een wond
was toegebracht . . . .„"
Dit lied wekt een wonderbaarlijke verandering in 't leven van den edelman. „Dien nacht heb
ik met mijn gebochelden speelman de stad in alle richtingen doorkruist, achter een ongeloofelijk
geluk aan, een hers met gouden horens, een godengestalte, een veelkleurige wolk . . .."
Dit lied heeft den luchthartigen lichtmis aangeraakt. Het leven-in-een-roes is wakker geworden,
en het lange „gastmaal der lief de, waarbij het waarachtige verlangen als een bedelaar van de deur
werd gestuurd," is plotseling gaindigd, voortaan drinkt hij enkel liet zuivere bron-water.
Dat is de wondere macht van den speelman en zijn zoete kunst.
En als men nu hoog over dit werk gebogen staat dan is daar een mensch, die woelt om van
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de aarde zich te bevrijden en allen dwang te ontvluchten die hem gesnoerd heeft . . . . en dan
zoekt en dwaalt over de bloeiende aarde in een lied, tot daar een allerzoetste harmonie, het zachte
gezang van het leven en van de liefde opklinkt. En in zulk een kleuren pracht, maar ook in zulk
een doorzichtig proza maar ook met krachtige teekening als de werkelijkheid. Wij blijven lang
v. D.
gebonden voor wij ons oprichten.

De kostbare Parel. Dr. L. J. v. Holk, Nijgh & v. Ditmar's U.M. Rotterdam 1927.
Dr. v. Holk heeft in dit boekje zijn gedachten geschreven over Matth. 13 : 45, 46 en hij heeft
van dien tekst een, zooals hij 't zelf noemt, fantastische parafraze gegeven. Al lijkt zulk een ver werking ons wat al te fantastisch, al is de omschrijving-in-woorden niet altijd even gelukkig,
toch gelooven we, dat de schrijver de stof van deze misschien wat vreemde zijde goed benaderd
heeft.
P. H. M.

„Verzen" door Marie v. K. Van Loghem Slaterus' U.M. Arnhem.
Marie v. K. is door Dirk Coster een plaats ingedeeld in zijn bundel „Nieuwe g eluiden". Een
„nieuw geluid" kan ik deze bundel verzen niet vinden. Wanneer we bijv. de eerste bladzij opslaan,
dan leven we daar een versje van een kind dat tevreden door huis loopt en eensklaps een vat
ziet staan met een dood muisje, en Marie v. K. schrijft :
„Och 't is al jaren lang geleen
Koud werd ze als steen
En toch nog scheen
De sprankelende
Gouden zon
Op 't kindje kleen."
In dit versje (en vele andere zijn precies eender) zien we niets wat aan een nieuw geluid doet
denken. Integendeel vinden we bij haar juist in de keuze van de stof en in de woordkeus veel
conventioneels. Het gevolg daarvan is dan ook dat ze als alle huispoeten dicht over elk onderwerp.
En ook de gewoonte heeft om God of zich zelf in een gedicht sprekend in te voeren, waardoor
we het volgende krijgen :
't Wordt stil alom ; en hoor ! daar spreekt de Heer :
„Mijn kind zet aan Mijn voeten U ter neer.
En luister naar Mijn stem, die het heelal
Met zoete fluisteringen vullen zal." "
en even verder :
„Past op, gij zijt welhaast te ver gegaan,
Terug dus jaag ik U van Mijne baan."
Eenigszins duister is het voor mij wat God eigenlijk in haar leven beteekent. In boven aangehaald gedicht : „onrust en vrede" is God voor haar de wijze Leidsman in haar leven, maar in
een volgend vers schrijft ze : „'k Denk soms aan God als aan een grap", en weer elders : „'k
Prevelde mijn gebeden tegen mijn verren, vreemden God." Dit vers : „De ongevraagde vreugde"
is heelemaal verwarrend, want : „prevelende haar gebeden tegen den verren, vreemden God",
leed ze het meest, omdat ze dan vreugd had, die ze met niemand kon deelen of smart en niemand
haar troostte (in dat geval bad ze „in hunkerende deugd" ? ?) Het antwoord van God is dan steeds
spottend en wreed voor haar gevoel. Echter komt ze aan 't eind, waarin ze zegt niet meer te
bidden, maar zich „berustend aan eenvoudige arbeid" over te geven, tot de raadselachtige conclusie dat de spot van haar kant kwam.
Toch schuilt er in Marie v. K. een dichteres, dat voelen we in verzen als „Hoop" en „Aan
een kind". In deze verzen, zoo zuiver en eenvoudig, vinden we de harmonische eenheid, die in
de andere gedichten bijna altijd ontbreekt. Uit deze verzen spreekt haar ziel en trilt een ont-
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roering, die zoo machtig is, dat alle „geredeneer" van haar kant verschrompelt ; zij zijn werkelijk
„geboren" niet bedacht.
HOOP
„Zooals de wolf komt door het bosch geloopen
En snuift het spoor van 't al te teeder wild,
Dat, weggescholen, bij zijn naad'ring rilt. ...
Zoo kwam de hartstocht rond mijn ziel geslopen
En zocht en vond het onversperde pad,
Waar zij, teer ding, terneergedoken zat
In bange spanning. Niets bleef meer te hopen.
Het bloedend haasje, in den wreeden muil
Van 't roofdier, wordt gesleept door stof en slijk
En wordt een vormelooze klomp gelijk
Van bloed en vuil. — Maar o, die vreemde oogen,
Die onverlet, nog hoopvol kunnen smachten,
Die nog een wondervolle redding wachten
Waar reeds de dood zijn stempel heeft gezet.
Zoo hoopt, die in de klauw en van nog feller roofdier viel,
Mijn uitgeputte ziel.

LAURA OLIVIER.

Conservatieve gedichten van Frank Gericke. Uitgegeven door C. A. J. van
Dishoeck te Bussum in het jaar MCMXXII.
De tietel klinkt wat agressief en tegelijk afwerend. Er zit een kritiek in op de modern
poezie en tegelijk een afwijzen van een bepaalde kritiek op eigen werk. Het is niet de eerste keer
na '80, dat een dichter bewust de taal van de 19e eeuwse retoriese school tot uitingsmiddel kiest.
Geerten Gossaert is er het meest illustre voorbeeld van. En er zijn verschillende gedichten in
deze bundel, die bewijzen, dat Gericke Gossaert als voorbeeld heeft bewonderd. Het sterkste
bewijs is wel het tweede gedicht uit de bundel : Morgenbede. Maar tegelijk blijkt daar reeds het
verschil, een verschil dat zich verder in de bundel nog sterker openbaart : ik zou haast met de
dichter zeggen : ,,'t Hart is star en koud !" De brandende hartstocht van Gossaert is aan deze
verzen vreemd. Als een enkele maal hartstocht verwoord moet worden, komt na een enkele goede
regel al spoedig de armzaligheid van verzen als deze :
Och, hoe ik ril
Mijn hart staat stil !
Een moderne Bilderdijk uit de leerdichten, of Bilderdijk van het Eierenkoken is hij in het eerste
gedeelte van Het pompstation in de duinen. Een olike Potgieter is hij in De Schaapjes van den
schipper. Dat is werkelik de geest van de Liedekens van Bontekoe heel na gekomen.
Er zijn wel enkele goede gedichten in deze bundel, b.v. Magnolia of David in het Eikendal,
en meerdere goede regels. Maar toch : er zit zo weinig ziel in, het is dikwijls te veel Spielerei.
De Indiese Gedichten zijn bijna alle heel zwak. En wat moet ik zeggen van De liedjes van Tamar ?
Het Bakliedje is bovendien ergerlik. Dikwijls ook zit het konservatieve jasje te strak en allerlei
modewoordjes komen te kijk : Vlaamse liefdoende woordjes, monkelen, monkellach, noen, 't vier,
deemsteren en een woord, dat al een jaar of tien erg in trek is : pril, een goed Hollands woord,
maar tegenwoordig zwaarder geladen dan vroeger.
Of hij gooit een heel gedicht lang het grootste deel van zijn oude plunje uit en schrijft een
in vele opzichten uitstekend, maar modern gedicht als Arnulphus.
Frank Gericke kan ons wel wat geven, maar hij moet geen gelegenheidspakje aantrekken.
Zijn verzen doen vermoeden, dat hij in een meer los genre grirnrnig-vermakelik schrijven kan.
Hij hoeft niet terug te grijpen, om toch anders te zijn dan de mensen met wie hij zich niet wil
vereenzelvigen.
v. H.
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Ter Overwinning door Dr. Ph. A. Lansberg. Uitgevers-Maatschappij E. J.
Bosch Jbzn., Amsterdam. *)
Deze familie-roman is een deel uit den laatsten jaargang van de Schouwvenster-bibliotheek.
Volgens het programma bevat deze jaargang een viertal „buitengewoon goede boeken", welke
voldoen aan alle te stellen eischen voor „goede Christelijke lectuur."
Wat dit vierde deel van den jaargang betreft, deelt het genoemde program= o.a. de volgende
bijzonderheden mede : „De auteur Dr. Lansberg is leeraar aan het Zeister Lyceum en behoort
tot de meest op den voorgrond tredende jongere auteurs. Reeds veel verscheen er van zijn hand,
in het bijzonder literair werk . . . . „Ter Overwinning", behoort tot het beste wat deze auteur schreef.
Wij aanschouwen in dit boek ook hoe rijk zij worden, die den Heere tot hun deel krijgen. Dit
schitterende boek, is een christelijke roman in den besten zin des woords."
Ik heb deze belangrijke mededeelingen voor U overgeschreven, omdat ik na de behandeling van
dit boek er op terug zal komen.
In elk geval zijn deze mededeelingen van veel beteekenis, want voorop staat vast, dat ze waar
moeten zijn, omdat de Schouwvenster bibliotheek anders onwaarheid spreekt ; dat ze waar behooren te zijn, omdat de naam van Dr. Ph. A. Lansberg toch zeker wel als waarborg mag worden geacht.
Nu ga ik deze „familie roman" nader bezien; ook al aan de hand van de verstrekte gegevens.
't Beste dus wat Dr. Lansberg schreef, een schitterend boek, een Christelijke roman in den besten
zin des woords.

* *
*

Kareltje de Graaf wordt opgevoed, of aan zijn lot overgelaten, al naar men 't wil opvatten
— de auteur laat de keuze aan den lezer — in een slonsige, parvenu-huishouding. De Vader,
Hans en de Moeder, Adri, zijn nog al van verschillende levensopvatting. De Vader verdient
veel geld, is een : „beer" en staat aan 't hoofd van een aantal winkels van „Comestibles". De
moeder geeft onoordeelkundig veel geld uit, en treedt weinig „gedistingueerd" tegen de dienstboden op. De geheele familie, met weinig harmonie en veel ruzie, is sterk Orientalisch geteekend.
Kareltje studeert, in den eersten tijd onder leiding van een „theologisch" student, die moet
helpen bij huiswerk van de lagere school en bij de pianostudie. Deze student heet Jan Scholl, en
is sportief van lichaam, en lenig van geest.
Karel gaat naar 't gymnasium en wordt nu reeds als „beer" behandeld, en boomt met clubvrienden over de literatuur en zingt op straat, op „Beethoven's zangwijze" en „verkondigde"
ook zijn socialistische denkwijze, lijnrecht tegen die van zijn vader in.
Ondertusschen bestuurt Vader, „onbewust" van richting zijn zaken „met vaste hand", als de
garde in haar duizelingwekkende snelheid. blz. 47.
Eva, 't oudere meisje, wacht ondertusschen met zekere „diabolische" nieuwsgierigheid, het
levenslot van Karel af.
Op zekeren Kerstdag herinnert Karel zich een plaat, die als eenige wandversiering hangt in 't
kamertje van Jan Scholl, theologisch student etc. Deze plaat is zeer bijzonder van voorstelling en
zal ook in 't leven van Karel een rol spelen.
„Geen levend wezen op dit geheele heidelandschap, als die twee mannen, — en dan : de breede
wijdbebladerde vijgenboom, eenzaam in den wijngaard." blz. 52.
De rest van de plaat geef ik cadeau, maar wat ik hier overgeschreven heb is voldoende om een
levenslangen indruk achter te laten. In elk geval begint hier een bekeeringsgeschiedenis, die niet
verder wordt uitgewerkt.
*) Wij ontvingen geen enkel deel uit de „Schouwvenster-Bibl." dus ook dezen roman niet,
dien wij toch willen bespreken.

BOEKBESPREKING

187

„Toen 't twee jaren later weer Kerstmis was, bulderde de wind met kletsende regenvlagen
door de straten en over de landen". blz. 57.
En dan is er weer wat wonderlijks genoteerd. De meeste huizen van het dorp Rijnsburg en de
kleine villa „Holland" waren klaarblijkelijk niet op zulk ruw weer gebouwd. Wat kan zoo'n
woord klaarblijkelijk toch een verschillende beteekenis hebben.
Karel vindt nu een vriend Kees, en twee vriendinnen.
Kees en Karel studeeren samen, ze beluisteren een lezing, die een der vooraanstaande Amsterdamsche predikanten houdt voor de N.C.S.V. en daar heel veel oude koeien uit de sloot haalt,
waardoor „in Karel nog de golven zijner gedachten ruischen," en die wondere plaat van „de
wijngaard in de heide" weer in zijn geest terugkomt. Na de lezing volgt een plotselinge suite,
en in die stilte bedankt de afdeelingsvoorzitter der Leidsche N.C.S.V. met „alledaagsch" stemgeluid den spreker voor zijn boeiende redevoering.
En buiten, waar roerloos de boomen sliepen is het altijd stille Rapenburg.
Karel kan in dezen kring een eerste plaats innemen.
De twee vriendinnen zijn zusters van Kees, de eerste is de zachtzinnige Ina, die nu en dan
'zulke handige, soms geestige zetten aan het gesprek wist te verleenen. (blz. 65).
De tweede is Hetty, die hem een nachtmerrie bezorgt. Deze nachtmerrie is beschreven zoo
goed en gaaf, dat je al lezende wakker wordt.
Intusschen werpt de winterzon glans over de altijd-groene weilanden, (merakel best land zal dat
zijn) en wordt Karel in deze kleine, nieuwe gemeenschap ingelijfd. blz. 65-67.
Een wonder ding is een roman toch, op blz. 66 gaat Karel vergelijkingen maken, en vindt
zijn Moeder geblaseerd. Op blz. 68 is ze al een tijdje dood en blz. 72 is Moeders stoffelijk overschot, — ellendig om je in te denken — al bijna vergaan." Dat alles is evenwel bijzaak. De
rijke bestuurder van diverse winkels van comestibles heeft zoowat al zijn geld op prolongatie
verspeculeerd. Karel verlaat nu de nieuwe gemeenschap, waar hij Zondags van de kerkklokken
genoten had, voor dat iemand van de huisgenooten lets had ontdekt „van wat een meer intieme
verhouding had kunnen worden" (pag. 75), ik denk zoo ongeveer met Hetty. Die moet nu
daarop wachten tot hij den titel „candidaat" (blz. 75) zou mogen voeren. Hij verdiept zich alvast in den middelnederlandschen roman van Reynaert, den vos (blz. 79).
Nog aldoor is Karels vader, Hans, zonder geld. „Er lijnden groeven, horizontaal in zijn voorhoofd." (blz. 81). Hij telt de knoopen aan zijn jas, „ik doe 't niet, ik wil, ik zal . . .. Op een
„carte" vraagt hij mejuffrouw J. H. Brouwer, Schilpenoordstraat 15bis, — Alhier — ten huwelijk.
Deze geadresseerde juffrouw heeft een onbeduidend gezichtje, met wat fletse oogen ; maar
ziet er dan ook heelemaal niet pretentieus uit. (blz. 81).
Karel gaat de praktijk in, komt na een ontberingsvolle reis in een provincie-plaats aan, en wordt
benoemd — ik meen als onderwijzer — op een aanvangssalaris van ongeveer twee duizend gulden.
Zie zoo, dat was alles weer normaal. Nu komt weer wat mystieks. Hij denkt weer aan die heideplaat met U weet wel. Dat stemt hem hoopvol en geeft hem lust en moed, om zich meer in
te spannen. (blz. 92).
En let nu op : „Het goede resultaat, dat hij aan die opvattingen had te danken (welke opvatting is verzuimd te verm,elden), bewees Karel belangrijke diensten bij zijn verdere sollicitaties. Immers, (ik schrijf letterlijk over wat er staat) in April kwam zijn directeur hem mededeelen, dat de beterschap van den collega, wiens plaats hij tijdelijk innam, sterk toenam, waardoor deze vermoedelijk in September weer zou terug kom,en. „Er zijn evenwel," ging hij voort,
„op 't oogenblik verscheidene plaatsen vacant, en ik zou u dus aanraden, te solliciteeren." Tengevolge hiervan werd Karel te Veendam benoemd.... en in een nog wel zoogenaamd tijdelijke
betrekking, doch waar uit na een jaar een vaste positie vanzelf zou groeien. (blz. 92).
Ik meen hierbij wel even te mogen wijzen op de zeldzame taal, klaar en helder van weergave,
en meesterlijk van vorm. En dat alles door die eenzame heideplaat en nog wat. Dit zal wel
't gedeelte zijn waardoor deze roman behoort tot het beste van 't werk van den auteur. Maar
de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Tenminste niet in dezen schitterenden roman van
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Dr. Lansberg. Luister slechts ; Karel verveelt zich en heeft vacantie, hij denkt nu maar vast
„verbitterd" aan die „gemeenschap", U weet wel. Dan komt op een avond een brief van . . . .
Ina, reeds nader aangeduid, „met zulke handige en soms geestige zetten." Ze doet nu een geestige zet, en noodigt hem handig uit te logeeren. Dat zal een telepatisch geval zijn. Maar Karel
valt zich zelf al lezende in de rede (blz. 93). 't Is wat ! Maar nog sterker vind ik 't volgende :
„Achterover leunend staart hij den tuin in (blz. 94). Acrobaat is toch die Karel. Enfin, toevallig
heeft hij nog een literair werk bij de hand waarin een toepasselijk nachtlied.
Hij neemt een wonder besluit. Hij schrijft niet aan nader aangeduide Ina, maar aan Hetty,
waar hij wel een meer intieme verhouding mee had kunnen hebben. Niet dat hij komt, neen
bijna een minnebrief (blz. 95). In elk geval moet telegrafisch worden geantwoord, of Hetty
hem lust, ja dan neen. Nog sterker, Hetty denkt op het oogenblik, dat de postbode dit ultimatum zal bezorgen, juist aan hem. En ook al niet gewoon, want ze krijgt een kleur. (blz. 97).
De kogel is door de kerk ; prettige dagen in de „gemeenschap". De vader van Hetty is zeer
waarschijnlijk zelfs van zijn maagkwaal genezen, want er is geen ziekte en zorg meer (blz. 98).
Hetty en Karel denken terug aan „den eersten gezegenden middag," toen Karel nog geen „misbruik van 't vertrouwen" wou maken, omdat hij vijf jaar ouder was dan Hetty (blz. 99). Ik
vind 't wel erg, maar ik doe niets dan overschrijven, wat Dr. Lansberg heeft geschreven. Eindelijk verklaart Hetty dat ze zich wel aan — Karel — mijn lieve man, durft te geven om een heel
nieuw gezin te stichten, omdat ze vasthouden aan de zekerheid, waarin Hetty is opgevoed. (?)
Een christelijk tintje (?) Als ze samen drie duizend gulden hebben gespaard gaan ze trouwen.
Jan Scholl (vroeger theologisch student en piano-onderwijzer) zal 't huwelijk inzegenen. Nu wordt
het een hengelsport. Scholl wil een vischje vangen. Volgens Karel „studeert hij, Jan Scholl, óók
voor een „engagement", en wel met Ina, — (reeds nader aangeduid.) Scholl is (alweer volgens
Karel), haast „wereldsch". Karel is bepaald moppig en wil tegenover Scholl zijn plaaglust
bot vieren. (Is 't niet aardig zoo dat platvischachtige bij elkaar ?)
Scholl is er niet van gediend, maar heeft Ina in vijf passen veel verteld en omdat hij zoo
vriendelijk als gast ontvangen is, nog een boekje in Ina's handen gedrukt, waarin hij ook nog
met potlood gekrabbeld heeft : Hebr. XIII : 2. Daar is sprake van onwetend „engelen" herbergen. (Ik wil hier geen opmerking bij maken.)
't Is dan met Ina wel heel ver gekomen, want Jan Scholl leest „in haar oogen, en in haar
zenuwachtigheid" wat hij weten wil blz. 104 (Scholl heeft bepaald aan astronomie gedaan.)
Karel is nu getrouwd met Hetty, ze wonen in R'dam en hebben twee kinderen, maar veel
uit deze periode kan ik U niet vertellen, de auteur heeft er over gezwegen, maar waar is 't.
Nu iets over den directeur van Karel, niet omdat hij verder van veel beteekenis is, maar om
zijn monsterachtig voorkomen, iets „Cycloop"-achtigs blz. 106. „de open helderheid van zijn
grijs-blauw oog vond waardige omlijsting in de frissche gelaatstint, en de witte zuiverheid van
den vierkant gesneden baard. Er waren in dat gezicht geen zacht-gebogen lijnen : viak-horizontaal
streepten de wenkbrauwen tot waar zij opeens achterwaarts wegwaasden om de slapen heen. En
ook 't voorhoofd, met een enkelen lichten, horizontalen rimpel, was hoog en bijna zonder voile
welving."
Ik weet zeker dat U nog nooit zulk een hoofd, — hier aangeduid als „weten", — zult hebben
gezien. Nog eens wil ik de aandacht vestigen op dat oog en de omlijsting daarvan ; de wegwazende wenkbrauwen en 't bijna zonder voile welving hooge voorhoofd. 't Is gewoon een masker,
waar Zeus wat voor had willen geven. 't Huwelijksleven is om te zoenen.. Er mankeert niet veel
aan : ze leven boven hun stand, willen dik doen, samen deemoedig zijn. 't Ver brengen in de
wereld ; ellendig veel voorname vrienden hebben en verder „heeft het leven echter en weelde„riger vorm,en en grooter vastheid verkregen ; als ochtendnevelen waren de mysterien van het
„huwelijk opgeklaard door de stage, zonnige kracht hunner verhouding.”
Karel verdient nu f 3000.— ze wonen in een huis van f 550.— en hij wil de leerlingen laten
voelen het mooie van de taal, het dieper-menschelijke van de literatuur. Hij vindt, vooral 's avonds,
gelegenheid om aan wetenschappelijk werk te arbeiden.
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zijn lessen zijn goed ; als hij moe is, „werpt hij zich in de les als een geoefend zwemmer van
„de hooge plank" in 't diepe bassin. zijn intonatie is goed, is suggestief." (blz. 119).
Hun kinderen zijn van „subtiele" schoonheid (blz. 122).
Ook komt er nog een kleine passage voor waar een vroeger schoolvriendinnetje Karel van het
pad der deugd tracht of te voeren. Verder kletsen, en onbenullige dingen. zelfs een overspanning van Hetty is niet de moeite van nadere omschrijving waard. Als een derde kindje moet komen
en Karel, vreeselijk amicaal doet met een professor in de Romaansche philologie en daar zelfs
wetenschappelijke gesprekken mee voert, en van de dagelijksche gelegenheid gebruik maakt,
„zijn eigen conversatie te vergelijken bij die van een erkend geleerd man," dan komen man en
vrouw tot de overtuiging dat ze zullen overwinnen.
*

*

*

Ik geloof dat ik den inhoud van 't boek niet te kort heb gedaan. Rest mij dus nog auteur en uitgeefster.
De auteur Dr. Ph. A. Lansberg, leeraar aan het Zeister Lyceum, gaf reeds veel literair werk,
treedt veel op den voorgrond, o.a. als voorzitter van den Christelijk Litt. Essayisten Kring. Deze Dr.
Lansberg durft zijn naam, te geven aan dit door en door stumperige boek. Dr. Ph. A. Lansberg
schrijft een „verhaaltje" en laat dit in een „bibliotheek" verschijnen, waardoor er zonder meer
een aantal abonne's mee opgeknapt worden ; terwijl hij als leeraar van het Zeister Lyceum zoo'n
vodderig werk van een zijner leerlingen met een 2 — had moeten teruggeven. Niet alleen is 't
verhaal zoo klungelig, dat men er onpasselijk van wordt, maar de taal is zoo kinderachtig, popperig
opgeblazen, en de grammaticale fouten zijn zoo hinderlijk, dat men telkens naar den titel
grijpt om te zien of 't wel werkelijk waar is, dat de auteur Dr. Lansberg is. Uit mijn parafrase
blijkt wel, dat taal- en stijlgevoel niet aanwezig zijn, zoodat er dan ook Been hoop bestaat,
dat er ooit een „boek" van dezen auteur zal verschijnen.
Het voegwoord als wordt gebruikt in plaats van dan (pag. 9) ; schijnbaar in plaats van blijkbaar
(pag. 65) enz. Het aantal komma's zou met eenige dozijnen kunnen worden verminderd, enz enz.
Dr. Ph. A. Lansberg, voorzitter der Chr. Essayisten kring, schrijft een z.g.n. christelijke roman
„in den besten zin des woords", terwijl 't met „christelijk" niets maar dan ook letterlijk niets
te maken heeft. Daar worden opmerkingen geplaatst dat „Karel met zijn positief christendom,
kampt" enz., maar dat zijn phrasen. Dr. Ph. A. Lansberg heeft met de uitgave van dit prul,
aan onze Christelijke literatuur veel schade gedaan, zelfs aan het Christendom in het algemeen,
omdat ieder die dit boek, waarin Karel dan toch zeker als christen is bedoeld, leest, van zulke
„eigengerechtige, zelfgenoegzame, egoistische, verwaande en snorkerige typen niets moet hebben.
En met reden !
Is niet meer dan schandelijk dat een man als Dr. Lansberg, onze beweging, met zoo'n vod
weer achteruit gooit, terwijl met zooveel zorg en moeite lets is bereikt ?
Dit for behoort dus tot het beste wat deze auteur schreef, althans volgens de S. V. bibliotheek, en ik wil dat natuurlijk graag gelooven, maar ik ben werkelijk benieuwd naar een van
zijn slechtste werken.
En nu de uitgeefster. Schandelijk zoo'n boek in een jaargang te stoppen naast een werk als
dat van Dr. Wielenga. De serie moet vol en 't goeie publiek slikt 't wel. Ik wil alleen dit zeggen
tot onze m,enschen : wees voorzichtig met 't nemen van een abonnement, want zulk een boek is
altijd te duur.
De uitgeefster had reden tot bijzondere blijdschap, want zij had haar jaargang weer vol,
en een auteur met een titel. (Daarom is haar schuld minder groot dan die van Dr. Ph. A. Lansberg). Onwaar is 't prospectus, wanneer het dit boek Christelijk noemt. Toch blijft de schande
voor Dr. Lansberg grooter dan voor de uitgeefster.
V. D.

De ontwikkeling der beeldende kunst, door Joh. J. G. Temme. Te Enschede
J. v. d. Loeff. 1927.

bij Firma M.

Een aardig boekje, dat als voornaamste bezwaar misschien heeft, dat het wel wat al te beknopt
gehouden is, wat in sommige hoofdstukken hinderlik wordt.
v. H.
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De levensdag van een menschenvriend door Wilhelm Schafer. In de vertaling
van J. Bruinwold Riedel verschenen bij de Maatschappij voor Goede en Goedkoope
Lectuur te Amsterdam.
Daartoe geinspireerd door de in 1926 gehouden Pestalozzi-herdenking heeft Schafer Heinrich
Pestalozzi's levensloop verteld. Meer dan een sympathieke vertelling is echter deze biografische
roman ook niet. De stijl is rustig en pretentieloos en stijgt dan ook nergens boven het zeer
middelmatige uit, maakt zelfs op den duur een ietwat matten en eentonigen indruk. Maar vooral
wat de karakteristiek van de hoofdpersoon betreft, had de mensch Pestalozzi een talentvolleren
biograaf verdiend. Schafer is — al heeft hij in hoofdzaak Pestalozzi's geestelijke structuur wel
juist aangevoeld — toch nergens tot diens diepste menschelijkheid doorgedrongen, heeft geen
plastiek of zelfs formule voor de innerlijkste bewegingen en diepste ontroeringen van deze menschenziel gevonden. Daarom leven we ook maar matig met den mensch Pestalozzi mee, staan
altijd objetief tegenover zijn levensgang, zijn geneigd, zijn maatschappelijke mislukkingen begrijpelijk, zoo niet verdiend te vinden, als we niet erger nog — een tikje medelijden gaan
voelen voor dezen zieligen man, die het zoo dom, aanpakte, die zoo onnoozel en lichtgeloovig was,
zoo naief in woord en gebaar, zoo zwak in zijn houding tegenover leven en medernensch. Welnu,
is dit dan niet historisch ? Is dit dan niet de werkelijke Pestalozzi ? Ongetwijfeld — men zou niet
kunnen verlangen, dat Schafer van den mensch Pestalozzi, wiens leven inderdaad een aaneenschakeling van mislukkingen en desillusies was, een held ging maken, een Titaan wiens pogen te
vermetel en wiens val daarom te groot was.
Maar — was Pestalozzi ondanks dit alles niet een genie ? Een mensch met ongewone innerlijke
begaafdheid ? En juist deze naar binnen gekeerde en wezenlijke kant van Heinrich Pestalozzi,
zijn wonderlijke menschenliefde, zijn zelfverloochening, zijn brandend idealisme en de geniale
kracht, waarmee deze strijder telkens weer uitsteeg boven de neerslachtigheid, waarin hij verzonk
na iedere ineenstorting van zijn plannen, — de sterke, ondoofbaar gloeiende ziel van Pestalozzi,
het allerpersoonlijkste in hem wordt nergens levend, aanschouwelijk, meeslepend uitgebeeld.
Pestalozzi heeft getwijfeld, is ineengekrompen onder de wreede ontgoochelingen van zijn gebroken
leven — maar nooit heeft hij in het diepst van zijn ziel het geloof in zichzelf, dat is : in zijn
tending verloren. Niet in zijn intuitief-zuivere ideeen, maar in de kracht van zijn geloof, in de
schier bovenmenschelijke objectiviteit van zijn innerlijkste levenshouding ligt het geniaalheroieke van dezen man. zijn tot het laatste oogenblik ongebroken overtuiging, zijn zedelijke
moed verheft Pestalozzi tot een held des geestes, tot een ethisch phenomeen.
Dat heeft Schafer niet kunnen beelden. Daarvoor is hijzelf te weinig geniaal, te mat van voelen
en te burgerlijk van geest. En zoo is hem het diepste van Pestalozzi's levenstragiek ontgaan. Deze
tragiek heeft hij willen suggereeren door een sympathiseerend relaas van Pestalozzi's mislukkingen
— maar hij miste de innerlijke gloed, het groote begrijpen, om uit deze uiterlijke rampspoed het
groote contrast op te bouwen met Pestalozzi's geestelijken heldenmoed. En zoo is de groote
paedagoog, de menschenvriend, geen tragische, maar een ietwat zielige figuur geworden. Pestalozzi was reeds tijdens zijn leven beroemd. We begrijpen dat niet, want Schafer weet ons deze
roem, nergens aannemelijk te maken. Hij heeft niet gevat, dat het juist de kracht van een diepreligieuze persoonlijkheid, van een sterke ziel is geweest, die de tijdgenooten over alle maatschappelijke deveine heen heeft geboeid en gewonnen. Schafer is sympathiseerend met Pestalozzi
meegegaan door de diepten van zijn ongelukkig leven — maar nergens heeft hij met hem kunnen
opstijgen tot de hoogten, waar Pestalozzi eenzaam, doch in diepsten zin zichzelf was, waar hij in
zijn voile kracht de vleugels uitsloeg en vrij en groot werd. Schafers Pestalozzi is over de geheele
linie eigenlijk niets dan een zwakkeling en pathologische zonderling. Dat is de Pestalozzi zooals
een burgerlijke geest hem ziet en moet zien. De norm ligt in de sfeer der burgerlijke zelfingenomenheid en gerichtheid op het eindige. En in die eindige, materieele sfeer wordt Pestalozzi, de
zeldzaam werkelijk levende mensch telkens omlaaggetrokken en misduid. Er zal een andere Pestalozzibiograaf moeten opstaan, om de eeuwigheidszin in het leven van den „Schwarzen Heinrich" te
verstaan en hem een monument van onvergankelijke schoonheid te stichten. Een groot kunste-
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naar als Kolbenheyer, de schepper van de heerlijke Paracelsusfiguur. Een die — geen genievergoder, — de deemoed, maar tegelijk de unieke grootheid van Pestalozzi's ideaal en levensconceptie doorgrondt en die het levende innerlijke verband begrijpt tusschen zijn maatschappelijke ondergang en zijn geestelijke triumf, die ons laat zien : deze groote mensch ging niet onder
door onbekwaamheid of ondegelijkheid — maar hij zelf en zijn maatschappelijk bestaan werden
verteerd door de Goddelijke liefde — zijn leven was zijn offerande aan God.
v. d. L.

Ontmoeting, Mourik van Meersen. Een sproke. C. v. d. Veer, Rotterdam.
Als de goeie. ouwe Staring nog eens beleven mocht, welke toepassing men tegenwoordig maakte
van zijn vriendelike raad om ook een kleine uitgave 't licht te doen zien, dan zou hij er wel
voor zorgen, bij een nieuwe uitgave van zijn gedichten in de regel die op die raad volgt, de
woorden eikenschors en kaneel vet-kapitaal te laten drukken. Steeds groter wordt het getal dichtbundels, dat eenmaal in de boekenkast geplaatst, hopeloos is verdwenen, omdat het lieve boekje
niet eens een rug hebben kon. Steeds meer wordt de strijd tussen blanko vel en bedrukt papier
in het voordeel van het blanke beslist. En het is niet alles broze en geurige kaneel, maar ook
grove en wrange eikebast. Onze prozaschrijvers weten over het algemeen nog van boekenschrijven..
En als een enkel, klein met zorg uitgegeven boekje tussen de vele dikke romans in vervolgen verschijnt, dan is het meestal een kostbaarheidje, curiositeitje, een gedichtje in proza, of lets wat
door vorm of gedachte een innerlike monumentaliteit bezit.
Deze sproke van 8 pagina's verdient een uitgaaf in boekvorm niet. De vorm — mooischrijverij
zonder den gelukkig woord. De allegorie zwak en zonder bekoring. Het is jammer van de overdreven zorg aan de uitgave besteed.
v. H.

Anders Sjoberg, door Ernst Didring. Vertaald door M. J. Molanus-Stamperius,
Koloniale Boek-Centrale, Amsterdam (z.j.).
Het leven van de eilandbewoners aan de Zweedse kust is niet gernakkelik. Ernst Didring geeft
er een fors, bijwijlen groots beeld van. Het beste hoofdstuk is wel de strijd van Anders Sjoberg
om zijn leven tegen het opdringende ijs (H IX. 's Werelds loop). Dat doet voor de overvloedige haringvangst in Bojer's De laatste Viking niet onder. De eerste heeft van het boek is verreweg de beste.
Het hoofdstuk over de intocht van de Vega met Nordenskjold is wat hors d'oeuvre, een ingevoegd
hoofdstuk om een soort van teatrale tegenstelling te geven van de onbekende arme helden der
scheren en de door een heel yolk bejubelde Nordenskjold. De vrouwen zijn over het algemeen
niet wat men van zulke geisoleerdlevende eilandbewoners zou verwachten. Vooral Anna is een
modern flirtvrouwtje. Zeker past ze niet voor 't Witte Scheer, maar past ze in dit bock ?
v. H.

Bobbed en Shingled, door Willy Corsari. Baarn, Hollandia drukkerij (z.j.).
Een aardig bock over vier aardige meisjes en een grootmoeder, die nog het liefst van alle is'
Er is een zonnig optimisme in en een blij aanvaarden van alle mensen, zoals ze nu eenmaal zijn
en van de omstandigheden, zoals ze over ons komen. Het meest moderne huishouden en het
degelik ouwerwetse, de strenge vader en de meedollende moeder, de overmoedige en zeer vrijmoedige Babs evengoed als de stugge, teruggetrokken Tine hebben de sympatie van de alien
begrijpende schrijfster. En je geeft haar nog gelijk ook als je het leest. Het is gelukkig ook geen
problemenboek, sommigen zullen het misschien wel oppervlakkig noemen. Het heeft misschien
ondanks al zijn moderne meisjes een ouwerwets tintje, maar 't hoort toch eigenlik in een goed
meisjesboek, dat ze elkaar krijgen en dat er een zweempje sentimentaliteit doorheen droomt ? Het
is een van de aardigste meisjesboeken van de laatste jaren.
v. H .

192

BOEKBESPREK ING.

Licht en Kruis door A. K. Straatsma. Uitgave U.M. Holland Amsterdam 1928.
Er is een tijd geweest, dat preekenbundels, al werden ze slecht uitgegeven, tal van koopers
vonden. Dat was in het tweede deel der 19e eeuw toen Beets, Koetsveld, ten Kate en andere
litteraire predikanten beroemd waren om hun welsprekendheid, hun dichtkunst en hun vroomheid.
Blijkbaar was, hetgeen ze in den vorm van predikatien het publiek boden een vervulling van
wat dat publiek wenschte te lezen.
Toen de beweging van '80 op het gebied van het aesthetische een revolutie teweeg bracht,
zagen de predikanten-dichters hun religieuse gedachten met en zonder rijm, steeds meer de gunst
der massa verliezen. Totdat het in onzen tijd bijna belachelijk is geworden preeken in proza te
bieden aan menschen die stichtelijkheid ten hoogste nog verdragen konden in heel boeiende
romans.
Toch is het een merkwaardig feit, dat de hernieuwde belangstelling in al wat religieus en zelfs
godsdienstig heet, met zich mede brengt, dat een bundel Overdenkingen in bepaalde kringen opnieuw
aandacht vindt en lezers. Ja, het kon eenige jaren geleden zelfs gebeuren, dat een zoodanige
bundel zelfs onder jonge menschen en bij hen vooral niet honderden maar duizenden grage koopers
had. Men herinriert zich immers welk een opgang de „Tien Jeugdpreeken" van Dr. Oberman
gemaakt hebben in de eerste plaats bij het opgroeiend geslacht. Ook terwijl het min of meer
gevaarlijke „preeken" niet, veiligheidshaive, werd geschreven als „Toespraken"
Nu is hier het werk van een fijnzinnigen dichterlijken geest en hoewel wantrouwend begint
men te lezen. Aldra maakt de gereserveerde houding plaats voor belangstelling welke allengs stijgt
tot een bewonderende aandacht. En als het boek uit is zet men 't in de kast en tracht er zich
rekenschap van te geven hoe het toch m Ogelijk is, dat de moderne lezer zich niet meer thuisvoelt
in de stichtelijke sfeer van Beets of ten Kate of al die andere 19e eeuwers en toch van dit boek
een zegen ontvangt voor zijn religieus gemoed dat waarlijk niet meer zoo spoedig bevredigd wordt.
De dingen waarop Straatsma wijst zijn in wezen natuurlijk precies dezelfde gebleven sinds
Koetsveld en ter Haar. Maar de wijze waarop ze worden voorgesteld maakt, dat de voor het
metaphysische weer zooveel ontvankelijke 20e eeuwer opnieuw ondergaat hier, wat de lezers van
Beets' „Stichtelijke Uren" moet gepakt hebben : de aansluiting op hun dagelijksche leven
in de practijk, zonder welke aansluiting imm,ers iedere Overdenking (die bezinning is) m Oet blijven
•zonder durende bevrediging.
Ds. Straatsma richt zich in deze verkorte predikatien niet tot hen die buiten de kerkmuren
bevrediging van hun religiositeit zoeken. Zijn stem klinkt alsof hij spreekt tot vrienden die hem
'kennen door herhaald hooren en door voortdurende geestesgemeenschap. Zijn woord is er bij
uitstek een voor „de huisgenooten des geloofs".
Het geestelijke wordt ons altijd verstaanbaar door middel van vergelijking met datgene wat
stoffelijk is. Vandaar dan ook dat — hier als elders — het gebruik van tegemoet-tredende beeldspraak zulk een belangrijke rol speelt. Ds. Straatsma heeft het o.i. aan zijn dichterlijke ontvankelijkheid te danken, dat zijn beelden bijna altoos de kern raken der te vertolken geestelijke waarden
en daarbij schier zonder uitzondering het relatieve dat het dagelijksche is op hooger plan zet.
De practijk van het leven van uit geestelijk standpunt — het juiste dus — te bezien, dat is het
doel, meenen wij, van deze preek-fragmenten. En daarbij is het beeldend karakter der doorvoelde verklarings-vergelijkingen nimmer grof, zelden onvolkomen en steeds boeiend want —
ontstaan uit een persoonlijke beleving der religieuse dingen.
Religie is, zegt Stanley Jones ergens, de band, die mijn persoonlijkheid bindt aan de persoonlijkheid Gods. En, voegen wij erbij, uit dezen bundel van Ds. Straatsma wordt welhaast niets
zoo duidelijk als de realiteit van die band en de werkelijkheid van dit gebonden zijn aan een
levende Persoonlijkheid.
P. H. M.

LENTE
DOOR

J. H. DE GROOT.

God, nu breekt Uw lente baan,
Uw adem is langs den hemel gegaan
en over de open landen.
De wereld plooit al haar kleuren uit.
Zij voelt in het milde windgeluid
De zegening van Uw handen.
Die weelde wil ik deelachtig zijn,
God, laat m' in uw fonk'lende lente zijn.
Laat mij dwalen en bidden en zingen.
Ilt zie al Uw schoonheid van verre aan,
Uw lente zal langs m'n harte gaan,
Met al haar zegeningen.

TIJDENS ONWEER
DOOR

WILLEM DE MERODE,

Heerlijke, die in vuur en vlam
Zoo menigmaal terneder kwam,
Op bliksemenden wagen
Uw knecht hebt thuis gedragen,
Wij zien het hoe de steile wolk
Ineenstort tot een dwarrelkolk
En opwaarts zweeft in dampen,
Staat er uw ros to stampen.
Gedenk aan al wat is bezield
Laat de oogst ten velde niet vernield
Zijn als Ge uw hagelbenden
Hier wilt terneder zenden.
Och, dat ons oog uw wonder zag
Behoed ons voor den donderslag I
Ons huffs, ons bloed, onszelven,
Laat niet door 't vuur bedelven,
Och Heer, Gij weet hoe 't hart ons prangt,
Nog aan dit nietig leven hangt,
Maar wilt Gij alles samen,
't Zij 't Uwe, neem het, amen.

IN DROOGTE
DOOR

WILLEM DE MERODE.
Die zonde's brand bestrijdt met vuur
En menschenharten en natuur,
Wat leeft van U gescheiden,
Wilt zaligen door lijden,
Och Heer, wordt ook door regen mild
't Uitslaande vlammen niet gestild ?
En kan Uw stroom van boven
Niet 't gluipend smeulen dooven ?
Want als Uw aarde en hemel gloeit,
Wordt alle leven uitgeroeid.
Het sap gist tot vergiften.
Ons bloed begint te schiften.
Gedenk de onnoozele natuur,
't Geduldig en onmondig dier,
Ons, met gevouwen handen,
Wier bidden haast gaat branden.
0 God, wees met ons hart begaan ;
Laat 't wrokkend niet in viammen staan.
Gedenk niet onze schande,
Spaar ons en onze landen !
God, red ons uit den grootsten nood,
Uit dezen smartelijken dood
Vervreemd van U te sterven
En eeuwig te verderven.
Heer, als 't gedierte tot u steunt,
Schoon onze ziel ellendig kreunt,
Gloei"t onder ons en boven,
Och, laat ons U n6g loven.
Geef ons gedidd ; want onverwacht
IC Omt Gij, en zeker vOttir den nacht.
En zëdgnend zult Gij komen.
Hoor ! 't regent ! en 't zal strOOmen!

AUGUSTUS
DOOR

A. J. D. VAN OOSTEN.

Augustus heeft zijn Lenten opgeslagen,
en heerscht doorluchtig over 't heerlijk land,
heiden en hemel zieden te' alien kant
van 't goud en brons der schelle zonnevlagen.
Hoogzomer ment der dagen vuurgen wagen
de horizonnen rond, en wendt ten rand
der ijle kimmen 's nachts den blanken brand
van 't slapend licht tot nieuw en heller jagen.
De dennen broeien, de erica vlamt paars,
't fel vogellied vliet 't bosch vol van geluiden,
't groot levensland viert 't koningsfeest des jaars.
Over 't gekroonde koren op den enk
wuift warme wind zijn loomen groet uit 't Zuiden
en kust de halmen in zijn zoelen zwenk.

DE MEESTER
DOOR

WILMA.

II.
— De moeder werd begraven ; het groote huis stond een tijdlang leeg, toen werd
het verkocht. Alles, alles veranderde, het gebed bleef ; het greep hem vast, hij greep
dit gebed vast ; hij trok het in zijn leven met denzelfden hartstocht, die hem vroeger
had doen grijpen naar de dingen van de wereld.
Nu was het dit!.... eindelijk, ook dit ! Aan Christus, dien aan de wereld vreemde,
zou hij moeten toebehooren, met lijf en ziel ? . . . .
Hij sloot zich in zijn kamer op, want nu wilde hij weten, wat zijn moeder wist
en zien, wat zij zag ; . . . . en, niemand weet, hoe het wonder plaats vindt, dat blinde
oogen plotseling opengaan, zoodat ze zien en herkennen,
„Zoo gij mij van heeler hart wilt zoeken, zoo zal ik mij laten vinden."
Hij was vlak bij ! Hij was achter den bonten schijn, dien de wereld hem voor
de oogen had getooverd, Hij was niet bij rijkdom of armoede, bij geluk of ongeval,
Hij stond midden in de wereld, „de Mensch," en Rodolph herkende Hem ! — 0
wonder, duizendmaal had hij van Hem gehoord, Hem duizendmaal gezien, gegroet
als de schoone vreemdeling, dien niemand achterna kon gaan, omdat zijn voetstappen zich verloren in de oneindige verten van een idealisme, dat aan deze
wereld volkomen vreemd was !
Nu eindelijk herkend als de eenig-wezenlijke Mensch, die ooit zijn voetstappen
op de schoone aarde heeft gezet.
Dien wilde Rodolph wel toebehooren ! maar hoe zou hij ooit zijn lichtend spoor
kunnen volgen ?
Want deze herkenning had hemzelf tot in de diepste diepte neergestooten. Nu
wist hij het : wat hij, wat alle menschen „natuur" noemden, was niets dan onnatuur
geweest. Maar hoe ver weg, hoe diep ver weg dwaalde dan toch de gansche menschheid, die zich ingesteld had op deze on-natuur voor de inrichting van het gansche
leven ?
Hoe ver weg was hij zelf ?
En vlak voor hem stond „de Mensch," dien niemand „au serieux" neemt.
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Hij kon den afstand, die hem van dezen Mensch scheidde meten aan den bovenaardschen glans, die van Zijn wezen uitstraalde.
Zijn eigen leven, dat hij toch naar recht en billijkheid zooals bij zijn natuur paste,
had beleefd, was niets dan een donkere golf van slijk uit onrustige diepte opgeworpen.
Niet meer bedorven, o zeker niet meer dan van veel anderen was zijn leven, maar
toen hij eenmaal „den Mensch" had gezien, wist hij hoe bedorven het was.
Nu plotseling een eind aan alles I aan het „alledag vroolijk en prachtig leven met
zijn vrienden," aan het feestleven ! Hij was ingekeerd in de groote stilte van het
berouw. Nooit zou hij meer kunnen zingen zooals vroeger, nooit het diepste zingen
bereiken, dat hij van kind-af had gehoord.
Zijn jeugd was heen, zijn jonge krachten waren verteerd, alles geofferd aan het
schijnbeeld, dat de mensch „natuur" noemde. En aldoor zag hij dien grooten, stillen
Mensch, die hem maar aanzag !
Woorden waren niet meer noodig, evenmin als zijn moeder in haar laatsten tijd
woorden noodig had gehad om met hem te spreken. Hij zag nu immers !
Zoo verslagen was hij, zoo ver van alles, dat bij zijn vroeger leven behoorde,
zoo twijfelend of hij ooit tot zijn waarachtige menschelijkheid zou kunnen geraken,
of deze schoonste Mensch tegelijk ook de macht had uit deze gevangenschap te
bevrijden, dat zijn vrienden zeiden : „Je bent ziek, je hebt je niets te verwijten,
ga naar buiten in de vrije natuur, dan kom je tot rust, dan verdwijnen die sombere
gedachten van zelf." —
— Ja, vermoeid was hij ! rust moest er komen, vergaderen moest hij, wat het
leven, dat zooveel jeugd van hem genomen had, nog overliet.
Een van zijn vrienden wist van een oude, niet meer gebruikte boschwachterswoning, die op afbraak stond. Ze lag op de hei tusschen een groep zaaidennen aan
den rand van de zandwoestijn en was voor luttel geld te koop. Er liep een plaggenpad naast een ruig karspoor tot aan de woning.
Een enkele maal wankelde er een boerenkar langs het spoor om hout te halen
van den Holtberg, die een eind weegs verder lag, dat was al.
Rodolph trok er heen op een bleeken dag in April.
Hij kw am uit de bonte stad, door welige landen, bloeiende boomgaarden, en
bloemenweiden ; door golvende roggeakkers ging het naar hoogergelegen landen,. . ..
toen was het, of hij langzamerhand de Lente achter zich liet.
Zijn pad werd oneffen, het wond zich langs wallen met akkermaalshout naar de
dennenbosschen.
Er roerde zich nog niets in het akkermaalshout ; alleen pluimden er wat lijsterbessen groen tusschen zijn wintersche naaktheid, en de wallen waren bedekt met
fluweelig mos en slanke varens. In het dennenbosch was de Lente nog gansch en
al zoek. Het naaldenkleed was stoffig en oud, maar er was muziek ! de wind zong
in de kronen. Hij stond stil en luisterde, tot hij door een houtduif opgeschrikt,
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aan het doe! van zijn tocht begon te dennen. De dagen waren kort, de weg naar
het dorp terug was lang.
Achter het bosch lag de wereld open ; een strook roestbruine hei en daarachter
de witte, golvende zandwoestijn. Hier was het nog volslagen -winter.
Niets dan wat kort, zwart mos, dat bier en ginds de hellingen beplekte, Ieelijk
en ellendig als donkere wonden in ziek, wit vleesch.
Door deze wilde eenzaamheid wond zich het plaggenpad, dat hij nu volgen moest,
tusschen uitgebeten koppen met valen helm begroeid, langs zadelruggen, door de
vleugels van den wind zoo glad geveegd als een spiegel, eindelijk weer door roestbruine hei, waarop wat verdwaalde zaaidennen zaten, alleen, of in kleine groepen;
daarachter blauwende bosschen, het Leven.
Hij haalde diep adem toen hij eindelijk het dak zag van de oude boschwachterswoning tusschen een paar allerwonderlijkst verwrongen dennen, die op hun slangachtige, roode armen breed hun kronen droegen. Het pannendak van de woning
was groen verweerd, de vensterkozijnen en luiken vermolmd en van een niet meer
te bepalen blauw-groene kleur, maar de ruiten waren gaaf.
Hij haalde den sleutel uit zijn zak, maar vond geen moed de deur te openen.
Er stond een groenachtig houten bankje voor een van de vensters ; daarop ging
hij zitten en keek uit over de zandwoestijn.
Rondom hem doodelijke stilte. Een verlaten, verdorde wereld, eenzaam als zijn
eigen hart.
Hij had niet beter verdiend, hij had nets verdiend; hij had dit ontvangen met
de resten van zijn verbrokkeld bestaan.
Toen hij zich hiervan goed bewust was geworden, stond hij op en liep het huis
rond. Achter, onder de verwrongen dennen een half in elkaar gezakt plaggenschuurtje
met roestig gereedschap, en aan den anderen kant een bemoste put, met een katrol,
waaraan een nog gave emmer hing, die niet lang geleden gebruikt scheen.
Hij begon te draaien, de ketting wond zich zonder moeite af, hij liet den emmer
duiken en plonzen in het water beneden en wond hem weer omhoog. Kristalhelder,
blonk het water. Hij dronk ! het was levend water, zoo zuiver en heerlijk als
hij nog nooit had geproefd, een kostelijk bezit daar hoorde hij geruisch en geritsel
in de kroon van een van de verwrongen dennen, een klein kwetterend geluidje van
een vogeltje goud en bruin....
een heele zwerm van allerkleinste vogeltjes, die
als insecten door de takken snorden, vlug als libellen, zoodat men nauwelijks den
slag van hun vleugeltjes kon waarnemen. De levensjubel schalde plotseling in hem
omhoog.
Deze wereld was dus niet dood, zoomin als zijn eigen hart.
Eer hij 't wist lag hij op zijn knieen ; zijn handen beroerden den killen grond.
„Wat uit deze dorre wereld aan schoonheid opbloeit is mijn," zei hij, terwiil
de tranen hem over 't gezicht liepen, „het zal niet enkel arnioede zijn."
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Toen vond hij de kracht om op te staan en de deur van de boschwachterswoning
te ontsluiten.
Toen de zomerzon het witte zand van de heuvels gloeiend heet stoofde, en de
groene hei hier en ginds met purper was beplekt, had Rodolph zich geinstalleerd.
Tweemaal per week ontving hij uit het dorp de noodige levensbehoeften ; de postbode kwam elken morgen het Lange plaggenpad affietsen, en nam, wat Rodolph
ter verzending had, weer mee, maar verder werd zijn rust door niets gestoord.
Wat hij nooit had kunnen vermoeden, gebeurde in deze stille wereld, de dagen
vlogen voorbii .
De dagen duren nooit lang, als ze zoo geluidloos wegglijden in den nacht van
de eeuwigheid.
Er valt niets te beleven
En de dagen zijn er niet lang genoeg om alles te beleven ! eindelijk het eigen
1 even werkelijk te beleven, zich niet door het uiterlijk gebeuren meer te laten
voortjagen en meevoeren.
Er is niet anders dan het gebeuren in de eigen ziel, dat zijn weerkaatsing vindt
i n het natuurleven, zooals het zich om hem heen kristalliseert.
Maar dit gebeuren is geweldig, als het gaat om het vinden van het Leven zelf.
Aan zingen dacht Rodolph in den eersten tijd niet meer. Zijn hart was te vol
droefheid te vol vrees en veriangen. Hij had maar eene passie meer dien Eenen
klaarder te zien, die eischte, dat men Hem geheel en al zou toebehooren.
Hoe kon het ? Hoe kon een sterfelijk mensch daartoe geraken ?
Hij las, herlas de oude Evangelieverhalen, die hij van klein kind of al had gehoord,
en langzaam in de groote stilte groeide het begrijpen van wat die Eenige onder
de menschen voor hem en voor de geheele wereld beteekende. Hoe was het mogelijk,
dat hij vroeger nooit iets daarvan had gezien !
Zoo verdiept raakte hij in de aanschouwing van Zijn beeld, dat hij nauwelijks iets
bemerkte van het snel vergaan der dagen. Want, die aan de wereld vreemde, eischte
het heele leven voor zich op !
IC On dat ? Had Hij werkelijk de wereld overwonnen ? Verbond Hij de aarde
aan den hemel ?
Want dit aardsche leven moest toch zijn voile beteekenis hebben voor de eeuwigheid
Het kon niet enkel de doorgang, het moest ook de onmisbare schakel zijn.
Hij had te fel geleefd en geliefd, om dit niet zeker te weten.
Want elke schoonheidsbron, waaruit zijn hart zoo guizig had gedronken, was
toch van God. In de negatie van dit alles, zou hij God-zelf verliezen, het was te
reeel, het behoorde bij het leven zelf !
Leven was schoonheid ; leelijkheid was dood. Schoonheid was eeuwig. ze kon
en mocht niet enkel „middel" zijn, dat was hetzelfde als de negatie er van, maar
hoe paste deze schoonheid, deze essence van het leven in de werkelijkheid van zonde
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en schande, in de leugen van het niet willen liefhebben, het heele leven, zooals
het was ? . . . . Tot hij plotseling z ag, dat het Kind van de kribbe en de Man van
het kruis, 66k de Man was van den rok zonder naad en den kostelijken
vreugdewijn.
Daar wilde Hij de wereld heenvoeren door de verscheurdheid en de armoede heen.
In Hem was geen verscheurdheid. Daarom had Hij eigenlijk alleen het recht
den rok zonder naad te dragen. Die paste bij Zijn wezen.
En al de kostbaarheid waarmee de menschen zichzelf omhingen, waarmee ook
Rodolph zichzelf omhangen had, was niets dan een vooruitgrijpen op wat een
mensch nog niet bezitten kon.
Hij dekte er zijn ledigheid mee.
Dit vooruitgrijpen was de zonde, de onwaarheid.
Eerst achter „den Mensch" aan in de armoede en naaktheid van het kruis, dat
was de eerlijke weg voor hem en voor de wereld, om den rok zonder naad te ontvangen en den kostelijken vreugdewijn te drinken.
En alien tot deze heerlijkheid geroepen, alien ? Hij had het leven nooit zoo lief
gehad als nu in deze eenzaamheid.
Hij wilde dien Christus volgen, die zijn arme menschelijkheid had liefgehad en
haar weer brengen wilde op het niveau, waar ze behoorde te staan. Zijn lichaam een
Godsgift, zijn ziel een Godsgift !
Kon het, o kon het wezenlijk, zoo volmaakt ? Had deze Mensch de aarde en
den hemel aan elkander verbonden ? Zoodat een arme mensch, als hij was, nu
zelf zijn stoffelijk leven omhoog kon heffen en doorademen met zijn geest ? —
Toch, telkens sprong weer de twijfel op, als hij dacht aan de wereld, waarin hij
geleefd had. Zoo reddeloos verdwaald leek die wereld.
Zijt Gij het wezenlijk, bad hij, smeekte hij. Neemt Gij in uw schoonen, onwrikbaar
vasten levensgang ook zelfs de armoede en de schuld van heel de wereld op, als
de schakel dien Gij niet missen kunt ?
Is Uw kribbe het teeken van onze armoede en Uw hangen tusschen hemel en aarde
het teeken van de eenzaamheid van onze schuld ? van de on-natuur, waarin wij
zijn geraakt ? Is armoede on-natuur, en ziekte en zonde ? Is dood on-natuur ?
Is Uw leven dat van de eindelooze perspectieven, en is ons leven, zelfs het in
uiterste vrijheid uitgeleefde leven, dat van de engste begrenzing, binnen den cirkel
van den dood ? En Gij, het Leven ?
Hebt Gij voor al Uw schepselen den rok zonder naad bedoeld en den vreugdewijn?
Zijt Gij vrijwillig onzen levensgang gegaan, om geheele menschen van ons te
maken ? door dorheid en levensverarming heen ? —
Toen hij zoo diep gebeden en zoo geweend had, kw am het sterke antwoord.
Niet in woorden . . . . het kwam in blijdschap, in ongekende, ongemeten, onverlies bare blijdschap. Hij wist nauwelijks, hoe, maar het leven keerde tot hem terug
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in zon en kleuren en lijnen, in den rhythmischen gang der schoone dagen, over de
heuvelen, door de bosschen en de weelderige velden, hij ontving de menschen, de
kinderen terug, het heele leven werd van dien glans doorlicht.
En duidelijk, duidelijk hoorde hij nu plotseling weer het diepe zingen, dat hij
als klein-kind al had gehoord.
Het raakte nog niet aan woorden, maar het zou nu eenmaal zeker komen, want
dit moest het lied zijn, dat bij zijn ongerepte jeugd behoorde, de vonk zou nu
eindelijk overspringen.
In deze verwachting leefde hij en begon hoe langer hoe zuiverder het antwoord
te beluisteren, dat uit de wonderlijke wereld vol verrassingen, waarin hij nu leefde,
tot hem kwam. Dat antwoord was er in zomer en winter en lente en herfstgetij,
hij begon er van te zingen, en de menschen hoorden het.
„Hij zingt weer," zeiden zijn vrienden, „het klinkt anders dan vroeger, maar hij
moet nu wel genezen zijn, er ligt een glans over de woorden, zoo zeldzaam, dat
men wel hooren kan, dat Rodolph nu in een wereld leeft, die wij niet kennen."
Ze kwamen hem bezoeken op een schoonen dag in Mei en meenden den oorsprong van den glans te zullen ontdekken, maar ze vonden niets dan een zandwoestijn een nog amper groene hei, waarin wat kleine stekelbrem rondkroop, en
Rodolph veranderd, sterk verouderd, veel rustiger dan vroeger, maar toch ver af,
ze begrepen hem niet meer.
Ze begrepen zijn gedichten, hijzelf was hen vreemd geworden.
Dus lieten ze het bij dit eene bezoek.
Het gaf Rodolph geen gevoel van verlatenheid. Hij had God en het heele leven ;
hij had ook enkele menschen, met wie hij vriendschap sloot.
De kleine bakkersjongen, die hij, eens van zijn wandeling thuiskomend, met zijn
gezicht tegen het venster gedrukt, naar binnen zag gluren.
„Waar kijk je zoo naar," vroeg Rodolph ?
De jongen schrok op, stamelde vuurrood :
„Meester . . . . al die boeken, ik keek naar de boeken !"
„Zoo," lachte Rodolph, „houd je dan zooveel van boeken ?"
„En of !"
„Ik ook ! dan zijn we dus kameraden ! Ga mee naar binnen en probeer of je
ze tellen kunt !"
„Heden ! heden ! de jongen had nog nooit zooveel boeken bijelkaar gezien ! , als
je die allemaal uitgelezen had, dan was je de geleerdste man van de heele wereld !"
Rodolph vermaakte zich met zijn verbazing en liet hem gaan met een reisverhaal,
waar hij als kind bijzonder van had genoten. Daarmee had hij voorgoed het hart
van den jongen gestolen.
zijn andere vriend was de stille man, die achter den toonbank van het vruchtenwinkeltje zijn pijp zat te rooken en er uitzag, of het hem niet aanging, als de
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menschen kochten of ook niet kochten. Hij scheen maar 66n passie te hebben, het
rangschikken van zijn vruchten tot al schooner, warmer kleurcombinaties.
Toen hij zag, hoe die man uit de zandwoestijn van kleuren genoot, bewaarde hij
de mooiste vruchten voor hem ; hij praatte over zijn vruchten en liet ze door zijn
handen gaan zoo teeder en voorzichtig alsof het levende wezens waren.
Rodolph gaf hem zijn gedichten ; hij las ze, met een licht knikken van zijn hoofd,
verder verried hij door geen enkel woord, wat deze gedichten hem openbaarden;
maar Rodolph voelde den krachtigen druk van zijn hand en begreep de beteekenis
van zijn ijveriger zoeken naar al schooner, ga yer vruchten, die voor niemand anders
mochten zijn, dan voor hem.
Het leven in de zandwoestijn werd schoon, omdat elk lied, dat daar geboren werd,
den glans droeg van het licht, dat uit de eeuwige wereld van God in zijn hart was
gevallen.
En de rijkdom was oneindig groot.
Hij zong van de groote, witte wolken, die op de vleugels van den stormwind langs
den hemel voeren, over de witte, teedere vachten van de schapenwolkjes, die in
groote maannachten, van verren horizont soms plotseling gedreven, geroepen, zich
kwamen scharen om hun glanzenden wachter, om zich dan weer te verspreiden
ver weg over de eindelooze hemelwei, waartegen de donkere ruggen van de heiheuvels zich eenzaam bogen.
Soms droegen zijn liederen den lichten klank van zomer-zonnedagen, over de
zandzee, blauw en goud ; een andermaal luisterden ze naar het donkere ruischen
van regenvlagen uit loodgrijze lucht, terwiji de wulp in groote kringen omzwierend,
zijn melancholieken roep uitsmeet over deze wereld van eenzaamheid.
Of hij zong van de bloemen die tusschen de heide bloeiden, van het verstoken,
vuurroode roerkruidje, tot aan de glinsterende pluimen van het wolgras in een
laagte tusschen de heuvelen, en de hooge paarsroode pluimen van wilgenroosjes.
Maar zijn schoonste liederen werden toch geboren uit de verwondering over
het eeuwig-wisselende lijnenspel van de heiheuvels, en de zandkoppen met hun
wuivende, bleekgouden helmkronen ; het sneeuwdek over de heuvelen en over de
dennen, de roode gloed van de ondergaande zon, het eerste lichten in den morgen !
Er was zoo eindeloos veel, er was nog niet genoeg ; het schoonste bleef nog
ongezegd.
Op een dag in Maart was er voor 't eerst Lente in de lucht, nadat de winter
lang en streng geheerscht had.
Rodolph was op den middag uitgegaan om de verre heuvels te zien in den milden
nevel die de heele natuur in zachte sluiers hield gehuld.
Hij stond op een van de naakte ruggen, met het roestbruine heikleed naar alle
:zijden afgespreid, in groote ontroering.
Want alle bepaaldheid van kleur en lijn was in dien nevel vervluchtigd ; er was
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enkel een dieper, en hooger, een verder-wijken, en weder-keeren, een spelen en
zingen in licht en schaduw, een muziek, bijna te teer om zich in woorden gevange n
te geven. Onbewegelijk luisterde Rodolph, tot hij de echo in zijn ziel had gehoord.
Toen keerde hij naar zijn woning, blij als een kind.
Toen hij enkele dagen later in het dorp kwam, bij zijn zwijgenden vriend in den
vruchtenwinkel, las hij hem voor, wit de echo in zijn ziel geweest was van dit
wondere oogenblik in de natuur.
Toen hij uitgelezen had, zat de man een poos zwijgend, eindelijk stond hij op
en gaf Rodolph de hand. „Ben je nu tevreden," zei hij, „want nu heb je toch het
volmaakte bereikt."
Er was iets in de manier waarop de man het vroeg, dat Rodolph hevig doorschokte. Het was of hij de stem van zijn moeder weer hoorde, die hem ditzelfde
eens gevraagd had. Hij schudde het hoofd. „Het beste moet nog komen, dat ligt
diep in mijn leven bewaard ; ik heb het van kind of gehoord en er mijn leven lang
naar gezocht, en ik zal het eens vinden, ik zal zoolang worstelen totdat ik het heb."
Terwiji hij zoo sprak, schrok hij van den klonk van zijn stem en van de woorden
zelf. Met deze eigen woorden had hij zijn moeder ook geantwoord. Hoe lang was
dat geleden ? De korte, snel-vervlogen jaren schenen plotseling als de eeuwigheid
te liggen tusschen den man van toen en dengene, die nu deze woorden sprak.
Hij voelde zich oud geworden, als de monnik, die naar het wonderbare zingen
van een vogeltje luisterde en den tijd vergat ; tot hij eindelijk naar zijn klooster
keerde en het terugvond, oud en vervallen, de broeders grijsaards, volkomen van
hem vervreemd.
Geen, die hem meer herkende. Er leefde alleen een verhaal onder hen van een
jongen monnik, die ontelbaar vele jaren geleden plotseling was verdwenen.
Iets van de ontzagwekkende eeuwigheid was in dat eene oogenblik van luisteren
aan hem geopenbaard.
In Rodolph klaarde op dat oogenblik ditzelfde begrijpen. Hij zag plotseling den,
heelen bouw van zijn overmoedige jeugd als een ruine, waarin wat schimmen rondwaarden, die hij nog wel herkende, maar die met hem niets meer te maken hadden.
Aileen het zingen dat hij had gehoord, was werkelijkheid.
De tijd, de eeuwigheid ? . ... De stille man achter den toonbank zag zijn groote
ontroering. „Wat is dat dan voor lied," vroeg hij ?
„Het is mijn diepste antwoord op de lief de van Christus, aan wien ik toebehoor
met lijf en ziel."
„En dan ? als je dat lied gezongen hebt, wat dan ?" klonk zijn ontroerde vraag.
„Dan ?"
„Ja, want dan k an een mensch niet verder zingen, dan sterft hij,.... want dat
is „God" zien." Daarna geen woorden meer, geen enkel woord meer tusschen die
beiden ; enkel de druk van hun handen.
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Zoo ging Rodolph been.
Maar dit zeggen van den stillen man woog hem zwaar als food.
Wat bedoelde hij ? Kan men wezenlijk dat lied niet zingen en in leven blijven ?
Toen hij thuiskwam kon hij toch niet anders doen dan luisteren en zoeken, en
worstelen om woorden ; voor 't eerst met diepe droefheid en twijfel in zijn ziel.
0, als hij nog maar jong was ! als hij niet zooveel krachten verspild had aan waardeloos goed, dan zou hij door dezen muur van onmacht heenbreken. Hier in deze
ongerepte, stille wereld zou hij het zuivere woord vernemen. De man daarginds
had ongelijk. Hier k Onden de woorden geboren worden, die den tijd aan de eeuwigheid bonden, zoodat er niet meer tijd en eeuwigheid was, maar enkel eeuwigheid,
waarin men leven kon en God zien ! -- De zomer kwam, de heide bloeide, de lijsters riepen in den avond in de toppen
van de oude dennen achter het huis ; er kwamen veel vreemdelingen in het dorp ;
die ondernamen op schoone dagen den langen tocht naar de woestijn ; een pelgrimage naar de eenzame plek waar een mensch leefde, die daar leven kon, zonder
dood te gaan, die zijn levende liederen in de wereld zond, die van strijd en Eiden
en van overwinning wist.
Toen in September de heide langzaam uitbloeide, keerde ook de stilte weer ; de dagen
kortten, het verlangen werd onstuimiger, het werd een heimwee, dat hem verteerde.
Op een avond, na een dag vol zon, zat Rodolph op den top van een zandheuvel
met het gezicht naar het Oosten gekeerd. Hij zag, hoe het bleeke zand al schooner
roodde onder het purper van den avondhemel, en de bleekgouden helmkronen
dieper glansden. Fluweelig donker betrokken de bosschen hun beschermende wacht
om de lichtende open wereld.
In hemzelf was een groote stilte gekomen. Hij had geworsteld met de smart ove r
het verleden, dat hem zoo gebonden hield, de droefheid was als een oud kleed van
hem afgegleden ; hij had geschouwd in de oogen van den barmhartigen Hoogepriester, die de zonden der wereld, ook de zijne droeg. Hij had zich niet kunnen
verzadigen aan het beeld. Hij wou weenen en lachen, hij was een gezondene, maar
hij kon zijn tending nooit meer geheel vervullen, hij was te moe en te oud ; hij
was geketend. En toch.... en toch I. ...
Dieper glansde de hemel en dieper bloosde de aarde ; hij vouwde zijn handen, en
bad nog eens zijn groote gebed : ,,Mag ik dit schoonste niet geven aan de menschen
uit lief de tot U. Ilc heb het toch van kind-af gehoord. Het was het Uwe.
De zonden van mijn leven hadden de bron, waaruit de zuivere woorden moesten
opwellen, verstopt. Gij hebt het puin weggeruimd. a hoor het water zingen in de
diepte, het levende water.... Uw wil geschiede.
Toen hij den volgenden morgen opstond hoorde hij het zingen nog, het dreef
hem naar buiten ; de heuvels waren nu van louter goud met diepe, rustige schaduwhellingen naar het Westen ; er glansde nog wat purper na op de hei ; hij voelde
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zich intens gelukkig, het oogenblik van zijn bevrijding naderde, dat voelde hij.
Toen hij de dorpsklokken hoorde luiden, greep hem een groot verlangen aan de
menschen weer te zien, de kinderen van het dorp, den stiffen man in den
vruchtenwinkel.
Hij ging het bosch door, langs de frisch-groenende akkers, het leven kwam hem
tegemoet, met dezelfde blijheid, die binnen in hem zong.
Hij ontmoette de kleine kinderen, de menschen, den zwijgenden vriend, de heele
wereld leek hem kostbaar, als nooit te voren.
Toen hij weer heenging, keken de menschen hem na, zooals men iemand naziet,
die uit het leven scheiden gaat. Zijn gang was zoo langzaam en zoo vermoeid, zijn
gezicht zoo wit, en zoo bovenaardsch blij. —
'Vat er op dezen Septemberdag toch ook in de sfeer zit van heilige schoonheid I
Als de Meester het dorp achter zich heeft, en de groene akkers, als hij door het
dennenbosch het open heuvelland nadert, dan staat hij in onzegbare ontroering stil.
Het lijnenspel is zoo machtig bevrijdend in de rust van zijn rhythmisch bewegen. De oneindigheid is in dit lijnenspel ; het is de eeuwigheid in den tijd. Het
is het verlossende oogenblik, waarop het hart vanzelf al zijn kommer afschudt,
omdat het begrijpt, hoe men een gezant kan zijn in een keten.
En ook de Meester weet het nu.
Zijn keten is wel niet van dezelfde schakels gesmeed, als die van den grooten
gezant, die 't eerst dit vermetele woord heeft gesproken, maar toch, hij is een geroepene, een gezondene, een vrijgemaakte !
Deze vreugde ! Dat is het aangezicht van God zien, nu, voor eeuwig ! het is de
waarborg van zijn eindelijke volkomen bevrijding.
Hoe lang stond hij daar ? Hij weet het niet.
Als hij loskomt van de plaats, die hem zoo geboeid heeft, en het plaggenpad
tusschen de heuvels volgt, om zijn woning te bereiken, merkt hij ook niet, dat zijn
voeten al langzamer gaan ; in zijn woning zet hij zich voor het opengeslagen venster
en denkt niet meer aan eten of drinken, hij weet van geen tijd, hij voelt de eeuwigheid en binnen in hem zingt het !
In zijn hart wellen oude, nieuwe vreugden op, waar hij nog nooit woorden voor
vond, maar hij ziet nu klaarder, en er is niets meer dat het luisteren stoort, omdat
hij zich een bevrijde weet.
De zon zinkt achter de heuvels, de hemel kleurt zich rood, de heuvels weerkaatsen dat rood, ze lijken onwezenlijk van schoonheid, ze zijn warm en leveed,
ze rijzen hemelhoog, de roode gloed ligt over het witte papier op tafel, over zijn
handen, hij is zelf in dien hemel, en hoort het zingen, diep in zich, boven zich, het
welt als kristalhelder water uit een diepe bron,... . de zon spiegelt zich in het
water, het gaat spelen langs groenende boorden, in zijn rimpeling lachend als een
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kind ;.... hij hoort nu duidelijk, wat er gezongen wordt, nu komen de woorden !
woorden ! ! zijn lippen bewegen zich, zijn vingers hebben de pen omklemd, hij
schrijft ; en het licht wordt al glanzender over zijn handen, terwiji hij het lied zingt
van het juichende, levende water, waaraan de boom des Levens groeit —
eeuwig !
Hij merkt het niet, als zijn vingers de pen laten glippen, hij merkt niet, dat zijn
aardsche oogen niet meer zien, dat zijn hart in den snellen gang naar den dood
al trager slaat, hij merkt niet, dat het stilstaat en dat er nu eeuwige armen onder
hem zijn, die den gang van zijn leven overnemen, en hem dragen door de doodsrivier .... want het zingen neemt geen einde.
Den volgenden morgen komt de bakkersjongen ; als hij aan de deur geen gehoor
krijgt loopt hij het huis om. De vensters staan wijdopen geslagen naar de heuvels,
goudgekroond in de morgenzon. Een lijster springt op de tafel rond en pikt er wat
kruimels weg, de Meester zit in zijn stoel met de handen voor zich uitgespreid,
zijn hoofd voorovergeknakt op zijn borst.
„Meester ... ." zegt de jongen.
Dan begrijpt hij plotseling en rept zich terug naar 't dorp. Geheel ontdaan komt
hij den vruchtenwinkel binnen ; de stille man achter den toonbank heeft geen
woorden noodig om te begrijpen. Gisteren heeft hij al geweten, dat dit komen moest ;
het dorp heeft den Meester voor de laatste maal gezien, en zijn „groet voor alien, "
opgevangen.
Voor 't eerst onderneemt hij nu zelf den tocht naar de zandwoestijn ; de jongen
wijst hem den weg.
ze vinden den Meester stijf en koud in zijn open woning ; de wind, die langs
zijn bleeke voorhoofd strijkt is als Gods adem ; zelfs de jongen voelt geen vrees
meer.
Samen schikken ze hem met groote moeite recht op zijn bed. Als hij met het
hoofd achteroverligt, valt de glimlach open over zijn gezicht, als een zonnestraal.
Op tafel ligt een vel papier vol vreemde krabbels ; geen leesbaar woord laat zich
ontcijferen.
„Dit is, „zijn diepste antwoord op de lief de van Christus, aan wien hij toebehoorde met lijf en ziel," denkt de stille man in groote ontroering. „En schoon
moet het klinken als het tenminste geweten mag worden aan Bien glimlach op zijn
gezicht."
Hij strijkt met zijn handen over het papier, waarop een oogenblik te voren nog
de doode handen van den Meester hebben gerust.
„Zoo is het goed. Dit geheim van zijn leven, dit allerlaatste, allerschoonste gezang
van dezen gezondene m ag ook alleen gehoord worden, door God, die hem schiep. —
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Gedichten, door Firmin van Hecke. Uitgave „De Sikkel". — Antwerpen.
We kunnen van de verzen van dezen Nederlandsch-dichtenden Vlaming helaas weinig goeds
zeggen. Stylistisch heeft hij zoo goed als nets eigens en reeds dat alleen zou voldoende zijn, hem
met een enkel woord af te doen, want de tijd is voorbij, dat we met eenig interesse zouden
hebben aangetoond, hoe sterk deze Vlaming de invloeden van Noord-Nederlandsche dichters heeft
ondergaan. Firmin van Hecke is klaarblijkelijk een tachtiger epigoon, telkens hooren we bekende
klanken : Kloos, Gorter, Boutens, misschien Gossaert. Maar — onze individualistische school
begint al meer en meer historisch te worden en daarmee verliezen stylistische vergelijkingen hun
actualiteit. Wat echter in dezen tijd van onmiskenbare overgang naar een ander dan individualistisch
levensbesef nog wel belangwekkend is gebleven, is de individualistische levenshouding van dezen
dichter. Firmin van Hecke is een van die eenzame zielen, die in de literaire wereld een tijdlang
veel sympathie hebben gevonden als tolk van vele onbegrepenen in onze samenleving sinds
„Madame Bovary". Van Hecke voelt zich uitzonderingsnatuur, fijner, dieper, edeler van ras dan
zijn medemenschen. Hij voelt zich eenzaam met zijn vreugden, verlaten in zijn strijd. Hij weet
zich de geboren kunstenaar, de door het eeuwig-schoon geraakte en daarom tot onbegrepenheid
gedoemd.
We kunnen dit niet meer meevoelen, noch 't meer erkennen, sinds we hebben leeren beseffen,
dat niet in het begrepen-worden, maar in 't begrijpen, de vervulling ligt. Maar we bevinden ons
op het gebied der schoonheid, als we naar een dichter ons te luisteren zetten en allereerst hebben
we daarom af te wachten of een levenshouding als de individualistische zich weet te verantwoorden,
zoo niet ten opzichte van het leven, dan toch minstens naar den schoonen vorm. In het land
van Firmin van Hecke heeft het individualisme zich aesthetisch verantwoord, in Karel van
de Woesteijne namelijk, wien de dichter zijn sextet „Nox" opdraagt. In Karel van de Woesteijne
ziet de dichter blijkbaar zijn =ester. En terecht, als we denken aan de gave en klare schoonheid
van diens werk, waarin de smart der eenzaamheid trots aanvaard, edel gedragen en schoon verwoord is — een droefgeestig, maar prachtig schouwspel, dat tot eerbied dwingt. Maar op welke
gronden wil Firmin van Hecke op onze eerbied en bewondering aanspraak maken ?
In het tweede gedicht van den bundel introduceert hij zichzelf als „Ards Sacerdos" — priester
der kunst, dienaar der schoonheid. De heele bundel echter maakt deze eigenmachtige priesterwijding tot een bespottelijk gebaar. Want noch als dichter, noch als mensch weet van
Hecke zulk een waardigheid op te houden. Hij weet wel, hoe 't hoort op het niveau, waarop zijn
inbeelding zichzelf plaatst. Maar hij kan 't niet. „Suum cuique" — ieder het zijne, is het
gedicht waarmee de bundel programmatisch opent en met het ethisch indifferentisme, waartoe
de consequente aestheet noodzakelijk komt, beantwoordt hij de vraag, wie nu de waarlijk wijze
is : de volhardende zoeker, de gemaskerde twijfelaar of de larmoyante gevoelsmensch. Om 't
even, spreekt dan de wijsheid van Firmin, elk doe wat hij wil.
„Want wat gelukkigst maakt kan Been voor de andren weten,
Daar elk door ander leven torst een eigen wensch :
Gelatenheid is schoon, en schoon zijn passiekreten
Voor wie zichzelf wil zijn en zoo schoon mooglijk mensch."
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Ik voel de schoonheid van den mensch, die tot dergelijk duf gerijmel in staat is, niet bepaald
met onweerstaanbaarheid op me aankomen. De priester der schoonheid heeft hier bedenkelijk
veel van een aftandschen vrijzinnigen domine van den ouden stempel in een geleende priestertoog.
Maar volgen we hem in de eenzaamheid van zijn derden cyclus „Secum Solus" — „met het
zijne alleen" tot moment van hooger wijding :
„Gelijk een zware wijn versterkt mij d' eenzaamheid
Wanneer mijn ziel zich langs den avondoever vlijt,
Gewond, maar kalm, nu ik met eigen hand ontblaerde
De laatste rozen van de rust'ge wanengaarde,
Blijf gij dan, eenzaamheid, de zuivere fonteine,
Waarin ik mijn gemoed van 't stof der dagen reine,
En bij wier stil geneur ik 't ijdel leven vlie,
En wars van alle praal mijn eigen ziele zie.
Het „vloekt van innerlijke verwardheid" — om met Jan H. de Groot te spreken — maar
toch is het nog wel doorzichtig genoeg, te verraden, dat achter al het weeig dierbare
,,geneur" van fonteine, reine en ziele een arroganten hoogmoed en scheinheiligheid loeren
die elke schoonheid van binnen uit onmogelijk maken. Hoe schoon ziet deze priester der kunst,
deze artistieke heremietkrab, die immers nooit mag vergeten „zoo schoon mooglijk mensch" te
zijn, zichzelf gebaren ! „Gewond, maar kalm" — hoe edel en schoon-menschelijk deze antieke
gelatenheid ! de rust van den wijze, „die met eigen hand ontblaerde" — met innig welgevallen
verpoost ons oog op deze schoone „ae" — de „laatste rozen" moeten 't nog afleggen in originaliteit
en stemming tegen het innig leelijke bedenksel, de „rustge wanengaarde"!
Storen we hem niet verder bij zijn dagelijksch bad, waarin hij „wars van alle praal" — maar toch
zeker niet van pralerige pathos en leelijke stoplappen — in zijn eigen ziel zit te kijken als een
fakir op zijn navel. 1k vrees, dat als de schoonheid nog lets over haar priesters te zeggen heeft,
deze wel eens gauw zijn emeritaat zou kunnen krijgen. Neen, aesthetisch verantwoord is van
Hecke's individualisme, waar hij zoo prat op gaat, nu niet bepaald.
Hoe zou het mogelijk zijn, waar de hoogmoed zoo farizeesch alle innerlijke waarden vervalscht
als in dezen bundel, en waar dus de diepere oorzaak van deze disharmonie, stijl- en smakeloosheid
schuilt in het feit, dat van Hecke zijn individualisme niet eens menschelijk verantwoorden —
zelfs niet waardig dragen kan ! Hij voelt zich immers een van zijn rnedemenschen in hoogeren
zin onderscheidene, fijnere, superieure, een aristocraat des geestes ? Welnu, is het onbillijk, dat
zulk een adel verplichtingen oplegt ? Maar waarom dan de eenzaamheid van het anders-zijn en
de smart van het dieper-aanvoelen niet aanvaard en edel gedragen ? Wie meent, superieur te
wezen, moet met dit besef van eigen superioriteit ook zichzelf genoeg kunnen zijn. Hij mag het
profanum, vulgus minachten, goed — we zijn het in deze sfeer gewend, dingen te hooren als
Stefan George's beminnelijk : „Dort unten trabt die Menge, stOrt sie nicht" — maar hij verlaagt zichzelf tot een jammerlijke zwakkeling, als hij tegelijk zijn jaloezie niet onderdrukken kan
en telkens met een schuin oog gluurt naar den plezierigen „gewonen" man — naar de „eenvoudigen" die hij wel neerbuigend toespreekt over de genoegelijkheid huns levens, maar die hij er dan
tenslotte weer met voldoening aan weet te herinneren :
„Ik heb wel eigen vreugd en meer dan d'uwe machtig,
Eenvoudigen, die geene geestwellusten smaakt,
Mijn hart doorvoelt Uw hart en ook zichzelve prachtig,
Koortsig genot, dat eerder pijnigt dan vermaakt."
Kijk toch eris, hoe bijzonder, hoe belangwekkend, hoe ongewoon en superieur — dat smaken
van geestwellusten — hoe vriendelijk bovendien, om minzaam, die simpele harten mee te doorvoelen met een koortsig genot dat toch — meen niet, een van jullie boeren- of burgergeneugten is, maar dat zoo heel onbegrijpelijk voor jullie „eerder pijnigt dan vermaakt" ! 't Spijt
me, maar ik vind 't literaire aanstellerij. Een komedie van interessant te willen zijn tot elken
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prijs — hoe verschrikkelijk immers, normaal zijn ! Neen, liever dan dat verschrikkelijke van maar :.
— de foltering dier nachten
als door de lichaamspijnen boort
het duizelwarlen der gedachten,
die niet te vangen zijn door 't woord.
Wanneer de geest, van twijflen dronken,
woest rond zichzelve krimpt van pijn,
en opstaan wil, zoodra gezonken,
om voort zijn eigen beul te zijn ;
terwijl en angst en spijt en woede
al huilend dansen in uw hart,
en g' u de lippen bijt ten bloede,
om 't geen ge uzelve tegensart. etc.
Dat is tenminst ongemeen, interessant en . . . . schoon. Verheffend schoone menschelijkheid en
aesthetische wijding. En bijna even priesterlijk als het is, om boven een gedicht te schrijven :
„Profanum vulgus . . . . arceo 1" — het weglaten van „odi et" is hier beslist valsche bescheidenheid — en dan voort te gaan :
„Ik heb het recht, bitter te spreken,
Want als ik leed, leed ik alleen."
En dat is billijk, zou men meenen — wie superieur is, moet superieur kunnen — en het is
toch wel droef met den Uebermensch gesteld, als hij zijn „geestwellusten" heel duidelijk als een
privilege apart zet, maar zich verongelijkt acht en zich nijdig maakt — hij wil in dit gedicht
de anderen zijn „mom in het gelaat slaan" ! — wanneer het profanum vulgus dan ook de smarten
van zijn puur zelfgekozen eenzaamheid niet wil deelen. Neen, ook menschelijk weet van Hecke
zijn individualisme niet te verantwoorden — en we vinden hem trots al zijn interessantheid erg
vervelend met zijn gevoeligheidjes en zijn slechte gedichten, waarin alles draait om „ik" en
„mij" en „ik" ...... Laten we hem stil „secum solus" — dat is toch immers de bedoeling ? Een
enkele maal klinkt in zijn gedichten een echten toon, dan werkelijk schoon van eenvoud en diepte
— daar waar hij zijn geliefde dooden herdenkt, zijn moeder, zijn zuster, zijn broer Philibert.
Deze enkele regels met hun innigheid doen veel vergeven. En geven, misschien, hoop voor de
toekomst.
v. d. L.

De Tooverberg, door Thomas Mann. In vertaling van C. J. E. Dinaux verschenen bij Holkema & Warendorf, Amsterdam.
Men vermoedt achter den sprookjesachtigen titel . . . . ja, wat ? een sprookje, een fantastisch
verhaal ? In elk geval toch geen negenhonderd bladzijden . . . . sanatorium ! Na met eerlijke zelfverloochening deze negenhonderd paginas te hebben doorkropen, voetje voor voetje achter Mann's
pieterig-secure observatie van menschen en dingen aan, vraag ik me af, wat een eersterangs
prozaist als deze schrijver er toch in vredesnaam, toe kan hebben gedreven, een dergelijk thema
te behandelen, alsof het van wereldschokkend belang was. Hoe verklaren we bij Mann die (zelfs
bij zijn overheerschende belangstelling in de burgerlijke wereld) totaal onevenredige overgave
aan zulk een thema : Hans Castorp, laatste loot aan den ouden stam van een Hamburgsche senatorenfamilie, gaat naar Davos-Platz om, zijn neef Joachim, den aanstaanden officier, die er tot
herstel van zijn borstkwaal kuurt, te bezoeken. Bijna onmiddellijk grijpt hem de omgeving aan,
hij voelt zich eveneens ziek, onderwerpt zich aan een auscultatie en wordt patient verklaard. „Een
vochtig plekje". De berg, waarop het sanatorium ligt, is een tooverberg. leder die binnen zijn
sfeer komt, wordt betooverd. Hij kan niet meer weg. Soms zijn er moedigen die hem in den
steek laten. Maar na korter of langer tijd komen ze toch weer terug — als ze niet imniddels in het
lage land zijn ondergegaan. Hoewel Hans eigenlijk heelem,aal niet erg ziek is, blijft ook hij. Hij kuurt
en „tempt" en schakelt allengs zijn ziel ult. Ook hij is onder de betoovering geraakt. Als een
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andere Tannhauser blijft hij zeven jaar op den tooverberg. Dan komt de oorlog, hij geeft aan
de roep van zijn vaderland gehoor en op dat moment is 't dat het verhaal afbreekt en we Hans
Castorp een laatste vaarwel toeroepen.
Thomas Mann, daarvoor ken ik hem toch wel, is er de man niet naar, om uit pure toevalligheid
op dit thema terecht te komen en er dan 900 compresse bladzijden over vol te fantaseeren. Er
moet bij hem minstens een punt in dit boek zijn, waarop het onderwerp samenvalt met een
eigen Erlebnis. Eigen sanatoriumervaring ? Ik weet er niet van en geloof er niet aan. Liever tracht
ik deze bevreemdende belangstelling voor een — in den grond der zaak intens zielige-figuur als
Hans Castorp te benaderen uit een analogie. Wie Mann's Tonio Kroger kent, weet, dat daarin het
kunstenaarsprobleem is gesymboliseerd. De vraag : is de kunstenaar, in casu dichter, een maatschappelijk nuttige figuur ? wordt daarin pessimistisch en ontkennend beantwoord. Hij is, meent
Mann in krasse tegenstelling tot Bonsels in zijn Biene Maja, onpractisch, deugt voor niets maatschappelijks en is dus eigenlijk in het organisme van de nijvere samenleving een parasyteerende
cel. De dichter is dichter omdat hij nergens anders voor deugt. Hij is de onm,aatschappelijke,
gedegenereerde, in wien de sterke en vastgerichte instincten van de verwervende en bezittende
klasse der kooplieden en nijveren verstorven zijn. Hij is de „buitenstaander", die er ook nooit
in kan komen, de andersoortige, eenzame. Men lette aandachtig op deze qualificatie. Er ligt een
met moeite onderdrukte geringschatting in, die uiteindelijk als ressentiment verklaard moet worden.
Inderdaad vinden we in Mann's werk een sterke onderstroom van ressentiment. Aanvankelijk
richtte zich dit tegen de burgerlijke samenleving. Mann is in het diepst van zijn wezen bourgeois.
Hij heeft het ongeluk, desondanks dichter te zijn. Dat verhindert het tot vollen wasdom komen
van zijn diep-instinctieve burgerlijkheid. In stilte is voor hem het prettig-normale van den
bourgeois een ideaal.
Dat ideaal is voor hem, den artiest, onbereikbaar. Hij mist er de aangeboren degelijkheid voor.
En nu wordt dat burgerlijke prettig-normaal zijn gedeprecieerd, van zijn zedelijke waarde ontdaan,
verachtelijk voorgesteld Het is minderwaardig, onnoozel en oppervlakkig. Aldus de jongere Thomas
Mann. Naderhand keeren de rollen om. Het ressentiment richt zich in Mann's latere werk tegen
de eigen persoonlijkheid. Hij voelt zijn eigen onmacht ten opzichte van het burgerlijk-normale
bestaan.
Thans is hi fzelf, in algemeeneren zin : de dichter het mikpunt voor zijn wrokgevoelens. Hij
haat den dichter en in den dichter zichzelf. Het ressentiment is door een insufficientiegevoel heen
tot een zelfvernietigende kracht geworden. Van deze conclusie tot het raadselachtige thema van
de „Tooverberg" is nog maar een stap. Elke psychiater zou die zonder eenige moeite medisch
kunnen bewerkstelligen. Laten we het psychiatrisch element buiten beschouwing. Waarop berust
Mann's eerbied voor het ziek-zijn ? Waarop de innige toewijding, waarmee hij zich verdiept
in de maladie imaginaire van Hans Castorp en vele andere sanatoriumbloemen ? Op een onbewuste wil tot ziek-zijn. Tot het aangenaam-normale behoort ook een stralende gezondheid, die
zware maaltijden zonder indigesties kan verwerken en die bij opgewekte stemming probleemloos,
maar nuttig zijn dagen kan vullen. Ook deze toestand is onnoozel. Het is een raskenmerk van de
burgerlijke persoonlijkheid. Er is daarin geen mogelijkheid tot verfijning en verbijzondering, geen
etherische vergeestelijktheid en subtiliteit van denken en voelen. Gezond-zijn is anti-artistiek.
Hiermee sluit Mann de reeks van zijn dichterdiagnosen af. Hierin trekt hij de laatste consequenties
van zijn ziekelijk uitgangspunt. Verfijndheid beteekent ziekte, degeneratie. Als verfijning noodzakelijk is voor dichterschap, dan is elk dichterschap degeneratie, ziekte, begin van verwording..
Dat is het eindoordeel over den dichter. In Hans Castorp projecteert Mann voor de zooveelste.
maal zijn eigen zielige dichterpersoonlijkheid, die boven tobberige zelfanalyse nooit uitstijgen kan..
Dat klopt met Mann's geestesgesteldheid, zooals we die strijk en zet in zijn werk ontrnoeten :
een gehypertrofieerd verstand, dat zijn goede hart, zijn warm gemoed voortdurend parten speelt
en nooit tot hun recht laat komen. Als de burgerlijke roman inderdaad ten doode is opgeschreven,
dan molten we zonder aarzeling zeggen, dat Thomas Mann met boeken als dit is, een van zijn ijverigste doodgravers is.
v. d. L.
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„Tar", door Menno Jacob Homan. Den Haag N.V. Boekhandel v/1/ W. P. v.
Stockum 1927.
De schrijver is stellig een beginner. Dat is natuurlijk niet erg, iedereen moet met z'n eerste
boek Bens voor den dag komen als hij schrijver wil worden. En men kan het Homan dan ook
niet euvel duiden (lit hij begon met dit verhaal van Tar, de boerenjongen. Maar wel kan als
verwijt gelden, dat hij zijn taak op deze wijze uitvoerde. Het driehonderd bladzijden dikke werk
is geschreven met de geen enkele wetenswaardigheid verwaarloozende preciesheid die den schrijver
kenmerkt als via te oncritisch tegenover zichzelf. Zijn boek wordt op den duur een penitentie
voor den lezer die bladzijde na bladzijde omslaat, steeds in de verwachting dat „het" nu komt,
om, eindelijk tot de laatste pagina genaderd, te ervaren dat er niets kwam en de heele geschiedenis,
dor als de heide voor hem ligt.
Voor dit soort geschiedenissen hebben wij geen oog meer. En de fout van Homan is, dat hij zijn
boek uitgaf, zonder dit te beseffen. Hij is naief in heel het werk, beminnelijk argeloos stellig maar
töch met een argeloosheid die onverdedigbaar is.
P. H. M.

Eens komt de tijd, door Romain Rolland, vert. door J. Goudsmit-Geerkens.
Uitg. „De Tijdstroom", Huis ter Heide.
Het onderwerp van dit drama is voor ons Hollanders zeker interessant : het speelt n.l. tijdens
de oorlog in Transvaal. Deze gebeurtenissen hadden ook Romain Rolland niet onberoerd gelaten.
Hij meende een stem van protest te moeten doen hooren en zoo verscheen in 1903 in het bekende tijdschrift van Peguy, de „Cahiers de la Quinzaine", dit drama : „ Le temps viendra" —
opgedragen aan de beschaving.
Een eigenlijke intrigue ontbreekt. In een drietal bedrijven teekent de schrijver een drietal
episoden uit die strijd : I de verovering van Christburg door de Engelschen, II het lijden van
de vrouwen en kinderen in de concentratiekampen, III de vernietiging van het laatste Boerenleger. In de loop van dit gebeuren vindt Rolland gelegenheid te over om harde waarheden te
zeggen. Scherp hekelt hij o.a. de huichelachtigheid der proclamaties, gericht tot de overwonnen
bevolking ; het drijven van de beursspeculanten-kliek, die eigen belangen op een lijn stelt met
die van het vaderland ; de onnoodige wreedheden, waarmee deze oorlog gevoerd is.
Met bizondere liefde is uitgebeeld de figuur van de opperbevelhebber Lord Clifford, een hoogstaand man, die het onrechtvaardige van deze oorlog wel inziet en niet de dupe is van de mooie
leuzen, waaronder hij gevoerd wordt. Meesterlijk is z'n tweestrijd beschreven. Maar hij kan niet
tegen de stroom op en tragisch is het te zien, hoe hij telkens weer als speelbal der omstandigheden
gedreven wordt tot daden, die hij graag had willen vermijden.
Men kent de ideeen van Rolland. Z'n pacifisme humanitaire heeft hem tijdens de wereldoorlog
in Frankrijk veel vijanden bezorgd, vooral door zijn befaamd artikel : Au-dessus de la melee.
Diezelfde ideeen van wereldverbroedering liggen ook aan dit drama ten grondslag. Owen, een
Schotsch soldaat die het tenslotte te machtig geworden is, heeft geweigerd verder te vechten.
Terwij1 hij wordt weggevoerd, spreekt hij de woorden — en hiermee eindigt het stuk :
„Eens komt de tijd, dat alle menschen de waarheid kennen, dat zij de bajonetten zullen verruilen tegen sikkels, de sabels tegen eggen en dat het lam zich zal te rusten leggen naast de
leeuw".
De vertaalster heeft uitstekend werk geleverd. Waren de Bijbelsche eigennamen niet blijven
staan in de Fransche spelling (Samecherib, Amelec, Samson, Tyr), dan zou men zoo goed als
niet merken, dat men hier met een vertaling te doen heeft.
P. BROUWER.
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Hun grond verwaait, door Anton Coolen.
Jantje den Schoenlapper en zijn Weensch kiendje, door Anton Coolen.
Beide uitgaven van De Waelburch, Blaricum 1927.
Op pag. 283 van de 5de jaargang heeft mijn kollega Muller een goede karakteristiek gegeven
van De rauwe grond van deze zelfde schrijver en o.a. beweerd, dat ondanks vele gebreken zijn
werk verwachtingen wekte. Deze zijn in deze twee boeken voor een niet onbelangrijk deel vervuld. De geschiedenis van Jantje den Schoenlapper is maar een kleine vertelling van de groeiende
liefde van Jantje en zijn zuster voor hun Weensch kindje, dat ze door lasterpraatjes plotseling
of moeten staan en is een in vele opzichten gelukkig geslaagde schets. Maar van meer betekenis
is de roman Hun grond verwaait. Daar is het kleinmenselik gebeuren een symbool geworden van
het veranderen der tijden.
De verhalen van Anton Coolen spelen in het Peelgebied, waar kleine boertjes tot voor kort
een armzalig bestaan vonden, hard werkten voor weinig loon, mensen van weinig woorden
ruw dikwijls, maar krachtige karakters met liefde voor hun grond, hun werk, voor elkaar en
eerbied voor de kerk.
Maar het jonge geslacht heeft de liefde voor het land verloren, wil verderop, wil naar de stad,
wil fijne kleren en bruine schoenen. Lodewijk zal naar 't Seminarie, de anderen naar de fabriek.
Later zal Lodewijk naar 't kantoor, hij blijft in alle geval rnijnheer. Hun liefde is ook anders dan
van vader Johannes van Goch. De zwijgende liefde van Johannes is sterker dan de sentimentele
liefde van Lodewijk en de zelfzuchtige van Bertus of de lichtzinnige van Friedus.
Eindelik komt de fabriek vlak bij ze en straks komen de boeren uit Zeeland en Friesland en
maken hun arme grond vruchtbaar en de kleine boertjes verkoopen hun grond voor goede prijs
met als enig resultaat dat ze tot het proletariaat afzakken. Hun grond verwaait.
Als we het werk van Anton Coolen vergelijken met dat van Herman de Man, dan is er een
totaal tegenovergestelde houding tegenover het konflikt van oud en jong boerengeslacht. Herman
de Man staat met zijn sympathie bij de jongeren, Anton Coolen bij de ouderen. Bij de Man zijn de
jongeren dragers van nieuwe idealen, bij Anton Coolen, slappe karakters, vervreemd van hun
grond. Nu geeft het verschillend milieu daar aanleiding toe. Bij de Man de machtige, trotse,
konservatieve boerenadel, die weerstreefd wordt door een energieke, frisse jonge boer, die tot
vollediger mens-zijn rijpt, bij Anton Coolen de arme zwoeger, die met moeite zijn kleine bezitting
in stand houdt voor een paar nietsnutters van zoons, die bezwijken voor de verleiding van een
boord en een das, en een paar bruine schoenen.
In het verwerken van zijn thema is de Man de meerdere. Bij Anton Coolen is er nog geen
eenheid van beschrijving. Als de Man schrijft hij dikwijls regelrecht van zijn figuren uit, maar
meermalen schrijft hij ook als beschouwer over hen, zo nu en dan afgewisseld door beschouwingen
over het leven. Ook de inleiding over de vroegere ruwheid staat buiten het gebeuren, doet: zo overbodig aan, dat men al bijna een dertig bladzijden gelezen heeft, voor men gaat begrijpen, dat
men met een niet onbetekenend boek to doen heeft.
Maar er is door het massale gebeuren dat achter de geschiedenis van Johannes van Goch en
Leen van Baerschot en hun kinderen staat, een epiese spanning in het verhaal gekomen, waardoor de geringste gebeurtenissen betekenis krijgen, en men achteraf zelfs de inleiding waardeert.

v. H.
Moeder Natuur, Door William J. Long, vertaling van Cilia Stoffel. Rotterdam
1927. W. L. & J. Brusse's Uitgevers Mij.
We hebben in ons blad al m,eermalen boeken van Long aangekondigd en kort aanbevolen. Deze
studie over leven en dood onder de dieren is een buitengewoon rijk en boeiend betoog, een
pleidooi haast voor het wilde dier. Hun leven is niet een verhaal van vervolging en angst voor
vervolging, de natuur is niet wreed. De meeste verhalen over de gruwelikheid der dieren zijn
afkomstig van natuuronderzoekers, die zelf zoveel mogelik doden, en uit de fantasie der literatoren.
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1k ben geen bioloog en kan de wetenschappelike waarde van de boeken van Long niet bepalen,
maar meestal is wat hij zegt wel vertrouwenwekkend. Als hij een enkele maal op het terrein van
de theologie komt, redeneert hij met een lichtzinnigheid, die hij aan leken op zijn gebied verwijt.

v. H.
Als 't water roept. Door P. A. de Rover. Uitgave J. van Bleek (Bootsma & Co),
's Gravenhage (z.j.).
Een goed jongensboek, dat in de serie van v. Bleek's jongensboeken geen kwaad figuur maakt,
van een jong auteur, die hiermee, meen ik, zijn eerste boek in de wereld zendt.
Het is wel 's een beetje erg veel te merken, dat hij bij van de Hulst in de leer is gegaan,
maar och, hij had een slechtere rneester kunnen kiezen. En 't is heus geen flauwe naAperij geworden, maar de Rover heeft een fris boek geschreven, vol liefde voor het genot en gevaar van de
vaart op onze groote rivieren.
v. H.

Marnixdrukken. Mme L. Rouzier-Fontayne. Sous la croix, Nouvelles huguenotes. Arrange et annote par W. Uittenbogaard. Bij J. B. Wolters, Groningen,
Den Haag. 1928.
Nu eens geen klassieke uitgave, maar lektuur die bij ons waarschijnlik nog onbekend is. Deze
boeiende verhalen uit de vervolgingstijd in de geschiedenis der Hugenoten, zijn zeker goede
leerstof voor onze Christelike scholen.
v. H.

Busken Huet en Potgieter door J. Saks. (Rotterdam, W. L. & J. Brusse's Uitg.
Maatsch).
Het Geval-Hasselman, dat door de toelichting van Prof. Verwey in diens uitgave van Huets
Brieven aan Potgieter en door de desbetreffende recensie van Prof. Colenbrander in De Gids,
Huet in een uiterst bedenkelijk daglicht geplaatst had, schijnt bier met scherpzinnige karakterontleding en onbevooroordeelde waarheidsliefde tot de juiste proporties teruggebracht. Wel bewondert de schrijver Huets houding niet, maar het is te kras, hem van gebrek aan karakter
te beschuldigen. „Naar onze meening," zoo luidt ten slotte de sam,envattende conclusie (b. 85/6),
„zit het geval zoo in elkaar : hij heeft aanvankelijk bij het sluiten der overeenkomst met Hasselman, daarin, zooals hij aan zijn zwager van Deventer schreef, een zaak van convenientie gezien,
in 't geheel niet „bewonderenswaardig," maar geoorloofd, een strijdmiddel de bonne guerre, aanvaard
in de eerste plaats om de soldij ; hij is spoedig daarop, in den Oost, na de ontdekking der onbetrouwbaarheid van zijn lastgever, niet alleen gaan gelooven aan de domheid, maar waarschijnlijk
tevens gaan twijfelen zoo niet aan het geoorloofde der aanvaarding van de „opdracht", dan toch
aan de wenschelijkheid van haar doel. „Tot eigenzinnigheden nog wel, m,aar tot laaghartigheden
nooit in staat" aldus weerde, in het begin van de hetze, Mevrouw Huet de grove beschuldigingen tegen haar man af. Geen laaghartigheid was het begaan geweest, maar eigenzinnigheid
werd misschien het niet erkennen zijner Lout."
Den Haag.
N. VAN DER LAAN.

Martje Maters, Geb. Vroom, door J. M. Ijssel de Schepper-Becker, P. N. van
Kampen & Zn., z. j. 1927.
Men kent schrijfsters vorige of liever eerste boek : Martje Maters. Men weet nog wel dat in
dat werk een heel eigen toon klonk en een eigen taal en stijl de bewijzen waren van een kracht
tige en oorspronkelijke geest. Evenzeer herinnert men zich het pessimistische in de levensbeschouwing.
Dit alles vindt de opmerkzame lezer terug in dit na jaren verschijnende „vervolg". En met
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erkentelijkheid constateert hij, dat de schrijfster rinds haar eersteling sterk vooruitgegaan is. Vooral
de compositie is krachtiger, gedrongener, sterker. Al valt dat niet dadelijk op omdat de stof een
zekere loomheid van gang in het gebeuren medebrengt.
Wat Carel Scharten in Martje Maters zoo waardeerde : die fijne teekening b.v. van een momenteele situatie, die rake penseelstreek om het zoo eens te zeggen, kan men bier opnieuw bewonderen.
En toch bevredigt dit relaas van de levensgeschiedenis van Martje die getrouwd is met de
goedhartige maar zeurige Piet ons niet. Martje is de levenskrachtige, de vitale, de moderne jonge
vrouw, opgesloten in een bovenhuisje in een van die schier duizend altijd eendere straten met
altijd eendere huizen. Martje Maters, de luchtige zorgelooze Mart zal daar verkwijnen ondanks
al haar nieuwe meubeltjes en haar lieve huishoudentje. Hoe mooi is het begin dier verschrompeling geteekend ! Maar de thans „gelukkig" getrouwde Mart die zich absoluut de meerdere voelt
van den dooden Piet met zijn spoedig bevredigd zijn door het bezit van haar verdraagt die opsluiting en zijn stomme schaapachtige aanbidding niet. Zij wil leven. En als dan de zonde in haar
leven komt eerst door Hans maar pas raak met de ontmoeting en tijdelijken omgang met v. Dongen
blijkt plotseling haar bestaan dat met dien Piet toch zoo weinig inhoud leek te bezitten onherstelbaar ontwricht. Thans is hij haar meerdere, nu voelt zij zich — en oprecht — schuldig. En nu
het einde ? Maanden — na de gebeurtenis — verstrijken en in dien tijd slinkt in Maters de
twijfel weg en wint Martje's rust aan vastheid. „Dan gebeurde het wel, dat Martje vroeg : Hou
je nu weer van me, Piet ? Ja, zei hij dan. Maar hij maakte van zijn liefde geen ophef meer. Hun
handen legden zich ineen en hun harten werden wijder."
Zie, dat is ons bezwaar. Daar zijn twee menschen die de teleurstelling van hun leven leerden
kennen ; in wie het ideaal gebroken werd, wreed stukgeslagen. Dat het werd vernietigd heeft
tot allereerste mögelijkheid gehad dat het fundament niet deugde. Nu dit leven van beiden weer
ineengroeien gaat en beider harten tot elkander neigen in het besef van de tekortkomingen bestaat nog altijd dat wrakke dat 't fundament, de basis kenmerkte. Een heel nuchtere vraag : Welke
zekerheid hebben en Maters in Martje dat hun levens durend versmolten zijn tot een bestaan ?
Maters ziet toewijdend en beschermend naar 'liar en zij vindt hem toch de beste der vier
mannelijke personen die in haar leven kwamen. Maar wat bindt hen samen? Er is geen enkele
zekerheid dat niet deze of die aanleiding van buiten opnieuw Martje's hart in vlam zetten zal
zoodat zij, vergeten omdat het sleet wat tevoren geschiedde, opnieuw zal uitgaan om op zijpaden
„het" leven te zoeken. Het leven der beide echtgenooten kent geen uitzicht naar omhoog. Het
is geheel aan de aarde geklonken, met sterke hechte banden. En geen objectiviteit staat buiten
en boven de relativiteit van den sleurgang hunner dagelijksche bestaantjes. Hun existentie is
onvolledig en daarom zoo schreiend pessimistisch. De zon schijnt nergens in hun harten en door
geen hooger licht wordt hun gaan door het leven omschenen en ver-klaard.
P. H. M.

De Roep der Velden, door J. B. Bernink, Dr A. L. Broer, J. yver,
Dr, J. J. Hof,
Herm. de Man, M. H. A. Staring, Ds R. J. de Stoppelaar, Jan P. Strijbos,
Dr Jac. P. Thysse, Rinke Tolman, Prof. Dr A. van Veldhuizen, J. Vijverberg, A. B.
Wigman en Kent Zwart. — A. G. Schoonder beek, Laren 1927.
Ik heb de talrijke auteurs van dit groote boek met opzet vermeld, want dan is verdere aanbeveling eigenlijk overbodig. 'k gal 't nog aantrekkelijker voor U maken. 't Boek is geillustreerd.
Dat wil zeggen : le een Brie kleuren druk naar een schilderij van Johan Meyer ; een verweerde
korenmolen in de Doesburger-eng ; verder van elke auteur een portret en een keur van de
prachtigste natuur-opnamen in onberispelijken druk en tenslotte boven tal van hoofdstukken
penteekeningen van Staring.... Moet ik nu verder nog meer goeds zeggen ? Welnu op verzoek
van de uitgever, schreven de bekende medewerkers nog een korte biografie. Als ge nu nog niet
deze „zwerftochten naar bronnen van vreugde en schoonheid" noodig hebt, dan voelt ge niet
dat het zomer is.
v. D.
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Herfstleugen, door A. H. van der Feen, Amsterdam-van Holkema en Warendorf's
Uitgevers-Mij. Amsterdam 1927.
Als de heer van der Feen onder zijn eigen naam, publiceert, is de kritiek er nieestal vlug bij
om de opmerking te maken, dat het werk dat hij onder eigen naam schrijft toch zoveel hoger
staat dan wat hij onder zijn pseudoniem Beef t. Zelden heeft men met dit zeggen meer gelijk gehad
als bij dit laatste werk van de schrijver.
Herfstleugen is de geschiedenis van twee oude heren, twee ongetrouwde broers uit een
deftige Middelburgse farnilie, waarvan de een graag schunnige stereoscoopplaatjes zit te bekijken
en het dienstmeisje lastig valt, terwij1 de ander op zijn oude dag verliefd wordt op een burgerjuffrouw, een farnilieschandaal voor haar trotseert, tot zij zijn deklaratie afwijst in een brief met
een vetvlek en taalfouten.
De heer van der Feen zou, als hij deze geschiedenis onder zijn pseudoniem geschreven had,
er een dolle klucht van hebben kunnen maken, maar het verhaal zou burgerlik gebleven zijn
als de burgerjuffrouw ; nu is het geschreven vanuit de ziel van een vereenzaamd heer als Simon.
de Bruelis, voornaam-gevoelig, met een weemoedige glimlach.
Hoewel er natuurlik iets komies is in de situatie, belachelik wordt Simon geen ogenblik.
Het slot is zelfs tragies, als Simon eigenlik met deze teleurstelling afscheid neem.t van wat hij
als een tweede jeugd beleefde, zielig is hij in zijn verdriet en Jan behandelt hem als een zieke.
Als er een aanmerking te maken is, dan zou het moeten zijn op het niet al te nauwkeurig
weergegeven dialekt en op de zo goed als geheel los van de tekst staande illustraties, die als het
ware zo uit een Gids door Walcheren zijn overgenomen. Ook zonder deze plaatjes zou wel
de sfeer van het deftige oude stadje voor ons zijn gaan leven, daarvoor heeft de heer van der Feen,
te goed werk gegeven.
V. H.

,,Bij Dichters en Schriftgeleerden", door Ds. K. Schilder, Uitgeversmaatschappij
„Holland", Amsterdam 1927.
Ds. K. Schilder heeft een tiental zijner tijdschrift-artikelen tot een bijna cubisch boek verzameld
en bij den uitgever van dit blad in het licht gegeven. Als men het boek dicht doet zoodat een
oogenblik pag. 4 van den omslag boven ligt, kan men daar lezen, dat dit zware werk wil vergeleken worden met Huizinga's Tien Studien.
Hier is hoog spel gespeeld en aan den recensent welbewust een wapen in de hand gegeven
dat, zoo hij het bezigen wilde, den auteur van „Bij Dichters en Schriftgeleerden" wel eens pijnlijk
wonden kon. Immers, om het maar bij een enkele opmerking te laten, er is niets, maar dan ook
absoluut niets, wat Schilder met Huizinga gemeen heeft. Hij mist diens klare stijl, bezit niets van
diens eenvoud en verwerkte, bezonken kennis, zal stellig ook niet met zoo onverdeeld genoegen
gelezen worden, in 't kort, blijkt bij nader inzien eer een antipode van den Leidschen hoogleeraar
te zijn, wiens naam zoo uiterst lichtvaardig met die van den predikant verbonden wend.
De studies, in dezen band besloten, hebben de bedoeling, het terrein te verkennen waarop de
theoloog en den literator elkander ontmoeten. Daarom is het, voor den vertegenwoordiger der
laatste categorie een gebied gebleven waarop hij zich wat „unheimisch" gevoelt. De criticus die,
komende uit het kamp der literatoren, zich genoodzaakt ziet, Schilders boek onder de loupe te
nemen is niet vrij in zijn bewegingen. Hij voelt zich staan tegenover iemand die hij tegelijk wil
en niet „aan" kan. Voor zoover Ds. Schilder in zijn boek de literatuur behandelt is de litteraire
criticus heel goed tegen hem opgewassen, maar zoodra hij als theoloog schrijft voelt dezelfde
recensent zich, alsof hij in het drijfzand geraakt is.
Toch is er de noodzakelijkheid, het werk nauwkeurig te behandelen, dat de pretentie heeft
Zoowil den literator als den theoloog van dienst te zijn. Want de schrijver dezer tien studies
dient zich, zonder dat hij het met zooveel woorden zegt, aan, als terzake kundige op de doolpaden van het literair-theologische of theologisch-literaire terrein van wetenschap.
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En bij dien gids-arbeid staat aan Ds. Schilder, zoo de lezer hem gelooven wil, een uitgebreid
arsenaal ten dienste. Want schier geen enkele bladzijde in dit boek van ongeveer 400 pag. prijkt
er zOnder „noten". En wie zal een auteur van ongegronde beweringen durven betichten, die in
een opstel (De Paradox in de Religie), niet minder dan 48 boeken en 2 tijdschrif ten bestudeerd,
gelezen, of . altans geraadpleegd heeft ?
Bij nader bezien wordt evenwel duidelijk, dat de schijn hier bedriegt en dat de schrijver pronkt
en praalt met literatuur-opgaven en verwijzingen die met weinig moeite en — wat weer zegt —
zonder meer kennis, gemakkelijk konden verveelvoudigd worden.
Een der eerste zaken, die den beoordeelaar van dit boek duidelijk worden is, dat de schrijver
met een ontzaglijken omhaal van woorden tal van dingen zegt, die gemakkelijk veel eenvoudiger,
beknopter, maar vooral tevens duidelijker zouden kunnen bekend gemaakt worden aan den weetgierigen lezer. Want de religieuse bezinning onzer dagen kan wel bewezen worden op andere wijze
dan met het inleidende hoofdstuk (De Dichter en de Schrif tgeleerde) geschiedt. Zoo men dan
bepaald nag eens den nadruk leggen wil op dit nu toch wel bij een ieder bekende feit, dan is
daarvoor met de leelijke beeldspraak der allereerste zinsnede noodig, noch het woordgegoochel
van de eerste bladzijde met „in" en „op", noch ook het gehalter met zoo ontstellend veel (14 a 15)
citaten.
En wie vanuit een andere hoek dat religieuse bij dichters en schrijvers wil benaderen en omschrijven die kan stellig wel toe met minder entourage dan waarvan het stuk „Wij wilden Jezus
wel zien" de overbelasting torst. Immers het is tot niets noodig, de literatuur van Vlaanderen,
Duitschland, Noorwegen, Frankrijk en Engeland of te dreggen om bewijzen te vinden in het
voordeel eener stelling die, en dat werd vergeten eveneens te betoogen, op dezelfde oppervlakkige
wijze net zoo goed bestreden kon worden ! En het diepe inzicht dat bij deze kwesties zoo uiterst
noodzakelijk en primair is, gaat te eenenmale teloor wanneer zoo wijd een gebied in een artikel,
al is het dan ook van ongewone afmetingen, overzien wordt.
Kenmerkend voor boek en schrijver is vervolgens de doorgaande polemische toon der studies.
Men kan niet zeggen dat Ds. Schilder een militante figuur is, want dit verhollandschte adjectief
zegt niets van het voor Schilder zoo typische en voor ons vaak irriteerende element der Lien
opstellen. Men ademt bij dit werk in een drukkende atmosfeer en het is niet gezocht, het boek
met z'n inhoud te vergelijken bij een stel ruzie zoekende of stil-het-erop-aanleggende jongens.
Ds. Schilder is een vechtjas ; een die leeft als er te discusseeren valt en iemand die zich pas „lekker"
gaat voelen als le z'n krachten kan meten met 'n ander.
Het artikel „De Paradox in de Religie" is daarvan een der sprekendste bewijzen. Als de argelooze lezer er getuige van geweest is hoe de veel-wetende auteur zijn boekenkast geplunderd
heeft en als hij heeft gezien hoeveel krachtsinspanning ten koste gelegd werd aan de bestrijding
der meeningen van Haitjema, Jenkinson, Barth en al die anderen, dan is het hem een teleurstelling, te ontdekken, dat zooveel energie niet in staaat blijkt, hem te overtuigen daarvan, dat
hetgeen de objecten van Schilder voor waarheid uitgeven nu, dank zij de dichte kogelregen der
citaten en het zware geschut der forsch ge-uite meeningen toch eindelijk.... op den rug ligt.
Integendeel wordt bij het naderen van de laatste bladzijde dier studie stilaan duidelijk, dat en
Haitjema, in Jenkinson en de anderen nog springlevend zijn ; ja, dat ze misschien van
Schilders aanval niet eens zoo heel veel hebben opgemerkt.... Want men behoeft geen theoloog
te zijn, om te bemerken, dat de auteur zijn, voor deze gelegenheid geinviteerde tegenstanders van
hier en elders naast elkander heeft doen plaatsnemen in de bank der beklaagden, slechts om
een dans te beginnen 1 angs hen en em hen heen. Ook het opstel „Aesthetische of Religieuse
Ontroering" staat, om het zoo eens uit te drukken, stijf van de citaten. Zij verbergen, als de
stofwolk op een landweg, het wezen der dingen voor de aandacht van den opmerker. Neemt men
dien rompslomp der citaten-franje even weg, dan blijven er een aantal meer of min ware en
juiste redeneeringen over, maar gevat in het kader van zoo onlogische in verband netting, dat
men zich onwillig en onwillekeurig afvraagt, hoe iemand zulk een gezeur kan op touw zetten
om zoo eenvoudige dingen, die we bovendien al zoolang wisten.
Bovendien is de scheiding tusschen aesthetische en religieuse mensch absurd en gem a At,
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omdat het religieuse en het aesthetische momenten zijn in een ondeelbaar individu. De aesthetische mensch is bij Ds. Schilder een amalgama van uit tal van dichters bijeengeraapte uittreksels
en citaten. Hij neemt geen enkel auteur in zijn geheel doch uit iemands oeuvre alleen d atgene
wat dienst kan doen in dit bepaalde verband.
In menig opzicht beter geslaagd is het artikel „Onze Psalmberijming".
Maar waartoe al dat sollen met die oude vertaling ? Is dit niet het spelen van een kat met
'n toch al half doode muis ? Waarom hier 46 bladzijden gebruikt ? Waarom dit alles zoo uitgerekt, zoo breedvoerig, zoo radeloos uitvoerig gedocumenteerd ? Weten we dan nog niet, dat
onze Psalmen slecht zijn ? Heeft Gunning dat niet al jaren geleden bewezen, tegelijk met eenige
andere dingen, in zijn tweedeelig boek over de Gezangenkwestie ?
En wat men dan hoopte te lezen na dit heele, vurige, betoog : dat het een bespotting is voor
de diepgang van ons Christelijk geloof als de gemeente deze inferieure rijmelarijen nog representatief acht voor haar relatie-bepaling tot God, en ze Zondag aan Zondag den Allerhoogste blijft
aanbieden als „offers van lof en dank", zonder ze reeds lang en met overtuiging verloochend
te hebben, d at hoort men niet. Ein consequentie bleef er, na Schilders betoog voor hemzelf in
de eerste plaats te trekken : dat men God a.s. Zondag niet meer bespotten mocht door Hem d at
aan te bieden. En deze consequentie trekt hij.... niet. In het voorgaande werd, al te eenzijdig
misschien, naar voren gekeerd wat er ontbrak of teveel was aan het lijvige boek van Ds. K.
Schilder. Dat geschiedde met opzet. Want al te velen verkeeren in de meening, dat deze predikant
vele en belangrijke dingen te zeggen heeft. En zij kunnen dat alleen meenen omdat zij niet duidelijk
inzien dat zijn boek, zooals het hier ligt, toch eigenlijk maar een minimum van oorspronkelijkheid
bezit welk minimum te minder ontdekt wordt omdat er overheen hangt de zware franje van des
schrijvers citaten-versiering en zijn paradoxale stijl. Die zich laten wiegen op den stroom der
viot neergeschreven gedachten zullen het boek meer waardeeren dan zij die naast een vaardigheid
in het bezigen van het materiaal ook nog wat anders zoeken en wenschen te vinden. Van dat
andere evenwel is er stellig niet voldoende.
P. H. M.

Wiss'lende Getijen, door A. G. A. Wattjes-de Mol. W. D. Meinema, Delft 1927.
Hoe komt het toch dat in de laatste jaren zoovele lieden zich gedrongen gevoelen het aanta 1
der in smakelooze en smaakvolle bandjes „saamgesnoerde" verzen met de hunne te vermeerderen ?
Is er zulk een overvloed van dichterlijk vuur ? Of hebben al deze auteurs, deze dames vooral,
zoo weinig beters en degelijks te doen dan hun verbeelding om te „tooveren" in regels gepaard,
gekruisd of omarmend rijm ? Kan het misschien zijn dat deze ontstellend kritieklooze wijze van
zich naar voren dringen in de rangen der „dichters" een der vele gevolgen is van een toenemend
intellectualisrne ? Want men zal toch niet willen beweren dat een bundel gedichten als die van
de hier bovengenoemde schrijfster het bewijs is van een zuivere aesthetische en ethische smaak.
Immers, iemand die een versje schrijft als „Geboortestond" en daarbij niet aflaten kan van te
spreken over het „roze wicht" dat „in een donzen wiegje ligt" geeft toch het klaarste bewijs,
niet te beseffen dat elke poesie-album „gedichten" bevat met roze wichten in donzen wiegjes.
En als diezelfde iernand zoo weinig stijl- en taal- en weet ik wat voor gevoel bezit dat ze in 't
zelide gedicht de — naar wij vreezen hopelooze — wensch uitspreekt, dat hetzelfde wicht sierlijk
rnoge groeien aan „Uw Vaderhart" dan is zulk een „dichteres" niet meer te redden.
Het laatste poeeem uit den bundel behandelt een koningsmantel. Wij meenen na een inspannende studie ontdekt te hebben dat Jezus' intocht te Jeruzalem het verheven onderwerp van
dit miserabele gedrocht is. Dat de schrijfster op zonderlinge wijze hier met de tijden haspelt
vergeven we haar graag al zal het voor Jeruzalem's inwoners lastig zijn nu de ezelin te zien die
zich in den verleden tijd „voortbewoog". Toen deed dat beest (diertje zegt A. G. A. W.-de M.)
dat „langzaam.". Twee regels verder „spoedt" het zich reeds langzaam voort. Deze ezelin is
begaafd met nieerdere zintuigen dan die welke haar soortgenooten doorgaans plegen te bezitten.
Want zij „is trotsch op heil'gen last". Ja zeker, nee, da's niet mis ! In regel vier en vijf breekt
de ziel van „gansch de menschheid" uit in luid geschal. Omdat de schrijfster het onbescheiden.
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vinden zal wanner wij vragen hoe zij zich iets dergelijks voorstelt zullen we haar geen even
moeielijk te geven explicaties afpersen door de verklaring te vergen van een „spiedend oog"
dat „de menigte peilt". Hinderlijk volgen zullen we haar ook niet met deze problemen : hoe het
gaat als „al het diep gevoelde bruischt in de ziel dooreen" en wat het is, dat gevoel „alsof al
't oude bri fzelt in 't kiemen van haar greep".
Men zou aan de dichteres evenals aan haar talrijke nieuw-bakken mede-bundelaars kunnen
verwijten dat zij in een taal die ze niet beheerschen dingen trachten te zeggen waarvan ze of
de waarde niet beseffen Of ook heelemaal geen begrip hebben. Maar waarom, zou men de moeite
eigenlijk doen ? De ernstige lezer van poezie ziet niet om naar deze hartroerende ontboezemingen
en komt niet via het aesthetische genot tot het proeven van den ethischen inhoud der gedichten.
Kwam hij zoover dan zou hij ontdekken dat de religie in deze religieuze poezie er een is van
water en melk, een utiliteits-ding ; zooiets waar je gemak van hebt als je in nood zit. Men
behoeft een recensent niet op zijn woord te gelooven. Welnu hier dan een voorbeeld van deze
wan-poezie :
Een storm van razernij woelt door mijn denken
Mijn bloed bruischt als een loeiende orkaan (! !)
Mijn harte is tot berstens toe aan 't kloppen
De polsen slaan als in de smidse mokerslag . . . .
En dan plotseling :
1k voel mijn hersenen organisch denken
De dichteres (!) houdt ergens een toespraak tot een wit tuinhek. Haar aandoening heeft haar
in het vierde couplet z66 te pakken dat zij spreekt tot het „dierbare hek" om dan met dit
5e couplet te eindigen met schier schorre stem en bijna stikkend in ontroering en in tranen :
„Mijn witte hek, de tijd zal U niet sparen (0, neen !)
Eerlang vergaat uw blinkend wit gewaad (als 't niet geverfd wordt zeker !)
Maar mijn herinnering blijft uw glans bewaren (natuurlijk ! stellig ! !)
Die door geen duur der tijden worth geschaad. (0, neen !)
Er staat nog veel meer naars in den bundel maar gun ons, dat we 't hierbij laten.
P. H. M.
P.S. De pagina's zijn ongenummerd maar de inhoudsopgave vergoedt veel want zij geeft die
summering wel ! Gelukkig.

Vuur des Heeren, door Mauno Rosendal. Uitg. C. Blommendaal. Den Haag.
Een schrijver kan bij zijn lezers de zin voor de realiteit van het leven even krachtig opwekken
,als afbreuk doen. Iemand die dit boek gelezen heeft en de onverschrokkenheid bezat tot het
einde te volharden voelt zijn liefde voor de nuchtere werkelijkheid hevig aangetast en ernstig
belaagd. Het werk hierboven genoemd is vertaald. En het is een „Christelijk" boek. Men weet
uit ooze besprekingen hier in Opw. Wegen, dat dit doorgaans beteekent dat zulk een boek het
lezers niet waard is. Ook thans is 't het geval. Dat het verhaal „speelt" (zwoegt moest men zeggen)
in pietistische kringen is natuurlijk allerminst een bezwaar. leder weet dat de vroomheid en het
oprechte Christendom in die kringen doorgaans van een geest doortrokken is, dat er om die reden al,
een uitstekende roman over geschreven kan worden. De heer Mauno Rosendal echter stelt woorden
in de plaats van leven en gezeur inplaats van atmosfeer. Z66, dat het voor den, toch niet zoo
heel spoedig ontstelde recensent walgelijk wordt hem te volgen door deze ruim 200 pagina's.
Er zijn o.i. in hoofdzaak twee soorten lectuur die vergif genoemd mogen worden voor den geest
van een lezer. Tot de eene soort behoort de vuiligheid die Ritter onlangs als „amusementslectuur" — in den slechten zin van 't woord — besproken heeft en die wordt uitgevent fangs
de spoorwegcoupe's. En tot de andere soort meen ik in vollen ernst deze quasi-Chiistelijke lectuur
te moeten rekenen die wordt aangeboden onder het motto „Vuur des Heeren". Immers, niets
is z66 verderfelijk dan het „pseudo", dan de „Erzats". En niets ook brengt zoo van de wijs,
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voert zoo snel en haast onmerkbaar van het ware Christelijke geloof, het echte, bloedwarme,
practische Christelijke leven of dan een boek dat zich aandient met dien huichelachtigen glimlach, die bloemzoetheid van dit zoogenaamde Pietisme.
Het is noodzakelijk (jammer echter van 't papier) dat er eenige citaten gegeven worden waaruit
de lezer zelf zien kan of wij hem slechts jets op den mouw spelden :
„In Oost-Botnie vierde men St. Jansdag niet met zulke feesten, zei ze (de vrome maagd Kajsa
n.1.). Daar waren dien dag veel menschen op de been, maar zij kwamen samen one Gods Woord
te hooren. Het is treurig, dat men de herinnering aan Johannes den Dooper op deze wijze zal
vieren. Ik dacht vandaag zooveel aan de heerlijke dagen uit mijn jeugd, toen het yolk zijn dorst
leschte met het water des levens en er niet aan dacht om zich deze gebrokene bakken uit te
houwen, die nu zoovelen tot zich trekken. Wat zullen wij den Heer antwoorden als hij vraagt :
Wilt gijlieden ook niet heengaan ? De nacht van de zonde is zoo donker, het geweld van den
dood is zoo groot. Waarom zendt God geen vuur meer van den hemel ? Het leven valt zoo zwaar."
Men ziet het, hier wordt het door God geschonken leven uit zijn voegen gelicht en ontwricht
met een stuk of wat tot redevoering aaneengeregen Bijbelteksten die voor de spreekster slechts
als zweepje dienst doen kunnen omdat zij niet in levend contact staat in-der-daad met God.
Dat de schrijver de rnentaliteit dezer figuur heeft bewijst dit zinnetje „Kajsa (dat is die rare
uit 't vorige citaat) hield van haar Mevrouw met de liefde die „niet zichzelve zoekt, die alle
dingen bedekt, alle dingen hoopt, alle dingen gelooft en alle dingen verdraagt."
Ge bemerkt het : ook hier een woord in plaats van leven, een cliché in stede van taal des
harten. Is dit pietisme ? Geen kwestie van !
er kwam vaak
„In de eerste plaats was de kring van vrienden en bekenden een beletsel
bezoek op Zondagmiddag
maar ook . . . ." etc.
Stel u voor : bezoek op Zondagmiddag 1 0, tempora, o mores !
Het boek is behalve „Christelijk" ook sensationeel. Er komen schilders, critici, domine's een
bankdirecteuren in voor. Het behoeft toch niet te worden gememoreerd dat die bankdirecteur
Lindencrona eerst een goed mensch lijkt te zijn en later, als hij van „ongeregeldheden" wordt
beticht zichzelf van het leven berooft ? Natuurlijk zou dit gore verhaal zonder deze ranzige tendenz aan christelijkheid al te veel verliezen. Zoo'n bankdirecteur is een hapje voor Mauno
Rosendal. En Elli, des ongeregelden bankiers lieftallige maar onchristelijke echtgenoote benut
een kort bootreisje om haar ringen in het water te kunnen werpen. Ei ziet, en dit noemt men
dan Christendom. Zulke handelingen worden in 't laadje „bewijsstukken voor 'n Christelijke
levenswandel" opgeborgen.
Men moet het den recensent niet kwalijk nemen dat hij zich boos maakt over dit verhaal.
Het is erger dan „Astra" en „Nova" en „Pan". Want van die dingen we& men dat ze geen
Christendom geven willen. En ,,Vuur des Heeren" doet toch maar als of. Het is funest.
P. H. M.

„Uzeren Vlinders" door R. Blijstra. Uitg. W. N. Dinger, Bussu m 1927.
Zekere heer A. Breuner 313 Elsene Steenweg, te Brussel heeft de moeite genomen van dit
kostbare en hoogst belangrijke boekje tweehonderd exemplaren te drukken op papier dat, nu
ja, hm, wat minder dan middelmatig is. De heer Breuner drukte met een letter waarvan de
kwaliteit nog wat meer beneden het middelmatige bleef en hij verrneldde zijn prestatie op de
allerlaatste bladzijde van dit unieke geschrift. Het exemplaar hetwelk ik zoo gelukkig ben mijn
persoonlijk eigendom te mogen noemen zegt Nr. 193 te willen wezen. 0 ja, da's waar ook :
de drukker deelt nog mee dat de eerste dertig exemplaren niet in den handel werden gcbracht
Ge moogt, geachte lezer, er dus wel spoedig bij zijn als ge des heeren R. Blijstra's blikken
kapelletjes wilt laten fladderen over uw schrijftafel. Ge kent immers die ijzeren vlinders wel die
bij sommige rijwielhandelaars verkocht worden en gebezigd door dames bij het fietsen, ter voorkoming van het hinderlijk waaien der rokken ? Niet ? Jammer, want de heer Blijstra bedoelt zulk.
soort vlinders bepaald !
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Er zijn nog eenige heeren die er prat op kunnen gaan hun medewerking verleend te hebben bij
het in het licht geven (beet het zoo niet ?) van dit kostelijke boek. Daar is b.v. de heer W.
N. Dinger die woont aan de Parklaan op nr 27 in Bussum en die het boek heeft uitgegeven. Bij
-wie het altans te koop is. 't Kan natuurlijk zijn dat „R. Blijstra" 'n oolijk pseudoniempje is van die
rneneer Dinger. 'k Zou wel denken dat dit het meest raadzaam is voor de schrijver van dit brokje
„letterkunde" . . . . Enfin, 'n derde heer, de „teekenaar" A. C. Willink (waar die woont staat nergens)
creeerde een titelplaat. Nou, hm, laten we er maar over zwijgen vindt u niet heeren ?
Men schrijft doorgaans een recensie over den inhoud van een boek. Ja, ja, maar dan toch zeker
,alleen als er inhoud is. Aangezien dit niet het geval is hier en er toch 'n. recensie moest komen gooide
P. H. M.
.ik het over een andere boeg. 't Heele werkje is een prul.

Dat moet geboet worden.... door Martin Andersen Nexti. Naar het Deensch
door Claudine Bienfait. Amsterdam van Holkema en Warendorf's U. M. (z.j.)
Na Pelle en Ditte stelt dit boek teleur ; dat is, meen ik, al in tal van recensies vastgelegd.
Pelle en Ditte zijn zoo bekoorlik, door de grote naastenliefde, door het geloof in een ideale
toekomst, kortom, er zit iets nobels in die beide werken, ook voor wie uit een Bans andere overtuiging leeft.
Dit werk verlochent deze naastenliefde niet en spreekt ook van toekomstverwachting, maar het
is veel moeiliker met de auteur mee te voelen, omdat hij hierin de mens tracht te bewaren
voor zorg en leed door de hoop uit te spreken, dat hij niet meer naar zijn geweten zal luisteren, door
ze hopen dat eenmaal de tijd zal komen, dat het geweten als richtinggevende macht in het leven
tal zijn uitgeschakeld. Dit ontneemt de nobelheid aan zijn naastenliefde, hij erkent geen verant-woordelikheid meer.
Er komt nog bij, dat het verhaal, in dagboekvorm geschreven, als spiegel moet dienen voor
een paar jonge mensen, die door hem opgevoed, op zijn raad, toen liefde in hen ontwaakte, in
vrije verbinternis zijn gaan samen wonen. Aan deze twee laat hij als testament zijn levensgeschiedenis
na, die verhaalt, hoe ook hij eenmaal als zij met een meisje verkeerde. Toen zij echter zwanger
-was, werd wel zijn liefde voor haar niet minder, maar schonk hij toch te veel aandacht aan andere
meisjes, waarom zijn meisje zich van het leven beroofde. Door een leven van opoffering heeft
hij er voor trachten te boeten. Nu aan het eind van het leven ziet hij echter het nutteloze
Nan die boete in en acht hij het beste het niet luisteren naar de vermaning van het geweten,
om, te zijn als „de natuur, die goed noch kwaad kent."
Dit onttronen van de mens en het onwaarschijnlike van de „raam" geschiedenis, zullen aan
v. H.
de naam, die Nexti zich hier verworven heeft, meer kwaad doen dan goed.

De boer Niels Hald, door Thomas Olesen Laker. U. M. Elsevier. Amsterdam.
Dit is een boek, waar een grote vaart inzit, zoals de hoofdpersoon zelf met een onstuimig
temperament grijpt naar het geluk. Ondanks de energie, die hij bezit en die hij niet nalaat te gebruiken, te verbruiken zelfs, is hij toch ook een twijfelaars een half mens, een Peer Gynt, die het geluk
zoekt waar het niet te vinden is, wat hij zich wel meermalen bewust wordt, maar welke waarheid
hij toch steeds weer ontvlucht door het gehoorzamen er aan uit te stellen tot later.
Niels Hold is een spekulant, maar niet van het gewone gewetenloze type, al voeren zijn daden
tot dezelfde resultaten. Hij is idealist, hij wil wat zijn voor zijn land, voor zijn yolk, hij heeft
zijn droom. Maar als zovelen kan hij zijn droom niet verwerkeliken. Maar hij wil en hij zal.
Een rij goedgeslaagde spekulaties in bouwland en hoeven, maakt hem tot landheer van Hostrup,
niet zonder zijn huweliksleven te veronaangenamen echter en niet altijd op een wijze, die de rechtschap en boer Niels Hold, die hij toch ook is verantwoorden kan. Dan komt de verwerkeliking
van zijn droom : een eigen gemeente voegt hij toe aan zijn vaderland. De huisjes liggen er zo mooi,
een idylle. En HOjstrup wordt gerestaureerd. En de heer van HOjstrup wordt door het yolk toege-
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juicht na zijn grote redevoering en de kranten staan vol over de energieke nationalist. Maar
de desillusie blijft niet uit. Het leven in de huisjes is geen idylle. En verdriet en ergernis worden
zijn deel. Maar een nieuwe koorts heeft Niels Hold reeds aangegrepen : zijn nieuwe voorname
vrienden, met wie hij om, hoge bedragen kaartspeelt, brengen hem ook aan de beurs. Zijn verantwoordelikheidsgevoel vermindert naarmate de bedragen waar het om, gaat, groter worden.
Ten slotte — en dan gaat het verhaal in een razend tempo — komt de ondergang, eindigend met
de waanzinnige dag, als zijn vriend en deelgenoot Kragh reeds hangt in zijn kamer, midden in
zijn kamer aan een touw, vastgebonden aan de lam,pehaak. En die waanzinnige dag, als hij van
de een naar de ander rijdt, om zich nog een dag te redden, voert tot de nog waanzinniger nacht,
als hij troost wil zoeken in de armen van Lise Kragh, maar toch nog vlucht naar Kirstine, die het
enig doel van zijn leven had moeten zijn. Maar zijn dolle rit naar haar is een rit in de dood, als hij
in dolle ren op de plaats van de weggeslagen brug de kloof instort.
Dit laatste is niet een goedkope oplossing, maar de natuurlike konsekwentie van het tot waanzinnigheid opgevoerde tempo van de roman. Op deze spannig kon en mocht niet anders volgen
v. H.
dan een volledige instorting.

Verzen der Aarde, door Henriette Maronke. In een beperkte oplage gezet uit
Gravure en gedrukt ter drukkerij van Nijgh en van Ditmar, Rotterdam.

De

De dichteres vertelt in bijna twintig gedichtjes van 5 tot 8 regels, die hulpeloos boven aan
de bladzijden zweven, een verhaal van aanbidding der aarde en geloof in de liefde.
Als ze bedenkt hoe veel er op de aarde wordt geleden loopt ze een stapje steviger. Gelukkig kent
de aarde niet enkel leed, ze is ook goed. En het is om die goedheid van de aarde, dat we het leed
berustend kunnen dragen. Door het ritme der aarde voortgestuwd ontstaan verlangens en daden
en zoo wil ze u voeren tot goddelike blijdschap, zij kan het leed van zorgen bevrijden.
Na deze inleiding komt een ogenblik van twijfel. De liefde wordt toegesproken en moet antwoorden op vele vragen, die bewijzen dat de dichteres het spoor een beetje bijster is. Maar gelukkig Coen staarden haar oogen „ in een zoo groot als ik nog nimmer had ontmoet" en ze wist
het „dat is liefde en anders niet !"
Twee gedichten vertellen nu van de macht der liefde. En nu krijgen we de verldaring hoe ze
er toe gekomen is dit bundeltje samen te stellen.
Tot woorden is mijn gevoel verklaard
die willen een zuivere weergave zijn
van een blijdschap, die 'k niet hield voor schijn
en daarom, achtte mijn aandacht waard.
* *
*
En in 't geluk dat ik genoot
van deze reine verheugenis,
dacht ik dat die gelukkig is,
ook anderen een vreugde bood.
De dichteres denkt waarschijnlik dat vreugde schenken het opwekken van de lachlust is,
want verder gaat de kracht van haar verzen ziet. Ze zijn koudredenerend en in een hobbelritme
geschreven. En er is geen enkele gedachte of uitdrukking die de aandacht in bewondering gevangen houdt.
v. H.
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FLORETSCHERMERS
DOOR

JAN H. DE GROOT.

Aan Foresto Paolt.

De schermers, breed in hun veil wit pak,
buigen zenuwachtig de floretten.
Zij groeten met de wapens en zetten
de maskers over hun gelaat, dat strak
en ernstig is.
„Stelling". — „Trek".
Zij buigen de lijven en rekken
de arm en strekken
't rapier.
Hun linkerhand hoog gehouden is slap als een vaan.
Zij stampen, fier.
De ijzers slaan.
Kruislings ketsend op elkaar. gen valt aan,
met een dreunende sprong, snel
in een wir-war van blinkend staalbeweeg.
„Halt" !
Als een schot valt
't bevel.
De schermers staan. De zaal loopt langzaam keg.
De secondanten worden ondervraagd.
„Onthouden", — „Te laag". — „Reposte touché."
Een vierde legt uit, wijst aan, beweert.
Men wacht gedwee
op d' uitslag, „links getoucheerd".
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Het is een spel van bliksemsnel
beweeg van lijven, armen en floretten.
Een sprong, katachtig vlug, een wild beletten
tot plaatsen van de steek, een doorzetten
van d' aanval.
Een strijd, machtig, groot,
wreed.
Een strijd op leven en dood.
Aan het gaas van de maskers parelt tweet.
Zij spelen een heroisch spel.
Zij zingen een machtig lied.
Het leven kent de parallel.
Zij schermen, en zien die niet.
De menschen doen in het leven,
de maskers voor hun leelijk gelaat.
Men groet, men lacht, en men slaat
en steekt en vecht en doodt, om 't even
Goud of goed of liefde of geloof.
En Satan is scheidsrechter.
Vier zwarte trawanten
spelen voor secondanten.
En God is schijnbaar doof.

ERKENTENIS
DOOR

MARTIN LEOPOLD.

Het ruischen van uw zuivere gewaad
Heeft al mijn roode vreugden weggenomen,
Niets bleef mij dan een iji en vruchtloos droomen
Aan de verlorenheid van uw gelaat.
Ilt wist de zoetheid om uw lokkend hoof d,
En heb de rozerank van mijn verlangen
Over uw bloesem voile haar gehangen,.
En al de weelden van uw mond geroofd.
Alledn de nacht heeft nog uw teederheid :
De wonderlijke droom der onbewogen
Naar bleeke verten luisterende oogen,
En uw stil denken aan de eeuwigheid.
En overal het ruischen van uw kleed,
Dat dens mijn roode vreugde heeft gebroken,
En dat, nu 66k in mijn ziel is ontloken
De eeuwigheid, ik wit en zuiver weet.

VERMOEDEN
DOOR

MARTIN LEOPOLD.

0 bitterheid van heimelijk ontloken
Verlangen naar den bloei der purperrozen,
Wier -donkre geuren zijn als grondelooze
Droomen, door droefenis ineagebroken ;
En %vier verschemerende bloesemgloeden,
Van 'eeds vreemdmatte glinstering doorblonken,
zijn als de zachte avond, en, verzonken
In duisterheid, enkel dit zoet vermoeden
Z66 zijn de purperrozen schoon en teeder.
Maar o de doornen, die de handen wonden
En het reeds rijpende geheim, geschonden,
Voeren naar zijne donkerheden weder. . . .

CHAUFFEUR BINIGAART
DOOR

C. RIJNSDORP.

Eerst was het nog maar een spreeuw op een dak aan de Binnenweg, die zich 's,
avonds zes uur bij een temperatuur van bij het vriespunt overgaf aan een onverantwoordelijke, luidruchtige lyriek. Er woei een straffe wind uit het Oosten en de
menschen haastten zich in beide richtingen naar huis. Maar de spreeuw sloeg zulk
een onbesuisd gehaspel van vogelstijlen dooreen en riep alles zoo luidruchtig naar
beneden, dat men 't gevoel kreeg, jets terug te moeten doen. Sommige voorbijgangers keken omhoog ; ze zagen hem, of ze zagen hem niet ; nu ja, 't was koud
en laat, men kon er toch niet bij blijven staan
Maar met elke dag kwam de lente nadrukkelijk dichterbij. De dagen werden licht
en lichter. In de tuintjes op 't Zuiden, vooral bij de ingebouwde beschutte hoeken,
waar wat boomen bijeenstonden, was 't een gezellige drukte van musschen, spreeuwen
en merels in 't zwarte hout. Tusschen 't wintersche „pink-pink-pink" smolt nu en
dan, onverwacht, een zacht „pioe-pjoe !" als een zuiver zoentje van geluid.
De tuintjes op het Noorden keken met koele, objectieve blik naar de zonnige verandahtjes aan de overkant, die niet meer stonden in 't zachte geel van een schilderij
van Klinkenberg, maar in een zonnetje, waarin al heel wat schitterstof was gemengd.
Vreugdig metaalgeluid van grintharken rinkte op ; er stonden deuren en ramen.
open en een paar kinderen twistten luidruchtig als groote musschen op de dorre
perkj es.
Zoo ging, bij schokjes en vlagen, de stadslente open. Buiten was 't asfalt onder
de strakblauwe lucht wit van stof, dat met een koude wind in de keel drong, maar
door een zeker gezichtsbedrog leek de straat geschroeid als op een heete zomerdag.
Schilders, hun hooge ladders opgeklommen, borstelden stof uit de koziinhoekent
plamuurden en kwastten, dat de hooge huizen, in hun met timmermansfantazie
nagebootste Renaissancestijl, hun architecturale onbeduidendheden glanzender
zagen opleven. Zelfs bij bewolkt weer leken ze, versch in de verf, nog in een
zwak zonnetje te staan.
Nu en dan, boven de daken, trok langzaam, met extatisch gestrakte pooten, een
ooievaar voorbij.
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In de stad was de Coolsingel wit van stof onder een blauwe lucht bij het schitterend
goud van de wijzerplaat op de stadhuistoren, De Vischmarkt lag, tegelijk nuchter
en schilderachtig, aan het wiegelend water van de Leuvehaven. De Blaak was vol
beurtschepen, gericht met de kop naar de wal en achter de bedrijvige kleurigheid
van lossen en laden schoven auto's, fietsen en gele trams elkaar in een fonkelend
zonnetje voorbij.
In deze orngeving was 't, dat opdook, onverschillig zijn weg nemend door het
verkeer, of neerhurkend bij een trottoirband, in eigenzinnig gepeins stilstaande
of op een onnaspeurbare aandrang zijn weg vervolgend, — de idioot.
Hij was een merkwaardige verschijning.
Een versleten grijs Norfolkjasje king open en ruim om zijn mager uitgegroeid
jongenslijf ; de jockey-pet op zijn scheeve hoofd toonde als overgang naar 't vuilblonde haar een rood randje voering. Ellebogen en knieen hadden verouderde
rondingen. Hij liep scheef in de schouders als gespitst op een subliem inzicht en
de handen hield hij immer delicaat bijeen, met zonderlinge stand der vingers. Daartusschen hield hij altijd iets vast : een paar stokjes, als een wichelroede, een losjes
neerhangende broodkorst of een afgescheurd stukje kraut. Men zag hem nergens
anders dan in de grootste drukte, die hij meteen volstrekt negeerde. Hij hip maar,
alsof de waarheid voorbij het leven lag, of zoomaar op de straat, waarop hij ging
zitten nu en dan, vreemd spelend met zijn toevallige fetisch.
De menschen keken nauwelijks naar hem ; trouwens, voor men tijd had, was hij
uit het oog verloren. Maar merkwaardig was het, aan kinderen te zien, welk een
hevige belangrijkheid hij onbewust suggereerde : de broodkorst en de krantflenter
waren in zijn handen verlokkende geheimzinnigheden.
Vlak voor de schitterende bumper van een luxe-auto haalde hij, nog joist op tijd,
zijn scheeve schoen op het voetpad van de Keizersbrug, terwijl de lijn van zijn
profiel toonde, dat dit op verre afstand van zijn geest geschiedde. Dan weer dook
hij op van achter een voile Katendrechtsche bus, om verwaarloosd en achteloos
door de zonnige bezoekdagdrukte voor het Ziekenhuis te schuiven. Of men kwam
hem plotseling tegen op de Boymanshol met veel wit in de doffe oogen, terwijl
in de spiegelruiten der winkels een dubbelganger hem onderbroken begeleidde.
Hij keek nooit op of om en stak over met feillooze onverschilligheid, aldus
schrijvend op het bewegelijk vlak van 't verkeer het geheimschrift van zijn pad, dat
onmiddellijk achter hem werd uitgewischt.
IL
Voor de kleine Gerrit en Wim, die aan de hand van Moeder of Jansje wel eens
langs Calandplein en Vischmarkt kwamen, was daar lange tijd niets mooiers geweest
dan 't onafgebroken aan- en afrijden der immer weer andere auto's. De laatste tijd,
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met de logica van een Japansche steenhouwer, vonden zij de agenten, die het verkeer
in hun doofstommentaal van witte handschoenen zoo doeltreffend toespraken, toch
nog belangrijker. Dit nieuwe levensinzicht werd echter tot in de grond geschokt,
toen de jongens de idioot eenige malen hadden gezien.
Zoodra ontwaarden ze hem niet, of Gerrit bleef staan, de ronde oogen open,
in kalme aandacht voor heel het wezen van de jongen. Wim trok zijn begeleidster
met een hartstochtelijk gezichtje vooruit, hevig belust op wat de idioot in de handen
hield. — Kwam hij dichterbij, dan werd Wim schuw en kreeg Gerrit haast. Toch
konden ze 't nooit laten, hem in 't voorbijgaan strak aan te zien en dan na te
staren, om eindelijk los te komen in een tweestemmige canon van heftige „waarom"vragen.
De idioot leek niets te merken. Of was er toch even een zenuwtrek gegaan over
dat etagere jonge gezicht, bleek als van een glasblazer ?
Binnenshuis was het nu hinderlijk licht en werden de vrouwen onrustig bij de
dubbele prikkel van vernieuwing in de natuur, die ook op de onbezielde voorwerpen zocht over te gaan — en van de traditie, die een schoonmaaktijd bepaalt.
Het vaststellen van een begindatum was slechts een tijdelijke stilling, die vanzelf
, overleidde naar het ten slotte dan maar begonnen begin.
Het van zijn plaats komen van alle roerend goed deed de fantazie der kinderen
diep ademen, als een bader wien een golf over 't hart rijst. Na de eerste verbazing
kwam het eigen geestdriftige spel los. Een aantal stoelen, waarbij alle soorten van
het huis vertegenwoordigd waren, vormde de kern van een grootsche opstal, die
zich over de drempel van hun speelkamer tot in het zonnig voorvertrekje uitstrekte.
Het sousterrain weerklonk en weergalmde van hun geschreeuw. Gerrit was, naar
zijn aard, vooral inwendig in „trance". Hij had een verwezen glimlachje om de
mond en geforceerde glansjes in de oogen, vol geheime waardeeringen. Wims oogjes
schoten vuur ; hij schreeuwde uit alle macht, heen en weer springend, waarbij hij
zich telkens even op een stoel neerzette.
Geen wonder ook ! Deze lange rij stoelen, kisten en planken was een groote Internationale trein en op de beide broertjes rustte de inspannende en verantwoordelijke
taak, de geheele rumoerige stationsatrnosfeer, het sissen van de locomotief, de volte
der elkaar verdringende reizigers en de bedrijvigheid van het stationspersoneel
voor te stellen. Ze waren in een toestand van hoogste opwinding en wierpen zich
van de eene rol in de andere, terwijl ze toch hardnekkig, tegen alle treinvoorstellingen in, aan hun onmisbare chauffeursrol vasthielden, wat ze bevorderden
door onophoudelijk van zichzelf te spreken als van „cleze chauffeur", met een fel
vingertje gericht op de borst.
Verscheidene gewichtige personages waren verondersteld reeds te zijn ingestapt.
Bet wegbleeken hunner gefantazeerde aanwezigheid werd tegengegaan door een
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harde slag met de vlakke hand op de zitting der stoel, onder het uitschreeuwen
van hun naam.
— Hier.... hier zit.... pats !.... Opa ! !.... mag 66k mee !
— Ja-ah! En hiej.... Omoe !.... born ! Tante Cojiie.... en.... Tante Betsy....
en 6.... Jans .... born-born-born !. 4. .. en Sep... . ajmaal 66k !
— Ssj, ssj, ssj.... allemaal rrook, Wim I ziet deze chauffeur.... het heiele
staasion is vol, allemaal grroote woL ...
— Ja ajmaal ! Opschiete mensche ! De tjein heeft gebaasd.... Ttitititititit !
— Komt Fred ze.... Wim ! komt Fred-ze-pappa.... hard anloope.... moet
66k mee.... Eve wachte machinist !
— Machinist eve wachte.... ! zegt deze chauffeuj .... komt.... eh.... komt
chauffeu' Binigaat.... moet 66k meej.... 1166666h !.... loopt-ie z66 kijk-Gejjitz66 ! Chauff' Binigaat !. ...
Plots was 't duidelijk : aanhaastend als een late passagier, gaf Wim een verbluffende nabootsing van.... de idioot.
Gerrit was stil blijven staan. Eerst zei hij geen woord, overbluft door deze climax;
dan, dadelijk daarop, forceerde hij extra waardeeringsglansjes. Maar Wims enthousiasme liet hem geen tijd. Ze juichten oorverdoovend : de onderneming was
schitterend geslaagd — en de enorme trein, volgepakt met de geheele wereld, kon
langzaam en machtig hijgend, zichzelf verduisterend van damp, het station.
uitstoomen.
Er moest toch wel iets heel voortreffelijks aan de idioot zijn, dat de jongens
hem die Keyserling-gelijk-gevende, all-knocking-out rang van chauffeur toekenden,_
een titel, die ze overigens, behalve voor echte chauffeurs, bij voorkeur voor zichzelf behielden. Men waagde dan ook een voorzichtige poging, om to vememen, ter
cause van welke honora die titel den idioot was toegekend. Maar Gerrits bol gezichtje van knaapje-zag-een-roosje-staan, den vrager in profiel toegekeerd, had een
duidelijk onwillige uitdrukking en Wim vond afleidende wedervraagjes van zulk
een listigheid, dat de bloemblaadjes van hun kindergeheim veilig toegevouwen.
bleven ; zelfs over hun overwinning speelden ze onbekommerd heen.
De volgende week greep het verbazingwekkende feit plaats, dat Chauffeur Binigaart Tangs het voorraam voorbijkwam, opgemerkt door de jongens. Om even geheimzinnige reden als een ingetreden afwijking in de baan van een hemellichaam,
bleek de dwaalroute van de jongen naar 't Westen verlegd. Op de Coolsingel zag
men hem niet meer, maar nu dook hij telkens op aan de Heemraadssingel, waar
hij liep in 't ongeloofelijk lang aanhoudende heerlijke voorjaarsweer als een schuwe
zieke yoga.
Na eenige tijd merkten de kinderen hem weer op, en nadien zagen ze hem dagelijks
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voorbijkomen. Het werd voor hen het groote feit van de dag, dat ze met verwonderlijk geduld afwachtten, de hoofdjes juist uitkomend boven 't raam.
Een der laatste dagen was hij teruggekomen en eenige malen langs de ramen
van 't sousterrain heengegaan. De jongens durfden zich niet verroeren, maar boden
hem de aanblik hunner oplettende kindergezichtjes. Sinds eenige tijd zag hij er
veel beter uit ; de zon deed hem goed ; zijn wangen werden boiler en gebruind en
hij droeg een nieuw confectiepak, met een lichte pet, die op de jongens diepe
indruk maakte.
Zoo naderden die verwarde dagen, waarin men buiten een winterjas draagt en
binnen met open ramen zit, of wanneer in huis de kachel brandt en men op straat
zonder jas rondwandelt, — wanneer in kleeding, stoken en ventileeren alle jaargetijden dooreengeworpen schijnen. Vrijdags had de kachel nog rood gestaan en
waren de kinderen angstvallig binnen gehouden ; — Dinsdags waren de deuren
opengeworpen en hadden de jongens, ofschoon nog in winterkleertjes, hun kwartier
betrokken in de tuin, die ineens prijkte met jong groen en tastbare primula's, waar
't gehoor zich verkwikte aan 't geluid van schreden over 't versche grint en waarin
voor 't eerst sinds een half jaar een schuin zonnetje viel.
Alles was hier weer nieuw voor de jongens. Jaap en Fred met zijn zusie keken
dikwijls op hun spelen neer en ze hielden lange gesprekken met hen, roepend naar
boven, huiselijke aangelegenheden, onder 't nemen van dwaze stappen, uit onbewuste
aandrang, de afstand te overwinnen. De buurkinderen riepen terug of lieten lijntjes
neer met aangebonden stukjes carton of stokjes, om van hun kant contact met het
begeerlijke tuintje te verkrijgen.
De geheele dag brachten de kinderen buiten door, bij het eten iets van dat frissche
in oogen, stemmen en bewegingen meebrengend aan tafel.
Dachten ze niet meer aan chauffeur Binigaart ? Een paar dagen had men hem
niet gezien, tot op een morgen, toen juist een groenteman zijn waar afleverde, de
idioot voorbijkwam, zich omkeerde en besluiteloos heen en weer bleef slenteren.
Het was nu onmiskenbaar, dat hij de jongens miste. Met een gelukkige inval nam
hun moeder een sinaasappel uit de mand en bood hem die aan. Hij liep ermee weg
in een zonderling blijde pas, nam zijn pet of en kwam weer terug, de pet met de
sinaasappel erin in de linkerhand voor zich uithoudend, terwijl hij met de rechterhand heftige schuierbewegingen van blijdschap over 't achterhoofd maakte. Zoo
verdween hij, zich automatisch bewegend, de hoek om.
De volgende morgen hoorde men voor 't eerst in de tuin de naam van chauffeur
Binigaart noemen. 't Was Gerrit, die uitleg gaf van de zaak, met dwaze stappen en
armgebaren, aan Fred van twee hoog.
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— Wie is dat dan ?
— Die ken ik !
— Laat 'm is zie-ien, blaatte 't stemmetje van 't zusje, van wie een vlecht met
een lintje over de vensterbank hing.
— Roep 'm is, zei Fred.
Gerrit keek beteuterd en maakte een onwillekeurige beweging of hij hem werkelijk
zou roepen, maar Wim, meer gevat, de zaak als een grapje opvattend, schreeuwde
aanstonds :
— Chauffeu' Binigaa't ! Chauffeu' Binigaa't !, als een heraut zijn roep naar verschillende kanten de tuin inzendend. De tragere Gerrit maakte een paar stijve passen
en overschreeuwde dan luid zijn verwondering en zijn altijd zoo samengestelde aandoeningen. zich opwindend onder de aandacht der buurjongens, vierden ze hun
luidruchtigheid uit.
III.
's Middags zat Gerrit in de tuin op een kist. Het was droomerig warm. De
Overslanke popels verderop wuifden met hun magere groenende toppen zachtjes
onder de gemarmerde lucht. Een merel floot. In de kegelbaan aan de overkant was
gerol van ballen en geklap van kegels, waarop soms een geroep van mannestemmen
volgde. Bekende katten wandelden onder de schuttinkjes of zon-den zich, de voorpooten in afwachtende rust gevouwen onder 't bollend borstje. Een papegaai verderop
schreeuwde zijn stereotiepe uitroepen.
.. ..Een tuin hebben was mooi. Gerrit ging voortaan elke dag in de tuin spelen.
Dat kon omdat het nu weer zomer werd, had Moeke gezegd. Dit was de tuin van
de chauffeuren. Chauffeur Wim was even weggegaan en chauffeur Gerrit paste nu
op de tuin. Het zonnetje scheen zoo prachtig. Daarginds lag de poes zoo maar in
't gras met zijn oogjes dicht. 't Waren net knoopsgaten, hoe grappig, daar moest
de chauffeur om lachen : knoopsgaten bij een poes, dat kon toch niet.
Als er nu eens een wolf kwam ? Kwam er ook wel eens een wolf in een tuintje
van de chauffeuren ? „Welnee, malle jongen", hoorde hij in gedachten moeders
stem, „die zijn alleen maar in 't bosch van Roodkapje en in Amerika." — En in
de Diergaarde, fantazeerde hij vender. Daar zitten ze in een hok. Maar ze komen
niet in een tui-uin....
Toch, 't hoofdje scheef, keek hij er alle hoekjes eens op aan. Neen, 't was overal
helder licht ; misschien als hij achter zich zag, in de zwarte ramen.... ?
Maar de deuren stonden immers open, en daar kwam moeder de tuin in met
een lachend gezicht, dat plooien onder de oogen maakte. Wim schreeuwde : Gejjit,
Gejjit !
Wie kwam daar toch achter moeder aan ?
-- En hier heb je nu chauffeur Binigaart, zei ze. --
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Gerrit stond bij de pruimeboom, terwijl de idioot, met Wim op een afstandje
erachter, langs het perk zwierf, schuin turend naar de grond.
Daar lag een weggeworpen houten zuiltje van een bouwdoos. De idioot raapte
het op en paste het voorzichtig tusschen de vingers. Dan vervolgde hij zijn zonderling
hupsche gang langs de grasrand.
Chauffeur Binigaart in onze eigen tuin... . chauffeur Binigaart !. . . . 't Kon
bijna niet waar zijn. Maar Wim was er toch ook, Wim, die kort te voren het blokje
achteloos had weggeworpen en nu ineens weer vurige begeerte ernaar had ! Zijn
gezichtje betrok en klaarde weer op om de paar seconden.
Dat moesten ze b Oven zien : chauffeur Binigaart in onze tuin ! Waar was Jaap nu
en Fred met zijn zusje ?
Op de eerste verdieping deed een hand het gordijn opzij. Ja, daar was Jaap —
zijn mond zei wat. Gerrit stak een vingertje op en rekte zich omhoog op de teenen.
Jaap, Jaap ! Ja hoor, daar ging het raam open. Maar waarom Ice& Jaap niet ? Wat
lachte hij raar ! Hij probeerde te spuwen, maar 't speeksel droop langs zijn kin.
Hij veegde zijn kin met de mouw af en vocht met zijn broertje, die hem naar
beneden wou trekken. Daar was Jaap weer. Hij wees, wees met een felle vinger
en riep :
— Die knul is gek hee Kijk is !
... .Op een verandah aan de overkant werd gelachen. En ineens merkte Gerrit,
dat men overal stond te kijken : een paar kinderen recht vooruit in de hoogte, een
,dienstmeisje in een open keukendeur, een mevrouw achter een gordijn. Alleen de
papegaai ging door met schreeuwen : Mienah Mienah !
Weer riep Jaap
— Gek, vuile gek hee !
Toen gebeurde iets vreemds. Alles bleef zoo het was. Daar verder had je de
hooge populieren ; over de schutting hing 't geknakte boompje. De zon scheen op
de verandah's en in de verte speelde een grammofoon. In Gerrits bewustzijn grifte
zich het woord G-E-K, gek. Schichtig gleed zijn blik langs chauffeur Binigaart,
alsof hij bang was zijn oogen te branden.
De idioot stond stil, het houten zuiltje tusschen de vingers, op 't punt naar boven
te kijken. Overscherp zag Gerrit zoo, een ondeelbaar oogenblik, het rare gezicht
onder de nieuwe pet, de hooge schouders, de half lamme vingers, de scheeve
schoenen. En daarboven de sarrende gezichten, die op hem heelemaal niet lett'en.
Een eindje van hem af stond Wim, met zijn bruine mutsje op, dat hem te klein
was. Gerrit zag de felle grinnik om het roode mondje, 't rood schortrandje onder
't jasje uit, de knietjes en de dunne beentjes.
Ineens voelde hij een hevige keelpijn, gevolgd door een bittere smaak in de mond,
waarvan de hoeken nerveus trilden en dan ineens diep naar beneden getrokken
werden, als een klem die werd overgehaald. Het onderlipje duwde zich bevend ver
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vooruit. Het grint leek zich plots te verdeelen en zich in vreemde plekken en.
strepen aan twee zijden tot hem te verheffen.
Het orgel in de bioscoop was gaan spelen ; als een onderaardsch gebrom dreunde
en melodieerde de vage muziek achter de hooge muren. De papegaai aan de overkant schreeuwde : ate Eete Miinah i ! In de kegelbaan achter de schutting
rolde een bal aan een eindeloos crescendo en van heel ver kwam de enorme
gil der de geheele kom beheerschende grammofoon :
Paarrideeeiee ! est une b1O-hondieee !
Overstemd door de uitbarsting van een geweldige houten donderslag in de
kegelbaan.
Eerst toen heesche mannestemmen zich verhieven in juichgejoel 11666611 !, —
brak het oogenblik. Gerrit was, zonder het te weten, naar de open deuren teruggeloopen. Daar was een bekend, vertrouwd schort, waarvan het paars-en-gele patroon.
zonderling vlekte. En daaraan borg hij zijn hoof d, met vreemde, diepe hijgingen ia
de borst, niet begrijpend, niets meer wetend, zelfs niet of hij nu zou gaan huilen,
maar proevend, proevend op 't bevend onderlipje de bitterheid van het leven.

SEPTEMBER
DOOR

A. J. D. VAN OOSTEN.

September zingt, groot koninklijk prinses
in droomend woud Haar zachte weemoed-zangen.
Naar wondre sprookjes-wijs, weerloos gevangen
in bangen ban van Herfst, barsch Haar voogdes
Heel 't bosch, besierd met late bloem en bes
aan brandend brem, doortrilt 't ontrust verlangen
met zoete stem, vol levens lichte drangen —
omboeid in hul van booze toovenares.
Die zomer dort, en zon al matter taant.
Al luister dooft, al loover sleurt to gronde.
Al bloeiend schoon in vale verven bluscht.
0 dat Haar Ridder, door de dreven gaand
van ban en boei Haar Bens verlossen konde
en duurzaam tot jaars Edelvrouwe kuse !

WACHTEN . . . .
DOOR

JAAP VOGEL.

Aan het speelsche grijs van een winterlucht
Zijn ernstig gepenseeld de zwarte takken
Of laatste menschenblij zij willen knakken
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Soms, als het waait, is er somber gerucht.
Van hooploos droef zijn is hun houding oud,
Ze kunnen nauw hun pijnen stil meer dragen
Daarom is er hun eindloos kreunend klagen.
Terwijl toch zon ze soms beglinsterd met wat goud.
De zon gaat nu wat hooger bogen bouwen
En langzaam worden oud de langste nachten
Den Winter gaat zijn strengheid reeds berouwen
En zichtbaar komen lang verdoken krachten
Die pressend zich in duizend knoppen stouwen
Totdat die zwellen -- en op openbersten wachten .....

0, ZING MIJN HART !
DOOR

R. HOUWINK HzN.
0 ! Zing mijn juichend hart !
als een vroolijk vrij bezinnen
mii het leven doet bezinnen
en een blije toekomst lacht !
0 ! Zing mijn vroolijk hart !
als in 't voile rijke leven
vreugd' en vriendschap mij omgeven
en er vred' en voorspoed bracht !
0, Zing mijn vragend hart !
als een machtig groot verlangen
heel mijn liefde houdt omvangen
en geluk en zegen wacht !
0 ! Zing mijn vreezend hart !
als de strijd te zwaar gestreden
en het leed te groot geleden
toch een rijke zegen bracht !
O ! Zing mijn moede hart !
als de laster, haat en leugen
in Uw pijnen zich verheugen
en het leven schrijnt van smart.
O ! Zing mijn schreiend hart !
'k Wil in groot geloofsvertrouwen
toch mijn strijden hier beschouwen
als een licht in donk'ren nacht.
O ! Zing mijn stervend hart !
als na al het aardsche lijden
slechts de stof zal overblijven
en de ziel haar morgen wacht !

HERMAN ROBBERS ZESTIG JAAR
DOOR

P. H. MULLER.

Het is de gewoonte dat, wanneer een der vooraanstaande figuren in de republiek
der letteren met de viering van zijn zestigsten verjaardag bedenkt, dat hij op een
leeftijd is gekomen, waarop doorgaans de sporen verdiend en den strijd gewonnen
moet zijn, de vrienden en bekenden van dien schrijver in de pers zulk een gelegenheid aangrijpen van hun belangstelling en sympathie blijk te geven.
Dat is een goede gewoonte. Immers, zoolang en wanneer zulk een literator boek
na boek publiceert, dient de aandacht gespannen te zijn op den inhoud van dien
roman of die bundel essays. En spreken de critici dan van den schrijver uit hun of
anderer kring, dan gaat het niet om hem, maar allereerst, ja bijna uitsluitend
over zijn arbeid. Doch de viering van een jubileum stelt al die „vak"-genooten
van den schrijver in de gelegenheid, zich voor een oogenblik af te wenden van het
critisch bezien van de geestesproducten, en de gedachten te richten op den mensch
die tevoren verscholen bleef achter zijn arbeid. Het gaat bij het feest om hem en
hem alleen. Wat al bezwaren mochten opkomen tegen de wijze waarop de jubilaris
zijn roeping als kunstenaar gehoorzaamde, welke ook — te anderer zijde — de termen
waren met welke men zijn instemming betuigde bij de uitgave van dit of dat boek,
nu de schrijver, de criticus, de essayist zestig jaar geworden is wendt men zich
af van de boekenkast en de plank daarin, welke de reeks zijner werken draagt,
en keert zich tot den persoon.
Dit doen wij ook hier en thans met betrekking tot Herman Robbers die op
4 September zijn zestigsten verjaardag viers. Wij vragen ons niet af, voor 't oogenblik, deed hij met de hem geschonken gaven d Atgene waarover wij als Christenen
ons van heeler harte verheugen mogen, wij zetten ons niet in de eerste plaats tot
de beoordeeling van zijn onlangs met het derde roman-deel bekroonde en besloten
trilogie,*) maar vestigen de aandacht op hem als mensch en als strijder.
Herman Robbers. Wie het portret beziet, mOet wel tot de conclusie
komen, dat de bezitter dier geestige, achter het lorgnet twinkelende oogen,
*) Recensie in het volgende nummer van O.W.
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allereerst een hartelijk man moet zijn. En wie hem van nabij kent, wie hem ontmoette weft, want ervoer het dankbaar, dat de ijverige en nooit moede werker, te
midden van al de beslommeringen, die zijn veelomvattenden arbeid medebrengt,
altijd den lust heeft en geneigd is tot het opmerken van het humoristische. Temidden
van overpeinzingen betreffende zijn aandeel in belangrijke aangelegenheden zet hij
plotseling het wiebelende knijpbrilletje met vlugge vingerbeweging vaster op den neus
en neemt den aanloop tot het verslag van een grap met die of die bij 'n bepaalde gelegenheid.
Robbers is een geestig mensch. En het is daaraan wellicht te danken, dat hij in
de vermoeienissen van zijn dubbelen taak als uitgever en schrijver niet — zooals
men dat noemt — „verlitteratuurd" is. Hij heeft den ruimen kijk op de dingen
in 's levens feiheid gewonnen en behouden Ondanks den veelzijdigen literairen arbeid,
en indien iemand, dan is Robbers het,die erkennen zal, dat het leven voorafgaat aan,
en de meerdere is van het boek.
Maar op dat terrein van het boek is hij thuis als schier geen ander. Als uitgever
beheerscht hij het technische gedeelte, is hij, in binnen- en buitenland erkend, een
man van groote kennis en gerijpte ervaring. Als schrijver kent men in hem den
bouwer van de hechtste composities en den volhardenden strij der met het taalmateriaal;
die bijna nooit tevreden is over het proza dat hij óm en nog eens omwerkt voor
het in druk verschijnt. Uitgever-Schrijver. In die eenige en gelukkige combinatie
van den technisch onderlegden zakeman en den kunstenaar heeft Robbers in de vele
jaren van zijn gestadig werken zeer veel gedaan voor beide groepen. Men herinnere
zich zijn bemoeiingen bij de aansluiting van Nederland tot de Berner Conventie.,
Alle enghartigheid, alle bekrompenheid, vooral op het terrein van het aesthetische
is hem daarbij vreemd. En het mag wel eens gezegd worden, dat Herman Robbers,
zoowat de eenige kunstenaar der vorige generatie is met een warm hart voor het
streven der jongeren en jongsten. Terwijl hij eigen principia en beschouwingswijze vasthoudt en omhoogtilt met „Een Mannenleven" en dat doet op een wijze,
die ongetwijfeld bewondering afdwingt, blijkt hij Loch tevens in staat te zijn tot
begrijpen van later opgekomen stroomingen, al staan die vreemd en veelszins af
wijzend tegenover zijn realisme en pessimisme.
Jonge vrienden heeft Robbers in grooten getale. Hoevele heeft hij reeds aange
moedigd en aangespoord! En, die hij „ontdekt" heeft, die hij met raad en daad
bijstond en die — mede door zijn belangstelling — iets bereikten, die draagt hij
in zijn hart en groot is het aantal der boeken met een opdracht in zijn bibliotheek.
Robbers is een stille. Een man met onverzettelijke arbeidskracht, iemand die
geen rekiame maakt of begeert, die niet houdt van ijdel vertoon maar die intusschen
grijs geworden is in dienst van de kunst. Zestig jaar is hij nu, maar ongebogen
nog bijna zijn lange gestalte. Omdat hij zich bewaarde voor zelf-overschatting en
cifis zich wapende tegen de teleurstellingen welke daaruit voortvloeien.
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Het behoeft niet nog eens gezegd te worden, dat de Christen tusschen zich
en Robbers een verschil in levens- en wereldbeschouwing weet. Maar Over dien
afstand, welke hen scheidt ziet hij naar deze krachtige figuur en volhardende strijder
voor zijn idealen en herdenkt dankbaar de uren van hoog kunstgenot, doorgebracht
bij het werk, dat rijpte in de jaren die liggen tusschen „De Vreemde
Plant" en „De Thuisreis."
En zoo bij dit feest een wensch geoorloofd zij, dan is het voor Herman Robbers
deze, dat hij spoedig de rust moge vinden die zijn ouder worden behoeft en zijn
taak hem niet last. Het zij hem vergund, na den arbeid van den drukken levensdag
den vrede van den avond te mogen smaken.
Mejuffrouw El. Zernike vierde de verjaardag van den auteur met een studie
betreffende zijn werk. zij volgt Robbers' ontwikkeling van zijn eerste werk tot het
genoemde derde deel der laatste triolgie en beschouwt het met liefde en aandacht.
Velen zullen haar uitvoerig opstel liever wat meer critisch hebben gewenscht, maar
aangezien aan critiek geen tekort was ten opzichte van het werk van den schrijver,
deed zij een uitstekend werk, met de leemte aan te vullen die er tot heden was :
zij schetste Robbers als mensch en deed dat in verband met zijn literairen arbeid,
en zij deed dat naar wij meenen lang niet onverdienstelijk.

EEN SCHREEUW . • • •
DOOR

M. J. LEENDERTSE.

Rene de Clercq. „De Noodhoorn".
Rene de Clercq was het twaalfde kind van een West-Vlaamschen vlasspinner te
Deerlijk. Deze ongunstige sociale omstandigheid verhinderde hem niet, het tot lets
in de wereld te brengen. zijn academische studien beeindigde hij op waardige wijze
met een werk over den meester, Guido Gezelle.
Gezelle was het, die grooten invloed heeft uitgeoefend op heel 't dichterlijke
wezen en den dichterlijken groei ook van dezen Vlaamschen bard.
„Rene de Clercq — aldus Aug. Vermeylen — is uitgegaan van Guido Gezelle.
Een echt kind van Vlaanderen, met zijn geestdriftig gebaar, zijn liefde voor de
kleurenfanfare van het levensfeest, met zijn oogen die den lust van al het zijnde
drinken, met die natuurkracht die in hem opwoelt, zwaar van aardegeur en krachtig
als de fantasie van den wind, met zijn open gemoed dat zich den voelt met het
gemoed van het yolk, in al dat forsche zoo oprecht teeder soms, — en ook met
zijn tekortkomingen, zijn gemis van een stevig houvast, van die intellectueele
klaarheid die nooit den vorm ongelouterd laat". 1)
De Clercq en Van de Woestijne vierden voor kort bijna gelijktijdig hun vijftigsten
jaardag ; overigens zijn ze, schier in elk opzicht volmaakte antipoden. Van de
Woestijne is de door de massa onbegrepene, duistere, op hoogten vertoevend, waartoe
slechts de enkele begenadigden kunnen opklimmen. De Clercq is de speelman, de
troubadour, die zingt van 's yolks ernst en boert, geluk en liefde, ambacht en bedrijf. „De Clercq wilde de „broer" van zijn Vlamingen zijn". 2)
In de Clercq is niet alleen een volkskunstenaar aan 't woord, maar ook een
volkskunstenaar. Wie kent niet die gave, affe, teere liedjes van hem, gelijk Hullebroeck ze zoo meesterlijk weet te zingen, zoodat ze weerklank vinden in de beste
gevoelens van 't hart en daar een zeldzame vreugde of stil geluk te voorschijn
roepen ?
1) Van Gezelle tot Timmermans, 1923 bl. 83.
2) Boekenschouw XXI bl. 294.
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„Een volksdichter was (het Vlaamsche yolk) geboren die alles uitzong, wat zijn
onderdrukte ziel pijnigde, en die dit uitzong in een taal zoo krachtig, schoon, zacht,
in altijd nieuwe rhythmen en syntheses, dat het yolk in de diepte van zijn bewustzijn zeker werd, dat het niet verloren was, dat het een edele, krachtige stam was
in den menschentuin van God". 1)
De laatste bundel van De Clercq is een bundel „vaderlandsche liederen" : De
Noodhoorn. Iic kan ze niet beter in een enkel woord karakteriseeren dan met het
opschrift boven dit artikel : Een schreeuw. En nu vraag ik u : is een schreeuw welluidend ? Als iemand te water geraakt en zich voelt wegzinken, dan spant hij zijn
laatste krachten in om een luid en doordringend „hellep!" uit te stooten, dat hem
misschien nog redding brengen zaL . . . Zal men hem de redding weigeren, wijl
zijn onwelluidende gil door merg en been drong ?
En nu meent u natuurlijk, dat ge mijn bedoeling wel zoo ongeveer begrepen hebt :
dat dit alles dienen moet om artistieke minderwaardigheid te vergoelijken. En zeker ;
we zullen niet ontkennen dat de verzen van De Noodhoorn qua vers door elkaar
genomen, inferieur zijn aan De Clercq's vroeger werk.
De teere, intieme sfeer van Wie zal er ons kindeke douwen ; het mannelijk-vertrouwelijke in Hoort gij dien ronk van ijzer ; het ondeugend-schalksche Gelijk
een daske zijt ge dik of Kleine, kleine stouterik ; het rustig-vertrouwende van Door
mijn woning, Speelt een zonnig licht, is uit de „vaderlandsche liederen" goeddeels
verdwenen. We zouden ook zoo kunnen zeggen : verdwenen is 't idealisme, 't goed
vertrouwen, de teerheid van de innigste dingen des levens. Of ook : het dichterlijke
zien van de schoonheid over alle leven, ook over elke wand en iedere pijn, dat van
de felle smart en 't nameloos wee een schoon gedicht doet maken.
„Ik ook ben een zanger en boven 't gemeen,
Al klinkt mijn lied in het wilde.
En zoo ik zinge, zoo zingt niet een
In gansch de gevleugelde gilde.
't Is koekoek, en 't ringtjing, en tierliere, hoor !
De vogelkens fluiten me voor I"

Dit nu is veranderd, de vogelkens fluiten den dichter niet meer voor ! 2) De Clercq's
geest mist de rust, waarin verzen zuiver kunnen warden, er woelt en kookt te veel
in zijn ziel dan dat hij luisteren zou naar 't zachte ruischen van klanken, woorden
en ritmen in de ziel, dan dat hij den tijd zou nemen, moeizaam te combineeren en
registreeren om wijs en beeld van tang en lied te vinden, op het schoonst. Het
1) H. Martens Hamburger Nachrichten, 14-11-'27.
2) Enkele uitzonderingen, b.v. „Als 't pas geregend heeft", „Nieuwe Mei", „leer Liedeken",
„Avondlied".
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schijnt veeleer dat hij soms opzettelijk alle poetische smaak en smuk heeft versmaad
en slechts heeft getracht naar een scherpe toon in zijn zang, een toon die bijwijlen
ontstemd en heesch klinkt van emotie of overslaat en krijscht in de Wilde woede
van 't protest tegen onrecht. Zelf bekent hij dat „bijtijden door (z)iin zang een
harder ronken ronddraait." En dan schrijft hij banaliteit als dit :
„Vlaanderen wil op den berg ;
Holland staat op den top.
Arbeid is niet erg :
den top zien wij to krijgen 1"
Of ook :
„De heeren van Havere zijn geen heeren,
's Lands burgers willen zij moores leeren,
En kussen den Franschman en den Brit,
Het deel van den rug waar een mensch op zit ".
En toch : deze bundel verzen is ons lief. En dat vooral, omdat hij ons doet kennen
den angst en de pijn van een mensch om zijn land, dat vergaat. Hier snikt een man,
die zijn yolk ook in den vreemde trouw gebleven is, schoon hij beladen werd met
schimp en hoon, beroofd van brood en recht, zijn liefde uit in die ontroerende
strophe :
„Daar is maar een land, dat mijn land kan zijn,
Daar is maar een vreugd, daar is maar een pijn,
Daar is maar een liefde, daar is maar een haat,
Daar is maar een Vlaandren en 't vergaat."
De beste zonen van het land :
„Miin broedren weet ik zonder brood
Gedoemd tot grauw gevang en dood."
En hij zelf ?
„Mijn ziel is krank, mijn hart is woest
dat ik mijn land verlaten moest,
en andre dagen
en lucht kan dragen." —
Talloos zijn de slachtoffers der Belgische taaltyrannie van Vader Willems tot
Dr Borms toe. De Clercq is een van hen. En welk een ! Neen, hij behoort niet tot
de klasse lieden, die zich door broodroof en regeeringsongenade laten intimideeren
of ook hun geopenden mond laten vullen met vette kluifjes, hun van uit de staatskeukens toegeworpen.
„Ik hou van 'n man wat sy man kan staan ;
Ilc hou van 'n arm wat 'n slag kan slaan,
'n Oog wat nie wijk,
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Wat 'n bars kan kijk
En 'n wit wat so vas soos 'n klipsteen staan."
In die fiere woorden van Jan Celliers is De Clercq's beeld geteekend. iiii is een
man „die bastergeslag in sy siel verag."
„Wij houden van trukken noch tirelantijnen,
Heeren van Havere, weet het goed !
Wij zijn Germanen, geen Latijnen,
Opene harten, zuiver bloed !
Heb ik geen recht, ik heb geen land ;
Heb ik geen brood, ik heb geen schand ;
Vlaanderen, Vlaanderen, met hand en Land
Sta ik recht voor u,
Vecht voor u I"
Dairom werd hij om land, om luyd' gebracht. De Clercq is met Dr Anton Jacob
een der eersten geweest, die zich den toorn der verdrukkende regeeringskaste gedurende den wereldoorlog hebben op den hals gehaald.
„Tot voor den troon, als 't moet,
Doen wij onze aanspraak Belden
Op onzen arbeid, op ons bloed,
En zooveel duistre helden
Wier graf geen mensch begroet."
Die van Havere, toen zij vergaten dat ook Vlaanderen in Belgie lag, hebben =in
naam geschrapt van de lijst der leeraren bij 't Middelbaar Onderwijs in Belgie 1).
Die broodroof en de later gevolgde aanslag op zijn vrijheid, zoodat hij schuilplaats
zoeken moest op Neerlands dierbren grond, waar vrijheid eeuwen stond (bier duldt
het yolk geen dwingelandij), — hebben in den dichter veel teere dingen gebroken
en veel liefs en onbezorgds en schalksch uit lack en lied verdreven, maar hebben
hem niet kunnen breken in zijn trouw en lief de. „Want waarheid is mij liever dan
een karre brood." Hij staat er nog soos 'n klipsteen. En hij zet den noodhoorn
aan den mond, om te wekken wie slaapt, opdat hij meehelpe, de tirannie verdrijven,
die hem het hert doorwondt.
En dat lied, dat hij thans zingt is een krijgslied, een marsch, een schreeuw bij
tijden.... Daar zijn verzen als het lied der activisten, de bloedraad, slaat met de
daad, tijdverzen, ontstaan in oogenblikken van de heftigste beroering, in een
brandend opstandigheidsgevoel, als oorlogskreten uit middeleeuwsche tijden. Het
laatste b.v. bij de veroordeeling van Borms, aan wien de dichter De Noodhoorn
bewonderend heeft opgedragen
1) VOOr den oorlog was De Clercq leeraar aan 't athenaeum te Gent.
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„Als een moordenaar en roover
Wordt een held ten dood gedoemd.
Nu of nooit : de maat is over !
Vlamme alwie zich Vlaming noemt !
Slaat met de daad,
Wreekt uw genoot.
Wat walsch is valsch is : slaat dood !"
Uit de bitterheid om al 't bedrog, waarmee zijn arm yolk bedrogen werd, slingert
hij klewang-wettende krijgszangen in de gemoederen en eischt voldoening in bloed
voor bloed en huid voor huid ; een huiveringwekkend, bloeddorstig verlangen bijna
stijgt in hem op, als hij den laffen moord op Herman van den Reeck herdenkt :
,,Zijn dood zal voor me staan
als ik den beul naar 't harte steek !"
Dit bij momenten ; dan weer welt een bittere klacht om eigen eenzaamheid
omhoog.
„Die mij ten dage van mijn glans
met jubel hebt omringd
en omgedragen op uw schouderen,
gij, jongeren, die mijn liederen zingt,
en die ze looft, gij ouderen,
Waar blijft gij thans ?"
Niemand vertoont zich, om hem te zeggen : ziedaar mijn hand, mijn trouw staat
vast.
„Het grauw van Vlaanderen, trouw aan zijn verleden,
heeft mij, die leven bracht, gedreigd met hoogen moord.
Dewijl ik waarheid sprak werd mijne stem gesmoord.
Dewijl ik schoonheid schonk moest hoon en slijk geworpen".
De klacht versombert en verdiept tot een monotonen tang van weemoed, gelijk
weleer 't lied van den oudtestamentischen klager :
„Ik ben geworden tot een schimp der steden
en een smaad der dorpen.
De liefde is niet meer om mijn hoofd
gelijk een gouden krans ;
maar straalloos, toch onuitgedoofd,
in het diepe van mijn hart."
Ja, als de haat zich heeft gelegd en de pijn om schand en onrecht is bedaard,
daalt een milde troost in 't hart en voor den geest gaan riizen de beelden uit het
ouderhuis in Vlaanderen, waarnaar hij gaat verlangen met kinderlijk verlangen.
Dan begint het in hem te zingen met een melodie zuiver en weemoedig schoon,
als in de gloriedagen van voorheen :
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„Ik kan u niet vergeten,
mijn simpel landekijn,
bij menschen die veel weten,
veel hebben en veel zijn.
1k heb u nooit verloren
uit de oogen van mijn ziel,
mijn dorpken en mijn toren
en vaders zingend wiel.”
In die oogenblikken van 't verstilde leed, wanneer de vogelkens gaan trachten het
liedeken hem weder voor to zingen, stroomt een goedheid door den zanger, die
vergeven doet, wat hem werd aangedaan en hoor ! — hij bidt.
„Neem van mijn hart, mijn haat, o God,
En laat mij vroom vergeten
Wat mij aan leed wordt toegemeten
Aan laster, smaad en spot."

EEN NIEUWE CHRISTELIKE ROMAN
DOOR

J. VAN HAM.

De Verborgen Weg

door M. S. van Usselsteinl)
Onze Christelik-literaire wereld is niet heel groot en wat er in dat kleine
wereldje gebeurt, valt maar zelden buiten de aandacht of de bemoeiing van de
Opwaartsche Wegenkring. Als we Opwaartsche Wegen zonder zelfverheffing het
Centrum van de jongere Christelike literatuur mogen noemen, dan staat alleen het
kringetje van Huis ter Heide rond Duco Vorster geheel buiten de invloedskring
van ons tijdschrift.
Van de ouderen hebben enkelen ook aansluiting bij ons gezocht en gevonden,
de jongeren zijn bijna alien met Opwaartsche Wegen in de een of andere relatie
of zijn er mee in aanraking geweest, of hebben er naar getracht. Juffrouw van
Usselstein was ons echter onbekend en haar boek stond al een tijdje naast enkele
andere recensie-exemplaren in mijn kast, zonder dat ik het mogelik achtte daar
een werk te bezitten, dat aan ons pogen verwant was. Het boek speelt voor 't grootste
deel in de kringen van de Meisjesstudentenvereeniging, maar men zou het met
evenveel recht misschien een N.C.S.V.-boek kunnen noemen. Want niet alleen door
de opdracht is het aan de belangrijkste onzer Christelike studentenverenigingen
verwant.
Toen ik het plichtmatig in de hand nam om een vacantiedag voor Opwaartsche
Wegen te benutten, was er weinig opgewektheid in de manier waarop ik het aanvatte ; toen ik echter eenmaal op gang was heb ik met de grootste belangstelling in
enen doorgelezen.
Of het dan zo'n geweldig boek is ?
Och nee, het heeft genoeg gebreken, vooral kompositiegebreken, om het middelmatig of beginnelingenwerk te noemen. Maar het is een levenswarm boek met een
gezonde Christelike sfeer en een goede dialoog.
1)

Uitgave van de Leidsche Uitgeversmaatschappy, Leiden (z.j )
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Het vertelt van een meisjesstudentje zo ideaal als alleen in een boek haast voorkomt, dat een door de schrijfster waarachtig doorproefde fout op een erg boekachtige
manier tot een tragies slot voert.
Met bovenstaand nog al hatelik zinnetje heb ik onderstreept wat het boek te veel
heeft aan literatuur ; als ik er de filmachtige kompositie bijnoem heb ik ongeveer
,a1 het kwaad gezegd dat ik er van weet en dat lijkt zeker heel wat. Maar
nu mag ik er nog bijvoegen, dat het verder ieder erg mee vallen zal.
Het is waar : Nora is wat te veel opgesierd : mooi, verstandig, ernstig, opgewekt,
vroom, nooit 'n kwezel, een prachtkarakter, met grote belangstelling voor de
studie, de dingen van alle dag en voor anderen, een zeldzame takt, die van vijandinnen, als Esther, vriendinnen weet te maken ; onder alle roem de eenvoud
zelf : Toch is ze geen karikatuur, ze blijft bijna het hele boek voor ons leven, alleen
in het laatste gedeelte wordt ze meer literatuur dan werkelikheid.
Maar de andere personen zijn nog meer dan Nora raak geziene, goed getekende
mensen. Bij niet alle personen is de psychologie diep, maar Suze b.v. is uitstekend.
De gesprekken zijn het beste van het boek, slechts hier en daar hindert een
klein stijvigheidje of een opzettelikheidje.
Het slot : de dissertatie van Wim, het boek van Walpole, het sterfbed in Engeland,
is nog meer literatuur dan dat Wim. en Nora weer plotseling elkaar in de
armen zouden zijn gevallen. Dat Leontientje in „De pastoor" wegkwijnt nemen we
met een goedgelovig lachje aan, haar sterfbed maakt het slot zo goed, dat we
haar ziekte zouden aanvaarden als die nog onnatuurliker was. Van Nora geloven we
die theaterdood niet. Ik had het nog eerder van Wim geloofd dan van haar. Ik
weet het wel, ze gaat niet dood van liefde, maar van berouw over onrecht tegen
de geliefde, maar dat is voor iemand als Nora al even zot, ook al is ze nog zo
moe door haar harde werken. Door treuren over Wim kon die inzinking niet komen,
want ze is hem zo totaal kwijt geweest, dat ze pas drie jaar na zijn promotie met
verwondering plotseling in de bibliotheekkatalogus het fiche van zijn dissertatie
vindt. Dat elke lustrumpraeses van de V.V.S.L. er haar hachje bij inschieten zou,
:mag ik toch ook niet gelooven, dat was een kwaje kans voor de dames. Dat een
gezond, jong meisje met een helder verstand als zij door de palaeographie zou ten
gronde gaan, wil er ook niet bij me in.
Dat zij zo'n vernielend berouw zou krijgen, zonder een hand uit te steken om
het goed te maken, of het zelfs maar in snikken aan haar moeder of een zuster
te kunnen vertellen is literatuur, geen werkelikheid.
Maar ondanks deze bezwaren dit boek is wel een belofte. Dit is nog wat erg jong
werk ; bij grootere rijpheid kan deze schrijfster een van onze beste romancieres
worden, als ze tegelijk iets van de jeugdige frischheid bewaart, die het lezen van
4it boek tot een genoegen heeft gemaakt.
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Verzameld proza door Dirk Coster. Tweede bundel. N.V. van Loghum Slaterus
Uitgevers Maatschappij, Arnhem in 't jaar MCMXXVII.
De Nederlandsche poezie in honderd verzen. Bijeengebracht en toegelicht
door Dirk Coster. N.V. van Loghum Slaterus' Uitgevers-Maatschappij, Arnhem
in 't jaar MCMXXVII.
Onze 17de eeuwers stelden Hooft bovenaan in de rij der poèten, omdat in de aristokratiese drost
de bewonderde renaissancegeest kulmineerde ; de moralistiese 18e eeuw hield vooral Cats in ere,
tot in de 19de eeuw Potgieter hem naar beneden trapte en Vondel vooraan plaatste, niet het minst
omdat hij 'n warm deel had genomen in de beweging van zijn tijd ; Dirk Coster legt een zwaar
accent op Breeroo, om zijn hevig uitgestreden tweespalt.
Er is een tijd geweest, dat men kunstwerken vergeleek naar hun inhoud en de palm gaf aan 't
werk met het meest verheven onderwerp. — Potgieter's kritiek is van deze aard, waar kunst voor
hem een deel was van de volksopvoeding ; een andere kritiek — die van de jonge 80ers — zocht
zijn principe in de vorm, in de techniese zijde van literatuur, waar hun strijd voornamelik was
tegen de rhetoriese taal van een voorgeslacht. Dirk Coster zoekt zijn maat in de ziel van de dichter
en weegt de menselikheid der schrijvers tegen elkaar af. Er is bij deze methode een gevaar, ni.
dat de kunstenaar het kunstwerk verdringt, want wel wordt de ziel van de kunstenaar uit het werk
gekonkludeerd, maar toch komt het werk op het tweede plan. Hoe duidelijker, hoe hartstochteliker
de menselikheid spreekt, hoe groter de waarde van een kunstwerk voor Dirk Coster is. Onbevangenheid, lyriese direktheid geeft een kunstenaar dus een voorsprong bij anderen, bij meer gereserveerden ligt deze kritiek haast op de loer om het moment te mogen meemaken, dat de dichter
zich even verraadt ; er is een zeker azen op de biecht.
Nu is er veel verleideliks in deze kritiek : het is geen koele abstraktie, het is het zoeken naar het
leven zelf, zooals het in zijn hevigste momenten het sterkst wordt geleefd, en zeker vinden deze
beschouwingen ook bij ons weerklank, waar het ook ons tenslotte om, de mens te doen is. Maar
toch — is de heftigste vorm nu ook altijd de hoogste vorm van leven, is het Leven in de strijd
tot bewustzijn gekomen altijd het diepste leven ? Is in een harmonies vervlietend leven, in het
stille gebaar niet evenveel schoonheid als in de kreten en krampen van de vertwijfelde ?
En nog eens — verliezen we het kunstwerk niet uit het oog, als we de levensvormen er voor in
de plants stellen ? Is er bij gelijke menselikheid niet verschillende belijdenis ?
Deze recensie is niet als polemiek bedoeld, al gaat ze er bedenkelik veel van krijgen ; het waren
gedachten die naar aanleiding van de twee bovengenoemde werken van Coster omhoog kwamen.
Coster's tweede bundel is een welkome aanvulling op de eerste en bestaat uit drie gedeelten :
toneelkritieken, waar Else Mauhs de hoofdpersoon in is, enkele uitvoerige recensies, en een paar
losse opstellen.
De Ned. poezie in honderd verzen wensen we in ieders handen. De boeiende karakteristieken
geschreven bij deze voor 't grootste deel zo overbekende poezie maken het lezen van deze verzen
weer tot een geheel nieuw genot. Wat Dirk Coster in zijn toelichting geeft, is van het meest waardevoile dat we in ons „literatuuronderwijs" bezitten.
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Want ondanks de lichte twijfel aan de waarde van zijn aestheties oordeel die ik aan het begin van
deze bespreking uitsprak, Dirk Coster is veel beter dan zijn princiep en gaat telkens door de kunstenaar heen naar zijn werk of omgekeerd, en meestal wordt zijn wijze van bespreken tot een prachtige
synthe se.
TerwijI het lezen van zijn klare, aphoristiese zinnen altijd weer een genot is, ondanks het verwijt, bier en daar geuit, van literaire mooidoenerij. Zeker, een enkele maal vergeten we wel eens
waarover hij spreekt, om Dirk Coster zelf, maar meestal hebben we daar dan slechts winst bij.
v. H.

De Wrok van Diederik Spijkerboer door H. Kuyper-v. Oordt. U.M. Holland
Amsterdam 1928.
Mevr. Kuyper-v. Oordt, onder ons bekend door „Het Stille Huis" en „Het Goed van Cronaert"
heeft ons met de uitgave van deze novelle een goeden dienst bewezen. En de uitgever zorgde
voor een heel mooie uitvoering.
Het is niet noodig voor onze lezers de geschiedenis van den koppigen boer Diederik te releveeren. Maar nog steeds schijnen sommigen niet in te zien wat toch wel het „Christelijke" in de
kunst van die schrijfster is. Welk een vreemde vraag. Stel u voor dat men u een kasteel toonde en
U tegelijkertijd de vraag voorlegde : Waarom is dit gebouw nu een kasteel en geen groentenwinkel,
Zulk een vraag is eenvoudig niet te beantwoorden.
Smit heeft dezer dagen in z'n gesprek met Pannekoek (zie Den Gulden Winckel) gezegd „Christelijke kunst is kunst van Christenen". Het is hier eigenlijk hetzelfde geval als bij het vorige boek van
deze schrijfster : het „Christelijke" in haar kunst laat zich niet grijpen en analyseeren. Gelukkig maar. Dr. Tazelaar heeft dat duidelijk omschreven in z'n recensie in De Reformatie, waar
hij zegt : .,Niet in overdadigheid van woorden of opzettelijkheid van kleur, maar met de daad
en in zijn wezen, is dit boekje christelijk. En in zijn goede styleering en voortreffelijke typeering
is het literair. Een proeve dus van christelijk literaire kunst waarvoor we de Schrijfster dankbaar
zijn."
De taal en de stijl van dit jongste werk is ontegenzeggelijk scherper en strakker dan in „Het
Goed van Cronaert". Er staan halve bladzijden in het werkje die men, louter om het aesthetisch
genot nog eens overleest en bekijkt met hetzelfde oog waarmede men b.v. een prachtig stuk smeedof drijfwerk aanziet. De typeering houdt, bij alle breedheid steeds dat schetsmatige dat de sensatie
van den luchtig neergezetten krabbel geeft, maar die zich lezende bezint bernerkt al ras dat al die
vluchtige teekeningetjes die tezamen het relaas vormen, op papier zijn gebracht door een vaste
P. H. M.
hand die vaak zelfs op meesterlijke wijze de stift bestuurde.

Schimmen uit het verleden, door Marjorie Bowen. Bij D. A. Daaments Uitg.
Maatschappij, 's Gravenhage (z. j.).
Deze „schirnmen" worden opgeroepen naar aanleiding van de tietels uit een oude katalogus
van een onbeduidend museum. Tenminste zo is de fiktie. Het zijn een aantal losse schetsen, waaruit ditmaal vooral belangstelling voor het vrouwenkarakter in buitengewone omstandigheden
spreekt.
Het is niet beter of slechter dan het andere werk van deze schrijfster. Voor wie van wat ouwerwetse romantiek houdt — en dat doen we allemaal nog wel eens even en snoepen dan van een
feuilleton of een boekje als dit — geeft dit deeltje wel wat hij verlangt. Een griezelverhaal, een
slechte vrouw, een andere vrouw nobel in 't kwadraat, hartstocht, teder verkwijnen, roerende
trouw, echtbreuk, bijna echtbreuk, het is er allemaal in te vinden, natuurlik ook nog wat historie.
Het Hollands is niet al te mooi, bovendien is het voor ontspanningslektuur wel wat omslachtig
geschreven. Maar als men eenmaal wat geboeid is — en daar is ondanks de nare kriebeldruk wel
kans voor — leest men wel door.
v. H.
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Van toen wij vrij werden, door Aug. C. J. Commissaris. Eerste deel. Van schuilkerk tot kathedraal. Bij J. B. Wolters' U.M., Groningen, Den Haag 1928.
Een geschiedenis van de emancipatie der katholieken. Na een korte inleiding over de toestanden
tijdens de republiek worden de lotgevallen van de katholieke kerk beschreven van 1795 tot 1853
(de Aprilbeweging) Het is natuurlik wat eenzijdig, maar overigens met veel kennis van taken en
goede dokumentatie geschreven. Het is geschreven ter aanvulling van het geschiedenisonderwijs
aan R.K. Seminaria, Middelbare Scholen en dergelijke. Goede illustraties staan tussen de tekst.
v. H.

O. L. Vrouw in de doornkens. Tooneelspel in 3 bedrijven door H. Gheon.
Vertaling van Felix Timmermans. Serie : Zilveren verpoozingen. Amsterdam. P.
N. van Kampen & noon (z.j.).
Prosper Thuysbaert, aan wie deze vertaling is opgedragen, is een vriend van Timmermans, die
onder de bekoring van Gh6ons stukken Timmermans aanspoorde tot het schrijven van een mirakelspel. Dat was de eerste aanleiding tot het schrijven van de Driekoningentryptiek, die vooral in
de toneelbewerking zoveel succes had. In die dagen valt Timmerman's kennismaking met Gheon.
Hij las De arme onder de trap en De heilige tegen goesting 1) en later sloten de schrijvers
persoonlike vriendschap. Vrucht van bewondering en vriendschap is deze vertaling. Gheon heeft
veel met Timmermans gemeen, vooral het zich verwant voelen aan het nalef-religieuse leven van
de Middeleeuwen. Bij Timmermans als echt volkskind, levend in een zeer eenvoudig gebleven
milieu, is het alles veel echter. Bij Gheon doet het wat gekunsteld aan : het is een Middeleeuws
mirakelspel in watten ; het levende, menselike ontbreekt er aan ; dat kan in dit spel zeffs het komies
samenspel van de zieke, de soldaat en de nachtwaker niet goed maken, het doet alles wat wassenbeeldenachtig. Toch is dat teruggrijpen naar volkse motieven, naar het meest eenvoudige gegeven,
naar argeloze vroomheid een merkwaardig teken van onze tijd, vooral ook van het Vlaamse
toneelreveil. En als zodanig neemt Gheon en deze vertaling van zijn werk zijn plaats in temidden
van deze stroming en dan moet toegegeven worden, dat tegenover de al te artificiele kinderlikheid
ook veel goeds aan toneeltechniek staat en in de vertaling van Timmermans ook vzel smakelike
uitdrukkingen.
y, H.

Annuarium 1928. Societas Studsorum Reformatorum. Delft — 1928 —
C. J. van Doorne.
Er wordt veel geklaagd, dat onze literatuur wat erg zwaar op de hand is tegenwoordig. Dat
kan van dit Annuarium niet gezegd worden. Het ding druipt van geestigheid. Het Amusante
Weekblad is er nets bij. Als ze nu zo maar niet doorgaan.
v. H.

Mystiek. Haar vormen, wezen, waarde door Dr. W. J. Aalders. Bij J. B. Wolters'
U. M. Groningen, Den Haag 1928.
Dit is een encyclopedies werk en heeft al de praktiese bruikbaarheid van de encyclopedie als
naslagwerk, maar gaat bovendien ver boven de encyclopedie uit, doordat het ook syntheties is
en de oneindige verscheidenheid van gezichtspunt en verschijningsvorm in de mystiek tot een
boeiende eenheid weet te groeperen.
In het grootste gedeelte van dit werk voel ik me in het geheel niet deskundig. Dat wat me wel
vertrouwd was, leek me meestal voortreffelik. Het hoofdstuk over de kunst is rijk, al is het wezen
der kunst niet zo duidelik en scherp onderscheiden als dat der rnystiek. Het is merkwaardig wat
een rijk onderwerp van bespreking de mystiek toch is. Als men in dit dikke boek van meer dan
500 bladzijden leest en aan een onderwerp komt, waar men zich wat tuffs voelt, dan komt dadelik
1) tie voor deze gegevens Dr. Rutten, Felix Timmermans pag. 139.
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de gedachte : wat zou bier nog veel meer over te zeggen zijn, maar — en dit is de grootste lof die men
aan boek als dit geven kan — bij herlezen komt men tot de konklusie, dat het wezenlike toch wel
is gezegd. Dit trof me vooral in het gedeelte, waar ik de lezing enige malen herhaalde, waar in een
25 bladzijden de mystiek der Middeleeuwen werd behandeld, al betreurde ik daar b.v. wel,
dat de verhouding tussen de mystiek van Meister Eckart, Ruusbroec en Tauler zich meer liet raden,
dan ze werd verduidelikt.
Er zijn zo veel onderwerpen in, die de literatuur raken, dat ook voor ons dit een allerbelangrijkst
v. H.
boek is.

Herman Robbers als romanschrijver, door Elisabeth Zernike. Gevolgd door
een volledige bibliographie door P. H. Muller. Te Amsterdam bij de Uitgeversmaatschappij „Elsevier" 1928.
Herman Robbers wordt 60 jaar, en de romancyclus Een mannenleven is voltooid. Op een andere
plaats in ons blad worden deze feiten door mijn kollega Muller besproken. 1) Er zou reden voor
geweest zijn, dat bovenstaand uitgaafje in zijn artiekel ook was aangekondigd, ten eerste omdat
het speciaal voor Robbers' jubileum is samengesteld en ten tweede, omdat bij ons de regel geldt,
dat de redakteuren eigen werk zoveel mogelik zelf aankondigen, om wederkerige verheerliking
of . . . . misverstanden te voorkomen.
Ik heb echter voor ditmaal gevraagd hem dit werkje uit handen te mogen nemen, omdat
ik meen, dat zijn werk wel eens een woordje verdient, dat hij zelf niet schrijven kan.
Ons land telt een niet onbelangrijk getal bekwame bibliografen en aan de beschrijving en
registrering van handschriften, inkunabels en andere memorabilia onder bibliotheken worth en is
met de meeste zorg gearbeid.
Onze moderne literatuur, een onafzienbaar veld, ligt wel niet onbearbeid : katalogi, Nijhoff's
Index zijn niet te miskennen hulpmiddelen, maar toch onprakties omslachtig en onvolledig als
bibliografies werkmateriaal.
De man die voor het eerst moderne bibliografieen geschreven heeft, die grote praktiese bruikbaarheid bezitten, is onze redakteur P. H. Muller.
De grote waarde van zijn werk zal ieder inzien, die wel eens voor de opgave is geplaatst over
een modern schrijver of een van zijn werken een min of meer uitvoerig essay samen te stellen, of
ieder die een schrijver of een boek met belangstelling wil volgen. De waarde van zijn bibliografieen
zit vooral in de grote volledigheid, want er is geen woord overdrijving op het tietelblad van het
geschriftje over Herman Robbers.
Met grote zorg en nauwkeurigheid verricht Muller zijn werk en hoe meer hij met zijn werk
voortgaat, hoe meer het aan degelikheid wint. Zijn bibliografieen bestaan uit 2 duidelik gescheiden gedeelten : A al wat de auteur heeft geproduceerd, B al wat over hem is verschenen.
Onder A. vallen dan : boeken, artiekelen, vertalingen van het werk van de auteur, onder B. werken
en opstellen over de auteur in het algemeen en over zijn werken, elk in het biezonder.
Zo langzamerhand is een niet onbelangrijk getal bibliografieen in Opw. Wegen verschenen en
zo begint het verlangen te Open deze arbeid bijeen te zien, om ze nog gemakkeliker te kunnen
gebruiken. Allerlei mogelikheden worden door onze bibliograaf overwogen : een uitgave in een
rij boekdelen, zich groeperend om De Nieuwe Gids, De Beweging, onze Chr. auteurs, enz. of
een uitgave in kaartsysteem, die het voordeel heeft, dat ze elk ogenblik kan worden uitgebreid
en aangevuld, maar allicht wat duurder zal worden. Ik herinner me de tijd, dat de leden van onze
letterkundige kringen vroegen om steun bij hun studie en dat enkelen van ons in Opgang een
soort studiekommissie vormden en schema's en literatuuropgaven verschaften en voor literair
informatiebureau speelden ; op grandiose wijze is dit werk in Opw. Wegen door de bibliografieen
voortgezet en niet alleen voor de kringleden, maar ver buiten de kring van ons tijdschrift trekt dit
v. H.
werk belangstelling en heeft het zijn betekenis.
1) Daar bespreekt hij ook het art. van Mej. Zernike, waarom ik me tot zijn werk bepaal. v. H..
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Lyceum Herdrukken II. Vondel's Gysbrecht van Aemstel en Leeuwendalers
in verkorten vorm uitgegegven door Dr. Ph. A. Lansberg. Tweede uitgave.
Bij J. B. Wolters, Groningen, Den Haag 1928.
Deze herdruk verschilt slechts in kleinigheden van de vorige.

v. H.

De geschiedenis der Middelnederlandsche letterkunde in het licht der
ethnologische literatuurwetenschap, door Dr. Jac. van Ginneken S. J.
N.V. Dekker & van de Vegt en J. W. van Leeuwen. Nijmegen—Utrecht 1928.
Dr. van Ginneken is een van onze bekendste taalgeleerden, die op allerlei taalgebied als hervormer is opgetreden, in felle aanval op wat z.i. verouderd is en in het opbouwen van
nieuwe systemen. Mee door zijn werken — en zeker niet in de laatste plaats — is de Nederlandse
taalkunde van het juk ener schoolse grammatika verlost en zijn de resultaten die de algemene taalkunde wist te bereiken aan de studie van het Nederlands gedemonstreerd. In veel opzichten
wees hij de weg, hij trok de grote lijnen, al is het waar, dat in menig detail er op zijn
werk kritiek moest worden uitgebracht.
In zijn rektorale rede, gehouden op de vierde geboortedag der Keizer Karel Universiteit te
Nijmegen heeft hij getracht een moderne taalbeschouwing ook in de literatuurwetenschap toe te
passen. In de taalkunde narnelik, vooral bij de studie der talen van volken met primitieve
of archaistiese beschaving, heeft men het van de grootste betekenis bevonden de studie van
de taal hand aan hand te laten gaan met die van de ethnologie, terwijl in moderne talen dikwijls
nog tal van survivals van oudere kultuurtoestanden zijn aan te wijzen.
zijn ethnologiese kennis wil Prof. van Ginneken nu gebruiken om enkele verschijnselen uit
onze Middeleeuwse letterkunde te verklaren. Er is maar een ding spijtig in deze overigens
prijzenswaardige poging : Prof. van Ginneken staat op een sterk evolutionisties standpunt.
Dit bezwaar bleek al bij een enkele taalkundige verhandeling en blijkt ook nu weer, waar een prachtig
inelkaar gezet systeem a la Westermarck toegepast wordt op onze Middeleeuwse literatuur. De
praehistorie, waarover we betrekkelik weinig gegevens hebben die chronologiese bewijskracht
bezitten, verlokt degenen die zich er mee bezighouden telkens weer tot het opstellen van chronologieen. Soortgelijke dingen die op verschillende plaatsen in verschillende tijden warden opgemerkt, worden op dezelfde wijze verklaard. Er wordt te veel gegeneraliseerd en gesystematiseerd.
Zo staat voor v. Ginneken onomstotelik vast, dat tijdens het jong-palaeolithicum, of de rendiertijd,
meer speciaal het Aurignacien, het Salutreen en het Magdalenien in West-Europa eerst
een patriarchaal totemisties jagertijdperk heeft geheerst, in de Azilien- en Campignienperiode
gevolgd door een matriarchaal dualisties landbouwtijdperk, later weer langzamerhand verdrongen
door veetelende nomaden tijdens het jongere steentijdperk.
Verschillende belangrijke karaktertrekken van onze Middeleeuwse romanliteratuur worden
nu door van Ginneken verklaard als survivals van deze praehistoriese tijdperken.
Inderdaad heeft van Ginneken tal van primitieve karaktereigenschappen in onze romanliteratuur
aangewezen en het is zijn verdienste met nadruk op het belang van de studie der ethnologie te hebben
gewezen voor het verstaan van onze oudste letterkundige voortbrengselen. Jammer is het,
dat de waarde van zijn betoog belangrijk wordt verstoord door een lichtvaardig geloof in de homogeniteit der vroeg-Europese bevolking en in een regelmatige evolutie in de geschiedenis dier bevolking. Dat neemt niet weg, dat het voor ieder die belang stelt in kwesties als deze, of in onze
Middeleeuwse literatuur, het van betekenis is om van deze rektorale rede kennis te nemen.
v. H.

VIA DOLOROSA
DOOR

A. J. D. VAN OOSTEN.

I.
KAJAFAS.
Wat dunkt ulieden ? hoonde 't stroef bevel
den Hoogen Raad, toen Christus had beleden
Zichzelf to zijn. Gedwee hun hoofden deden
„doodsschuldig" knikken ze, en dat was hem wél.
Heel 't saamgespannen Sanhedrin der hel
aanzag den Hoogepriester. Bleek getreden
van strengen zetel. Maandenlang gestreden.
In eenen nacht gewonnen. Hij hield spel.
Christus kon gaan. De Hooge Raad kon gaan.
En, na 't betalen, de getuigen gaan.
Priester Kajafas bleef. En staarde, staarde.
Voor de veranda kromp de donkere aarde.
Er blonken zwaarden in den stalen nacht.
Hij lachte kalm. Hij : Caesar Gods. Met macht.

II.
PILATUS.
Hij ducht : de teugels van 't gehaat bewind
dit brieschend Paaschvolk toomloos uitgebroken.
En tint op list die, koel beleid, 't nijd-blind
wild straattumult tot orde en rust doet strooken.
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En speurt verbolgen hoe de Priesters stoken
't verbeten grauw met guile munt, die 't mint.
Tot schel gekrijsch al 't wijslijk toegesproken
kalmeeringswoord in 't tegendeel ontbindt.
En sterkt zijn onmacht aan de felle speren,
die haag aan haag ten burchtwal staan bemand,
en peinst : met spoed al woede in bloed te keeren.
Doch redt zich snel, zonder 't dol yolk te deren,
en bant stads driften uit in 't heuvelland,
en spaart zijn bende. En gaart zich Caesars eere.

III
HERODES.
Hij, vorst der weelde, voor den Wereldvorst
ten gulden troon geklommen als beklaagde,
ontschuldigde zich bang Dien, die niets vraagde.
Slechts met dien blik stond, die de ziel doorvorscht.
En krimpend grimden de angsten in zijn borst.
Al 't eeuwig wroegen van de hel beknaagde
dit uur den snoode, wien de Heilge daagde,
ten stom gericht, door schreeuw noch spot geschorst.
Dood voorgeslacht trok somber op hem aan.
Begane moorden. Dronken wellustdaa'n.
Jaren vol jeugd en bloed, door hem vertreden ... .
En toen 't geding ten einde was doorleden
zag hij den . Rechter, streng en blinkend groot
ten oordeel staan. En zich gedoemd. En vlood.

IV.
JUDAS.
Geen zilvren leugen kon den grief verbergen
die driest aan t' kruis den Heilgen Meester hief.
Slechts ziels ellende en donker ongerief,
dreef tot hels wanhoop hem : 't zich Christus ergren.

VIA DOLOROSA
Hij willigde Mies wat Hij hem kwam vergen :
omzwerving, armoede, heeten zelfs een dief ..... .
Had Rabbi Jezus 't kwaad hart to zeer lief ?
Onduldbaar deed hem zich Diens Goedheid tergen.
Hij m Oest den brandpriem van zijn smaadbre Nood
opdat Ze hem einmaal eens haar wraak uitgoot
Gods Liefde moordend 't milde hart inboren.
Maar toen den doemkus hij den Reine bood,
ontzinde hem Diens zachte smart ter dood.
En schrikkelijk ging hij door Gods vree verloren.

V.
PETRUS.
zijn guile wezen had eerbiedig levens lof
den Goddelijken Heer als stralenkrans omgeven.
Doch toen hels donderwolken hemels glans verdreven
stierf ook zijn luister uit in dwarreling van stof.
Zoo schielijk 't boos geweld den Zon der Zonnen trof
verdonkerde 't licht richtpunt van zijn Leven.
En zag zich 't flakkrend hart in nachtlijk net omweven
en doolde', Hem loochnend, weg, in Logens zwarten hof.
Toen blonk Gods Heerlijkheid op donkre boetetranen
een regen van berouw, die suizelend nederviel,
tot diamanten oogst, aan 't loover van zijn ziel.
En spande nieuwe Zon ter duistre lucht haar banen
met duizendvlammig vuur in hellen hemelboog
bij 't klare her-verbond der liefde, die hij loog.

VI.
JOHANNES.
Hij had de ziedingen van 't wervelend gebeuren
vermetel bij gestaan, en zieledroef geschreid
om Judas' val, en Petrus' vlucht, en Vijands nijd.
Maar meest had Meesters smart zijn jonge hart doen scheuren.
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Hij sloop, een slanke schim, der toortsen koortsekleuren
den hof door na, Hem tot lijfs offergaaf bereid.
En dacht om — wildste kracht in diepste machtloosheid —
Gods bliksemingen uit de ontstelde lucht to sleuren.
Werden ze niet zijn trieste nietigheid gewaar ?
Of duchtten ze den veegen jongling geen gevaar ?
Tot onder 't kruis kon hem geen derend wapen weren.
Getrouw zwierf hij dien nachtwake en dien morgenklaar
met Meesters lijden mee, en torste 't even zwaar.
Johannes ! zoetste troost in droefste nood zijns Heeren.

VII.
PAD VAN SMARTEN.
Een bonte straat, gedruisch van handlaars. In een huffs
een rinkelende bel. Een kreet, een schaterlach.
Een zon vol glorie rond een wolkenloozen dag.
En in een schorre stoet : God met het houten kruis.
Een zwoele weg, een stadspoort. Smal : een pad vol. gruis.
Een torenwal, een schuur. Een wapperende vlag.
Verstomde landlién, heimlijk vragen, schuw ontzag.
Romeinsche helmen rond : God met het houten kruis.
Een heuvel af, een heuvel op. Luid vrouwgeklag.
Een knaap juicht de soldaten toe. Een knaap roept : Ach !
En wanklend tobt in 't dal : God met het houten kruis.
Gieren rond gele top, besponnen met doods rag.
Een plompe beul, gevloek. Ver-snerpend : nagelslag
en tierend hoongeschrei. God : aan het houten kruis.

SAUL EN DAVID.
TREURSPEL IN VIJF BEDRIJVEN
DOOR

REND DE CLERCQ.

VOORGESCHIEDENIS.
Toen Samuel, priester-prcfeet en Israels laatste en hoogstverdienstelijke richter,
oud was geworden, vroeg het yolk hem om een koning. Noode volbracht hij dien
vaak herhaalden wensch, daar hij van het koningdom voor Israel niets goeds verwachtte. Heimelijk dan zalfde hij Saul, den zoon van Kis, den Benjamiet, dien
zijn vader in het land had gezonden op zoek naar verloren ezelinnen. Later te
Mizpa werd Saul door een teeken Gods tot koning aangewezen en als dusdanig
door Samuel en het yolk herkend. Saul nu was een buitengewoon hoogstaltig en
schoon man. Te Gibea hield hij zijn koninklijk hof. Samuel verbleef te Rama.
Een der eerste daden van koning Saul was de bevrijding der stad Jabes, door
de Ammonieten belegerd. Na deze overwinning werd, mede door toedoen van
Samuel, het koninkrijk te Gilgal vernieuwd.
Aldus bevestigd in zijn troon, versloeg Saul alle vijanden van Israel, onder meer
verscheiden malen den fellen Filistijn. In deze oorlogen onderscheidden zich
naast Saul, zijn zoon Jonathan en zijn krijgsoverste Abner.
Reeds in het tweede jaar van zijn regeering laadde Saul den wrok van Samuel
op zich. De Filistijnen waren met een sterk leger tegen Israel opgerukt en de profeet
van Rama had Saul opgelegd zeven dagen te wachten, totdat hij, Samuel, komen
zou om den Heer een brandoffer op te dragen. Den zevenden dag, toen Saul
bemerkte, dat de ziener niet opkwam en dat het krijgsvolk begon uiteen te gaan,
werd hij ongeduldig en droeg zelf — wat niet geoorloofd was — het brandoffer
op. Onmiddellijk daarna kwam Samuel, die Saul om zijn daad vloekte en bedreigde
met zware straf.
Later viel Saul nog meer in ongenade bij God en zijn profeet. In 's Heeren naam
had Samuel den koning gelast de Amalekieten uit te roeien. Noch mensch noch
dier mocht hij sparen. Saul verwon de Amalekieten ; doch spaarde hun koning
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Agag en een deel van het vee. Hierop ontstak Samuel in toorn, hieuw eigenhandig Agag in stukken en voorspelde Saul dat, wegens die ongehoorzaamheid,
het koninkrijk van Israel van hem zou worden afgescheurd.
Het berouwde den Heer, dat hij Saul tot koning had verkozen en heimelijk trok
Samuel naar Betlehem in Juda, om aldaar David, den jongsten zoon van Lai, te
zalven. David was toen een knaap nog en herder in het huis zijns vaders.
Inttrschen was Saul geslagen met een boozen geest van God. Vlagen van zwaarmoedigheid en krankzinnigheid overvielen hem, zoodat hij sorawijlen razend werd.
Aileen muziek vermocht hem te bedaren. De jonge David, een uitstekend zanger
en snarenspeler, werd aan het hof geroepen en speelde een tijd lang de harp voor
Saul, die niet wist dat deze knaap door Samuel in het huis zijns vaders tot toekomstig
koning was gezalfd.
David keerde na dien tijd naar Betlehem terug en was sinds lang uit het geheugen
van den koning verdwenen, toen deze, in het eikendal, slag moest leveren tegen
de Filistijnen.
In dien strijd versloeg David den reus Goliath en kwam aldus in het huis van
Saul, die hem, volgens belofte en eed, met de hand zijner dochter beloonen moest,
doch van stonden aan hem benijdde en weldra beschouwde als een belager van zijn
kroon. Voor zijn argwanenden geest zag de koning steeds twee vijanden : den ouden
Samuel en den jongen David.
Sauls jammervolle ondergang, leidend tot de verheffing van Davids huis, is het
onderwerp van dit treurspel.
Personen.

Saul, koning van Israel.
Jonathan, zijn zoon.
Abner, Sauls krijgsoverste.
David, zoon van Isal en Sauls schoonzoon.
Isai, Davids vader.
Eliab, Davids broeder.
Abisai, Davids krijgsoverste.
Achimelech, priester.
Abjathar, zijn zoon, ook priester.
Doeg, een man van Saul.
Palti, een man van Saul.
Een arts.
Ben heraut.
Sauls wapendrager.
Samuels geest.
Michal, Sauls dochter en Davids vrouw.
IVIerab, oudste dochter van Saul.
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Abigail.
De waarzegster van Endor.
Verder hovelingen, stadsgezanten, priesters, wapenknechten, landlieden.
EERSTE BEDRIJF — EERSTE TAFEREEL.
Een weg in het gebergte ten oosten van het eikendal. Hutten. Landlieden, grijsaards,
vrouwen en kinderen, drommen angstig bij elkander en staren het Westen in.

Ie TOONEEL.
Eerste grijsaard

De strijd heeft uitgewoed in 't eikendal.
Na dagen wachtens, dagen duchtens, zijn
ze van de bergen man tot man gedaald.
Bij 't schallen der bazuinen heeft het zwaard
gesproken en de spies een weg gebaand.
Zijn wij verwinnaars, Heer, zijn wij verwonnen ?
Tweede grijsaard

't Verward gedruis, dat gister gruwzaam groeide,
is met den nacht naar 't Westen heengeweken.
Eerste grijsaard

Hoog boven Socho breken branden uit.
Ijlt ginds het vuur een vlienden vijand voor ?
Tweede grijsaard

Hier, in den gang, die voert naar Betlehem,
kwam geen der onzen vluchtende voorbij.
Gewis heeft Saul den Filistijn verslagen.
Derde grijsaard

Juich niet te vroeg : de vijand is geducht.
Tweede grijsaard

1k zeg : Saul heeft den Filistijn verslagen.
Eerste grijsaard

Naar is de tijd dat wij tot koning kroonden,
hem, Saul, een noon van Kis, den Benjamiet,
te Mizpa eerst, te Gilgal op een nieuw,
toen Jabes hij verlost had uit de hand
des Ammoniets, en de oude Samuel,
met zichtbre beving in zijn arm en stem,
dengene dien hij oliede met die,
den grootsten man in Israel en ook
den schoonsten ons tot heer en heerscher stelde ?
Hoe juichte toen al 't yolk voor zijnen koning !
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Tweede grijsaard

Sinds volgden wij getrouw, met spies en zwaard,
met slinger, boog en schild, den sterken held,
bestrijdend alle vijanden rondom,
den Moabiet, de kindren Ammons, die
van Edom, voorts de koningen van Zoba
en steeds, steeds weer den fellen Filistijn.
Eerste grijsaard

Waar Saul zich wendde oefende hij straf.
Want sterk is Saul en sterk is Jonathan.
Tweede grijsaard

Zij sloegen Amalek van Havila
tot Sur, dat voor Egypte ligt. Ilt was er !
Eerste grijsaard

De Filistijn vlood voor hun aangezicht
van Michmas tot Ajjalon toe. 1k was er !
Tweede grijsaard

0 kon ik nog het harde harnas dragen !
Eerste grijsaard

Co wogen schild en helm mij niet zoo zwaar !
Tweede grijsaard

Wij raasden toen wij Sauls bazuinen hoorden
dat wij niet medekonden in den strijd.
Want strijd in Sauls slagorde is zegepraal.
Derde grijsaard

Juich niet to vroeg : de Filistijn is machtig ;
een stout, snel yolk, dat aanwast, zwerm bij zwerm.
Hun voetvolk wemelt als een voorjaarskoorn.
De helmen blinken en de veedren waaien.
Hun paarden zijn gezwinder dan de luipaards
en vuriger dan de avondwolven. Vlug
zijn hunne ruiters en in groote menigt.
Wild vliegen zij als arenden naar 't aas.
Hun aanval lijkt de zee in vloed. Tot spot
wordt elke vesting. Heden zijn ze er voor
en morgen reeds er over. Tusschen Azeka
en Socho staan zij tot aan 't eind van DamnAin.
Vreest, vreest met mij : de Filistijn is machtig.
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Tweede grijsaard

De Heer is m.achtig en met hem de koning.
Gewis heeft Saul den Filistijn verslagen.
Derde grijsaard

Onzeker is de strijd en hard de neerlaag.
Tweede grijsaard

God is met ons en heerlijk is de zege.
Eerste grijsaard

zijn wij niet Jahwe's yolk, het uitverkoorne ?
Is Saul, de koning, niet zijn vrome knecht ?
Derde grijsaard

Wij hebben vaak en Saul heeft vaak gezondigd.
Eerste grijsaard

Gij, die ook oud zijt, zeg : wie zondigt nooit ?
Derde grijsaard

Eens konings schuld wordt zwaarder aangerekend.
Dat heeft ons Samuel zoo waar gezegd.
Dies week van Saul de geest des Heeren en
een booze geest van God sloeg hem met schrik.
Een knaap, met harpespelen, weet gij wel —
een herdersknaap, uit Betlehem is hij —
rnoest zijn ontruste ziel tot kalmte brengen.
Tweede grijsaard

Saul heeft geboet. Weer is de Heer met hem.
Derde grijsaard

Ilc wil het hopen, doch ik vrees terecht.
Eerste vrouw

Zwijg, grijsaard, toch. Verwek geen angst in ons,
die liever luistren naar bemoedigend woord.
Tweede vrouw

Niets past ons, vrouwen, beter dan gebed.
Bidt, zustren, met mij mee ; gij, kindren, ook.
Vrouwen en kindren, geknield

0 Heere God, die zijt en blijft in eeuwigheid,
die sloot met Israel een vast en trouw verbond,
dat Gij nooit schondt,
al schonden wij het menigwerven,
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die door de Schelfzee en woestijn ons hebt geleid,
in hoogsten nood uw yolk de hoogste redders zondt,
ook deze stond
sta bij : laat ons niet sterven.
De erfvijand is met kracht gevallen in het land,
neemt woning in en stad, rooft have weg en vee.
Op ons weegt zijn geweld.
Helpt Gij niet Saul, der helden held,
0 God, wie houdt er stand ?
Mannen

Toen wij U om een koning vroegen
gaaft Gij dien koning noode.
Toen zalfde uw ziener Saul, den beste, op uw bevel.
Toen voor ons aangezicht wij Amalek versloegen,
riep uwe wraak den held dat hij hen alien doodde.
Saul spaarde Agag. Dien sloeg Samuel.
Kan U, om dit vergrijp, de koningskeus berouwen,
o God ?
Verlaat Gij ons in Saul, wien zullen wij vertrouwen ?
Mannen en vrouwen

Gelijk Gij Jonathan bewaard hebt van de straf,
daar hij moest sterven om het proeven van wat honing,
neem thans uw hand van Saul niet af.
In Saul is Israel.
Maak hem den vijand niet tot spot,
maar schenk hem zege en heil : hij is onze eerste koning.
Kreten in de verse

Heil Saul ! Zege ! Zege !
Een vrouw

Hoort gij dat ?
Tweede grijsaard

't Zijn de onzen, zegepralend.
Kreten

zege, zege !
Een vrouw
g ij naadren snel. Ze zwaaien met hun spies en schild.
Andere vrouwen

Hierheen, hierheen !
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Krijgers, nog achter het tooneel

Heil Saul !
de Landlieden

Heil Saul !
Ile TOONEEL
Zeruja, Eliab en andere krijgslieden op
Zeruja

Juicht, broeders, zusters, kindren Israels.
Ons bleef de slag en 't veld. De vijand vliedt.
Landlieden

De Heere zij geloofd in koning Saul.
Zeruja

Ziet, hier is buit en daar is buit. Geeft brood
daarvoor.
Eerste grijsaard

Behoudt uw buit en deelt ons brood
als broeders. Have en leven hebt gij ons
gered.
Tweede grijsaard

Hoe is dit al geschied ? Verhaal,
dat wij met u beleven uwen strijd.
Zeruja

Gij weer hoe Saul zijn heir vergaderde in
het dal, slagorde stellend tegen 't heir
des vijands. Die stond op een berg aan gene,
wij op een andren berg aan deze zij de.
En tusschen ons was de vallei. Daar trad
uit 's vijands benden een kampvechter uit,
een woeste reus, met name Goliath.
zijn hoogte was zes ellen en een span.
Derde grijsaard

zes ellen, ach.. ..
Zeruja

Hij had een koopren helm
op 't hoofd, en zwaar was zijn geschubd pantsier :
vijf duizend sikkels koper. En de schacht
van zijne spies was als een weversboom ;
het lemmer van zijn spies een ijzren vuur ;
en voor zijn aanzicht droeg er een zijn schild.
Die kwam en stond en riep tot Israel :
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„Waarom zou leger vechten tegen leger ?
Kiest van de helden Sauls een held, die met
mij kampe een kamp, beslissend heel den krijg.
Indien hij mij verslaat zijn wij uw knechten ;
indien ik hem verwin zult gij ons dienen."
Eerste grijsaard
En wie weerstond dien reus ?
Zeruja.
Geen die het waagde.
Wel veertig dagen lang, o schaamt ! heeft die
de slagorde van Israel gehoond,
zijn overmoed ons slaande in 't aangezicht.
Saul nu beloofde rijkdom, ja, zijn dochter,
dengene die den reus zou wederstaan
en vellen voor zijn voet. Het baatte niet.
Want ieder zat vol schrik. Toen kwam tot ons
in 't leger David, noon van Isai
en broeder van Eliab, die hier staat.
Eliab
Een dubb'le knaap en hoeder onzer kudden.
Hij kwam van vaderswege tot zijn broeders,
die dienen in het leger, met een efa
gerooste koorn, tien kazen en tien brooden.
Zeruja
Die David, hoorend hoe het stond met Israel
en hoe die reus ons hoonde, sprak :
„Wie is deze onbesneden Filistijn,
dat hij de slagorde zou hoonen van
den eenigen God die leeft ?" en vroeg aan 't yolk
naar Sauls belofte en koninklijke woord.
Eliab
De roodkop, vurig, ging zijn stouten gang.
Ik zei : „Wat doer gij hier, nieuwsgierigaard ?
Keer weder tot uw schapen ?" Maar hij sprak :
„Heb ik alweer misdaan ? Mijn vader zond mij."
Zeruja
ja, ja, uw broeder bleek al mansch genoeg,
een schoone jongling met twee brandende oogen.
Al rechtevoorts trad hij voor koning Saul.
en zeide : „Aan geen mensch ontvalle 't hart
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om Goliaths wil. Zoo gij het hem vergunt
uw knecht zal heengaan en den reus bestrijden."
Saul wou het niet. „Gii zijt te Jong, te zwak."
Doch David liet niet af. „Ik heb een beer
verslagen voor mijn kudde en ook een leeuw.
De Heere, die mij redde uit hunne klauwen,
redt mij ook uit de hand des Filistijns."
Eerste grijsaard
dappre jongling Onvervalscht geloof !
Zeruja
Toen zeide Saul tot David : „Ga, en zij
de Heer met u." Hij kleedde hem daarop
met koopren kleedren, zette hem een helm op.
En David gordde 't zwaard aan. Doch hij kon
niet stappen met dien ongewonen last.
„Ik kan daarin niet gaan", sprak hij, „ik heb
het nooit verzocht." En 't pantser wierp hij af.
Meteen nam hij zijn staf in zijne hand,
koos uit de beek vijf gladde steenen, lei
die in zijn herderstasch en hield zijn slinger
ter vuist. Zoo nadert hij den Filistijn.
Toen die den herder zag, riep hij verachtend :
„Ben ik een hond dat gij tot mij komt met
een stok ?" En bij zijn goden vloekte hij :
„Ik zal uw vleesch den vogelen geven." — „Gij
komt met een zwaard, riep David, met een spies
en met een schild. Maar ik kom in den naam
des Heeren, onzen God, dien gij gehoond hebt.
Te dezen dage geeft de Heer u in
mijn hand. Ik zal u slaan het trotsche hoofd
van uwen romp ; en weten zal heel de aard
dat Israel een God heeft."
Tweede grijsaard
Wakkre borst !
Eerste vrouw
1VIoed, David !
Zeruja

0 hoe sidderde al het yolk
en volgde met het hart den jongen held,
die onversaagd den reus trok tegemoet !
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En ziet, eer Goliath een slag kon slaan,
stak David zijne hand in zijne tasch,
nam eenen steen daaruit en slingerde !
De Steen vloog uit en trof den Filistijn
in 't voorhoofd dat hij viel op 't aangezicht
ter aard.
Derde grijsaard
Vie! Goliath ?
Zeruja
Hij viel ineens,
met zwaren val. Toen liep de jongling, stond
op 't plompe lichaam van den Filistijn,
trok uit diens scheede 't groote zwaard en hieuw
met forschen houw het hoofd hem af.
Tweede grijsaard
1k zie 't
Zeruja
Wij zagen 't werklijk en wij schreeuwden 't uit.
De Filistijnen zagen 't, en ontzet,
daar hun geweldigste gesneuveld lag,
ontruimden zij het veld. Toen maakten zich
de mannen op van Israel en Juda
met Jonathan en Saul vooraan, en juichend
vervolgden wij de Filistijnen, slaand
hen zoo dat er geen twee to zamen bleven.
Saaraim daarginds ligt vol gewonden ;
tot voor de poort van Ekron ijlt hun vlucht.
Nooit zag men zulken schrik, noch zulke zege.
Eerste grijsaard
Geloofd zij God de Heer, die David zond.
De slingraar overtrof wat Jael deed,
toen Sisera zij joeg den spijker door
den slaap. Hij overtrof wat Simson deed ;
want Simson was een Narizeeer en
een richter ons, en David zelfs geen krijgsman.
Eliab
Een herder zeg ik en een harpenaar.
Dezelfde die voor Saul al zingend speelde.
De koning heeft hem niet herkend. Doch let
er op, hij wordt wel meer, die knaap van ons.
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Tweede grijsaard
Een knaap ? Een held is hij !
Eliab
Hij wordt wel weer.
Zeruja
Een overste gewis. Het komt hem toe.
Eliab
Meer, meer.
Zeruja
Des konings gunsteling ?
Eliab
Wellicht.
Zeruja

Naar Sauls belofte wordt hij 's konings schoonzoon.
Eliab
Zeer hoog is dat ; doch David stijgt nog hooger.
Zeruja
Dat kan niet.
Eliab
Alles kan wat Jahwe wil,
en zijn profeet. 1k zeg u : David heeft
aan 's konings hof de harp gespeeld ; eens speelt
men daar de harp te zijner eer.
Zeruja
Eliab....
Eliab
Vraag mii nets meer, ik sprak alreeds te veel.
Zeruja
Ik ook kan zwijgen.
Eliab
Gij vertelt te goed.
Zeruja
Nog beter raad ik. Bondt gij ook een slot
u voor den mond, eer wij Gibea zien
en 't yolk in feest, ken ik uw huisgeheim.
Eliab
Ons huisgeheim ? Miin vriend, dat raadt gij nooit.
Eerste grijsaard
Gij, krijgslui, laat de toekomst toekomst zijn.
De Heer heeft alle dagen in zijn hand,
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ook alle menschen. Heden was hij mild
voor ons. Hij gaf de zege en eenen held.
Indien onze oude beenen gaan zoover
als 't oude hart, dat opspringt in zijn vreugd,
wij zullen to Gibea zijn en zien
hoe 't yolk in Une hulde David viert
en Saul. Nu komt met ons om kruimig brood
en drinkt een wijn op Israels bevrijding.
(Wordt vervolgd).

ADRIAEN BROUWER
DOOR

G. KAMPHUIS.

Hij brak het brood met dronkaard en rabauw
In 't vuil en donker kot van een taveerne.
De iiacht was triest, maar 'n mooie deerne
En een pint wijn verdreven 's levens rouw.
Maar toen de middag aan het venter brandde
Weende het barre hart. En droeve kleur
En somber licht beleden zondesleur
Op 't grauw paneel door maagre beedlaarshanden.
0, 't zwerven door de nachten van dit leven
Wie vindt in dit ontluisterd oord een pad ?
Hij ging vermoeid, toen hij Been vuur meer had
Ter poorte uit. Ons heeft hij slechts gegeven
De aalxnoes van een moeilijk, dolend hart
De sombre grootheid van een zondig leven.

NACHTDIENST
(Rijkstelegraafkantoor Amsterdam).
DOOR

JAN H. DE GROOT.

Diep in de nacht. Onder het felle licht
der vele lampen, draait de laatste kast dicht.
Een slot accoord van staag geraas.
Vol zijn wij van het monotoon geluid,
dat wren over alien heerschte. Dwaas
valt de stilte loodzwaar op ons hart.
Een enkle stem klinkt laag en zwart.
De chef schilt zorgvuldig een appel.
Een leest een boek, een ander gaapt.
Een derde legt z'n moede hoofd op de armen, slaapt.
Terwiji een viertal zwikken.
Een korte klik, een lampje brandt.
Een kaarter staat en rekt zich, komt geloopen
traag en met een vloek. Hij draait z'n toestel open.
De wereld is weer vol geluid.
Dan is het nogmaals stil, wat stemmen gonzen.
Het slapers hoof d is nu op zij gevallen, en om
z'n open mond hangt kwijl. Store
ziet de kop er uit, die snorkt en langzaam gaapt.
Een prop vliegt op z'n neus. Hij schrikt, men lacht,
Hij scheldt en draait zich om en slaapt.
De dag klimt met de zon,
boven het station.
Hij vindt ons geel van slaap
en onbehaaglijkheid.
Dan nog een poos van ijvrig zorgen.
't Is bijna tijd.
We gaan, en wenschen luid
den chef een „goeden morgen".

DOOR DE KERKHOFSPOORT
DOOR

J. H. DE GROOT.

Stil lag de wind rondom de hof waarin een vogel floot
hoog, heftig jubelend met kloppend keeltje, of
hij niet bergen kon het groat geluk van zomer. Hij overgoot
met parelende trillers de rust van heel de doodenhof.
De roode beuk, gebronsd in zon, Tilde in z'n blaren van genot.
De treurwilg, diep gebogen weend' over een graf.
Er was een hek van zwarte Jansen voor de weg, tot
waar een sloot en 't land de doodenhof omgaf.
In 't midden van het hek hing zwaar de poort,
Tusschen de grauwe pijlers van ruw verweerde steen
De deuren bogen open, een rouwstoet stapte voort.
Een zwarte doek met zilver kruis lag om het kistje heen.
En op de linker pijler stond de dood en staarde naar
de stoet, die langzaam kwam. Hij streelde zacht z'n zeis.
En Satan, op de rechter, floot een doodsbeen. Luid en klaar
klonk door de zomer heen z'n wilde zoete wijs.
Stil stond de kleine stoet, men tilde 't kistje van de baar
En droeg het langzaam door de poort, bij schuiflend voetgedruisch.
Stil boog de dood het hoof d, verslagen stond hij daar.
En Satan vluchtte heen. Wit glansde 't zilver kruis.

OVER HET WERK VAN Ds. H. J. HEYNES
DOOR

P. H. MULLER.
Voor Marie.

I.
De predikant H. J. Heynes van Landsmeer is in de Christelijke letterkunde onzer
dagen een aparte figuur.
Sedert de domine-dichters door de Tachtigers uit den tuin der letteren werden
verjaagd en hun plaatsen ingenomen door mannen, die een ander praedicaat,
het ,,Mr", bij voorkeur aan hun naam zagen voorafgaan, is er toch wel wat veranderd.
Gerard Brom schreef de geschiedenis van den domine in de literatuur en wees de
oorzaken aan van het discrediet waarin de predikant-schrijvers geraakt waren.
Intusschen kent de Protestantsch-Christelijke literatuur nog steeds het dominetype in haar schrijvers-gelederen. Maar nu zijn het niet meer de novellist en de
moralist, die zich in den predikant naar voren dringen, doch veel meer is in den
man van den kansel de litteraire criticus ontwaakt.
Het is nog steeds geen bizonder geliefd type, die predikant in de letterkunde.
En dat de vertegenwoordigers ervan zich dat bewust zijn, blijkt wel hieruit, dat
ze hun artikelen schier niet anders teekenen, dan met weglating van het irriteerende „Ds."
Ongetwijfeld is de domine, die in onzen tijd buiten zijn ambtsbezigheden meer
of min serieus aan litteratuur „doet", een man van geheel andere geestelijke constructie dan zijn (nog te veel) geminachte collega van de vorige eeuw. Het moderne
leven heeft zich aan hem niet onbetuigd gelaten en niets vooral is hem meer vreemd
doorgaans, dan de prediking van een Christendom met uitsluitend jenseitige orienteering. De domine en in de eerste plaats de domine-literator van heden is een man
die in het leven staat.
In den persoon van Ds. Heynes echter ontmoeten we opnieuw den novellist.
En nu is het merkwaardig, te zien hoe zijn werk punten van overeenkomst en
van verschil heeft met de beste gelijksoortige arbeid ziiner ambtsbroeders van bij na
honderd jaar terug : de „Camera Obscura" van Hildebrand, „De Pastorie van Mastland" van v. Koetsveld en „Waarheid en Droomen" van Jonathan.
De conclusie, waartoe men zelfs na oppervlakkig leven komt is, dat Heynes van
de eigenschappen van alle drie jets heeft teruggevonden. Van Beets de humor uit
„Hoe warm het was, en hoe ver", van v. Koetsveld het medeleven met zijn dorpsche
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gemeenteleden en van Jonathan het bij dien al te zeldzaam voorkomende, met neergetrokken mondhoeken voorbijgaan van het dagelijksche en alledaagsche. Jonathan
heeft iets licht knetterends in zijn even fijn-vinnig verlichten van de dingen : een
zoo droge en scherpe humor, dat zij speels aan zichzelven is ontbrand. Dat heeft
ook Heynes. Bij van Koetsveld dringt door de dikke gelei-laag zijner zelfgenoegzame
moraliseering toch nog door de oprechte hartelijke liefde waarmede deze herder zijn
kudde lief had, en het wordt aan den meest afkeerige van zijn boek duidelijk, dat
het leven van den pastor met een hechten band is verbonden aan dat van zijn gemeenteleden, al acht hij zich ook z6er ver te staan boven hun klein gedoe.
Heynes draagt eenzelfde genegenheid in het hart voor zijn sujetten, al uit die
zich bij hem op precies tegenovergestelde wijze. En als van Koetsveld ziet ook hij
neer op de bedoening zijner dorpelingen en wijst ze hun plaats in zijn novellen met
hetzelfde hautaine gebaar dat dien Mastlandschen aristocraat kenmerkt.
De fijne opmerkingsgave van Beets is aan Heynes eigen. Ook Hildebrands tusschen
de regels door zeggen van wat eigelijk de hoofdzaak is. Beets kan vlijmscherp zijn
In de typeering en teekening zijner personen (Henriette, v. d. Hoogen, Kegge etc.).
Op dezelfde wijze is Heynes het met Groon, Aldert, de getrouwe Ouderling.
Maar de afstand welke den modernen, nuchteren Noord-Hollander scheidt van de
toch steeds op nutte leering en moraliseering bedachte 19e eeuwsche kanselredenaars,
is grooter dan de overeenkomst en de punten van verschil zijn niet weinige.
Want de eenzame van Landsmeer weet, dat het leven verder nog reikt dan de
grenzen zijner gemeente en dat er in de wereld ook andere geluiden zijn dan het
kwaken der eenden en het loeien van de koeien. Zijn strijd tegen den NoordHollandschen materialistischen geest heeft hem niet gemaakt tot den onverdragelijken pedant die Koetsveld is, of den zalvend rhetorischen schrijver van menige schets
uit „Waarheid en Droomen". Nog minder hangt hij de, het altijd bij voorbaat al
wetende Hildebrand uit, die zich, bewust van zijn geestelijke meerderheid, daarop
vrij wat laat voorstaan.
Ds. Heynes schuwt het niet, bij elke nieuwe publicatie, er rond voor uit te komen,
dat hij „Ned. Herv. Predikant te Landsmeer" is. Hij heeft lak aan de officieele
literatuur en het laat hem koud of hij deze openhartigheid moet bekoopen met een
ongelezen blijven in de groote steden, waar het publiek der openbare bibliotheken
voor geen geld een boek zal kiezen, dat geschreven is door een domin g en — er
daarom in vliegt bij Haspels en vooral bij Ulfers.
II.
Het oeuvre van Heynes is weinig omvangrijk. Tot heden schreef hij drie boeken
n.l. de novellenbundels „Noord-Hollandsche Menschen en Dingen" en „Bij ons
in Noord-Holland" en de roman „Kinderen Noord-Hollands". Alleen het eerste
Uitgave W. ten Have, A'dam.
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boekje werd tweemaal herdrukt (3e dr. 1919). Een nieuwe novellenbundel zal o.a.
bevatten de verhalen „Het Noord-Hollandsche jongetje Aldert", „Het verdriet
van Opa van vaders kant" en „Paardenbloemen", die achtereenvolgens het eerst
werden opgenomen in Callenbach's Kerstboeken. Tenslotte verschenen nog een paar
referaten en artikelen van den schrijver in „Bergopwaarts" en „Stemmen voor
Waarheid en Vrede". Met het boekje „De Zielkundige kant aan uitingen van Christelijk leven", geschreven in de serie „Practisch Christendom" is dat al.
Bezien wij den inhoud van dit kleine stapeltje wat nader, dan blijkt in de eerste
plaats, dat Heynes het sterkst is in de novellen die tot heden van zijn hand verschenen.
De toon, daarin gevoerd is doorgedrongen in zijn artikelen en zelfs in de zwaarwichtig lijkende „verhandeling" die voor de helft of meer : verhaal is.
Een roman bouwen daarentegen is niet het werk van Heynes. Dat bewijst zijn
„Kinderen Noord-Hollands". Over dit boek zegt de :schrijver : ,,Niets van hetgeen
er in voorvalt is gebeurd. Zoodoende zou het best een roman kunnen zijn. Het is
dat desondanks niet. De schrijver denkt, dat het er niet op aan komt, wat het is".
En toch moet dit werk als een roman gezien worden, want : men kan het eenvoudig niet als iets anders beschouwen. Het bevat het verhaal, het drama kan men
mogelijk beter zeggen, van Sijtje Lam in 't bizonder, maar tevens de geschiedenis
van heel het Noord-Hollandsche dorpsgebeuren in het algemeen.
De compositie van dit boek is minder dan zwak. Wellicht kan gezegd worden,
dat het in zeker opzicht een planloos gebouw is. Maar dan moet men toch in het
oog houden, dat de cirkel, waarbinnen al de los samenhangende en als vrijwel even
belangrijke geziene gebeurtenissen en feiten zijn samengevat, met groote scherpte
is getrokken, en dat dit boek wellicht alleen daarom in onze en des schrijvers oogen
niet verdient de benaming „roman" te dragen, omdat er geen probleem wordt gesteld, noch zelfs wordt behandeld, laat staan opgelost.
Het best zou men „Kinderen Noord-Hollands" een relaas kunnen noemen. omdat
deze betiteling dan de noodige neutraliteit bezit en ruimte laat om de tegenstrijdigheden te bevatten die het boek desondanks t ech tot een eenheid hebben gemaakt.
De schrijver verhaalt in de eerste plaats. En in de tweede plaats wendt hij zich
gedurig tot den lezer met wien hij dan eenvoudig causeert. In de derde plaats wordt
soms de verteller-met-den-sprekersrol tot een „Ik", die een beschouwing geeft
over wat hijzelf ondervond. Zoodoende draagt de compositie een hybridisch karakter, dat noodlottig blijkt voor iedere indeeling bij een bekende soort.
Geen der schrijfwijzen is consequent volgehouden of ook consequent over bepaalde gedeelten toegepast. En bovendien is de auteur telkens in dezen roman met
de tijd in het ongereede. Want nu eens handelen de gebeurtenissen in het heden
om dan weer, haast onmerkbaar, in het verleden te worden getransponeerd.
Een belangrijke eigenschap van Heynes' literair werk treedt in deze volkomen
afwezigheid van elke compositie-techniek naar voren. Deze : zijn onverschilligheid
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met betrekking tot iedere literaire conventie. Een onverschilligheid, minder het
resultaat van onvermogen, dan het gevolg van verachting voor al wat zweemt naar
„fraaye" letteren. De man die met Verwey de schoolbank deelde en van hem slechts
onthield, dat hij zulke mooie paardekoppen teekenen kon, is een der meest radikale
tegenstanders van het tachtiger streven. Een levensprincipe schijnt voor hem te zijn :
Vooral geen „woordkunst". Geen litteraire mooiigheden. En het allereerste resultaat
van dien afkeer is de volkomen negeering van welke compositie-trant dan ook. „De
schrijver denkt, dat het er niet op aan komt, wat het is". Dat is de literatuurbeschouwing van Heynes. We zullen verderop zien, waartoe dit streven tot „gewoon
doen" hem geleid heeft.
De onbetwistbaar sterkste zijde van dezen auter is dus het korte verhaal. Zoo men
tenminste met zulk een verhaal genoegen nernen wil in welks constructie de dialoog
tot een minieme waarde is herleid en waarin het geschiedkundige de hoofdrol speelt.
Want de monoloog en het gesprek zijn bij dezen merkwaardigen schrijver al evenmin zelfstandig functioneerende organen als het de personen-teekening en de
natuurbeschrijving zijn.
Feitelijk culmineert het bestaan van iedere factor in 't bizonder en van alle tezamen
bij Heynes in zijn zeer eigenaardigen schrijftrant. Op elk gesprek, op de uitbeelding van iedere figuur en op de reflexie van heel het natuurgebeuren onder den
wijden Noord-Hollandschen hemel staat het diep ingeslagen stempel zijner uiterst
persoonlijke stijl. Wij zullen die zoo aanstonds nader beschouwen.
De compositie is dus de zwakke stee en 't in het verleden geprojecteerde relaas
van gebeurtenissen de sterkste zijde. De bewijzen daarvoor worden het beste geleverd
in het essay „De zielkundige kant aan uitingen van Christelijke leven". Wat in den
roman „Kinderen Noord-Hollands" niet mogelijk was en daar dus fnuikend werd voor
de compositie van het geheel, kon hier consequent en zonder bezwaar plaatsvinden
een naast elkaar bestaan van feitelijk drie schrijfwijzen : een zuiver verhalende,
een half sprekende en een met „ik" als kernpunt. En het bestaan dier drie werd
alleen mogelijk gemaakt door de, over los naast elkaar staande hoofdstukken verdeelde stof. Terwijl bovendien deze behandelingswijze den schrijver van dit zeer
goed geslaagde essay in de gelegenheid stelde, zijn onderwerp van verschillende
zijden te benaderen.
In de genoemde verhandeling uit de serie „Practisch Christendom" komen dus
novellistische, beschouwende en tot een soort toespraakje gekristalliseerde gedeelten
voor.
Een hoofdstukje echter verdient wel bizondere aandacht, orndat het niet in dat
driedeelige stelseltje past. Het is n.l. een soort van gelijkenis. En nu zou het tot niets
nut zijn, de aandacht op dit stukje te vestigen, indien het uitsluitend den vorm
ware die hier van belang is. Echter de beschouwing van deze korte parabel noopt
ons tot een nauwkeuriger bezien van des schijvers stijl. Deze heeft een aantal eigen-
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schappen, die haar tezamen zOOver voeren buiten elke algemeen gangbare en toegankelijke schrijftrant, dat men spreken moet van een speciale Heynes-stiji, die
om hoofdzakelijk twee redenen het bezien overwaard is.
Want te eener zijde wordt het dan duidelijk, waartoe het wars zijn van literaire
fraaiigheid den schrijver gevoerd heeft, die tot elken prijs zichzelven zijn wilde en
aan den anderen kant zijn de samenstellende bestanddeelen dier stijl op zichzelf
reeds belangrijk genoeg. Omdat er literaire kunst blijkt te zijn geboren juist uit een
afkeer van „kunst" en omdat Heynes' stiji de weerkaatsing is van een bizonder
talent, dat voor alles een speciaal Hollandsch talent is.

III.
De predikant-literator van Landsmeer gevoelt zich sterk aangetrokken tot de
taal van den Statenbijbel. Bij voorkeur schrijft hij zinnen met een genitief of een
datief. Hij doet dat niet uit een zucht tot gewichtigheid, want niets is aan den landelijken pastor meer vreemd dan pose. Hij vindt het alleen mooier. In de beteekenis
dan van „meer raak". Daarbij komt, dat de galmende werking deter, in de spreektaal ongebruikelijke naamvallen, bij Heynes geheel wordt weggenomen door de
korte zinnen, die hij doorgaans schrijft en door de directheid waarmede hij van
het onderwerp op den lezer toestapt. Alleen bij het licht van de haast zonderlinge
onmiddellijkheid verdraagt de lezer de massa ongewone zinswendingen, die het gevolg zijn van een onophoudelijk tweede naamvals-gebruik en een bezigen van tientallen, eveneens in de spreektaal niet gangbare woorden en constructies. En tenslotte
hebben al die zinscomplexen tezamen weer zulk een bizondere uitwerking op de
verbeelding van hem die zich zet tot de lectuur van een van Heynes' werkjes, en.
wordt met name de aanschouwelijkheid der voorstelling er zoo door bevorderd in
plaats van — zooals te verwachten scheen — geschaad dat voor den oncritischen
lezer alleen het niet nader definieerbare gevoel van ongewoonheid resulteert. De
meer nauwlettende genieter van Heynes' proza ontdekt kostelijke humor, rake typeering, vlijmscherp sarcasme en, boven al en alles tezamen, een kunstenaar bij dezen
oogenschijnlijk zoo zonderlingen verhaler en verhandelaar.
Iemand die met het werk van Heynes kennis maakt en den zijner boeken of novellen
lezen gaat krijgt den indruk, dat hier een schrijver aan het werk is met een zeer onverzorgde stijl. Immers, er staan op tal van bladzijden zinnen, die zoo banaal, zoo
kinderachtig, ja zoo onbeholpen voorkomen aan den beschouwer die gewoon is vooral
vlug te lezen, dat het hem wel lijken meet, alsof hij in het proza van dezen
Domini zeer onvoldragen werk voor zich heeft. Toch zou zulk een beoordeeling .op
geheel verkeerde praemissen gebouwd zijn.
Integendeel is Heynes een auteur dien men eerst dan goed begrijpt, en van wiens
„zetten" men juist dan pas geniet, als men hem voor de tweede maal opslaat. Het
is alsof hij uitsluitend geschreven heeft voor hen, die zich voor een herhaling der
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lectuur laten vinden. Want hetgeen bij eerste lezing bizar, abrupt of uitheems lijkt
komt in het juiste licht te staan bij een hernieuwde kennisneming.
De oorzaak daarvan ligt in het feit, dat de schrijver geheel zijn novelle, het geheele
complex van dingen die hij zeggen wil in zijn verstand klaarliggen heeft voor hij
gaat beginnen, iets op papier te zetten. En is hij dan eenmaal begonnen te schrijven,
dan neemt hij, uit pure onverschilligheid t.o.v. de literaire conventies geen enkele
voorzorg in acht, om er toch angstvallig voor te waken, dat de lezer de geschiedenis
te hooren krijgt zoo, dat het eene feit hem logisch naar het volgende brengt.
Vandaar dat het meermalen gebeurt (als in dat verhaal van den getrouwen Ouderling),
dat Heynes eerst het gevolg van iets en pas daarna de oorzaak ervan beschrijft, of,
zooals in het geval van het voorbeeld : eerst de sensatie van het komen des ouderlings
voor de aandacht roept, om tenslotte de beschrijving van diens binnenkomen te geven.
Typisch is in dit verband het niet minder merkwaardige felt, dat Heynes de
moeielijkheden van zijn taal en stiji behandelt als een gordiaansche knoop. In de
novelle „Paardenbloemen" heeft hij b.v. eerst het meisje Gerrie doen optreden
maar als hij dan vlak daarop haar „minnaar" Krijn moet invoeren maakt hij zich
van alle moeielijkheden zonder eenige gewetenswroeging al met het verhaal te onderbreken door zich te wenden tot den lezer, zeggende : Begint me nu niet met : Wie
is Krijn, want iedereen weet, dat, zoo er van Gerrie sprake is, daar ook een Krijn
bijkomt.
De humor overstraalt menige zin en menige pagina van het werk van Heynes.
Humor is er zelfs daar, waar de schrijver in de woordenkeus de taal des StatenBijbels op den voet volgt : B.v.
„Zeker man dan, die van knutselen hield, knutselde een portretlijst ; daarna
vergat hij dat hij haar geknutseld had. Maar ietwat tijds later zag hij in de uitstalkast van een kunsthandelaar op een plaat het borstbeeld eens menschen ;
toen dacht hij weder aan de lijst, die hij gemaakt had. Ziet zoo kocht hij de
plaat . . . ."
Men bemerkt, van welk een komische kracht hier, op deze plaats, de Bijbel-stijl
is. Het is den van de verdiensten van Heynes, dat hij zachtkens in de maling weet
te nemen zonder tot profaneering te vervallen. Bezie ook dit stel zinnen :
„Nadat de moeder tot haar kracht was teruggekeerd, kon zij veel tijd aan haar
kleinen zoon wijden, want het weesmeisje deed in haar huishouding sterk haar
best. Het was daarenboven bescheiden. Lijsje heette het. Lijsje verwierf dan
ook zeer de gunst harer vrouw en nog haast meer die haars heeren".
De onmiddellijkheid waarmede Heynes komt tot de zaak waarom het hem gaat
is een uitvloeisel van zijn nuchterheid. Maar dezelfde onmiddellijkheid heeft alweer
een sterk komischen inslag. Men bemerkt dat het best, als men het begin van iedere
vertelling of van elk hoofdstukje in des schrijvers werk naleest. Stel u een schrijver
voor, die een essay met zeer geleerden titel begint met : „Wat ik maar bedoel is,
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dat iemand die...." ; of die een novelle inzet als volgt „Dat jongetje dan nu
was zeer overtuigd van zijn braafheid", terwiji hij na het oinchrift „zijn Moeder"
een nieuw hoofdstukje van diezelfde novelle aanvangt : „Die was ook goed".
Het novellistische stukje over den getrouwen Ouderling in meergenoemd essay
is een der kostelijke staaltjes van humor en satyre. Al aanstonds dat begin, dien
eersten regel : „Want dit is over den Christelijken werkstaker en den onchristelijken
ouderling". Om dan voort te gaan „Glj wet dat de meeste huizen die in de maat
vallen, om door een werkstaker te worden bewoond drie verdiepingen hebben. De
Christelijke werkstaker was gevestigd in de middelste bovenwoning."
Tenslotte is de humor in Heynes' werk zoo doarzichtig, dat men zonder eenige
moeite kan bepalen, welke factoren haar samenstellen. Om er eenige te noemen
De onmiddellijkheid, waarvan hier reeds eenige voorbeelden werden gegeven. Vervolgens een uiterste nauwkeurigheid in de omschrijving der dingen, juist daar waar
men die het minst verwacht. B.v. „En er was een drukknop van een electrische
schel in den linkschen voordeurpost". Dan een zeggen van de doodnuchterste
dingen met een heel geringe wijziging in de woordenvolgorde. B.v. : „Hoewel de
staker niet werkte at hij nochtans. Ook zijn vrouw en zijn kinderen aten". Of :
„Deze drukknop behoorde tot de gemakken waarvan het huis was voorzien".
Humor is er tenslotte veelal in die zinnen, welke Heynes veel en veel eenvoudiger
had kunnen construeeren. Een schijnbare slordigheid in de woordenkeuze, een o verbodigheid of een herhaling van zelfde woorden doen dan een zinsgedrocht ontstaan
die den lezer „de heul om naar de hal" voert. B.v. :
„Wanneer ge op een der verdiepingen een bezoek begeerdet te brengen
moest ge, even zoovele malen als ge daartoe een trap zoudt hebben beklommen
op den schelknop drukken"
of :
„Juist om dienaangaande tot zelfkennis te geraken, maakte hij den terugweg
naar zijn waning eenige malen zoo lang als de natuurlijke lengte daarvan was".
zeer zonderling is een, nog minder aan de oppervlakte liggende stijl-eigenaardigheid. De schrijver heeft n.l. de gewoonte, om van het algemeene over te springen
op het bizondere. Zoo stelt hij eerst de algemeenheid : „Hoewel de staker niet
werkte at hij nochtans" om dan plotseling, vanuit deze algemeenheid van het dagelijksche, te komen tot het bepaalde van juist dien dag (waarop n.l. de getrouwe
ouderling zijn bezoek bracht), zeggende : ,,Toen zij gegeten hadden was het inmiddels donker geworden".
Het sarcasme van Heynes is niet minder vlijmend dan de humor tintelend is. En
alweer bereikt de schrijver dat met dezelfde stijleigenaardigheden, die reeds werden
opgenoemd. Een voorbeeld slechts :
„De vader echter achtte een kleine scherts op haar plaats. Hij zei daarom :
„Dus goeie stichting gehad ? Wel bekomme !" Die bestuurde elken dag met
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nauwgezetheid zijn geldkantoor, en dronk des namiddags bitter in zijn koffiehuis".
Het is geheel overbodig, te wijzen op het wrange, dat bestaat in de overbodigheid
„elken dag" en dat culmineert in de laatste zinsnede waar een slechts kleine woordenwijziging verbluffend van kracht wordt.
Rake typeering van personen en situaties vermag de schrijver met zijn kernachtige
hoewel ongebruikelijke schrijfwijze al even uitstekend te geven.
Als men n.l. de novelle herleest, wordt men menigmaal verrast door een met
een enkele pennestreek geteekende situatie, een landschap of een persoon. Nimmer
zal Heynes aan de beschrijving van een gebeurtenis een stemming-makende
landschaps-teekening of milieuschets laten voorafgaan. Hij valt den lezer als 't ware
aan, zonder voorafgaande waarschuwing door, met verachting van de gebruikelijke
wegen, dadelijk het feit voor zijn verwonderde aandacht te stellen. Zoo b.v. in de
schets „Landelijke Lijkstatie" : „Zwart is het in de kuil. Boven de kuil is het
grijs van de mist". En zoo ook bij de noteering (meer is het niet) van verkiezingen
in dorps-vereenigingen.
„Want het is de bestuursverkiezing, die aardigheid geeft aan het vereenigingswezen. Zoodra den verkorenen de zetels der eer toebedeeld zijn, pleegt de
sensatie, welke de geboorte eener nieuwe dorpsinstelling onder ons wekt, van
het kook- tot het vriespunt te dalen".
En is de heele geestelijke atmosfeer niet ook gelukkig aangeduid met deze penseels treek
„Der vereenigingen overvloed in des landvolks roem. Vruchtbaar zijn in ze te
baren is dan ook een middel om onder ons een groot burger te wezen. De verdiensten
welke Groon zich dienaangaande verworven heeft, worden in ons dorp geredelijk erkend."
In de typeering van de personen, de gebeurtenissen, de natuur en de situaties
gebruikt Heynes geen enkele plastische uitdrukking. Hij is er niet op uit, zijn dingen
voor Uw aandacht te doen leven en bewegen, hij ke pt niet de subtiele taalmiddelen
van tachtig, en bezigt niet een enkel vervormd woord. In dat opzicht is zijn taal
absoluut conventioneel. Maar het is juist met zulk een op de spits gedreven [conventionalisme van de taal, dat de schrijver zijn effecten sorteert. „Der vereenigingen
overvloed is des landvolks roem". Stinkt deze zin niet bij elk ander schrijver van
tnuffe dufheid ? Bij Heynes daarentegen krijgt zij in het verband met andere zinnen
het karakter van een welwillend geplooiden glimlach. Men komt zelfs niet eens op
de gedachte, dat deze constructie onder ons doorgaat voor zoo tot op den draad versleten. De kortste karakteristiek van Heynes' stijl is dan ook : Ze is rhetoriek, tot
nieuw leven gewekt door een uiterste consequentie. Hierin ligt alles besloten.
Het valt niet te ontkennen, dat de ongewoonheid van de zinnen tot gevolg heeft,
dat een zekere starheid aan het proza van den Noord-Hollandschen auteur bijgezet
wordt, waarmede deze zeer zeker veel bereiken kan (zooals met enkele voorbeelden
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al duidelijk werd), maar waardoor toch eveneens plaats gelaten wordt voor een houterigheid en een gewrongenheid die of en toe het lezen meer tot een in- dan ont-spanning
maakt. Ontegenzeggelijk is dat een schaduwzijde van Heynes' bizondere stijl, en het
„maling aan literatuur"-principe des schrijvers is er de oorzaak van, dat zijn zinscompositie dus welhaast even gewrongen en abrupt is als kernachtig.
Midden in de verhalen en de novellen of ook in de betoogende gedeelten vindt
men bij Heynes meer dan eens het bewijs, dat de koel-strakke nuchterheid een
kunstenaarschap verbergt, dat zich door geen nOch zoo bizar schrijf-procede verdringen of verdrukken laat. Het glanst soms tusschen de regels en men moet inderdaad
opletten, anders ontsnapt het aan de aandacht, die uitteraard gespannen is op de
buitenissige stijl en de zonderlinge wendingen. Zoo dit :
„zij keek naar haar hand die op de tafelrand rustte en zag dat die trilde ,
daarom verborg zij de beide handen ras voor de oogen der anderen in den schoot".
Tenlaatste is het een merkwaardig schouwspel, to zien, hoe de daarstraks genoemde
drie schrijfwijzen die door den auteur in zijn roman dooreengeworpen zijn, met
elkander in botsing komen. De wrijving, die bij een naastelkaar bestaan der drie
soorten onvermijdelijk is, draagt niet weinig bij tot de bepaling van het eigenaardig
karakter van het geheele stijlcomplex waarvan wij tot hiertoe in groote trekken een
schets gaven. Het langs elkander schuren kan men o.a. hooren in deze voorbeelden :
„Pa maakt er maar weer een grapje van Loe", zei mevrouw.
„Pa weet niet hoe dat mij zeer doet" antwoordde Loe, en keek den verderen
duur van den rit het rijtuigvenster uit.
Deze heer had daarop spijt van zijn grapje, daar hij zijn dochter niet wou
grieven, wijl hij veel van haar hield".
Men gevoelt, hoe in dit citaat de dialoog niet harmonieert met de daaraan volgende
zin. Beide gedeelten zijn op zich zelf zuiver, maar hun karakter is verschillend. Een
zoo mogelijk nog frappanter voorbeeld levert dit citaat :
„zij vloog overeind en snelde naar de deur.
„Hier, Loe ! Hier !" klonk het na uit den vaderlijken mond.
„Ik heb het echt gemeend" riep Loe achter zich.
Het witte gewaad golfde om de deurpost heen weg.
zij liet een ietwat moeilijken toestand na, dit voelt u zeker wel. Maar daaraan
was ook weder het voordeel, dat een halfuur later het afscheid tusschen de
gasten en het gastpaar aan weerskanten geen weemoed doch veeleer opluchting
teweeg bracht".
Hier heeft de schrijver niet den minsten afstand gezien tusschen zijn houding als
verteller en zijn figuur van, laat ons maar zeggen „regisseur" van de situatie.
Uit de stijlanalyse, die wij in het voorafgaande ondernamen is den lezer duidelijk
geworden, dat Al wat Heynes schrijft en daarmede aan zijn publiek verhaalt, uiteenzet
of mededeelt, ligt onder den ban van zijn zeer eigenaardigen schrijfttant, die feitelijk
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de belichting vormt waaronder men gedwongen wordt, alles te zien. De geschiedenissen, de feiten, die hij verhaalt of op andere wijze te onzer kennis brengt zijn
op zichzelve weinig belangrijk. Maar de manier waarop de dingen onder des lezers
aandacht komen is heel bizonder en met de persoonlijkheid van den auteur nauw
verbonden.
IV.
Het verstaan van Heynes' bedoelingen met zijn novellen, wordt den opmerkzamen
beschouwer van diens werk buitengewoon vergemakkelijkt door de referaten en
artikelen, die de novellist en essayist hield en schreef. Hij heeft als 't ware daarmede
zilf de toelichtende commentaar gegeven bij zijn verhalend werk. En zoo komt het,
dat men b.v. slechts de lezingen „De Kerk in Noord-Holland", „Uit Kerkelijk
Noord-Holland" en „De Domine en zijn gemeente" behoeft op te slaan om daar
betoogd te vinden, wat ginds verhaald wordt. Daardoor zijn de verhalen en schetsen
eigelijk illustraties van bepaalde stellingen. 0.a, van deze : „De Noord-Hollander
is materialist", „De menschen in N.H. zijn in 't geheel niet conventioneel in hun
beschouwingen van den godsdienst en de kerk", „De lieden „bij ons" hebben tal
van goede eigenschappen en een reeks eigenaardige gewoonten en zeden die hen
doorgaans gunstig doen afsteken tegen hun overige landgenooten".
leer in het kort zijn deze drie punten de hoofdmomenten van Heynes' werk.
Want wat hij verder met zijn pen verricht is weinig anders dan het verband leggen
tusschen deze factoren en het aanschouwelijk voorstellen ervan door de demonstratie
aan personen en gebeurtenissen. Aldus is het schema op zich zelf zeer eenvoudig
en simplistisch ; wat de taken ingewikkeld maakt is de verwikkeling der samenstellende
factoren en de schijnbare verwardheid als ze tezamen worden aan het werk gesteld.
Het boeit den lezer der novellen, te zien tot welke zonderlinge daden vooral de
Noord-Hollander komt door zijn behandeling van de kerkelijke aangelegenheden,
indien uit die behandeling bltjkt, dat ze voor hem precies dezelfde zijn als de verzorging van zijn koeien en van zijn land. In het afgetrokkene is dat hoogstens een
standpunt ; in de novellen wordt het, hetzij met humor hetzij met sarcasme, maar
steeds met liefde en met een ernstigen wil tot begrijpen gedemonstreerd. En het
voor de handelende personen als uitgangspunt geldende axioma is een conclusie
voor den lezer bier, waartoe deze achteraf besluit.
Het materialisme van den Noord-Hollandschen boer uit zich in het dagelijksche
leven in den omgang met anderen, op tal van wijzen. En van schier alle die manieren
geeft de schrijver een in scherpe taal gevat voorbeeld. Of zijn b.v. de boekj es „NoordHollandsche menschen en dingen" en „Bij ons in Noord-Holland" lets anders dan
vertoogen, waarin de karakter-eigenschappen en de levensbeschouwing der N.H.
Nederlanders worden verklaard ?
Heel het leven der boeren ten noorden van het IJ ligt open in de vertelsels van hun
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scherpzinnigen leeraar en herder. De bedoeling der veehouders en eendenkweekers
teekent hij met dezelfde indringende taal als waarmede hij hun geestelijke armoede
doorlicht. Die boeren, zij zijn nuchter doch bekrompen, hartelijke maar gierige, goedaardige en toch dikwijls sluwe menschen. Hun zeden en gewoonten zijn hem daarbij
niet een voorwerp van minachting of spot, maar veel meer vereenzelvigt hij zich
met zijn gemeenteleden, sprekende van „wij" en „ons", 66k daar waar wel heel
duidelijk is, dat er een niet geringe afstand bestaat tusschen den beschrijver en den
beschrevene.
Het materialisme der boeren en burgers, hun keiharde geestelijke stompzinnigheid
heeft den arbeider Gods onder hen niet gebracht tot een cynisme dat alleen hekelen
kan en in woorden van giftigen haat de verachting uitspuwen over hun dorheid en
onbegrip. Integendeel, in die gevallen, die aan een schrijver het best gelegenheid
bieden zouden tot zulk een haast gerechtvaardigde behandeling, laat Heynes liever
een ander het woord en duvet hij b.v. deze of gene met-der-daad Christelijke boer
in zijn plaats, zoodat die aanschouwelijk kan voorstellen, niet : hoe wrokkend, maar
hoe weemoedig deze of die eigenschap stemmen moet. Men denke b.v. aan de geschiedenis van Arie Lol, aan de novelle van „Het verdriet van Opa van vaders kant"
en aan nog eenige andere typische voorbeelden.
Eigenaardig is de manier waarop de schrijver zijn aanleidingen zoekt om op dit
of dat de aandacht te vestigen. Hij begint b.v. met te constateeren : „Wij hebben
een kleinen gieter". Inderdaad, het is op het onnoozele of ! Vooral wanneer er dan
een ietwat breedvoerige beschouwing achter volgt, dat het „keurige voorwerpje van
porcelein" is, „meer geschikt en trouwens ook meer bestemd om tot sieraad te dienen,
dan om er werkelijk een plant mede te besproeien". Om dan ineens met een van
die eigenaardige wendingen, te concludeeren : „Wij kregen het ten geschenke van
de juffrouw die in de sloot viel". Nietwaar ? De aandacht is gespannen. Maar Heynes
houdt vast en neemt hier de truc te baat, die we hierboven reeds aanduiden : Hij
springt n.L plotseling over van het algemeene naar het bizondere en vervolgt doodleuk zijn betoog : „Toen de juffrouw uit de sloot geholpen was namen wij haar in ons
huis op". Waarna nu met eenige droge zinnetjes het feit, dat de dame nat was, nader
toegelicht wordt. Het slot dezer toelichting overstraalt dan plotseling weer dat heele
kleine tafereel met zulk een zonderling licht dat de lezer het gevoel krijgt, lichtelijk
in de maling te worden genomen. Want dat slot bestaat uit deze, tot een aparte alinea
gepromoveerde zinsnede :
„Ook bibberde zij".
De schrijver heeft van deze dame „wier huiselijke haard" te Amsterdam „bleek
te staan", het gietertje gekregen. Doch heel dat verhaal als een klucht over „De
juffrouw, die in de sloot viel" is alleen opgezet om, via de verhandeling over de kwestie
hoe, waarom en waartoe de juffrouw haar natte pak bekwam, te geraken tot de vergelijking van tweeerlei kroosslooten : de materieele en de geestelijke kroossloot. En
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om de laatste is het tenslotte te doen. Het betoog spreekt verder over het geestelijk
leven van den N.H. Boer die, in de eene kroossloot niet Licht zal verzinken, maar daarentegen vrijwel voortdurend zich bevindt in de andere, de geestelijke kroossloot.
V.
Het is tenslotte de vraag, welke persoonlijkheid treedt er uit het werk:van dezen
zeer bizonderen, echt Nederlandschen domine-literator naar voren ?
Zijn werk is op en top Hollandsch. Een open oog heeft deze man voor de werkelijkheid. Een realiteit die hem, in zijn omgeving, lang niet altijd even onverdeeld
aangenaam zijn kan omdat ze zijn geestelijken arbeid, waartoe hij geroepen werd
zwaar maakt. Maar een realiteit eveneens, die hij lief heeft om juist dezelfde redenen.
Hij schuwt het niet,van zijn jarenlangen moeizamen arbeid de vruchten nimmer tezullen
zien rijpen. Hij heeft zijn yolk hartelijk lief en erkent allereerst welke haar goede,
ja uitnemende eigenschappen zijn. En als hij dan genoodzaakt is, ook de kwade
kanten van het N.H. volkskarakter bloot te leggen, zoekt hij telkens weer verzachtende
omstandigheden aan te voeren, welker betrekkelijkheid niemand juist zoozeer als
hij zelf voelt.
Heynes heeft veel van zijn boeren en burgers willen leeren. En wat hij geleerd
heeft biedt ons zijn werk : Een afkeer van vertoon, een streven naar de dingen zeggen
zooals ze zijn. Vooral kenmerkt zijn persoon een diep besef van de onwaarde
van een zeker schijn-christendom, dat gehecht is aan bepaalde gebruiken en
sommige vooroordeelen. De nuchterheid van den Noord-Hollandschen Boer die
gewoon is ver voor zich uit te zien en te kunnen zien, is aan Heynes eigen en daarom
verfoeit hij geen ding zoozeer als een Christelijk geloof dat gesanctioneerd wordt
door het „gevoelen" van de massa.
Het lijkt soms, of de schrijver en beschrijver van Noord-Hollandsche menschen
en dingen de pen heeft opgenomen, uitsluitend om een verdediging te schrijven van
de geestesconstructie van zijn provincie-genooten, maar dat is slechts den zijde van
zijn werk. Een andere is die waarin hij diezelfde dorpelingen voorhoudt wat hen ontbreekt en dat doet op de voor hen eenig juiste wijze : vanuit hun eigen standpunt.
Maar om welke reden Heynes ook schrijft en met welk doel ook, hoe oogenschijnlijk gezocht en vreemdsoortig zijn stijl en taal mogen lijken op het eerste gezicht,
en bij eerste kennismaking, hij is een merkwaardige figuur, zoowel om het gebruik
dat hij van het Nederlandsch maakt, als om de gedachten dien hij in dien aparten
vorm gestalte geeft.

AESTHETIESE BESCHOUWINGEN NAAR
AANLEIDING VAN CROCE'S BREVIER VAN
AESTHETICA
DOOR

J. VAN HAM

Onder de filosofen na Kant heeft Benedetto Croce meer dan enig ander de aesthetika centraal geplaatst in zijn filosofiese beschouwingen en zijn hoofdwerk waarvan
ons Brevier een meesterlike samenvattingis, is onmisbaar voor wie zich filosofiesaestheties wil scholen. Dit artikel wil een kleine inleiding en orientering zijn, al is
de schrijver er van zich bewust, dat het geven van samenvattende beschouwingen
naar aanleiding van een werk dat zelf de synthese is van een groot handboek, een
hachelike onderneming is, die niet zonder allerlei tekortkoming kan worden volbracht.
Op de vraag : Wat is Kunst ? geeft Croce het eenvoudige en schijnbaar weinigzeggende antwoord, dat kunst intuitie is, Dat dit antwoord meer betekent dan het
simpele neerschrijven van een door velen aangevoelde waarheid, zit in de wijze waarop
dit resultaat wordt bereikt, en de verdieping die er later aan wordt gegeven.
Hij poneert de definitie eerst ; gaat daarna vanuit deze definitie andere beschouwingen krities onderzoeken ; ziet wat van deze theorieen overblijft, als de fout erin
is aangeschrapt, en komt ten slotte na de veroordeeling der voorgangers tot de redenering, dat alleen zijn definitie tegen deze toetsing bestand is. Ondertusschen heeft
door deze bewerking de definitie reeds enige inhoud gekregen, die vervolgens nader
wordt beschouwd.
Het negatieve deel is niet het onbelangrijkste gedeelte van zijn arbeid en het loont
de moeite even zijn kritiese gang langs de beschouwingen der tijden te volgen.
1. Als kunst intuitie is, is het geen fysiek verschijnsel : niet een bepaalde kleur,
niet een bepaalde klank, niet het materiaal is mooi of lelik. Alle kleur, alle klank
alle materiaal kan tot kunst worden, dat alles kan ook lelik worden gebruikt.
1) Bij Hijman, Stenfert Kroese & van der Zande, Boekverkoopers te Arnhem MCIVIXXVI.
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2. Als kunst intuitie is, dan is het niet een nuttigheidsuiting, heeft ze niet het geven
van genoegen tot doel. Een genoegen is op zichzelf niet artistiek. Ook kan een lelike
schilderij ons lief zijn en heerlike herinneringen wekken (b.v. een portret van onze
moeder) en een groot kunstwerk kan 'n onaangename stemming in ons oproepen.
Wij mensen zijn gekompliceerde wezens, en allerlei bijgevoelens kunnen onze artistieke sensatie vertroebelen. Als men niet volhouden kan dat kunst en 't geven van
genoegen samenvallende of paralelle gegevens zijn, kan men hoogstens zijn toevlucht
nemen tot de verklaring, dat de kunst een eigen soort van genoegen verwekt. Het
specifieke van dit genoegen, dus juist dat wat de kunst van ander vreugdverwekken
onderscheidt, zou dan echter nog onderzocht moeten worden. Dus zou men het
wezen van de kunst toch nog verder moeten zoeken dan in het verwekken van genoegen. Deze „hedonistiese" kunstbeschouwing is een van de alleroudste en leeft
voort tot op onze dag. Wat men onder genoegen verstond, wisselde in de loop der
eeuwen met de wisselende „gedachten der tijden".
Wat in deze theorie blijvende waarde heeft is het erkennen van het genoegen
als een faktor, de foot was dat als wezen werd vooropgezet, wat slechts begeleidend
verschijnsel was.
3. Kunst is ook niet een morele uiting. Kunst en moraal zijn zo dikwels verward
en er is al zo veel over getwist, dat een bredere toelichting van deze derde ontkenning
niet overbodig is.
De uiterste konsekwentie van de leer als zou kunst een morele, een louterende
werking als hoogste eis en als wezen hebben, is niet anders dan het brengen van de
hedonistiese leer in een hoger, ideeler plan. Maar, zegt Croce terecht, — de morele
onderscheiding ziet geen kans zich op de kunst toe te passen. Hij bedoelt : een naaktfiguur is niet zedelik of onzedelik. Dante's Francesca of Shakespeare's Cordelia is
niet onzedelik of zedelik, niet meer of niet minder dan een kwadraat of een cirkel
die eigenschappen zouden hebben. Dat wil niet zeggen, dat de kunst geen goede
of kwade invloed hebben kan, maar wel dat het verkeerd is van een kunstenaar te
eisen, dat hij zijn kunst zal beschouwen als deel van de volksopvoeding. Het beteekent
wel, dat ook vals is de theorie, als zou een kunstvoortbrengsel van hoger kunstwaarde
zijn naarmate de kunstenaar een verhevener onderwerp als stof koos. De tang der
Luciferisten is van even grote schoonheid als de rei der Godsverheerliking in Vondels
drama. Een gedeukt teebusje wordt bij Floris Verster tot even heerlik wonder als
een vacs met bloemen.
Een kunstvoortbrengsel ontleent zijn kunstwaarde dus niet aan het onderwerp
aan de stof, zijn kunstwaarde gaat dus buiten elke morele of andere waardeschatting
om die geen aesthetiese norm aanlegt.
Als we deze waarheid zo los laten staan, krijgen we de leus der tachtigers : l'art
pour l'art. Dat is onze bedoeling niet, trouwens ook niet die van Croce, al werkt
deze de andere zijde van de stelling in ons Brevier bijna niet uit.
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Artist zijn is niet een geisoleerd begrip, dat staat niet los van algemene menselikheid. Ook bij zijn scheppingswerk behoudt een kunstenaar zijn voile ethiese verantwoordelikheid. AI is door Croce ontkend, dat kunst zou kunnen worden opgevat
als het mooi geborduurde omslag voor stichtelike, paedagogiese, didaktiese literatuur,
wel blijft de eis, dat kunstenaarschap moet worden opgevat als zending, beoefend
als priesterschap. Wel gelooft hij dat het noodzakelijk kan zijn een kunstwerk om
zijn slechte invloed te vernietigen, niet gelooft hij dat ethiese motieven drijfveer,
oorsprong van kunst zijn.
4. Als kunst intuitie is, berust haar karakter niet op begripskennis. Dan is dus
een historiese roman niet een kunstwerk omdat ze histories betrouwbaar is. Hieraan
vast koppelt Croce gedachten over de idealiteit der kunst, die haar onderscheidt
van filosofie, religie en historie, over het onlogiese der kunst, wat haar stelt tegenover de wetenschap. De wetenschappelike klassifikatie is de felste vijand van de poezie.
Ook als filosoof, als stil levensbepeinzer kan men de kunstenaar in zich doden, maar
als mathematies intellektualist stelt men zich vijandig tegenover de kunst. Daarom
is de intellektualistiese 18de eeuw voor de kunst zo onvruchtbaar.
*

*

*

Als kunst is intuitie, beeldvorming, is dan het beoefenen en genieten van kunst
niets meer dan „de luierende fantast spelen ?" Is kunst tijdverdrijf ? Dan vallen we
terug in de hedonistiese theorie.
Voorop gaat dat als we over beeldvorming spreken we niet bcdoelen de reeksen
van beelden die op de meest verschillende en onverwachte manier elkaar opvolgen,
zoals in de sensatieroman geschiedt. Ook niet het kinderachtige spel van de gedrochtelike beeldvorming van de potsenmaker, oude beelden zonder samenhang opgestapeld,
het janklaassenspel van humoristiese onwaarschijnlikheden. Het werk der Verbeelding is geen fantasterij. Om deze vergissing te voorkomen gebruikten we vroeger
de theorie der eenheden : dat de veelheid der beelden haar centrum vinden moet
en versmelten in een tot eenheid geworden beeldengroep.
De vraag naar het wezen der kunst lost zich dus op in de vraag : hoe wordt het
zuivere beeld geboren ?
Langs een omweg, waarin enkele mooie bladzijden over klassiek en romantiek,
komt Croce tot de formule, dat het 't gevoel is, dat eenheid en samenhang geeft aan
de intuitie. Als een beeld niet voortkomt uit een gemoedstoestand mist het artistieke beteekenis. Daarom is een foto geen kunst, daarom boeit een figuur niet meer,
als zij uit een schilderij is weggesneden of op een andere achtergrond wordt gebracht.
Dit naar voren brengen van het gevoelselement is niet anders dan een onderstreping van de definitie van de kunst als intuitie.
Als de schrijver zover is met de nadere fundering van zijn omschrijving van kunst,
gaat hij weer de negatieve weg op en bespreekt in een nieuw hoofdstuk enkele Vooro.:t. deelen omtrent de kunst.
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In andere vorm, in ander verband komen we weer dezelfde kwesties tegen als in
het vorig hoofdstuk.
1. De eerste foutieve onderscheiding, de beruchtste van alle, die in alle tijden
zijn aanhangers heeft gehad, is de onderscheiding van inhoud en vorm. Zij die het wezen
van de kunst in de inhoud zoeken zijn de hedonisten, moralisten, etc ; die het in de vorm
zoeken de fart pour l'art-mensen. Wat voor de een primair is, wordt voor de ander
sekondair. Die van de inhoud zeggen, dat een schone inhoud gediend wordt door
een schone vorm, die van de vorm, dat een verheven inhoud ten slotte een kunstwerk ook wel ten goede komt. En afgezien van het schoolse boven elkander stellen
van het een ten opzichte van het ander, gewoon is het te horen spreken van een werk
dat mooi is van vorm, mislukt van inhoud of omgekeerd, dat deze of die zijn kunst
verspilt aan onwaardige onderwerpen, dat hij beter zou zijn, als hij andere stof wou
kiezen. En het is merkwaardig te zien, in wat voor bochten ze zich moeten wringen,
als ze willen beredeneren, dat ze ondanks die onderscheiding toch het gedeukte teebusje of het napje met eieren even groot kunstwerk vinden als zijn bloemschildering.
Alsof zich inhoud los van vorm, vorm vrij van inhoud zich denken laat. Natuurlik heeft een kunstvoortbrengsel een vorm en een inhoud, maar niet de vorm,
niet de inhoud is iets artistieks, maar hun eenheid, en dan nog wel gedragen door het
gevoel. Elk kunstwerk is een synthese ; als men over de inhoud van een kunstwerk
spreekt, moet men bedenken, dat die inhoud bestaat door zijn vorm ; spreekt men
over de vorm, dat die dood zou zijn zonder inhoud, ook dat het beeld een gevoeld
beeld is en ook dat het gevoel niet op zichzelf in het kunstwerk bestaat, maar uitgebeeld gevoel is.
2. Een andere onderscheiding die ook vorm en inhoud genoemd wordt is die van
het innerlike beeld en het techniese middel waarmee he t wordt vertolkt. Met evenveel klem moet de eenheid van de intultie en haar uitdrukking worden betoogd. Er
is geen muziek zonder tonen, geen schilderij zonder lijnen en kleuren, geen gedicht
zonder woorden. De eenheid in de duisternis van het onbewuste ontstaan laat geen
scheiding in het bewustzijn toe. Dat wil niet zeggen, dat alle muziek uitgevoerd, elk
schilderij geschilderd, elk gedicht hardop gezegd moet worden, maar wel dat ze niet
los van de vertolking bestaan. Een voorbestaan van een gedicht, een bestaan van het
gedicht voor er nog woorden aan de dichter bewust waren, is niet meer dan een naieve
onderstelling. Wat voor de innerlike uitzegging bestond, was geen gedicht. Ook komt
het niet voor, zooals men ons wel eens wil wijsmaken, dat er in een volksbestaan
een tijd kan wezen, waar de kultuurtoestand, de techniek of wat ook nog niet zo ver
gevorderd is, dat een kunstenaar zich zou kunnen uitdrukken. In alle tijden, bij alle
volken hebben kunstenaars op de een of andere manier, soms op de meest sublieme,
daartoe de middelen gevonden. Dat konden de archaiese Grotbewoners, dat konden
de dichters der Eddaliederen, dat kunnen de moderne primitieven. De techniese
vorm staat dus niet los van de „poetiese inhoud". Als de vorm : maat, ritme,
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woorden aan een gedicht zijn ontnomen, blijft niet een poetiese gedachte, maar blijft
totaal niets over.
Is er dan geen onderscheiding van fantasie en techniek ? Jawel, maar niet alsof
als scheidbare grootheden een van beide het kunstgehalte van 't werk zou aangeven.
Het resultaat van de geestelike arbeid moet door een praktiese handeling, techniek,
vastgelegd worden. Sommige grote kunstenaars zijn slechte technici ; dichters liggen
overhoop met spelling en grammatika, schilders keizen slecht materiaal door gebrek
aan warenkennis, een bouwmeester dito. Maar onmogelik is, dat een echt artiest
een slecht vers zou maken, een bouwmeester niet een harmonies geheel zou maken,
kortom dat een kunstenaar zich niet goed zou kunnen uitdrukken.
Zwak is Croce een ogenblik, als hij ontkent, dat natuurlike schoonheid artistieke
schoonheid te boven gaat, als hij een mooie berg of rivier plaatst naast een versregel van Dante. Deze grootheden zijn niet te vergelijken, evenmin als een ruiker
en een schilderij ervan of een gedicht er over. Het zijn ongelijksoortige dingen. Men
kan met evenveel recht en genoegen 2 x 2 = 4 mooier of minder mooi noemen dan
die ruiker of die berg.
3. Van dezelfde aard als de onderscheiding in vorm en inhoud is die van de
zin en de versiering van de aesthetiese uitdrukking, de onderscheiding in naakte en
versierde uitdrukking, naar aanleiding waarvan de hele rhetorica is opgebouwd en
waaraan vastzat de waan, dat versierd spreken beter was dan het eenvoudige woord.
Deze onderscheiding heeft het ontstaan van een gezwollen stiil en van de „dichterlike
taal" in de hand gewerkt.
4. Ten slotte keert Croce zich tegen het vooroordeel, dat het mogelik acht verschillende kunstvormen te onderscheiden, alsof er een aparte aesthetika zou zijn voor
het drama, de roman, de lyriek, voor dichtkunst als voor schilderkunst, beeldhouwkunst, enz. Vooral in kritiek en in historiese handboeken is het een veel voorkomend
euvel, dat een werk getoetst wordt aan wetten, die voor een bepaald genre zouden
gelden, of dat een artiest voorgesteld wordt als de beoefenaar van een bepaalde
soort. Zo wordt Hooft dan behandeld als lyricus, dramaturg, epistolograaf,
historieschrijver, alsof in al zijn werken niet steeds dezelfde kunstenaar
Hooft leeft.
Die indeling heeft alleen betekenis, als men er iedere filosofiese waarde aan ontzegt, en ze slechts als prakties middel beschouwt, om het geheel der produktie
gemakkelik te overzien. Als in deze indeling dus geen maatstaf ligt, alleen historiografiese indeling wordt beoogd.
Dus een klein gedichtje heeft de aesthetiese waarde van een epos, een brief
cdie van een roman, een vertaling als een oorspronkelik werk.
Het derde hoofdstuk De plaats van de kunst in den geest en in de samenleving
is misschien wel het belangrijkste van de vier waaruit het boekje bestaat, speciaal
voor ons, waar in onze kringen niet zonder enige animositeit de kwestie wel eens
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is besproken, n.l. die van de afhankelikheid of onafhankelikheid van de kunst, het
al of niet heersen van de ethika over de aesthetika.
Natuurlik, zegt Croce, is de kunst onafhankelik. Als de kunst afhangt van de
filosofie, of van de ethica, dan is het de een of andere vorm van filosofie, ethica, en
dan is ze geen kunst meer. Dat wat de kunst onderscheidt van filosofie, ethica, etc.,
is het onafhankelik element, haar eigen aard.
Van de fysieke wereld onderscheidt zich de kunst als geestelikheid, van de morele,
etc. als intuitie.
Konstateren we echter niet meer dan de onafhankelikheid van de kunst, dan
belanden wij weer bij de l'art pour l'art-theorie. Die fout begaat Croce niet. De
kunst is niet dienares, slavin, maar is niet zonder kontakt met andere waarden. De
werkelikheid is niet een reeks van absoluut naast elkaar geplaatste grootheden, dan
zouden het even zo vele waardeloosheden zijn. Er is dus onafhankelikheid en afhankelikheid beide. De verschillende levensuitingen zijn onontbeerlik voor elkaar.
Dwaasheden worden begaan door de man van de wetenschap die de kunst verwerpt,
door de kunstenaar die logika, of moraal verwerpt, al kunnen ze soms in hun eenzijdigheid hun kracht, in de toestanden hun verdediging, in alle geval hun verklaring
vinden.
Waaruit dus volgt, dat de kunstenaar zich aan een ethies oordeel nooit zal kunnen
onttrekken met een beroep op zijn kunst en omgekeerd dat een ethies oordeel niet
de kunstwaarde van een werk raakt, maar tegelijk ook, dat het aestheties en het
ethies bewustzijn in het waarnemen en in het oordelen geassocieerd zijn en zonder
elkaars prioriteit te betwisten optreden.
Aan het eind van dit exposé, dat ik zo eenvoudig mogelik heb gehouden (maar
dat de samenvatting is van het moeilikste gedeelte van Croce's betoog) zijn we vanzelf gekomen tot het 4de gedeelte van het boek : de plaats en de taak van de kritiek
en de kunstgeschiedenis. Ik zal bij het negatieve deel van dit hoofdstukje me slechts
kort ophouden : achtereenvolgens wordt verworpen de kritiek als paedagoog, tiran,
rechter, ook de vertolkende of toelichtende kritiek ; maar dit alles te samen is de
waarachtige kritiek : ze zal opwekken en onderdrukken, ze zal met smaak scheiden,
ze zal toelichten, vooral ze zal het kunstwerk en de kunstenaar begrijpen en anderen
tot begrijpen voeren.
Er bestaat een kritiek, die verbrokkelt en klassificeert ; een moralistiese die altijd
meent, dat de kunstenaar zich een bepaald doel heeft gesteld of had moeten stellen,
er is hedonistiese en verstandelike kritiek, kritiek die de inhoud los maakt van de
vorm, psychologiese kritiek die inplaats van naar de kunstwerken ziet naar de
psychologie van de artiest, andere die zich blindstaart op abstrakte vormen, die
rhetorika voor schoonheid aanziet enz., zo velerlei kritiek als er soorten kunstbeschouwing waren.
In alle geval zal kunstkritiek zich niet kunnen beperken tot oordelen, tot goed-
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of afkeuren, ze zal zich moeten verruimen tot verklaring. Ook het lelike kan slechts
veroordeeld worden als het ten voile begrepen en dus ook gerechtvaardigd is. Een
roman als „Slechts een vrouw" van von Maltzahn is pas veroordeeld als is aangetoond,
dat het de vrucht is van de intellektualistiese arbeid om in het schema van een
roman een stuk evangelisatie te leveren. Uit het werk moet dan de
tendenz duidelik blijken uit het verwringen van werkelikheid en het aanvoeren
van onwaarschijnlikheid om het verhaal de voor de tendenz nodig geachte wending
te geven. De kunsthistorie vraagt dezelfde methode als de kritiek, maar is omdat
ze zich met het verleden bezighoudt minder polemies en meer verhalend dan de
kritiek.
Aan het eind gekomen van Croce's Brevier van Aesthetica, rest ons de vraag of
we met deze beschouwingen veel verder zijn gekomen.
Wisten we niet reeds, dat het wezen van de kunst eindigt in het onkenbare, of we
spreken van intuitie, of „een gave Gods, een gunste ?"
Wisten we niet, dat ethiek en aesthetiek verschillende dingen zijn en toch een
ethies en een aestheties oordeel zich dikwijls gelijk aan ons opdringen ? Wisten we
niet, dat bewondering en de kunst van karakterizering vereisten zijn van een
goede kritiek ?
Dat wisten we. Maar — en dit is het grote verschil — waren we 't ons altijd bewust, dat we dit wisten ? Als twee het zelfde antwoord geven, hebben ze de aard
van de vraag nog niet gelijk doorgrond. Wie in de scherp onderscheidende, logiese
gang van Croce's gedachten, komt tot wat hij reeds wist, heeft zijn weten meer verdiept en is meer van de hem bekende waarheden doordrongen dan hem te voren
eigen was.
Verder — en dit mogen we nooit te laat leren — noopt het ons tot voorzichtigheid in het beoordeelen en veroordeelen van wat in de ander maar schakeringen
zijn van ons eigen weten, want nergens duideliker dan bij Croce kunnen we vinden,
hoe zelfs de meest klaarblijkelike dwalingen de kern van waarheid toch in zich omdroegen.
En ten slotte — als verklaring de enig ware oordeelvorming is, dan is een leuze
eenzijdigheid en mogen we ons gelukkig achten, als in Opwaartsche Wegen naast
principiele verwantschap geen literaire leuze wordt verheerlikt, maar kunstenaars
en essayisten van de meest verschillende methode bij ons samentreffen. Een enkele
keer mag dit voor buitenstaanders de schijn wekken van heterogeniteit, die tot verdeeldheid zou kunnen voeren, in de werkelijkheid is het 't rijke mozaiek, dat tot
Gods verheerliking binnen onze muren wordt gelegd.

BOEKBESPREKING.

De duizend en e'en dag. Perzische verhalen. Deel I. MCMXXVII. Uitgeverij
C. A. Mees, Santpoort.
De duizend en een dag is een soortgelijke verzarneling verhalen als De duizend en een nacht.
Evenals in de laatste verzameling worden ze bijeengehouden, doordat ze aan een persoon
met een bepaald doel worden verhaald. Omdat in De duizend en een dag het doel is een
prinses te overtuigen dat niet alle mannen ondankbaar en trouweloos zijn is de band hier nauwer
dan bij De duizend en den nacht, waar zeer ongelijksoortige verhalen zijn bijeengebracht. Maar
het rnotief, waarom al deze verhalen draaien, maakte ze ongeschikt voor jeugdlektuur. En
Aladdin, Ali Baba, Sindbad de zeeman danken hun populariteit toch wel voor een groot deel aan
de jeugd. Daarom is de belangstelling voor deze verhalen altijd minder geweest dan voor
die van de Duizend en een nacht. Wij hebben ze slechts in een vertaling van 1739, en dan nu in deze
met zorg uitgegeven delen van de firma Mees. Ze maken deel uit van de Oosterse Bibliotheek van deze firma waarin ook Japanse, Egyptiese, Maleise verhalen, etc. verschijnen. Deze
Perziese verhalen zijn geillusteerd met reprodukties naar originele Perziese tekeningen en schilderwerken.
v. H.

An Introduction to English literature for Secondary Schools. by J. H.
Schutt. Volume I. — J. B. Wolters, Groningen. The Hague 1928.
Voor Frans en Duits bezaten we reeds bloemlezing van = yang en voortreffelikheid als deze.
Dat we nu voor Engels ook zo ver zijn, konstateren we met genoegen.
v. H.

De Vlaamsche vertelselschat verzameld en toegelicht door Victor de Meijere
deel II. Uitgegeven door „De Sikkel" te Antwerpen en C. A. Mees te Santpoort 1927.
Enige tijd geleden bespraken we de 2de uitgave van de Vlaamsche Volksvertelsels van Pol de
Mont en Alfons de Cock.
Ongeveer het zelfde is van deze uitgave van de Meyere te zeggen ; alleen heeft deze nog voor,
dat hij de motieven der verhalen hun plaats aangewezen heeft in de internationale sprookjeswereld.
v. H.

Samengestelde naamwoorden in het Nederlandsch, door Dr. Jacoba H.
van Lessen. Bij J. B. Wolters' U. M. Groningen, Den Haag 1928.
Het uitstekende proefschrift van Dr. van Lessen wordt door de firma Wolters in de handel
gebracht. Voor wie taalkundige belangstelling en enige wetenschappelike scholing heeft onder
ooze lezers, diene deze korte aankondiging, voor de rneesten onzer lezers ligt dit werk buiten de
belangstelling.
v. H.
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Een nieuwe Nederlandsche Spraakkunst, door J. van Ham en Dr. S. Hofker.
Eerste deel Tweede druk. Derde deel. Bij J. B. Wolters, Groningen,
Den Haag 1928.
Misschien dat een enkele van onze lezers zich voor deze spraakkunstserie, die nu kompleet is,
interesseert, omdat ook nogal eens uitstapjes worden ondernomen naar de techniese kant van de
literaire werkzaamheid. Een enkele aankondiging moge hier overigens volstaan.
v. H.

Exodus door Prof. Dr. F. M. Th. Bal. Serie Tekst en uitleg. Uitg. bij
J. B. Wolters, U.M., Groningen, den Haag 1928.
De Statenvertaling en haar bestrijding, door Dr. C. Veltenaar.
N.V. Dagblad en Drukkerij De Standaard, Amsterdam 1928.
zal er 66n nieuwe, algemeen aanvaarde Bijbelvertaling komen ? Dr. Veltenaar gelooft het niet,
hoopt het niet, hoogstens een bijbelvertaling voor de Hervormde en (of) Luhtersche kerk. Hij heeft
er vele redenen voor om zijn contra van tien jaar geleden nog eens te herhalen. zijn voornaamste
bezwaar tegen een nieuwe bijbelvertaling is eerbiedwaardig en is in de argumentatie zeker van groot
gewicht : onze Statenvertaling is uit aestheties oogpunt zo'n prachtig stuk werk, het is waarschijnlik dat een nieuwe vertaling belangrijk vlakker van taal zal zijn.
De pieteit tegenover hetkunstwerk, dat onze Statenvertaling is, verbiedt aanranding : gedeeltelike herziening ; het gedeeltelik overgeschilderd behang in den huize Stastok is belachelik,
maar van onze Statenvertaling een hybridies monstrum maken is onvergefelik.
Moeten we dan tot in lengte van dagen een steeds meer verouderende vertaling, uit filologies
oogpunt en wat praktiese verstaanbaarheid betreft, in kerk en gezin blijven gebruiken ?
Onze Statenvertalers zouden ons ongelijk geven. Zij schreven hun vertaling niet uit literaire
overwegingen. Zij hebben zich ingespannen om juist en helder te schrijven. Een enkele blik
in een van onze nieuwe vertalingen kan ons overtuigen, dat het mogelik is nauwkeuriger en
voor onze tijd meer verstaanbaar te vertalen. Wie er aan twijfelt, neme het deeltje Exodus van
Prof. BOhl uit Tekst en Uitleg, dat pas verschenen is. Het ligt toch voor de hand, dat moeilik een
stuk 17e eeuws proza volkslektuur in de 20ste kan zijn. Naast de Statenverfaling is er geen 17e eeuws
werk, dat als volkslektuur wordt gelezen. Nu komt dat natuurlik ook door andere oorzaken dan
verstaanbaarheid alleen, maar dat op zichzelf is toch reeds een belangrijke belemmering. Een
nieuwe 20ste eeuwse vertaling zal evenzeer over drie eeuwen weer verouderd zijn.
Als we een nieuwe vertaling wensen, dan is dat, omdat we hopen, dat het lezen en verstaan
van de Bijbel niet belemmerd dient te worden door uiterlike oorzaken.
Voor wie dageliks in zijn Bijbel leest, wordt de taal op den duur wel vertrouwd, toch is voor
hem ook het bezwaar niet denkbeeldig, dat hij opgenomen in de zware gang der woorden over
vele dingen heenleest.
Maar van veel meer betekenis is een nieuwe vertaling voor de velen die hun Bijbel slechts
weinig openslaan. Voor hoevele eenvoudige en niet bij de Bijbel grootgebrachte mensen is dat
dikke boek met die moeilike taal een sta-in-de-weg inplaats van de weg zelf ? Voor hoeveel weinig
begaafden, eenvoudigen, kinderen is het Bijbellezen niet een zinledige plechtigheid ? Wordt, nu
de stijl en woordkeus van onze Statenvertaling zoo buiten ons Leven van alle dag is komen staan,
het gevaar van oratorie in plaats van een levend woord Gods niet groot ?
Een nieuwe vertaling is niet een hooghartig gebaar tegenover vroegere vertalers, het is een bukken
voor een harde noodzakelikheid en het werk van de professoren BOhl en van Veldhuizen met hun
medewerkers, Grosheide en de zijnen, Obbink, Brouwer en ieder die zich verder in de laatste
jaren voor nieuwe Bijbelvertaling verdienstelik heeft gemaakt is een werk, dat we met vreugde
en dankbaarheid gadeslaan.
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Of er een officiele nieuwe Bijbelvertaling uit groeien zal ? We zijn bang dat het niet lukken zal ;
mochten we zo ver komen, dan zal er eerst nog wel veel tegenkanting moeten worden overwonnen,
en daarna zullen er nog wel velen zijn, die aan de „echte" vertaling blijven vasthouden, evenals
er tot op onze tijd nog enkelen zijn, die de psalmen van Datheen wensen te zingen. Voorlopig
is het gelukkig, dat we ter toelichting van de officiele vertaling een moderne als die van BOhl
kunnen gebruiken.
v. H.
Mexico, het land der tegenstellingen, door P. J. Moonen C.S.S.R. Uitgave van
J.

J. Romen en Zonen, Roermond (z. j.).

Dit boekje is voornamelik geschreven als aanklacht tegen het bestuur van Obregon en
Calles. We bevelen het ter lezing aan, maar missen in ons blad de ruimte voor bespreking van politieke lektuur.
v. H.
Uit nieuwe tijden, onder redactie van R. Kuitert. No. 1. Willem de Merode.
Bij J. B. Wolters, Groningen, Den Haag

1928.

Dit boekje, waarop misschien nog verschillende soortgelijke zullen volgen, is voornamelik
geschreven voor kandidaten voor de hoofdakte. Het is eigenlik jammer, dat de schrijver
in zijn doel zich zo beperkt heeft. Hoofdaktekandidaten zijn normale m,ensen ; laten die bij
hun studie zooveel mogelijk gebruiken wat voor gewone rnensen is geschreven. Als er in
het verslag van verschillende kommissies voor de hoofdakte geklaagd wordt over onkunde op
het gebied van de literatuur na 1900, dan komt het niet omdat er geen werkjes als dit over
Willem de Merode bestonden, maar doodeenvoudig omdat de kandidaten te veel handleidinkjes en diktaten van leraren bestuderen, inplaats van naar eigen smaak en inzicht te lezen.
De angst om een boek te lezen, dat niet „op kursus behandeld" is, is dikwijls bovenmate groot.
De hoofdaktekursussen hebben dikwijls te weinig tijd voor de behandeling van literatuurgeschiedenis en literaire stromingen en geven veel te veel tijd aan het exerperen en toelichten van een aantal op vele examenlijstjes regelmatig voorkomende werken : De kleine Johannes,
Eline Vere, De bruidsdagen van Annie de Boogh, Orpheus in de dessa, Op hoop van zegen,
enz. De kursusleiders zijn dikwijls zo konservatief, dat als er niet tegen geprotesteerd wordt, het
tot in lengte van dagen zo zou blijven. De heer Kuitert wil dat nu genezen door aan het rijtje een
paar nieuwe namen toe te voegen uit de jongste tijd. Het lijkt me een lapmiddel. De lektuur
moet een eigen illustratie door de kandidaten zijn van de door de leraar gegeven enigszins
breed opgezette lessen.
Natuurlik doen de kandidaten goed om over hun lektuur eens de beschouwingen van anderen
te raadplegen tot een betere fundering van hun oordeel. Maar die beschouwingen moeten
niet geinspireerd zijn door de eisen van een bepaald examen.
Dat verhindert natuurlik niet, dat dit boekje een heel geschikt opstel over de Merode kan bevatten. Bovendien kan ieder die ons tijdschrift kent, begrijpen dat een studie over de Merode
ons zeer welkom, moet zijn. We voelen zelf het ontbreken van een enigszins afdoend opstel over de
Merode als een groot gemis.
Inderdaad geeft dit boekje wel een en ander dat voor betere kennis van de persoon en
het werk van Willem de Merode dienstig is ; ook is het helder geschreven. De heer Kuitert
heeft zijn werk met ijver en belangstelling verricht.
Toch zijn er wel enkele bezwaren tegen dit boekje in te brengen. Goed is de Inleiding,
al is de tegenstelling van de levenwekkende Hildebrand en de levenmakende Multatuli in
dit verband onnodig en zelf op een dwaalspoor leidend, want voor de beweging van '80
is Multatuli veel meer voorganger en wegbereider, levenwekker dan Hildebrand. Dat Multa-
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tuli voor de beweging van '80 grote betekenis heeft gehad, heeft Prof. de Vooys indertijd op overtuigende wijze aangetoond.
Het beste gedeelte is het hoofdstukje Afkomst en invloeden : daar staan vele opmerkingen
bij elkaar die tot het beter verstaan van de dichter bijdragen.
Daarna wordt zijn werk naar aanleiding van de verschillende op elkaar volgende bundels besproken. Dit kan een zeer goede methode zijn, maar is het bij de Merode niet, tenminste
niet als men daaruit zijn groei wil konstateren. Bij een dichter als Verwey ontstaat een bundel
als geheel. Een bundel van Verwey is een groep bijeenbehorende gedichten ; een centrale gedachte
draagt ze alle en de gedichten zijn ongeveer gelijk ontstaan. Als de bundel is neergeschreven
konstateert de dichter zelf — ik zou haast zeggen als toeschouwer — dat het een bundel is. Bij de
Merode is dat heel anders. zijn verzen ontstaan op zichzelf. Hij heeft dan ook altijd veel
gepubliceerde en niet-gepubliceerde gedichten liggen, waaruit hij op zeker ogenblik een aantal tot
een of meer groepen bijeenbrengt en als bundel uitgeeft. In zo'n bundel staan dus gedichten, die in gedachten en stemming bijeenhoren, maar die op zeer verschillende tijden werden
geboren.
Daarom is het zoeken naar een „ontwikkelingslijn" bij de Merode zo vruchteloos. En
zuchtend zal de hoofdaktekandidaat het boekje wegleggen, als hij aan 't eind nog niet weet, wat nu
toch eigenlik het verschil is tussen al die bundels, zuchtend omdat hij niet weet met welke
levensperiode van de Merode elke bundel precies verband houdt.
Natuurlik is er wel verschil tussen vroeger en later werk aan te wijzen. Het was misschien beter
geweest om op in elke bundel terugkerende motieven te letten, om die onderling te vergelijken, om, zo te vinden een groei, een ontwikkeling. Het was de moeite waard geweest om
eens te zien naar het motief van De Verloren zoon, de kerkelike feesten, om de dichter in verschillende tijden van verschillende zijden te zien en zij het niet in groei, dan toch van meer
zijden te zien bij het verschillend behandelen van gelijke stof.
Er zijn wel goede typeringen van verschillende gedichten, maar de stilistiese analyse (of moet
ik zeggen de taalkundige ontleding ?) is zwak. De opmerkingen over de neologismen, etc. zijn er dikwijls volkomen naast en deze kwesties hadden in alle geval moeten beschouwd worden in
verband met wat er op stilisties gebied sinds '80 in de poezie is gebeurd, om, te zien in
hoeverre ook deze modernismen „bezielde rhetoriek" zijn.
Uitdrukkingen als „de eischen welke het Nederlandsche taaleigen stelt" „de rubriek taalverrijking" „ongewone voorzetselbeteekenissen", „de grenzen van het gebied taalverknoeiing" in
hun verband gelezen kunnen ieder deskundige overtuigen, dat Kuitert nog gevangen zit in de aarzeling tussen schoolse en modern taalbeschouwing.
leder die in onze kringen van De Merode houdt, zal goed doen het boekje van Kuitert
te leven, maar zal bij de lezing toch met de tekortkomingen er van rekening dienen te
v. H.
hou den.

De groote levenswet, door A. van Hoogstraten-Schoch. Tweede druk. Bij
D. A. Daamen's Uitg. Maatschappij, 's-Gravenhage (z.j.).
De groote levenswet luidt, dat het voor een meisje het best is, om te trouwen met een ernstig
man uit eigen milieu. Daartegenover wordt het leven van vrouwen getekend die hun ideaal zoeken
buiten het huisgezin, en het meisje, dat een plaats in de maatschappij tracht te verwerven.
In haar Inleiding tot de tweede druk krabbelt Mevr. v. Hoogstraten een beetje terug. ze zou nu
niet meer een boek schrijven, dat ten doel heeft of te keuren, dat een meisje als ze van
de kostschool komt, de maatschappij in wil. Blijft dus alleen, dat het voor een meisje 't best is haar
geluk te zoeken in het huwelik met iemand waarbij ze naar aanleg en opvoeding past.
Wat meen ik onbestreden is in onze kringen. Daarom heeft de tendenz van dit werk weinig
om 't lijf : er wordt een open deur ingetrapt.
De uitwerking van het gegeven is dilettanties : een ideale tante Sabine die op ideale wijze
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het huishouden van Arda's vader bestuurd ;daartegenover een karikatuurhuishouden bij de van
Heelsums. Een ernstig ziekbed van de kleine Barbara brengt de wending, Onno de ideale jongeling
verschijnt steeds o p het juiste moment, freule d'Almonde speelt zo'n beetje voor deus
ex machina, enz.
De stijl is gewoontjes, maar natuurlik. Ook de dialoog is lang niet kwaad. Mevrouw van Hoogstraten-Schoch
is een verstandige vrouw met gezonde denkbeelden, die ze over het algemeen
fris voordraagt en haar romans hebben eigenlik dezelfde bedoeling als haar lezingen en artiekels.
Ik houd meer van haar populair betoog ;anderen zullen haar ideeen liever lezen kennen in romanvorm. Als Mevr. v. Hoogstraten een roman schrijft is voor haar de roman bijzaak ;daarom bekoort
mij haar romanschrijverij niet ; de hoofdzaak, de idee is niet onsympathiek, a1 is die in
De groote levenswet wat te veel in verouderde omgeving geplaatst om nog herdrukt
te worden. Daarom zijn haar romans niet veel meer dan opgesierde brochures ; een roman
moet Mevr. van Hoogstraten-Schoch,
ondanks het succes van Gouden Teugels, nog steeds
schrijven.
v. H.

Chesterton, door Willem Nieuwenhuis.
Wat Vaderliefde deed, door Lr. Th. G. de Valk O.P. Uitgaven van J. J. Romen
en Zonen. Roerrnond 1927 en 1928.
In de zoogenaamde Stereditie zijn nu reeds een twaalftal of meer werken voornamelik van apologetiese aard verschenen. Zij zijn uitstekend uitgegeven en over het algemeen zeer degelik van inhoud.
Het laatste is een toelichting van de katholieke geloofsleer met God de Vader als middelpunt.
Het eerste lijkt op het eerste gezicht van het merendeel dezer uitgaven te verschillen : een essay
over een literator. Toch past ook dit werk volkomen in de rij der Ster-uitgaven.
Het is een bekend feit, dat het 20ste eeuwse Rome op meesterlijke wijze propaganda voert. Een
van de methoden is het naar voren schuiven als lokkend voorbeeld van grote bekeerlingen :
Gustzv Baron Armfeldt, Johannes Jorgensen, Frederik van Eeden, Chesterton. Jos. Alberdingk
Thijm, de groote voorloper van de vernieuwde bloei van het katholicisme in ons land, gaf
indertijd het voorbeeld door zijn Vondelportretten.
Treffend wordt deze geest geYllustreerd door enkele woorden uit de Inleiding. De schrijver
vertelt, dat hij een telegram ontvangt : Chesterton is katholiek geworden, en hij voegt er aan toe :
,,Ik mag ook we1 verklappen, dat er de magische woorden op volgden : zenda rtikel".
E6n bezwaar is er aan studies als deze : er bestaat allicht een neiging om de hele levensweg van
de auteur te zien als de weg na'ar de kerk. Ieder herinnert zich dat uit de Van Eeden-literatuur.
Daardoor wordt de levensgeschiedenis van de bekeerling veel simplistieser voorgesteld dan zij
werkelik is, soms zelfs eenzijdig verwrongen. .
Als men het uitgangspunt van een studie als deze kent, en weet, dat er naast een dergelik boek
ook nog een ander te schrijven valt, dan heeft dit boek overigens zijn eigen verdienste. Het is levendig
geschreven, goed gekomponeerd en brengt veel interessante ontleding van Chesterton's werk.
v. H.

Egyptische Verhalen. Uit het Oud-Egyptisch vertaald door Dr. A. de Buck.
Uitg. C. A. Mees, Santpoort 1928,
De firma Mees die in de door haar uitgegeven ,,Oostersche Bibliotheek" ,,systematisch bedoelt
bijeen te brengen oorspronkelijke Nederlandsche vertalingen van de belangrijkste klassieke werken
uit het Oosten" vat haar taak 266 ruim op, dat er voor dit zeer goed verzorgde deeltje heel we1
plaats is.
De zes hier bijeengebrachte korte Egyptische verhalen worden voorafgegaan door een degelijke
inleiding van het gehalte dat we reeds waardeeren mochten in de uitgave van Tjakamats' ,,Dra-
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matische Verhalen" (Japansch) en Moechlis, „De Duizend en een Dag" (Perzisch). Ook de
illustraties zijn voortreffelijk.
We kunnen niet anders dan deze uitgave apprecieeren en bevelen haar gaarne aan.
P. H. M.
Ze is de kennisname overwaard.
De Kinderziel, God en het Leven (Beschouwingen over Merijntje Gijzen's
Jeugd) door Dr. P. Stegenga Azn. Uitg. J. M. Bredee's U.M. R'dam.

De Amsterdamsche predikant Dr. P. Stegenga, die soms zulke rake dingen zeggen kan heeft
in dit boek de zaak van Merijntje nog eens dunnetjes overgedaan. Dat is heel jammer. Want
niets was minder noodig dan een boek van f 1.75 of f 2.25 met weinig nieuws en veel citaten.
Natuurlijk zegt de schrijver wel eens behartenswaardige dingen, daar is hij trouwens Dr. Stegenga
voor, Maar men kon van hem iets beters verwacht hebben of, nog beter, in 't geheel geen geschrift
over deel 1-3 van den Merijntje-cyclus.
We zullen met den geachten schrijver over literatuur maar niet twisten, dat is zijn terrein niet,
en naar onze meening staat hij er ook niet zoo sterk.
Er zijn tal van bezwaren tegen het werk aan te voeren en wij gelooven dat de auteur geen kans
zal krijgen om in een tweede druk de of en toe zeer slechte stijl te verbeteren.
P. H. M.
Evangelisatie-Bibliotheek Uitg. J. N. Voorhoeve den Haag 1928. (2e tending).

De evangelisatie-lectuur door de firma Voorhoeve hier aangeboden, valt buiten het bestek
van dit blad. Binnenkort komen we er elders op terug en vermelden dus hier slechts de verschijning
van de 2e zending der bekende E. B.
Evenwel bevat deze ook een Christelijk verhaal waarover noodzakelijk een paar opmerkingen
gemaakt moeten worden.
Ongeveer 25 jaar geleden schreef de toen zeer geliefde „schrijfster" Wilhelmina Riem-Vis een
boek dat door de firma Voorhoeve werd uitgegeven onder den titel „De goudzoekers of Eindelijk
gevonden". Tallooze lezers verkwikten zich aan de lectuur.
Sinds een kwart eeuw verloopen is blijkt het nog steeds mogelijk ons Christelijk publiek te
paaien met een zeer onwaarschijnlijk geschiedenisje en een Christendom van water en melk. Dus
zocht de genoemde firma dit boek op, gaf het een andere titel en bood het als spiksplinternieuw
aan, overtuigd dat het wel weer gaan zou en dat opnieuw talloozen zich zouden verkwikken.
Wij noemen het diep treurig dat dit feit mogelijk blijkt. Of we ook in een kwart eeuw zijn
vooruitgegaan.
Over het verhaal zullen we niet spreken. Zooveel is zeker dat dergelijke boeken als dit en andere
van Wilha. Riem-Vis, W. Schippers, Cl. Heitefuss en nog tal van andere schrijvers onnoemelijk
veel schade aanrichten. Ze zijn daarom zoo verderfelijk, omdat ze van het allerbelangrijkste, van het
Christendom, een foutieve voorstelling zonder bedenken propageeren aan een groote groep menschen die niet in staat zijn het valsche en onware te onderkennen en zich daarom nog deze kost
laten voorzetten.
P. H. M.
„Maalstroom" door Henriette Mooy, I. Van de Ankers. Mij. v. G. & G. Lect. 1928.

We hebben nu achtereenvolgens „Francesco Campana",,,Merijntje Gijzen"en nog een paar andere,
minder belangrijke levensgeschiedenissen zich zien ontwikkelen door knappe en minder knappe
schrijvers en schrijfsters. Eigenaardig is, dat door sommigen de deeling der stof in drian verkozen
werd. Thans komt de schrijfster van „Acht dagen wieltocht" het eerste deel van hilt' trilogie
aanbieden en het blijkt dat ook zij zich aangetrokken gevoelt tot het in roman-vorm zich ontwikkelende ziele- en geestesleven van een bepaalde figuur. We herinneren ons, hoe Francesco
zich ontplooide bij zijn ouder worden. Hij begon met naIeve bewondering van en verbazing over
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het omringende en eindigde met in een monistische religie bevrediging te vinden. Huib Hoogland

uit „Een Mannenleven" van Robbers geraakt door de trilogie van zijn schepper heen tot een
pantheisme dat eigelijk maar gradueel van Francesco's monisme onderscheiden is. Merijntje, begonnen in kinderlijke argeloosheid te aanvaarden wat „de kerk", de roomsche n.l., leerde geraakt
tenslotte in de draaikolk waaruit alleen — we voorzien het — het socialisme hem redden zal op
later leeftijd. Het socialisme dat voor z'n religieuse bevrediging óók grijpt naar de monistische
oplossing (in welken vorm dan ook).
Hier is nu Erny met wie we kennismaken in de jaren dat men een meisje een bakvisch noemt.
Inderdaad, ze doet deze bijnaam eer aan ! Ze houdt een dagboek bij en deze fragmentarische
notifies vormen tegelijk de roman. Het kan gezegd worden dat de suggestie, hier met het dagboek van een bakvisch te doen te hebben slechts zelden verbroken wordt. Het is een prachtige
spiegel. „Ernst" doet in alle toonaarden mal, is af en toe verliefd, dweept, wisselt steeds van
liefhebberij, is een goed kind en heeft talenten. Ze flapt er van alles uit in 'r periodieke notities,
begint maar ergens zonder er zich om te bekommeren of voor buitenstaanders allerlei toespelingen
en reacties op door hen niet bijgewoonde voorvallen wel begrijpelijk zijn. Het is inderdaad 'n
echt dagboek. Als men al 'n heel eind gevorderd is komt men er achter hoe de jongedame heet en
wat ze precies uitvoert.
Ze is leerlinge op 'n Normaalschool en studeert dus voor onderwijzeres. Deze studieperiode
maken we geheel mee.
Erny (Ernst heet ze ook af en toe) is Gereformeerd. We komen hier in een orthodox-Christelijk
milieu. Blijkens de toespelingen op Dr. Kuypers optreden en de oorlog in Zuid-Afrika aan het
begin deter eeuw.
Het spreekt van zelf — na Francesco en Merijntje is het natuurlijk — dat de geschiedenis is
aangelegd op de geestelijke ontwikkelingsgang van de hoofdpersoon.
Men begrijpt het, de schrijfster kon niet beter doen dan haar relaas aan te vangen in de
jaren dat de jonge persoonlijkheid naar zelfstandigheid dringend zich een eigen „zekerheid" moet
veroveren door eigen strijd omdat het verzet tegen het traditioneele in de puberteitsjaren aanvangt.
We zien, heel voorzichtig, zich een nieuw Ik ontwikkelen en het is een bizonder genot het kiemen
van het zaad stil gade te slaan. Massa's schijnbare overbodigheden bevatten al de dagboek-aanteekeningen. Maar wie oogen heeft bemerkt van die heel frappante zinnetjes en gedachten, die
de symptonen zijn van uitbottend geestesleven. Dat zich ontwikkelen gaat door heel veel dwaas
en overdreven gedoe heen tot een eigen karakter waarvan de grondtrekken hier en daar reeds
vaag te zien zijn.
Aan het begin van het boek dat we hier voor ons hebben is alles nog heel rustig. Maar hoe
verder we komen, dat wil dus zeggen : hoe ouder Erny wordt, des te duidelijker komt er beweging.
Ze heeft aanleg voor muziek, voor teekenen en voor literatuur. Van alles 'n beetje maar, doch
voldoende om te vermoeden dat deze drang naar 't schoone meer is dan jonge meisjes-geflirt
met het groote onbekende. De lont in 't kruit is de kennismaking met mijnheer Pino een kunstenaar-criticus in wiens gastvrij huis allerlei artisten elkander ontmoeten. Z'n groote genot is 't als
Erny er ook eens en daarna herhaaldelijk komt. Maar vader houdt toezicht en vindt tenslotte
dat z'n dochter maar niet meer gaan moet naar die menschen. Dan blijkt het, dat inmiddels
de persoonlijkheid van het meisje zoodanig gegroeid is, dat ze zich houdt aan wat zijzelf goed
acht, meer dan aan wat vader voorschrijft. Vader argumenteert niet. Vriendelijk, vraagt hij eerst,
daarna beveelt hij kortaf dat de omgang met de huisgenooten van Pino verbroken zal worden.
Erny evenwel ziet 't anders — en dat is voldoende. Piekert nu over allerlei. Over wat ze in het
gansch niet godsdienstige kunstenaarsmilieu hoort, over God en over wat thuis, in de kerk en
op de Chr. School omtrent Hem wordt geleerd en geloofd. En het slot is, dat ze los-raakt van
de ankers. Stuurloos geslagen komt ze in de branding. Dan hebben we de laatste bladzijden van
deel I voor ons.
Het boek is boeiend en vlot geschreven. Maar er zijn ook bezwaren tegen in te brengen. En
het belangrijkste bezwaar is wel, dat het niet strak genoeg gecomponeerd is. Nu is dat in een
roman in dagboek-vorm verbazend lastig. Maar toch, het wil ons voorkomen, dat er veel
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overbodigs geschreven is in dit eerste deel. Er zijn fragmenten, die je nets doen. Waar de aandacht in eens weg is en waar de geeuw zelfs niet te onderdrukken valt. Op die bladzijden, we erkennen het grif, staan zeker nog geen banaliteiten, doch als men dan plots weer bemerkt „erin"
te zijn vraagt men zich toch of of pag. zooveel tot zooveel niet net zoo goed hadden gemist kunnen
worden. Hoe verder we in 't boek komen, hoe interessanter de ontwikkeling wordt. Voor ons, Christenen heeft deze nieuwe trilogie waarvan we ons veel voorstellen, de bizondere eigenschap, dat
het beschreven leven aansluit op onze eigen levensfeer. Vooral orthodoxe Christenen onder ons
zullen bemerken, dat, ook al zijn ze geen meisje en al hebben ze de puberteitsjaren kort of lang
achter zich, hen dit relaas veel nader staat dan Francesco's geschiedenis. Dikwijls ondergaat men
de sensatie, dat het gemakkelijk is de schrijfster na te rekenen. De geestelijke ontwikkeling is in het
werk waarvan de wereldbibliotheek nu het eerste boek uitgaf niet meer het leven van een jonge
Italiaan of een roomsch jongetje maar — en hoe dichtbij — een leven van een protestantsch-christelijk meisje zooals we ze heel goed kennen uit onze eigen omgeving.
P. H. M.

Karakter-Kennis-Kunstserie, 10 deelen voor het Lager Onderwijs, 4 deelen
voor het voortgezet onderwijs, onder redactie van D. Wouters en W. G. van de Hulst.
Geillustreerd. Bij P. Noordhoff, 1928, Groningen.
In deze rij leesboeken wordt door verschillende, grotendeels bekende auteurs, over een 90-tai
mannen die uitblonken door hun Karakter, Kennis of Kunst of door een kombinatie van deze
geschenken Gods, getracht een beeld te geven van leven en werk deter grootste onder de mensen.
Het was me niet mogelik deze 90 biografieen alle te leven, maar al bladerende ben ik toch meermalen zo geboeid, dat ik verschillende volledig genoten heb. Natuurlik is er onderling zeer groot
verschil. Ongeveer 35 verschillende auteurs werkten aan de serie mee. Er is verschil in kwaliteit,
er is verschil in methode. De verschillende schrijvers stonden ook lang niet allen voor even gemakkelijke opgave. Het is gemakkeliker 'voor jongens en meisjes over Tromp, James Watt,
Frederik de Groote boeiend te vertellen als over Rodin, Bach, Schumann. Bewonderenswaardig
geslaagd vond ik Auguste Rodin door Tj. Bottema. Verschillende andere schrijvers over het leven
van kunstenaars leken mij te veel in het anekdotiese vervallen, dat gaf ook wel boeiende stof
(Rijnsdorp over Bach was b.v. in dit opzicht zeer goed), maar de kunstenaar komt dan Licht los
naast zijn werk te staan.
In zijn geheel is de serie uitstekend geslaagd. Minderwaardig werk heb ik er tussen niet ontmoet, voorzover ik in een „keuring" van slechts weinig uren dat heb kunnen nagaan. Aileen
is de vraag in me opgekomen, of het wel goed gezien is de sagenfiguren Siegfried, Beowoel, etc.
in de serie op te nemen. Het grote pedagogiese voordeel van deze serie, dat wat al deze uiteenlopende levens bijeenhoudt, is toch dat jongens en meisjes intiem bekend worden met het edelste
en sterkste uit de omringende werkelikheid. Ik vind sagenstof prachtig voor jonge mensen, maar
die verhalen zijn van andere aard, en uit andere sfeer dan de overige biografieen en brengen het
gevaar de „levens" tot „aardige verhaaltjes" te maken. En „aardige verhaaltjes" hadden verschillende van deze auteurs misschien nog wel boeiender zelf kunnen scheppen.
Het kleine inleidinkje, dat aan „Beowoelf" voorafgaat, staat vol aanvechtbare beweringen.
Overigens een nuttige en goede rij boeken voor de school of misschien nog meer voor de
schoolbib liotheek.
v. H.

Gedachten van Tijdgenooten van Jezus, verzameld door A. M. v. d. Waals,
Uitgave van D. A. Daamen's Uitgevers Mij., z.j.
Dit is een verjaardagenboekje, in verschillende uitvoering te verkrijgen. Bij elke datum een
tekst nit het Nieuwe Testament.
v. H.
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„Alles ten goede" van E. Voorhoeve-van Oordt. Uitg. J. N. Voorhoeve,
Den Haag.
Een bundeltje versjes die moeten dienen tot „stichting". Ik geloof graag aan de goede bedoelingen van Mevrouw Voorhoeve, maar laat zij deze voor zich zelf houden en niet uitgeven. De
Letterkunde is althans niets gebaat met zulk werk, want met kunst heeft dit bundeltje niets te
maken. En het is me altijd een raadsel, waarom zulke stichtelijke woorden steeds in versvorm
moeten worden gewrongen.
LAURA OLIVIER.
„Verzen" van Agatha Seger. Uitg. C. A. J. van Dishoeck, Bussum.
In dit bundeltje verzen zingt Agatha Seger over een ongelukkige liefde. Dit gegeven werkt,
na den stroom van verzen die '80 ons hierover gaf, niet bepaald verfrisschend. En vooral daar
Agatha Seger ons op dit punt ook al niets nieuws te zeggen heeft. Het is weer over de tranen
die geschreid worden na een nieuwe ontmoeting, terwijl gemeend werd dat men het alles al te boven
was ; weer over de teleurgestelde hoop hem nog Bens te zien ; weer over de berusting, de eenzaamheid enz enz. Hoevelen hebben hier al niet over gezongen, en dan dieper, smartelijker dan zij het
doet ? Haar persoonlijke ervaring op dat punt maakt ons niet rijker, vooral omdat de uitbeelding
er van meestal afgezaagd en op het sentimenteele of is.
Niet alleen wat het onderwerp betreft, ook wat de stijI aangaat is dit bundeltje zeer onpersoonlijk.
Geen enkel nieuw beeld, geen eigen woordkeus. „Boomen die oneindig droef door de stilte
ruischen", „zacht voorbij glijdende sterren", „zaalge verten"„ „bitter geween", zelfs het traditioneele „smerte en herte" ontbreekt niet.
Het rythme is dikwijls wel zuiver en zangerig van toon. Dit is dan ook het mooiste in haar verzen,
alleen jammer dat het ook weer zoo weinig persoonlijk is en dikwijls aan Boutens herinnert, o.a.
in „Onmacht"
„Diep achter de duistere duinenrij,
de donkere dreun van de sombere zee" enz.
dat sterk doet denken aan Boutens' :
„Ver achter de wuivende duinenrij
Stoeien de wind en de wilde zee", enz.
En in een ander vers :
„Gij kwaamt door den regen in d' avondstond
tot waar gij mij stiff en vereenzaamd vond", enz.
en Boutens
„Gij kwaamt door d' avond een teeren schijn
Zonlicht gezeefd door wolkgordijn". enz.
Dit zijn enkele voorbeelden, er zijn er veel meer ; ook de vele genitieven Boutens zoo eigen, vinden we bij haar.
Dit bundeltje, een zwakke nakomeling van de '80er poezie heeft ons weinig te zeggen. En omdat
dit het tweede bundeltje verzen van de dichteres is, geeft het ons weinig hoop voor de toekomst.
LAURA OLIVIER.

Dertig Sonnetten van Shakespeare, vertaald door J. De Croos. Uitgegeven
door „De Sikkel" te Antwerpen.
In een mooie kwarto-uitgaaf op handpapier van Auvergne geeft de knappe vertaler dertig van
Shakespeare's sonnetten, voorzien van een inleiding en aantekeningen.
Shakespeare's sonnetten hebben veel minder en veel later de belangstelling getrokken dan zijn
drama's. Dat de belangstelling langzamerhand er voor gegroeid is, vond oorspronkelijk voornamelik
zijn oorzaak hierin, dat in deze sonnetten door de lyriese direktheid de persoon van Shakespeare
duideliker waar te nemen is dan in de drama's en dat we uit de sonnetten het persoonlik
element in de drama's beter herkennen. Die belangstelling, die eerst niet meer dan intellektueel
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van aard was, groeide tot liefhebbende bewondering en voerde tot de erkenning, dat Shakespeare
naast de grootste dramaturg ook een van de heerlikste sonnettendichters is. Dr. Decroos heeft
zich in zijn keuze laten leiden door de gedachte, dat het toonen van Shakespeare's persoonlikheid
het voornaamste was wat een sonnettenvertaling brengen kon en dat die persoonlikheid het
voornaamste is wat Shakespeare van zijn tijdgenoten onderscheidt. Het is moeilik te beslissen
of deze overweging de beste is. Men kan beweren, dat wie dieper inzien wil in
Shakespeare's persoonlikheid aan deze sonnetten niet genoeg heeft en bovendien dat iemand
met deze belangstelling wel tot de tekst zelf zal doordringen ; maar ook dat een keuze berustend
op schoonheidsoverwegingen bij vertalen niet de meest geeigende is. Rest voor ons slechts, dat
vertaler en uitgever beide met nauwgezetheid en smaak hun task hebben volbracht.
V. H.
Meidroom. C. S. Adama van Scheltema. Zesde-achtste duizendtal. Derde druk.
Rotterdam MCMXXVIII. W. L. E. J. Brusse's Uitgevers-Maatschappij.

Meidroom een soort liturgies Meispel — heeft mij in het werk van deze dichter altijd het minst
kunnen bekoren. Deze derde druk bewijst echter, dat er toch nog heel wat belangstelling voor is.
v. H.
Diversen :

Van de uitgevers La Riviere en Voorhoeve, Zwolle ontvingen we een aflevering van Timotheus
en De dokter in huis, waarvan alleen het eerste enigszins voor bespreking in ons blad in aanmerking komt. Timotheus is in onze kringen een goede bekende ; het gehalte van de inhoud
is onderling dikwijls zeer verschillend. Het is zeer populair en rekent wat het literaire gedeelte
betreft als regel meer met wat gevraagd dan met wat vereist is. Ook in de rubriek Boekbespreking loopt goed en slecht dooreen. Toch zal dit blad zijn door ons overigens hartelik gegunde plaats bij de massa van het Chr. publiek wel, behouden. Het zorgt als regel er ook goed
voor aktueel te zijn, wat voor een volksblad een zeer voorname faktor is.
De Nederlandse afdeling van de „Were1dbond der Kerken" zond ons zijn Maandbericht.
Een andere internationale zaak is de Conferentie Vrede door Religie (31 Julie-2 Aug.) met
een buitengewoon belangwekkend program, en een groot aantal zeer verscheiden sprekers, waaronder van grote bekendheid.
Verder ontvingen we het le Nummer van de lode jaargang van Het Zoeklicht, waarvan de
inhoud buiten het bestek van ons tijdschrift valt.
De uitgever H. J. Paris Amsterdam zond ons de eerste aflevering van een nieuw periodiekje
Van tijd tot tijd, dat dient als reklame voor eigen uitgaven, maar toch nog wat meer geeft
het vertelt wat over de auteurs, geeft beschouwingen over hun werk, enz. Het eerste nummer
is goed geslaagd. Belangstellenden kunnen gratis of tegen geringe vergoeding zich toezending verzekeren.
v. H.

UITVAART
DOOR

A. J. D. VAN OOSTEN.

Requiem aeternam dona ei, domine.
't Koor in den hof zong gedempt requiem
„Heer geef de eeuwige ruste aan hem."
Priester in plechtgewaad rechtte het kruis
Knapen in wit schreden met zacht gedruisch
linkezijds, rechtezijds. In koopren kluis
vlamden de kaarsen, nevens het kruis.
Priesteren kloegen met droeve stem
„Heer geef de eeuwige ruste aan hem".
Linkezijds, rechtezijds nevens het pad
neigden de vanen, neigde wie bad.
„Heer geef de eeuwige ruste aan hem"
Crusifix spande over open graf
Priesteren prevelden riten af.
„Heer geef de eeuwige ruste aan hem".

HARPSPEELSTER
DOOR

MARTIN LEOPOLD.

Het wonderzoete bloeien van haar oogen,
de vreemde vreugde van haar blanke lach —
zij was het ; en, over haar harp gebogen,
de harden aan 't gespannen snarenrag,
Speelde zij, huiverend en droombevlogen,
alsof zij rondom toovertuinen zag
waar zomer geurde, en loovers teer bewogen,
de zwoele bloesemweelde van den dag.
't Was of een heel ver weg en gouden zingen
van eenmaal waar en zoet geweten dingen
aanbeefde, en werd tot zuiver harpgeluid —
en weer wegvloeide op vlagende avondwinden,
die van den Idank de teed're golving minden,
het ijle weefsel van den schemer uit.. ..

HERINNERING
DOOR

MARTIN LEOPOLD.

Zoo teeder als de nacht, die aan de ramen
en in de kamer om de rozen stond,
waren uw handen, Moeder, als zij kwamen
over miin hoofd, dat gij to droomen vondt,
En vreemd, alsof het niet in de ovalen
van uwe handen en haar schemer lag,
maar ergens ver in licht van gouden zalen,
in wonderbloei van tijdeloozen dag —
Zoo waren wij, Moeder, en droomden samen
over herinneringen van cen refs ;
en toen we aan het bitter heden kwamen,
dachten wij beiden aan het Paradijs —
ik meende, ik droomde dieper en veel verder,
Moeder, maar gij waart lang reeds bij den Herder.

SAUL EN DAVID.
TREURSPEL IN VIJF BEDRIJVEN
DOOR

REND DE CLERCQ.

TWEEDE TAFEREEL.
Gibea, Sauls hofstad, in triomf.
BY de stadspoort. Volksmenigte in feestgewaad met palmen en bloemen. Vrouwen
met trommels, harpen en citers. Tusschen de maagden Sauls dochters, Merab ep.
Michal.
le TOONEEL
Michal
Een zee van menschen. Van 't paieis ,ot aan
de poort der stede dringt de luide menigt.
Merab
De meesten hier zijn van Gibea, Michal.
Uit ander oorden wast de toeloop aan.
Wat eenig zicht die feesttooi en die palmen !
Michal

Spreek zacht en sluit uw sluier dichter om.
Alleen aan onze houding mag men merken
dat wij Sauls dochters zijn.
Merab
Mag ik niet zien,
niet spreken als een ander ? Mogen wij
ons aangezicht niet toonen in de zon ?
De bloemen doen het wel, en daar die meisjes.
Michal
De bloemen kennen geen verschil in rang ;
die meisjes evenmin. Gij, Merab, die
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van ons getweeen de oudste zijt, moest, dunkt
mij, beter weten wat prinsessen voegt.
De priesters houden ons in 't scherpziend oog.
Merab (lachend)

Zij zoeken uit wie hier de bruid zal zijn.
Michal

Lach niet lichtzinnig. lk geloof .de boden,
die, met de zege, Sauls belafte meldden.
Merab

De koperharige, die den reus versloeg,
krijgt een van ons tot bruid.
Michal (mispriizend)

Een bruidegom,
dien niemand kent, een herder uit zoovelen !
Merab

Nu spot gijzclf to onpas. Is die man
geen hoovling, toch is hij van vrijen doen
en dapper , door zijn daad een held voor alien.
Michal

Maar zijn geboorte, zuster ? Maar zijn scam ?
Merab

En onze vader ? Is hij hoog van stam ?
Een landsche man wend hij tot vorst gezalfd.
Michal

Hij was een vorst eer wij geboren werden.
Dat mogen wij voor geenen man vergeten.
Merab

Naar vaders wil mag ons geschieden. Ook
de eenvoudige, dien hij tot zich verhief,
is hoog genoeg voor ons.
Michal

Versta mij goed.
Gij, de oudste, wordt waarschijnlijk hem tot bruid.
Doch viel de keus op mij, herinneren zou
ik mij ten alien dage wat ik was
voor 't huwlijk. Prins wordt die gemaal aileen
door zijne vrouw.
Merab

Daar zijn ze, kom.
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Volk

Hosianna !
Hosianna I Heil den koning ! Zege, zege !
Heraut

Gij, burgers van Gibea, steekt de hoornen.
De koning komt.
Volk

Hosianna ! Heil, hell Saul.
He TOONEEL
Saul, Abner en gevolg treden aan. Door rei en tegenrei wordt een wisselzang
aangeheven.
Rei

Looft den Heere der slagorden.
Looft met harpen hem en hoornen.
Tegenrei

Israel is vrij geworden.
God aanziet zijn uitverkoornen.
Rei

Op, gij dochters der rechtschapenen,
die met Saul te velde wilden.
Tegenret

Looft den koning in zijn wapenen,
boat den koning in zijn schilden.
Rei
Die bedreigden, brandden, roofden,

staan vO6r Ekrons poorten, bloedig.
Tegenrei

Tot de hooge legerhoofden
neigt mijn hart. Zij streden moedig.
Rei

Waar verbergt gij, Filistijnen,
uwe miters en uw paarden ?
Tegenrei

Waar uw voetvolk, Filistijnen ?
waar uw zwaargesmede zwaarden ?
Rei

Een bestond het uit te dagen,
Israel in 't heir verguizend.

SAUL EN DAVID

Tegenrei
Saul heeft duizend man verslagen,
Jonathan en David duizend.

Saul
Ja, looft den Heer, Gibea, looft het heir,
,den grijzen Abner en den jongen David.
En zoo gij Jahwe's zegen voelt in Saul,
looft Saul. Gij, priesters, die daarover oordeelt,
heb ik uw zegening verdiend ?.. Opnieuw ?....
liebt dank dan alien, die ons tegenschrijdt
met vroo gelaat en palmen in de hand.
In 't eikendal daarginds heeft m.enigeen
van ons dien blijden intocht niet verhoopt.

Abner
Zie, koning, uwe dochtr en.

Merab
Weikom, vader.
Mic hal
Wij groeten u in uwen zege en glans.

Saul
Mijn Merab en mijn Michal, ben ik ook
gebonden door beloften, niet als Jefta,
de onzalige, keer ik naar huffs terug.
Geen donkere rouw is komend op mijn voet.
Een jonge held zal volgen en een bruiloft.
Doch waar is Samuel ? Iic zie hem niet.
(luider) Waar, waar is Samuel ?

Abner
Niet hier.

Saul (verstoord)
Niet hier ?
Treedt hij den koning thans niet te gemoet ?
Hij komt wel gauwer, als hij komen kan
met dreigement en vloek, die noodprofeet.

Merab
Hij is een stokoud man en Rama ver.

Saul
Zijn daar geen wagens meer te Rama, of
geen ezelen om te rijden ? Dochtren, gaat.
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lk moet met Abner spreken.
(Merab, Michal en de maagden wijken achteruit. Saul is ontstoken en bromt.)
Samuel !. . . .

Abner
Hij doet u onrecht aan, dat merk ik goed.
en heden niet voor 't eerst. Den richter viel
het zwaar dat hij zijn macht moest geven in
de handen van een koning.
Saul
Had ik ooit
die macht begeerd ? Het yolk verlangde een vorst.
Mij, Benjamiet, en van geringen stain,
een noon van Kis — mijn vader zond me in 't land
op zoek naar zijn verloren ezelinnen —
heeft Samuel aan zijnen disch gebracht
aan 't opperst der genoodigden, gespijsd
met uitgelezen spijs, geherbergd, bij
het scheiden aan het uiteind van de stad,
gezalfd met olie op het hoofd, mij kussend
met zijnen kus. Te Mizpa naderhand,
voor al 't vergaderd yolk, werd ik geraakt
door God den Heere, en door dien Samuel,
dien eigensten, tot koning uitgeroepen.
Abner
Dat weten wij, mijn vorst. Ook dat gij, na
den keus, u tusschen vaten hieldt verstoken,
ongaarn gevonden en verheven werdt.
En toen gij kwaamt te staan te midden van
het yolk, zoo reest gij hooger dan elk ander.
Saul
Wel dan, werd Israel in mij beschaamd ?
Abner
Beschaamd ? In geenen deele.
Saul
En hij, de richter ?
Abner
Al evenmin. Gij hebt het yolk gered
meermaals, gerecht en glorievol geheerscht.
Dat juist was dezen oude een doom in 't oog.
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Saul

Het tweede jaar dat ik regeerde trof
mij reeds zijn wrok. Der Filistijnen heir,
gij weet, was ver in 't land gerukt. Het yolk,
al bevend, kwam te Gilgal achter
Op Samuels gebod moest zeven dagen
ik wachten daar op hem, die offren zou.
Ik wachtte tot den laatsten dag vergeefs.
Hij kwam niet op en 't yolk, beangstigd, dreigde
uiteen te gaan. Toen meende ik goed te doen
met eigenhandig 't offer op te dragen.
En zie, ternauwernood was dit geschied,
of ijlings kwam de ziener aangesneld
en vloekte mij met zwaren vloek, daar ik
om bestwil had gedaan wat niemand dan
de priester doen mag.
Abner
Ja, die priesterdunk !

Daar is geen hoofd zoo heilig als het hunne.
Nog erger was 't, o koning, na den krijg
met Amalek. Zei niet die Samuel,
in 's Heeren naam dan volgens hem, dat gij
niet een verschoonen mocht, noch man, noch vrouw,
noch kind, noch os, noch schaap, noch ezel, noch
kameel ? 't Moest al geslacht en uitgeroeid.
Saul

Te menschlijk was ik in de zege, spaarde
hun koning Agag en een deel van 't vee
ten bate van het yolk. Wat moest ik hooren
toen uit zijn mond ?" Ilc had Gods woord verworpen
en zou in Israel geen koning zijn
voortaan." Hij was al omgekeerd, wou weg.
Ik greep een slip van zijnen mantel en
zij scheurde : „ZOo was 't rijk hier afgescheurd
van mij, en aan mijn betere gegeven."
Abner

Hij, Samuel, de priester, deed wat zelfs
geen krijgsman doet. Den armen Agag, in
zijn weerloosheid, hieuw hij in stukken. Kon
hij 't rijk maar scheuren uit uw sterke hand.
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Hoe smaadlijk heeft hij over 't koningdom
gesproken, toen het yolk een heerscher vroeg
Het was : „Dit zal des konings wijze zijn,
die over u regeeren zal. Uw zonen zal
hij nemen am te loopen voor zijn wagens,
zijn akkerland te ploegen, zijnen oogst
te oogsten ; uwe dochters zal hij nemen
tot baksters en tot keukenmaagden ; wijngaard,
olijfgaard, tarwevelden, al het beste,
zal nemen hij en geven aan zijn knechten.
Van uwe kudden zal hij tienden nemen,
en gij zult hem tot slaven zijn."
Saul

Voorwaar,
heel fraai, heel fraai gestookt.
Abner

Herkent de priester
wel ooit een macht die voor de zijne gaat ?
Saul

Het yolk verslaven ? Et ? Herhaalde hij
het, 'k zou.. . . (zich intoomend)
Weg, weg ! Vergeten kon ik soms
dat hij mijn hoofd gezalfd heeft en gekust.
Abner

't Gerucht rijst op dat hij een ander....
Saul
Wat?
Abner

Dat hij een ander heimlijk heeft gezalfd.
Saul

Een ander heimlijk ? heimelijk tot koning ?
Gij zijt een krijgsman, Abner, lieg dus niet.
Mij eveneens heeft heimlijk hij gezalfd.
lk mag, ik wil 't niet hooren.
Abner

Naar men fluistert
is het gebeurd te Betlehem, in Juda.
Misschien wel bleef de Ziener daarom thuis.
Wie schuldig is komt noo te voorschijn.
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Saul

Voelt
gij wat gij zegt ? (op zijn borst wijzend)
Wat vuur gij daar ontsteekt ?
Zwijg, Abner, zwijg daarover, zoo gij niet
bewijzen kunt.
Abner

Bewijzen kan ik niet,
vooreerst nog niet. 1k heb mijn vorst gewaarschuwd.

(Wordt vervolgd).

AFRIKAANS PROZA
DOOR

J. HAANTJES.

Sangiro.
A. A. Pienaar (want zo heet de schrijver, die zich achter het pseudoniem Sangiroi)
verbergt) heeft een meer dan nationale bekendheid verkregen met zijn diereverhalen uit het voormalige Duits-Oost-Afrika. zijn eerste boek, „Uit Oerwoud
en Vlakte", verscheen voor het eerst in 1921, en had in 1927 reeds de tiende
druk bereikt. Bovendien werd het kort na zijn verschijnen in het Engels vertaald.
Het is een verzameling van drie verhalen van ongelijke lengte: Die Lotgevalle
van 'n Leeufamielie, In die Oerwoud, Renosterlewe.
Vier jaar later verschijnt dan zijn twede boek, dat „Op Safari" heet. Een titel,
die nadere verklaring behoeft. „Safari" is geen geografiese benaming, maar een.
woord uit het Swahiehi-dialect, dat jachtexpeditie betekent. Deze expeditie wordt
ondernomen in de omgeving van de Kilimandjaro, en door vier jagers. Sangiro
zelf is van de partij, en de „dokter", en de kantoorman Fasie, en tenslotte Oom
Abel, een boer uit de streek, waar gejaagd wordt.
Na deze twee boeken met diere- en jachtverhalen, neemt Sangiro's belangstelling
dan plotseling een andere wending. En in Almal se Boeke no. 18 geeft hij twee
korte verhalen uit het diarnantdelversleven : Diamantkoors, en Twee fortuinsoekers.
(1926).

Laten we eerst zijn diereverhalen — tot nu toe zijn voornaamste en beste produksie — eens wat nader bezien. We beginnen dan met het kleinste: In die Oerwoud,
uit : Uit Oerwoud en Vlakte.
Sangiro heeft ditmaal zijn geweer thuisgelaten en alleen zijn camera meegenomen. Hij heeft zich verdekt opgesteld aan de rand van een plas in het oerwoud,
daar waar vele dieren overdag komen drinken. Van het leven rond deze plas wil
hij nu verhalen.
Maar dan moet hij eerst een indruk geven van de omgeving, waarin hij zich be1) Een naam, hem door de kaffers gegeven.
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-vindt. Dat beproeft hij in de eerste drie bladzij. Maar het gelukt hem niet. Wij
voelen ons niet opgenomen in de sfeer, die er hangt rond deze open plek in het bos.
Dan verschijnt plotseling de eerste bezoeker, een reusachtig wild zwijn. Meteen
is onze aandacht geboeid. En hij blijft geboeid. Want telkens komen er weer andere
dieren, luidruchtige kolobusapen, 'n prachtige buffel, 'n norse rhinoceros, 'n luchtige
bosbok, 'n schuwe jakhals, die ten prooi valt aan 'n geweldige boa constrictor.
De rust boeit ons niet bij Sangiro, wel de beweging.
Nog sterker blijkt dit wel, als we het weinigzeggende begin van deze twede schets
vergelijken met de prachtige aanloop tot het derde verhaal. Hier drie bladzij beschrijving, die geen indruk maakten, daar een enkele zin vol leven en beweging,
die ons rneteen midden in het verhaal plaatst. Luister maar : „Die klein renostertjie
staan aan die kant van die moeras en aanskou met ongeduld hoe die twee ouers kniediep in die water en gras rondplas. Watter aardigheid kon daar nou aan wees om
bij die miserable koue weer nog in die modder te staan ?"
Maar als we dan de drie eerste bladzijden van het twede verhaal wat nader bezien,
dan blijkt ons, dat, wat daar voor beschrijving wil doorgaan, toch eigenlik al heel
weinig beschrijving is. 't Is ook al niets anders dan leven en beweging. In de eerste
zin al reeds. 'n Motregen ruist zachtjes neer op de bladeren van de bomen, vandaar vallen weer grote droppels op het tentdoek. deze spatten sissend in het kampvuur. De wind begint sterker te waaien, de droppels worden stromen, en het vuur
vergaat in rook.
En zci gaat het dan door, drie bladzijden lang.
Geen wonder, dat de vraag bij ons opkomt : hebben we hier te doen met litteraire
onmacht ? Met dezelfde onmacht — maar dan weer verfijnd, natuurlik — die maakt,
dat een schooljongen zijn opstel met „en toen's" opvult ?
Hier en daar — misschien. Maar over het algemeen toch niet. Want de beweging
heeft bij Sangiro alles doordrongen. Zelfs de plantengroei ziet hij als levend en
strevend. Laat ik, om dit duidelik te maken, even een zin aanhalen uit het derde
verhaal : „Uit die oerwoud, waar dit nou nooit ophou met drup nie, styg 'n
damplug van verrotting. Op diep-deurweekte mosbodem wemel paddastoel en week
sponsgewas in die skemerlig op ; verrotte boomstamme, begroen met mos, verkrummel stadig onder dik lae dooi blare, omstoei in hulle vrugbare dood van wilde
struikgewas, wat hyg onder donkey blaredak na die sonskyn daarbo. Owermoedig
krul geiler klimopranke bokant die hoogste toppe die lug in, hier en daar purper
blare en geurige, jasmijnagtige bloeisels oor somber-groen oerwoudlower
uitstrooiende."

Aan talent ontbreekt het in zulk een zin niet. Maar het is een biezonder talent.
Het is het talent voor een sterk motoriese kunst.
En daarmee dus niet in de eerste plaats een gebrekkig talent. Van Gogh was als
schilder zeker niet minder groot dan Monet. Maar wel was zijn kunst anders
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dan die van Monet. En bezat ze andere grenzen. Kon ze effecten bereiken, die Monet
niet bereiken kon. Maar schoot ze in andere opzichten bij diens kunst tekort.1)
Ook Sangiro's kunst heeft zijn grenzen. Deze schrijver zal een verhaal kunnen
geven, dat zich weinig bekommert om milieu en entourage, rnaar boeit door het leven
en bewegen binnen dat milieu. Hij zal soms nog meer kunnen. De handeling
in zijn verhaal zal hier en daar zo intens kunnen worden, zal nu en dan zulk
een spanning kunnen verkrijgen, dat ze zich aan de lezer meedeelt als een gevoel.
Zo zal dan 66k Sangiro atmosfeer kunnen geven, zij het dan ook een geladen
atmosfeer. Deze atmosfeer staat echter niet aan het begin van de schrijversactie,
maar aan het einde.
„Op Safari", het tweede boek van Sangiro, kent een hoofdstuk (het zevende),
waarin deze atmosfeer — door het gebeuren heen — wordt bereikt. Het betreft
hier de doortocht door een droog zoutmeer. Met geen bedekking voor de brandende
zon. Met geen water om de felle dorst te lessen.
Moordend is deze tocht voor onze jagers. Zij nemen niet meer waar. Zij
denken niet meer. Zij bewegen. Hun eigen kracht is reeds lang verbruikt. Het is
enkel nog maar de halstarrige weigering om toe te geven aan de hun vijandige, slopende
machten, die hen voortdrijft.
Voelt men, hoe juist deze toestand — een zo naakt mogelike beweging — aan
Sangiro de kans gaf voor een van de hoogste uitingen, die zijn kunst ooit bereiken
kan ?
Het eerste verhaal „Uit Oerwoud en Vlakte" vertelt van een leeuwenfamilie,
de „maanhaarleeu" met zijn wijfje en drie welpen, het „kraagmannetjle" met zijn
wijfje, en „die jong leeu" met zijn wijfje. In het geheel zes volwassenen en drie
onvolwassenen.
Nu komen er jagers. Telkens en telkens weer verlokken ze de leeuwen, om zich
bloot te geven. De zes volwassenen worden een voor een neergeschoten ; van de
drie welpen komt er een om van gebrek en ontbering; de andere twee vinden, na
lang zwerven, een paar andere leeuwen, waar ze zich bij aansluiten.
En nu tekent Sangiro deze leeuwenfamilie zo goed, dat we een haat voelen opkomen
tegen de jagers, die haar uitroeien.
Die jagers — daartoe behoort ook Sangiro zelf !
Hij, de man met het warme medelijden met diereleed, met de diepe eerbied
voor diereleven. Die op het zien van een stervende leeuw zijn hoofd afwendt. Die
het meenemen van een kolobusaap van uit het oerwoud naar de beschaafde wereld,
zonder omwegen een misdaad noemt. Die zich bij tijden afvraagt, of de dieren
1) Zie voor de tegenstelling tusschen motoriese en visuele kunst verder R. Milller—Freienfels
Psychologie der Kunst, I en II.
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dan sours ook niet iets bezitten, wat men hun ziel zou kunnen noemen.
En toch — jager ?
Gentleman-jager, het is waar. Die nooit „gif, slagyster en veilige versteekplek"
gebruikt, omdat „u deur die aanwending van sulke middels nie eens die reg behou
om op die naam van eerlike roofdier aanspraak te maak nie." Die de leeuw, deze
ridderlike vijand, die „nooit stormloop sonder om vooraf sy waarskuwende oorlogskreet te laat hoor nie," enkel bevecht „op gelyke grond." Maar die daar toch zijn
geweer niet bij versmaadt !
Nu is dit verhaal uit „Uit Oerwouden en Vlakte" echter niet geschikt, om hier
een billik oordeel te laten vormen. Want Sangiro zelf heeft ons, met zijn liefdevolle
schildering van de leeuwenfamilie, tegen de jagers ingenomen.
„Op Safari" is hier gunstiger materiaal. Daarin zien we de actie van de jager zeif.
We leren, hoe hij zijn krachten meet met die van de tegenstander. We leren het
gevaar kennen, waaraan hij zich blootstelt.
Daarin vindt de jacht z'n gedeeltelike rechtvaardiging. Daarin ligt ook zijn
bekoring. „Die trilling wat die teenwoordiging van gevaar op onverklaarbare wyse
laat voel, is die jagter se grootste vreugde." zijn jagen is sport.
zo oordeelt Sangiro in „Op Safari." En aan niemand heeft hij dan ook groter
hekel, dan aan de „big sportsmen", die zoveel mogelik dieren doden, alleen maar om
te kan roem, dat hulle 'n rekord verwerf het."
Maar al is de „weer menselike" jachtvorm, welke Sangiro vertegenwoordigt,
ons veel sympatieker, dan de onmenselike, die hij hekelt, toch geloof ik niet, dat
deze „fijngevoelige jagter" daannee de tweeheid in zijn wezen heeft verzoend.
Het geweer blijft voor hem in laatste instantie een „moordtuig", en het jagen
een slechts „enigsins geregverdigde" sport. Vandaar dat de jacht met de camera
bij hem gaat boven de jacht met het geweer. En dat niet alleen, omdat „die opwinding, wat ongetwyfeld die vernaamste bekoring van die jag is, by die afnemery in net so'n sterk mate aanwesig is." Maar waarom zich ook niet tot
deze „bloedlose vorm van sport" beperkt !
Heeft deze dubbelhartige houding nu echter ook invloed op Sangiro's kunst ?
Iic geloof van wel.
Tegenover de volwassen dieren verhoudt deze jager zich ten dele als vijand, ten.
dele als vriend. Tegenover de onvolwassenen voelt hij zich alleen de vriend. Als
hij over hen vertelt, dan is hij op zijn best, dan kan hij zich laten gaan. In het
eerste verhaal uit „Uit Oerwoud en Vlakte" — de geschiedenis van de leeuwenfamilie — krijgen we het gevoel, alsof hij zich inhoudt. Telkens en telkens weer
wordt het verhaal onderbroken door algemene opmerkingen over leeuwen en hun
eigenaardigheden. Opmerkingen, die ongetwijfeld interessant zijn, maar die de
gang van het verhaal belemmeren, en het contact tussen lezer en object minder
direct waken. Maar zo gauw als de volwassen leeuwen dood zijn, en de schrijver
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met de jonge leeuwtjes alleen op avontuur uitgaat, is zijn aandacht en zijn liefde
onverdeeld voor deze kleine wezentjes — en blijven de algemene opmerkingen
vrijwel achterwege.
Over jeugdige dieren handelt ook het derde verhaal: Renosterlewe. Een klein
rhinocerosje en een klein zeekoetje verliezen terzelfdertijd hun ouders. Zij sluiten
nu vriendschap. Het zijn een paar „onmaatse maters", dieren met geheel verschillende levensgewoonten. Maar de omstandigheden dwingen hen. En ze vinden
een „modus vivandi." Maar niet zonder veel vreemde avonturen en komiese voorvallen.
Dit laatste verhaal is wel het beste geworden uit Sangiro's eerste boekje.
Als we zo Sangiro's verhalen achter elkaar lezen, dan kunnen we zeer gemakkelik
,een stijging waarnemen. Het derde verhaal uit „Uit Oerwoud en Vlakte" was al
veel beter dan het eerste. En „Op Safari" is weer aanmerkelik beter dan „Uit Oerwoud en Vlakte."
De jagersfiguur verschijnt hierin in gunstiger licht. De behoefte aan actie wordt
,er door het gegeven zelf reeds — een jachttocht — bevredigd. De schrijver kan
bij deze opzet
als reisverhaal
ongestoord zijn wetenswaardigheden invoegen.
Want Sangiro's boeken hebben niet alleen ten doel om te vermaken. Ze willen
ook onderwijzen, Ze willen liefde en kennis bij brengen voor en van de dierenwereld.
Wat hij meedeelt, berust op zelf-waargenomen werkelikheid. Hierin staat hij
tegenover Curwood en vooral Burroughs 1,) die beiden het werkelikheidselement
dienstbaar maken aan de romantiek. En nu is dit de grote verdienste van Sangiro,
dat hij, met dat wat hij uitsluitend aan de werkelikheid ontleende, niet alleen een
interessante beschrijving geeft van deze werkelikheid, maar meer dan dat : ook
een spannend en avontuurlik verhaal.
„Op Safari" vertegenwoordigt in de eerste plaats een vooruitgang, maar het heeft
daarnaast ook betekenis als overgang naar het mensenverhaal. Het zijn daar niet
alleen meer leeuwen, olifanten en rhinocerossen, waar Sangiro over vertelt. Maar
ook de negers uit de expeditie. En zijn blanke reisgenoten. Ook hen tekent hij hier
en daar met talent.
In de volgende twee vertellingen heeft de schrijver zich dan geheel naar de wens
gewend. „Diamantkoors" verhaalt van een Afrikaanse boer, Jan Neethling, die
gedwongen was om zijn bezittingen te verkopen. Zijn enige broer bood hem een
plaats als bijwoner aan. Maar hij wilde onafhankelijk blijven en weigerde dus. Met
het weinige, dat hij bezat, trok hij naar de diamantvelden en kocht daar een „kleim."
1) De Schrijver van de Tarzan-verhalen. Een daarvan (Tartan of the Apes) noemt Sangiro
zeif in „Op Safari".
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_Maar hij was niet gelukkig. Slechts een maal vond hij een waardevolle steen. Verder
werkte hij tevergeefs. En zijn vrouw en kinderen leden ondertussen gebrek.
Het verhaal begint, als de kleim bijna uitgewerkt is. Nog een dag van koortsachtig werken, en als ook die tevergeefs is, dan staat gebrek en ellende te wachten,
weer dan ooit. Geen wonder, dat Neethling in een verbitterde stemming is. Tegen
zijn vrouw, die hem in stilte verwijt, dat hij uit valse trots de hulp van zijn broer
_heeft geweigerd. Tegen God in de hemel, Die weet, hoe hij alles opoffert, in een
eerlike behoefte om vrouw en kinderen te helpen, en Die op deze poging maar
geen zegen schenken wil.
Maar nog erger wordt het. Naast Neethling heeft een dronken Engelsman gewerkt, die met een gelukkige vondst plotseling rijk werd. En waar nu reeds in het
hart van de wanhopige vader de vraag leeft : waarom hij, en ik niet, komt een derde
bij hem het vermoeden wekken, dat deze kostbare steen door de Engelsman niet
cip eigen kleim, maar op zijn kleim gevonden werd !
De dag loopt ten einde. 't Werken was tevergeefs. En de teleurstelling wordt
nog verscherpt doordat diezelfde avond Neethling's jongste dochtertje, reeds lang
kwijnende, sterft.
Neethling heeft geen tranen voor dit verlies. Enkel toorn. Zijn geloof schijnt
weggegleden. Oom Willem, de oude boer, bij wie hij hulp vraagt en krijgt, praat
van 'n „vingerwysing." Maar zijn woord vindt geen weerklank in deze weerbarstige
ziel. „Onthou Oom die dae toe ons vrouens en kinders by duisende in die Engelse
kampe doodgegaan het ? Oom Willem. . . . as dit waar is wat Oom se . . . . as dit
alles maar vingerwysings is om ons te leer dat ons verkeerd handel . . . ."
Neethling keert terug met het wanhopige voornemen, om voor het geld, dat
,00m Willem hem leende, weer 'n nieuwe kleim te kopen. Maar ondertussen heeft
men in zijn hutje een vuur aangelegd, de vlammen grijpen ongemerkt het dunne zakkegoed, dat tot afschutting dient, en in een ogenblik staat alles in lichte laaie. Neethling
komt juist op tijd, om het lijk van z'n gestorven kind uit de vlammen te redden.
Zijn vrouw valt er bij neer, in uitzinnige smart. Al het leed, dat zij dagen, weken
lang opkropte, zoekt zich nu op eenmaal een uitweg.
De smart van zijn vrouw breekt in Neethling de kracht tot verzet. Hij is overwonnen. Ook bij hem uit zich nu de teleurstelling. „Opsy gedraai in die duisternis,
begin die sterk man te snik sons 'n kind, ontdaan, verniel en gebroke in sy worsteling,
met al die lewe en hoop in horn vertrap. . .."
Maar dan gebeurt het wonderlike. De moeder wordt weer vrouw. „waar die
,aanblik van haar lye die verset van haar man laat breek het, is dit sy swakheid
nou wat al haar krag te voorskyn roep." zij troost, zij pleit. En Neethling stemt
toe. Terwille van vrouw en kinderen zal hij zijn vrijheid prijsgeven.
De volgende morgen vertrekt het gezin. Oude Oom Willem brengt hen weg.
„Daar was 'n verslaendheid in Neethling se oe wat die ou man pynlik aandoen. Dit
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was die uitdrukking wat by manne gesien dra het toe hulle die wapens voor die
voete van die vyand moes neer18. Maar sy stem was nie langer bitter nie en in sy
oe was daar die begin van hoop."
Een geheel ander verhaal is „Twee fortuinsoekers". Oom Piet Prinsloo en Oom
Stoffel Groesbeek, twee tabaksboeren, zijn in de slappe tijd naar de diamantvelden getrokken, om daar hun fortuin te beproeven. Oom Stoffel op z'n ezelskarretje,
Oom Piet op z'n ossewagen. Op het terrein van werkzaamheid aangekornen, sluiten
zij, ,,twee ou wildebeeste" in een geheel vreemde omgeving, al spoedig vriendschap. Samen leren ze nu de teleurstellingen van het delversleven kennen, samen
maken ze een van de genoegens daar — die reisies — mee. Maar hun geld raakt
op, en nog steeds hebben ze niets gevonden. Ze bezitten nog zelfs geen wasmachine, waar mee ze het gruis kunnen zuiveren. Dan laat Oom Piet zich verleiden, om van de Jood geld te lenen voor dit noodzakelike instrument, en daarvoor zijn ossen in onderpand af te staan. Een gevaarlike stap ! Hij had zijn vrouw
nog zo moeten beloven om binnen de maand ossen en wagen weer veilig thuis te
brengen !
Ook deze opoffering blijkt tevergeefs. Oom Stoffel wil weg, maar Oom Piet — die
de ossen verpand heeft tot beider nut — weigert. Zoo verzamelen zich de voedingsstoffen voor een klein conflict. Oom Stoffel gooit, bij wijze van grap, een stukje glas
in Oom Piet's laatste was. Het volgende ogenblik moet hij dit reeds betreuren.
Oom Piet heeft hem beetgepakt en ranselt er op los. En als Oom Stoffel ziett
dat er geen ontkomen aan is, dan begint hij ook en geeft gelijke munt terug.
Maar zie, wat gebeurt er ? 's Avonds komt de Jood. Hij heeft — zeer toevallig — een nog betere koper ontdekt voor de wasmachine, en wenst nu de vroegere
ruil ongedaan te maken. Blij stemmen de boeren toe. En de volgende morgen
trekken zij samen weg — huistoe.
Deze twede vertelling is leuk geschreven, en leest prettig. Maar ze heeft geen
hoge pretenties. De woorden komen er me bij in de gedachte, die ik neerschreef,
toen ik sprak ovar Sangiro's motoriese kunstneiging. Dit is met recht, „een verhaal,
dat zich weinig bekommert om milieu en entourage, maar boeit door het leven en
bewegen binnen dat milieu."
Maar de eerste vertelling reikt hoger. Die zou men naast het zevende hoofdstuk.
uit „Op Safari" kunnen plaatsen. Welk een actie 66k hier, om ons de „diamantkoors" te suggereren ! Hoe leeft alles in dit verhaal ! Sonis zelfs op het melodra
m.atiese af. Want hier en daar gaat de bewogenheid nog niet diep genoeg en
werkt de schrijver nog te veel met goedkope effekten.
En ook op de compositie van dit verhaal valt nog we! het een en ander aan te
merken. Twee conflicten ontwikkelen zich daarin. Een religieus conflict : de wrok
tegen God, Die niet helpen wil. En een zielkundig conflict : de verwijdering tussen.
man en vrouw.
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Het zielkundige conflict vindt in deze vertelling een schone oplossing. Het religieuse conflict — wordt verdonkeremaand, of wordt althans aan het zielkundige
ondergeschikt gemaakt.
En deze oplossing nu vindt zijn grond in — de brand van Neethling's huisje.
In een toevalligheid dus. In een „vingerwysing", zegt ge met oom Willem. Dat
zou het kunnen zijn, als het religieuse conflict de hoofdzaak was geworden. Voor
een eenvoudig geloovige ziel zou de toevalligheid dan tot een gegeven van hoger
orde kunnen zijn herschapen. Nu, dat het zielkundige conflict op de eerste plaats
komt, Mat het — een toevalligheid. De melodramatiek in de uiting, en de toevalligheid in de structuur (ook het twede verhaal eindigt zeer toevallig) waken, dat
we Sangiro's twee laatste vertellingen — vergeleken bij zijn diereverhalen —
niet anders dan een terugval kunnen noemen. Maar hier vooral mogen we ons niet
blind kijken op deze gebreken. Want bij zulk een plotselinge overgang van de wildernis
naar de diamantvelden, was een tijdelike teruggang weer dan waarschijnlijk.
Terwiji en de motoriese kracht van de schrijver, die bij deze overgang onverzwakt bleef, en zijn talent voor het schilderen van een zielkundig conflict, zooals
dat zich na de overgang openbaarde, ons er borg voor staan, dat hij ook op dit
gebied spoedig zijn vroegere hoogte bereiken zal.

TWEE VRIENDEN
DOOR

G. KA1VIPHUIS.

Het luide licht zweeg tot een schaduw grijs
En loom. De avond hief de donkre hulling
Van zijn mantel. En traag werd de vervulling
Der dingen stn., en 't zong een zachte wijs.
Wij gingen eenzaam langs het duistre water
En dachten ieder aan het leven om ons heen
En in ons hart ; en elk wist rich alleen —
Toen hebben wij gesproken over nu en later.
Maar 't was vergeefs ; het somberdreigend duister
Kon nimmer aan ons moede hart ontgaan —
Later, in een spiegel, zag elk 't ontdaan
Gelaat en hoorde zijn vervreemd gefluister.

LE PAUVRE LELIAN
DOOR

G. KAMPHU IS.

Hij was een vreemdeling, die op de reis
Over verlaten bergen en door wouden,
Naar giftig kruid en distelen tot spijs
Der smart zijn leven wondden en benauwden,
Zocht naar de zachtheid van een late rust -0, slechts den nacht, vermoeid van 't eeuwig zwerven,
Te schuilen in een stil asyl — en lust
En leed vergeten — en dit duistre derven —
De nacht was donker, maar een stralend hopen
Ontbloeide hem, waar hij Gods lief d' ervoer ;
Toen brak zijn hart ontroerd en weenend open :
„O mon Dieu, vows m' avez blesse d' amour."

DE KATOLIEKE JONGEREN
DOOR

TEO DE WITTE.

't Moet U niet erg verwonderen, als ik het draalisties werk van Perk zou
willen karakteriseeren als het Hosanna ! en het De Profundis der Tachtiger School.
In het mooie werk van zijn jonge dichterleven zien we
het begin :
Schoonheid, o Gij, Wier naam geheiligd zij,
Uw wil geschiede ; k erne Uw heerschappij ;
Naast U aanbidde de aard geen andren God !
Wie denmaal U aanschouwd', leefde genoeg ;
Zoo hem de dood in dezen stond versloeg. . . . . .
Wat nood ? Hij heeft genoten 't hoogst genot I
en het einde :
Mij is gemeenzaam, wie even eenzaam
Het leven verlangende slijt,
En die in tranen zijn vreugde zag tanen. . . . . .
Doch liefelijk lacht, als hij lijdt.
Feller dan hij zelf wellicht had vermoed werd de waan van het zich wiegen
op ijle stemmingen en het zich strelen met fijne estetiese gevoelens overwoekerd
door het grote Godsverlangen. In het werk van Perk zie ik een gekomprimeerde
uitgave van het levensoeuvre der tachtigers.
Immers, zijn natuurliefde uitgezongen in zo menig sonnet, vond een krachtiger
en persoonliker aksent bij Gorter ; zijn heerlike uitbundigheid, die verlossing
bracht uit een vastgelopen vorm van geloof en leven — zich uitend in de predikantendichtkunst —, werd vaardig overgenomen door van Eeden, Kloos, van Deijssel.
Wordt de noon van Alberdingk Thijm de vurige apostel voor vrije liefde, onge-
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bondenheid en realisme, de nooit te vergeten zanger vunhet sterk geritmeerd
„Ik houd van het proza", een roes van schoonheidsbeleving — Perk antwoordt
, op deze machtige ontplooiing van zinnenleven met eteriese liefde voor Matilde :
Nooit zal mijn weeldekus uw wang ontwijden,
Uw huivrende aanblik is mijn eelst genucht
Trekt Kloos zich in zijn „God" : „Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten", en „De Zee" terug van de gelovige gemeente in een „allerbinneninste"
zielebeschouwing, Perk zoekt telkens weer naar de verhouding van het Schepsel
tot zijn Maker :
En Gij ? — Somtijds noem ik de liefde God
Die 't al verbindt, die 'k alles zie doordringen
Gelijk het leven u en mij ; sores ook het Lot,
Dat leidt — als ons de wil — de stervelingen
Dan weder, dat wat was voor alle dingen,
En — zijn die heen — het eenig overschot ;
En dan weer al wat zich niet voelt omringen
Door einde en aanvang, door begin noch slot.
Het kille, hooghartige van Kloos is hem vreemd. Een begrafenis, van vrome
gelovigen doet hem zichzelf verwijtend toeroepen :
Gij waant u zwerver boven hen verheven
rnaar nooit kon Perk besluiten alle persoonlikheid of te leggen om in Matildes
gemeenschap der gelovigen zijn stem te verheffen tot een Credo. Hoezeer de
dichter ook door het pottiese, het vrouwlike in de katolieke eredienst wordt aangetrokken, zijn vrijbuitersgeest neemt ten slotte een driftig besluit :
1k had zoo gaarne toen uw zin gedaan :
't Geloof is beter dan het niet-gelooven.
Doch neen, behoud uw godsdienst mijn vriendin !
Hij maakt u goed, laat mij mijn eigen zin :
Wat hij tl schenkt, dat zou hij mij ontrooven.
Het hooghartige van Wilg en Popel, Duif en Sperwer was — he he goddank
ongelovige kunstbroeders voldoende bewijs, dat Perk, him Perk was gebleven,
die zich niet had laten vangen in „enge dogmaas".
Maar de etiek van schoonheid, alleen-om-de-schoonheid ; de levensrichting die
iedereen tot eigen rechter verklaarde, geen zonde kende als vergrijp tegen Goddelike
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wetten, maar alleen kwaad zag in de onestetiese manier waarop het gedrag zich
manifesteerde, moest doodlopen. Hoe machtige figuren de nieuwe leer ook onder
hare apostelen telde, haar kunst bleef een uiting dier apostelen in hun grootheid
maar beperktheid sevens.
Het paganistiese terugkeren tot de natuur verstarde tot een slappe nabootsing der
vroegere klassieke kunst, in een land van vlakke weiden met simpel-wiekende.
molentjes.
Het panteisme voerde tot onbegrepen gezeur van in de diepte van hun eigen
wezen afdalende individualisten, die de gloed van genieen als Byron, Tennyson.
misten.
En warempel Perks klacht werd weer gehoord :
0 God ! ik duizel : daar — daar gaapt de nacht,
Daar spalt het ijle de versteende kaken . . . . !
Mij huivert ! In de diepste diepte ontwaren
Mijn spiedende oogen 't grondelooze Niet,
Waar Nacht en Stilte in kille omarming paren ,
0, Leven, dat in eeuwigheid vervliet !
0, Liefde en Dood ! mijn oog blijft op U staren,
Dat wel uw duister, niet uw bodem ziet !
Het Westen had immers de vloek van het kristendom op zich geladen. Hoe men
ook getracht had alleen de helse lach van de satyr te laten weerklinken door de
zo on-klassieke hollandse polders, men vergat dat de heiden der negentiende eeuw
een hemd had aangekregen in tegenstelling met de klassieke heiden, die vergat dat
hij naakt was. Zozeer had de invloed van het kristendom zich doen gelden, zijn
stempel gedrukt op het openbare leven, dat het ondanks de velerlei stemmen om
dat kindje maar van de schouders van de onbeholpen Kristofoor of te schudden,
als een onontkoombaar fantoom bleef verontrusten hen, die de moed misten om de
konklusies van zijn levensregel te aanvaarden.
Neen, daarover was men het eens geworden. Het heidendom in nieuwe vorm
der tachtigers voelde zich onwennig in rijke patriciershuizen aan deftige Hollandse
grachten, of koude landhuizen aan de Vecht. Maar wat dan, wat dan ? ? ?
Rond negentientien zien we een groep dichters die we de neo-romantici kunnen
noemen. Zij die de klacht van Perk weer opnamen en een lange dooltocht naar
het Beloofde Land begonnen.
De grote gemeenschapsgedachte, de strijdbaarheid van een Henriette Roland
Hoist is hun vreemd. Waar de mannelikheid van deze dichteres, die er zich op
beroemt dat
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haar stem ruischte zoo diep en zwaar
zoo diep en zwaar voor een vrouwestem
het grootste bezwaar is om de destijds volgens haar vrouwlike en laffe leer van
het kristendom te aanvaarden ; wenden deze dichters zich af, van elke aktiviteit.
Zij stellen zich tevreden met een lied van stemmingen in toonzetting „godsverlangen". Te slap voor het harde leven van de kristenleer, nemen zij de gevoelssfeer
voor lief, planten zij de goddelike leer in het tuintje van hun aardse aandoeningen.
Al is een viviseksie op een levende figuur natuurlik alleen aan de arrogante heer
Dr. G. Kalff Jr. toegestaan ; dit kunnen we toch wel van deze dichters zeggen, dat
hun godsverlangen te zeer een koketteren met godsdienstzin is, dat hun leven geen
zuivere afstraling genoemd kan worden van een ernstig streven om dat hoogbegeerde geloof nader te leven kennen, werkelik aan te hangen.
Heidenen in hart en nieren, die de priestertoog geleend hebben om er wat
charmanter uit te zien.
Droevig overschot ten slotte van een stelsel dat in de wankele takelage van estetiek
zijn vlag had gehesen en bij de eerste stormwinden met mast en touwen tegen dek
werd geslagen.
Te verklaren is echter wel, dat dit voortdurend botsen van willen en doen ;
van zieleverlangen en lichamelike daad de vruchtbare grond werd waarop menige
plant — hoe pijnlik gekronkeld dan ook — zich uit het zwarte duister naar het licht
trachtte te werken.
A. Roland Holst geeft in zijn Wilde Kim verzen van een menselike verscheurdheid
en eenzaamheid, die u tot in het diepst van de ziel ontroeren. Stil kan hij sours
worden, als een kalme zee, als hij zich in slaap denkt gesust door het weten, dat het
hier toch steeds een onvervuld blijven zal zijn ; maar dan in een herzien van het
verleden gulpt de zelfklacht hem naar de rauwe keel en verzen als De drie broeders
en De Nederlaag zijn tragiese monumenten van menselike onmacht het goddelike
te doorgronden en op aarde te huisvesten.
In Nijhoff treft dikwels die kinderlike overgave aan de zoete leer van het kristendom met zijn bekoorlike kerstgroep, met zachte Madonna en lief Jezuskindje. Maar
ook hij komt niet verder dan de zinnelike bekoring, die wel in alle eenvoud zingen
kan van de kinderen Gods, die „een stem in het licht hadden vernomen", en zingende,
hand in hand, ernstig op weg togen naar het Heilige Land, maar toch reeds onder
de stille ontroering van dat heerlik tafereel moet uitroepen
Want iedereen blijven Gods woorden vreemd,
Behalve hem die ze van God zelf verneemt
daarmede dus alle geloof aan echtheid van openbaring en evangelie opzij schuivend.
Niet het geloof aanvaardend, doch de pose van gelovend mens, zien zij de een-
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zaamheid als een kille muur zich rond hen optrekken ; en de tegenwoordigheid
van een ander mens werkt nog benauwender :
Wij konden ons niet bij elkaar verschuilen :
Een mensch, eenzaam, ziet zijn zwarte eenzaamheid
Dieper weerkaatst in de oogen van een anderen van ontstellend sarkasme en levensarmoede dan het slot
Maar als de winden langs de daken huilen,
Vergeet, vergeet waar ons zwak hart om schreit,
Lach en stoot glazen stuk tegen elkander.
Totdat men er genoeg van kreeg. De romantiek van zich afschudde, en ernstig
streefde naar de volstrektheid van het leven.
Moens gaf in zijn mooi proza, ontschoten op de vruchtbare grond van sel-eenzaamheid, rijk aan overpeinzingen en ontberingen, de klaroenstoot en wekte met
de geestdrift van een profeet op tot de strijd tegen al wat lelik was..
Velen hoorden dat geluid. Zij werden weer ontvankelik voor de liefde, die in hun
geloof lag besloten, vast besloten, die liefde uit te dragen naar buiten.
Maar grote teleurstelling trof hen.
Te zeer zagen zij bewaarheid dat het geloof is, een goddelike instelling in menselike
handen. Leer en leven waren in alle gelederen der gelovigen te zeer gescheiden.
Hun liefde, hun felle geloofsbeleven kon zich dan ook uitsluitend ontladen in
striemende aantijgingen tegen hen, die zij meenden de eersten te moeten zijn, om
de schoonheid van het geloof naar buiten te tonen.
Gerard Bruning gaat fel te keer tegen de verwaterde levensrichting van De Stemmannen, maar uit zijn pen springen de hardste zinnen tevens tegen alles wat hij
in eigen kamp — als ik die landdagzin eens mag gebruiken — aan vals en rot zag.
Een kleine bende die het geloof exploiteerde voor persoonlike belangen, de massa
die van de kerk naar kroeg en revue wandelde. „Bitumen" was de rauwe aanklacht
van een die me een zweep sloeg, degenen, die hij tot liefde voor zijn veelgesmade
God w ide winnen, en in zijn apologie misschien het laatste middel vond om zijn
eigen overtuiging staande te houden. Vocht Bruning tegen Coster of tegen zijn
eigen twijfel ? In Henri ontwikkelde zich het proses van het individu met zijn
Schepper. Nergens vindt hij steun tegen de zwakheid van zijn vlees ; in de kerk
verveelt hij zich aan de gemeenplaatsen over een God die bruit als een stier, als je
naar een meisje kijkt, en het eeuwig gezeur over slechte bladen, bioskopen en donkere
paden. De mensen in de kerk gaan rustig zitten bij de heiligste handelingen, en
schuddebuiken op hun „feestavonden" om de nonsens van een vierderangshumorist. Als hij ze vraagt om samen eens wat te praten over de schoonheid van
een profesie uit de liturgie van goede week grinniken ze verdwaasd. En Henri
Bruning voelt zich alleen temidden der mensen :
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ik ben alleen, een vreemde die ronddoolt, een wie niets bleef
't is goed, Mies is goed
't is goed, o Nooit-Verzadigde die sloegt en slaat, zonder medogen mij
— 't is goed, 't is alles goed.

Moens had opgeroepen tot een bergtocht naar het Nieuwe Leven en dartel en
driest en trots hadden de jongeren de vaan gegrepen en hoogzwaaiend deden ze de
aanloop, tergend neerziend op de schare, die hun onstuimigheid misprezen, en
honend zich terugtrokken van die overmoed.
„Wij werden veel verslagen"
en daar het geloof niet voldoende met hun leven was vergroeid, kenden zij de
zegening van het lijden niet, waren zij als de heidenen, die vast willen houden
wat ze bezitten en lijden verfoeien.
Vandaar de bittere ontgocheling, toen de geloofsgenoten, na dit koudhartig omversmijten van wat hun steeds zo dierbaar was geweest, niet volgen wilden. Of
de te menschelike klacht toen God zelf zijn eerste beproevingen overzond.
Tot klaar begrip dit slot van Opgang uit de Tocht van Henri Bruning :
Broeders, dit is het ook de tocht naar 't Nieuwe Leven.
Want wij die vragen om Geloof, Hoop, Liefde
— wij moeten zelf tot 't uiterst offren kfinnen.
Altijd te gaan, te gain
— het is daarmee, dat 't Nieuwe wordt gekocht,
en met niets anders
Neen, Broeders, zo als wij dachten in vroegere jeugddagen neen
zó eenvoudig is de strijd om 't Nieuwe Leven niet
en zó eenvoudig wordt het niet gekocht.

..1■1.1....

Het is te groot dit Nieuwe — Broeders, te groot.
In die nieuwe beweging om de volstrektheid van het leven onderscheidden zich
duidelik twee stromingen.
Want dat half-heidendom in kristelik kleed verveelde ook hen, die dan toch maar
liever helemaal heidenen wilden zijn, zover dat in een kil en verraderlik klimaa t
als het onze mogelik is.
Jan Greshoff parodieert de acht zaligheden als volgt :
Wij wenschen werkelijk niets meer te weten !
Nu is 't genoeg, weg met alle exegeten,
Weg met de proffen en met de profeten :
Adieu, adieu en hebt U niets vergeten ?
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Naast dit cynisme zijn er wel zuiverder klanken te beluisteren, maar in De
Vreemdeling van H. Marsman zien we toch ook een berusten in de Noodlotgedachte :
het verlangen is gestild :
Laat mij alleen
dit is de tweesprong onzer wegen
Gij hebt mij tot den versten rand geleid.
Maar keer hier om, ween niet.
Gij kunt den laatsten tocht naast mij niet schrijden
noch ik met u, gij gaat hem eens alleen.
Al blijft zo'n enkele zin natuurlik maar van zeer betrekkelike waarde, typies is
ook de uitlating van Henri Bruning :
Hierin verschilden wij met al die andren die
vochte' om 't Nieuwe
Leven — maar zonder God !
Maar niet begrepen door eigen mensen, gehoond door eigen yolk berusten de
zangers der felle zielsbewogenheden met de woorden van Gerard : Delven wij waar
wij staan, want waar wij staan, daar is Klondijke.
En Anton van Duinkerken herhaalt deze woorden, die een berusting zijn op de
eerste plaats, maar een belofte inhielden :
Laat ons vergeten wat gisteren was, want vandaag is een kostbaar bezit.
Met de uitgave van van Duinkerkens Onder Gods Ogen bij Stols in Maastricht,
geloof ik dat we het tijdperk der weeen van de nieuwe geboorte der katolieke letteren
voorbij zijn. Wat de moedige pionniers ontbrak was de liefdegedachte, het vertrouwen in Gods goedheid. Toen die zich in van Duinkerken had genesteld kon
er waarlijk zuivere katolieke dichtkunst worden verwacht, dichtkunst die zou sprek en
van Gods grootheid en liefde middelik of onmiddelik, en de tegenheden van het
leven niet zou aanvaarden als nieuw motief voor lijdenszang, maar als ozon, die
het lichaam sterker zou maken, opdat het te blijder zijn Schepper zou kunnen loven.
Niet dat van Duinkerken alles maar even rooskleurig vindt :
Wij moeten wel worden een sleurbent achter verfrommelde vaan,
sinds Gijzelf niet meer stralend vooraan mocht gaan
in remonstransglorie zegenend pleinen en wegen
klaagt hij zijn Jezus in Gebed voor mijn yolk. Want van Duinkerken wil Brabant
terugopvoeren tot vroegere glorie :
Alle de straten van Brabant
staan open
voor U
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De grote nieuwe taak van de dichter heeft hij helder gezien, als wens van zijn
tijd, die eerst uitroept, uitnodigend :
maar alles zij ons gemeenzaam in God
die ons beider jeugd verblijdt,
en dan verklaart te willen zijn
niets dan een stem, als de Stem die
mij riep tot dit, mijn eeuwig lot :
„behoud Mij het Brabantse Volk ten yolk en
1k blijf voor Brabant een God."
De persoonlike verscheurdheid is bij hem haast moedwillig op de achtergrond
gedrongen en slechts hier en daar klinkt het kwalik verbeten lijden nog door.
Met de stabilisatie van de levensaanvaarding, het langzaam groeien van het individu naar het leven der gemeenschap vond een paralelle ontwikkeling van de vorm
plaats.
Het was toch logies dat de jongelingen, die fanfarestoten over de menigte lieten
weerklinken in hun overmoedige stormloop tegen alles wat voor hen geleefd had,
zich, al was het alleen maar uit een gevoel van reactie bedienen gingen van een voertaal,
een vorm die sterk verschillen zou van de beeldspraak der vorige generatie.
Schakelen we daarbij nog in de grote invloed der „generation née de la guerre"
die in Vlaanderen zich al spoedig deed gelden in het werk van Moens en de pas
ontslapen dichter van Ostayen, dan moet het ons niet verwonderen in Opgang en
andere bundels van Moens een vormspraak aan te treffen, die ons zeer vreemd
aandoet.
Van Moens tot Van Duinkerken heeft ook die vorm de gewenste eruditie ondergaan. Zoals zoveel andere Vlaamse kunst van heden kende het werk van Moens
op de eerste plaats de verdienste van de goede bedoeling, van de innerlike spanning,
van het hooggestemde levensbeginsel.
Maar dit is dan ook het grote verschil — en de handicap voor de jongere beweging
— dat de tachtigers, bestreden om hun levensaanvaarding, een niet te loochenen
beheersing van hun materiaal aan de dag legden. Naast predikers ook dichters waren.
De grote koppen van tachtig bezaten in hun werk het evenwicht van techniek
en inspiratie ; vorm en inhoud.
Dit evenwicht heeft zich bij de jongeren eerst weten te herstellen, toen figuren
als Marnix Gijzen en Van Duinkerken tot hun beste gedichten kwamen.
Moens wist wat hij wilde, hoe het rat moest zijn.
Maar zijn taal is vaak gestamel, zijn vorm zwak en willekeurig, en van het bizarre
ontdaan, niets meer.
Het verbeten proza van Bruning — wie ziet er nu kans om dergelike verscheurd-
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heden in keurig gepolijste alexandrijnen, of glad geschaafde sonnetten te gieten ? —
wees hier en daar wel naar een mogelikheid, bereikte echter de overtuigende kracht
dat het werkelik z o moest zijn en niets anders, maar heel zelden. Dikwels blijkt
het hokuspokus gedoe van uitgerafelde bananenschillen — de maan — niets meer dan
het onbeholpen gekladder van de Branding-schilders.
Eerst, toen de eenvoud niet langer een vooropgezette versobering, dan wel een
zelf uitgereikt diploma van onmacht was, — doch zich vereenzelvigd had met de
verstilde zielsstemming der zekerheid betreffende het „waarom en waarheen"
stroomde de taal in kalmer bedding. Het scherpe, hoekige werd verbogen tot een
sierlike lijn, die toch de spanning niet miste, evenmin als het eigene.
In dit verband is voorlopige aankondiging van Albert Kuyle's werk, waarover
ik 'n volgend keer hoop te spreken.
Opmerkelik is in dit verband het verwijt in Roeping aan van Duinkerken gedaan,
dat hij inboette aan dichterlikheid, omdat hij in zijn Noorse schilder of zijn Liedjes
voor de kleine Lucie de felle direktheid van zegging, zoals die opflitst in Konsert
of Estaminet de l'Esperance, verlaten had voor een gespelemei met woorden en
klanken. Dat was toch wel vreemd om een katoliek nog wel, het gulle genot aan
mooie woorden te willen ontzeggen. Dat men zo strak vast wilde houden aan
Marmans definitie dat dichten is „Leven op topspanning" doet me voor deze kritikus
uit het ronde Brabant wat vreemd aan.
Het gezonde in Van Duinkerken is juist, dat bij hem de vorm geen dogma
is, maar werkelik inhaerent met de stemming. zijn zangerigheid laat hij dus niet
door een verstandelik vooropgezette kunstteorie verkrachten.
Het „lied" met rijm en metrum kan dikwels een grote bekoorlikheid bezitten, en
het is malligheid het alleen vanwege het feit, dat men in 1928 leeft uit zijn blij gestemde ziel te bannen.
Trouwens, — en dit blat steeds het grote „struikelblok" voor katolieke en christe
like kunstenaars — het brokkig proza met zijn vele syncopen demonstreert een
zielsgesteldheid vol onrust, vol tegenstellingen, vol dramatiese spanning dus.... en
die overigens rijke bron voor sterke werken, welt bij een werkelik gelovig mens maar
traag. Hieruit verklaar ik ten dele de huidige bescheiden plaats der christelike
dichtkunst.
Benijden we dus van Duinkerken of Kuyle hun lachende gezichten en lachende
verzen niet. Zij zijn mans genoeg om zichzelf te blijven, dat betekent, dichters met
een eigen geluid, dat volkomen past in hun eigen tijd.

BOEKBESPREKING.
Jannie, deur Oom Sarel. Die Afrikaner-Reeks no. 1. Die Natalsche Pers, Pieter
Maritzburg 1926.
We hadden reeds een „Japie" in de Zuid-Afrikaanse letterkunde. Niet al te lang geleden is daar
nu een „Jannie" bijgekomen.
Beide boeken behandelen de opgroei van een Afrikaanse jongen tot man. Maar, bij eenheid
van gegeven, is er toch groot verschil. „Japie" is het boek van een geleerde (dr. J. R. L. van
Bruggen), en deze geleerde bleek helaas niet in staat om zijn schepping voldoende vlees en bloed
mee te geven. Gehele bladzijden worden in zijn boek gevuld met allerlei getheoretiseer over
psychologiese, physiologiese en paedagogiese problemen, en het is een kwaad teken, dat deze
gedeelten juist het beste zijn, en dat de zwakheden en onwaarschijnlikheden u direct in het oog
vallen, waar de schrijver zich werkelik eens waagt aan het verhaal.
En dan is er nog een twede bezwaar. „Japie" is niet geschreven van uit het Zuid-Afrikaanse
cultuurleven. Maar van uit het Europese intellectuele leven. Het houdt daarom ook slechts met
een klein deel van het Zuid-Afrikaanse yolk direct verband. En het is dan ook wel een sterk
bewijs, hoezeer dit yolk behoefte gevoelt aan een eigen, nationale letterkunde, dat een boek als
dit binnen betrekkelik korte tijd nog een herdruk wist te behalen.
Maar dit gebrek aan leesstof is het sterkst en het noodlottigst, niet bij de intellectuele groep
der Zuid-Afrikaners, maar vooral bij het heelgewone Zuid-Afrikaanse yolk. Wat dit aan nationale
lectuur bezit, is al heel weinig. Langenhoven deed hier goed werk. En Malherbe. En anderen.
Maar veel zijn er zo niet te noemen.
Daarom is „Jannie" een aanwinst. Juist omdat het aansluit bij het gewone Zuid-Afrikaanse
yolk, omdat het, in de goede zin des woords, populaire lectuur is.
Het is zeker geen diepgaande lectuur. Het is ook geen schitterende lectuur. Het is het een
voudige verhaal van een jongen, die op studie gaat, en dan later onderwijzer wordt, die meer dan
een liefde doormaakt, die moeizaam zich een eigen levensbeschouwing verovert. Alles verteld
door een matig, maar gezellig talent.
Maar de verdienste van zo'n boekje ligt juist in zijn eenvoud. In het feit, dat het binnen het
begrip valt, ook van de onontwikkelde Zuid-Afrikaners. In onze litteratuur, met z'n vele eeuwen
traditie achter zich, zou het de vermelding nauweliks waard zijn. Maar voor Zuid-Afrika is het
ongetwijfeld een aanwinst.
Het grote verschil tussen „Japie" en „Jannie" blijkt tenslotte uit dit ene feit. Als Japie wanhopig verliefd wordt, citeert hij modern Nederlandse, dichters. Jannie reikt bij die gelegenheid
zo ver niet. Hij kiest zich nog de Genestet als voorbeeld. Maar hij is er ons, als Zuid-Afrikaanse
jongen, des te simpatieker om.
J. H.

Gij die mijn schreden leidt, door Minca Verster-Bosch Reitz. Van Holkema en
Warendorf's Uitgeversmaatschappij, Amsterdam.
De dame, die dit boek schreef, is een ogenspecialist. Ze heeft ogen in soorten, heldere, eerlike, donkere, innige, liefdevolle, ernstige, zonnige, fonkelende, harde, strenge, koele, stugge, spot-
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tende, vermetele, uitdagende, felle, argeloze, diepgrijze, staalblauwe, etc., etc. En met deze
ogen doet ze tal van eksperimenten. Meestal laat ze het ene oog in het andere „zinken". En dat
met de beste resultaten, een liefdesverklaring b.v. of een andersoortige zielsbekentenis. Moet de
uitwerking echter minder hevig zijn, dan past ze ook een minder hevig eksperiment toe, en laat
ze b.v. het ene oog enkel in het andere „vallen". Maar ook dit kan al heel wat beweging veroorzaken. Want zijn deze ogen soms geen „poelen" ? Donkere poelen van hartstocht b.v. ?
Maar altijd is het effect even onwerkelik. En dat is jammer. Want dit boek heeft iets goeds.
Het heeft de allures van een grote roman. Het kent vele figuren, die ieder hun eigen leven en
moeilikheden hebben. Het geeft voldoende contact tussen deze figuren. Het is dus breed van
opzet.
Er is zo een student, die, uit plichtsbesef, een verlopen vrouw trouwt. Er is een andere student,
die, met behulp van de zuivere liefde van een onschuldig meisje, zich uit zijn dierlik bestaan
opricht. Er zijn verholen en beantwoorde liefdes, mislukte en gelukkige huweliken, conflicten
tussen ouders onderling en tussen ouders en kinderen, ja wat niet al.
Maar alles onecht. Laten we even een voorbeeld nemen. Gijs, de jonge Scheveningse visser,
is hopeloos verliefd op een mondaine Haagse juffer. Deze, grillig en zelfzuchtig, weet dit, maar
ontwijkt hem niet, laat hem juist lijden om haar.
Het volgend seizoen is ze er weer, en Paul (dat is de student met het sterke plichtsbesef) gaat
het hem vertellen. Gijs woont (natuurlik I) in „'t blauwig wit geverfde huisje met den breeden
zwarten onderrand, de venstertjes met de halfdicht gezette blauwe luikjes, 't smalle schelpenpaadje". Paul praat met hem over Evelyn. Hij zegt dan : ,,Waarom moest zij nu juist in jouw
leven komen !"
„Haar koers was zoo", zei Gijs eenvoudig.
Toen, met wat aarzeling, vroeg Paul : „Weet je dat zij weer in Holland terug is ?.... zij komt
natuurlijk van den zomer weer hier"....
Gijs' blik lag wijd open naar de verte.
„Als 't zoo zijn moet dat zij in m'n vaarwater komt dan weet ik toch dat God aan
't roer staat"....
Is dit nu niet mooi gezegd ? Zo zeemansachtig, nietwaar ? Knappe Gijs toch. De schrijfster,
niet tevreden met het sukses, dat ze reeds aan haar ogeneksperimenten beleefde, heeft 't hier
eens roerend en treffend en weet ik wat, willen neerschrijven — en ze ziet niet, dat 't zo juist
zo lelik en zo onwerkelik wordt, als het maar zijn kan.
Zo is nu heel dit Lange boek. De personen zijn hier allemaal de dragers geworden van de
fijnbesnaarde levenswijsheid van de schrijfster. Ze houden dan ook werkelik interessante gesprekken. Ze zijn verder goed, of ze worden het. Er is, in heel dit boek, onder al deze personen,
maar een, die niet helemaal goed wordt, die sterft aan haar zonden. En in dit diepe
misterie van wel goed willen, en telkens weer niet kunnen — het levensmisterie —, dat ook het
leven van deze vrouw beheerste, of althans beheersen moest, dringt de schrijfster slechts zeer
onvoldoende door. En dat is ook maar gelukkig ook, want over deze afgrondelike diepte vallen
geen lieve en mooie dingen meer te zeggen, maar hier past enkel een diep ontroerd zwijgen —
of getuigen.
De personen in dit boek graven dan ook niet diep. Wel beklimmen zij hoogten van braafheid,
en trachten zij ook anderen daar te brengen. Maar zo worden ze, behalve braaf, ook nog eigenwijs
en bemoeizuchtig. En vooral grenzeloos vervelend. zei Vermeylen het niet reeds : liever de grootste
deugniet dan een heilige — in een roman dan altijd ?
Zo is dit boek geworden tot een mooie melodie, die echter zo vals gespeeld wordt, dat de
schoonheid er nauweliks meer in te herkennen valt. En dat valt te betreuren. Voor de melodie
zelf in de eerste plaats. Maar dan ook voor de persoon, die ze speelt. Want zo lang deze nog
meent, dat ze werkelik mooi en ontroerend speelt, zal er nooit verbetering komen.
J. H.

BEDEVAART
DOOR

JAN H. DE GROOT.

A was een koning, en ik troonde ver
van Juda en Jeruzalem.
Toen rees
een ster
en wees
mijn weg naar Betlehem.
Ik ging
door eeuwen
zonder rust en zonder woon.
De weg was moeielijk to gaan.
Achter mij aan
sleepte ik een kruis en doornenkroon.
Toen kwam ik aan een stal, een grot
De deur stond aan.
Daar ben ik doorgegaan
Ik vond een man, een vrouw en in een kribbe
De Zoon van God.
En in een hoek zette ik m'n kruis.
En hing daaraan de doornenkroon.
Toen boog ik mij voorzichtig
over het slapende gezichtje van God's Zoon.
Ik offerde de schatten van mijn zonden
Opziende, zag 'k een man aan 't kruis.
God's Zoon
slapende in den doornenkroon,
En bloedende uit vele wonden.

GEDACHTENIS
DOOR

IDO KEEKSTRA.

Over de wereld weent de regen.
We zitten om het vuur en denken aan de dood
Een tijdlang hebben we gezwegen
en onze oogen worden vreemd en groot.
Want in eendre gedachten gevangen
en lijdend eenzelfde pijn,
kunnen wij nets meer verlangen,
daar onze harten aan den dood gegeven zijn.
En onze onzeekre handen
tasten onmeetlijker eenzaamheid
Tegen een verlaten kim zullen we landen
maar alleen en onvoorbereid.

OUD-DELFT
DOOR

A. J. D. VAN OOSTEN.

I.
DE DERTIENHUIZEN.
Stads huizenbranding bruischt. Onstuimige stroomen,
kuift roode golf, iji-kantlende Opgebotst
ter hooge kerk, de blauwe rots, en klotst
breed-stortend neer in 't schuimend groen der boomen.
Der eeuwige vloeden ruige vliede' en komen
liet met brons wier de kathedraal bemost.
In weelge lichtwel tintelblond doorblost
perelt der gevels guldene verdroomen.
Deinende zon bleekt hemelen en stee.
Gewolkten wentlen zilvertrillend mee
in grillen drift van werelds wild bewegen.
En wieglend kriele' in lage strate' en stegen
al menschen, broze schelpenoogst, gespreid
ten strand aan zee van Gods Geduld, den Tijd.

DE MAX HAVELAAR UIT HET WESTEN
DOOR

TEO DE WITTE.

ZUID-ZUID-WEST door Albert Heiman.
Uitgave De Gemeenschap, Utrecht.

Verstorven zijn de felle aanklachten van de man, „die gelezen wilde worden."
Wie niet behoort tot de slachtoffers, die nu eenmaal Cats moeten lezen en ook
Multatuli van wege hun studie ; wie ook niet behoort tot dat leger van bewusten,
in manchesterpakken en rode dassen, wild wuivende haren en felle ogen, die nog
altijd uit Vorstenschool wild schreeuwen : „Maar vraag, of een stand honger voorschrijft moeder, of een stand kan gedoemd zijn tot gebrek ?" alsof ze het heus
menen, — kortom wie objektief staat tegenover de literatuur voelt zich wat onwennig
in het patetiese geschreeuw van de schrijver van Max Havelaar. Hun holle retoriek
doet het al evenmin meer als die van zoovele Heyermans-stukken, die destijds wel een
goed gehoor konden vinden, maar tans uit de tijd zijn.
Wat je bij Max Havelaar zo vlug gaat vervelen is zijn lariefarie filosofie, zoals
die tot uitdrukking komt in een hoogdravend geschreven Gebed van den Onwetende,
of zijn meer dan ergerlike egocentriese levensbeschouwing, waardoor ten slotte
de hele strijd voor het arme Indiese yolk culmineerde in een oratio pro domo. De
malle verwaandheid stroomt je tegenwoordig toch tegen als je die Toespraak tot
de hoofden van Lebak nog hoort, afgezien van het feit, dat het hele ding natuurlik
later keurig is uitgewerkt, verliteratuurd.
Ondertussen is er te alien kant over onze Oost geschreven. towel de pessimistiese
werken van Bas Veth, als de wat pikante verhaaltjes van Jeanne Re yneke van Stuwe,
de zwarte schilderingen door Fabricius, als de diepgaande studies van Feber, hebben
gelegenheid te over geboden om de belangstelling voor die broeders van ons gemenebest, die anders denken, anders leven en er anders uitzien dan wij, voldoende te
bevredigen.
Het blijft altijd de eer van Douwes Dekker, dat hij de ierste geweest is, die de
aandacht heeft gevraagd voor het zieleleven van de inlander ; die de blanke broeders
in het hoge Noorden heeft gewaarschuwd de inlander niet uitsluitend als koelie
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en bron van inkomsten te willen beschouwen — al is altijd te diskussieren over de wijze
waarop, de bevoegdheid waarmee en de redenen waarom genoemde heer naar zijn
scherpe pen greep.
Van Curacao wisten we heel weinig. Jaarliks wordt er eens over geklaagd, dat
het land zich nog maar steeds niet kan bedruipen. Dat er allerlei kultures zijn begonnen en mislukt weten we nog van onze dagen op school, maar overigens moet
je toevallig eens een missieboekje niet met omslag en al in de papiermand geworpen
hebben — dit ligt niet immer aan het missieboekje — om te weten dat ook daar
jongetjes rondlopen met heel weinig aan, dat er natuurlik ook een missiestatie of
wat zijn, en dat er geld nodig is om onze arme heidenbroertjes dichterbij God te
brengen.
Albert Helman heeft nu van zijn kant weer de verdienste de belangstelling voor
dat kleine landje in het Zuid-Zuid-Westen opgeroepen te hebben.
De Gemeenschap nam zijn werk op in haar reeks oorspronkelike uitgaven en
alleen de prachtig blanke omslag met die simpele vlakversiering, het rijke formaat
en de sterk sprekende portrettekening van van Rees lokken al tot lezing.
Toen Anton van Duinkerken Albert Heiman laatst op ging zoeken, om hem te
vragen toch ook eens iets te willen zeggen, 'n antwoord te geven op die gewichtige
vragen als „wat denkt U van de journalistiek" en zo, waarnaar heel de wereld verlangend uitziet .. . . toen moest ie de polder in, waar Lou Lichtveld, die aan muziek
doet, waar hij niet van houdt, de stilte en de wijdte van het ruim overkoepelde
grasland had gezocht om er Helman gelegenheid te geven, wat rustig te schrijven. En de
antwoorden waren echt Heiman, echt Utrecht-achtig. 't Had zo iets weg van : Jo,
willen we nou eens echt doen alsof we het werkelik menen ?
Nou 'n ideeele betrekking in de journalistiek zei Helman, is natuurlik als je geheel onafhankelik bent van je direkteur. „Ik huldig de beginselen van krantendirekteurs tot al mijn schulden betaald zijn en ik mijn schaapjes op het droge heb.
Dan hoop ik een aktie te beginnen tegen de joernalistiek".
In hoever is Zuid-Zuid-West een eerlik boek ?
In hoever is Lichtveld oprecht, als hij in zijn Inleiding met de vervaarlike woorden
voor het voetlicht treedt :
„En zie, nu ben ik weder overgestoken : het antwoord van Columbus. Geeft rekenschap van uw rentmeesterschap, gij die het goud begeerd hebt. Gij hebt de blijde
boodschap gebracht, maar waar zijn de kinderkens die moeten luisteren ? Daarom
klaag ik u aan in dit open parlement : een vrij mensch, maar zijn voorouders kent
hij niet ; ze stierven in een wood, dat hen verraderlijk was, verdoolde karavaan in
de webben der vergetelheid. Waar is de grond die ons behoort van sinds de wereld
zich splitste in land en zee ?
Daarom klaag ik U aan voor Gods heilige Inquisitie : ketters zijt gij sinds Morus,
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Utopiea, sinds Jean Jacques Rousseau, Washington, Marx. 1k daag U ! Wiens schuld
is het, dat ons geloof niet verder gaat dan generaal Bolivar ? Noch de staat van Plato,
noch de stad van Augustinus hebt gij voor ons gesticht. Slechts een
roofnest !
Maar midden in de Andes, hoog boven het arme stervende land — de landverhuizers gulzige vliegen op een rottend kadaver — staat de Christus' koning van
Vrede, hoog, eenzaam en onaantastbaar, het teeken van onze bloed-broederschap,
van onze vergeving.
God is eenzaam in dit land. zijn geest waait tusschen de cocospalmen en wiegelt
over hun gladde vrucht. Zijn oogen spiegelen zich in het kalme zwarte water der
kreeken ; hij schept het met zijn holle hand, en ziet hoe helder het is.
Zijn eenzaamheid heeft in elk hart gefluisterd. Dit gaf hij ons tot een gedachtenis
voor altijd. Tot een schadeloosstelling voor wat ze roofden in zijn naam ! Mijn God,
ik dank u daarvoor, ik dank u voor de stilte die gij wuifde over mijn land."
Deze inleiding en de nog misseliker Epiloog met zijn arrogante aanhef :
„En nu mijne heeren, luistert tot het einde ! Ik heb het innigste wat ik had hier
aan U vertoond als was 't een bioscoop. Dit geest mij het recht uw aandacht te
eischen tot het einde der vertelling. Luistert !"
Dat Helman zijn hartsgeheimen verfilmd heeft, zegt me al heel weinig. Over het
algemeen ga ik niet naar een bioskoop, en van verfilmde zielsprocessen heb ik
evenveel of keer als van een opgezette nachtegaal. Het „leven" is er uit.
Maar toch, al moeten we er niet voor naar de bioskoop, wie dwingt ons stil te
staan bij elke etalage ? We zullen zelf beslissen, of het uitgestalde onze aandacht
zal hebben, en behouden ons dan nog het recht voor, ons af te vragen, of de betoonde
belangstelling niet verknoeid is aan een onbelangrijke tragiek. De waarde dier innerlike gedachten wordt immers te fel bepaald door de waarde van het individu
en zijn gezag. Zoo kan dus Rembrandt's tragiek het beschouwen waard zijn, — en
daarom nam Rembrandt niet het „recht" om de aandacht voor zich op te eisen —
doch het geschreeuw van elke willekeurige marktkoopman — zeep, kitlijm of kultuur —
raakt ons niet, en dus zal zijn verteren in smart voor de massa van een tragiese onbelangrij kheid zijn.
We geloven het dus wel, als Helman te keer gaat over sluwe berekenaars van
dividend in rijke landhuizen aan Vecht of plas, raaskalt over vet-gevreten Gesslers
en rustende huurlingen, en op dieven smaalt.
„Was zijn haat niet grooter dan zijn liefde en wreekte hij niet, omdat hij zichzelf
gehoond dacht ?" vragen we ons met G. Bruning af.
We denken aan de opera-zanger uit Metali van Java's boeken, als hij in een snik
eindigt : „Maar ach ik kan u niet meer zeggen, niet meer ! en niet schimpen....
mijn arm, arm land. . .." En volgen hem liever als Helman zegt : „Indien gij slechts
wist, hoe schoon dit land is, hoe innig het leven daar . . . ." Dat heeft Helman getekend
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in de honderd bladzijden die gewijd zijn aan de beschrijving van de stad, het leven
in het binnenland tijdens de vacantie, het binnenland, Ship ahoy.
De taal van Helman is in tegenstelling met die van Multatuli, de taal van de
stilte. In zijn vertellingen over het leven der bijna uitgestorven stammen, der
stammen van Okame, rond het kampvuur , tijdens de dansen, voelen we zuiverder
de sfeer van weemoed, die gesublimeerd is in de zeer eenvoudige zegswijze, dan
in de reeds gewraakte verkiezingswoorden.
Toch is de opzettelikheid, waarmede Helman naar versobering en bizondere
kleurgeving heeft getracht, niet altijd een winst. De tafrelen worden wel eens leeg,
de simpele lijn, die de innerlike spanning miste, kon niet altijd de grote vlakken
vullen. De gewilde zinsverdraaiing doet denken aan wat Gerard Bruning schreef
over Karel van den Oever : een violist met een saxophoon. Dat geeft aan het boek
hier en daar zwakke plekken, iets rommeligs, met veel onbelangrijks, naast andere
zeer verdienstelike passages. Zo noemen we : De tocht naar het binnenland, de fijne
bespiegelingen rond het kampvuur, de dood van Okame, en de korte maar krachtige
tekening van Amor, de sterke neger Amor, die als een westerse Pallieter alleen
maar lui is en naar de natuur luistert en ziet. Natuurlik is er ook weer wat literatuur in het verdedigen van die kalme geaardheid, die werkschuwheid der inlanders
dat zij „zoeken naar een synthese van uit- en inwendige harmonie" wordt nu niet
onmiddellik door iedereen onderstreept. Het suffen van een Oosterling door de
buitenstaander voor wijsgerig gepeins versleten, resulteert we! eens in de oplossing
van de vraag, of hij al dan niet een strootje zal aansteken.
Ilc geloof, dat Heiman door die opgedrongen liefde voor de inlander, en de meer
dan onbehoorlike uitvallen tegenover de westerling, — niemand ontkent dat de
beide Indies leeg-geplunderd ziin — zijn boek onnodig verzwakt heeft. Wat we
dan doen moeten ? Die epiloog dichtplakken, erg vlug lezen over de zwakkere passages en onbelangrijke details. Dan houden we verschillende bladzijden over, die
het telkens her-lezen volop waard zijn, die ons geven een fijne beschouwing van
het wegstervende Suriname, gezien door een zeer gelovig noon van het land.
De bladzijden waarin Helman spreekt over het geloof van de inlander, over God's
eenzaamheid, zijn van ontroerend begrii pen en beleven.

DE PAUW
DOOR

WILLEM DE MERODE.

In glans van iriseerend blauw
Dook uit het lentegroen de pauw.
Toen hij mijn dwingende aandacht zag,
Heesch hij zijn staart gelijk een vlag,
En voor mijn oogen brandde en blonk
Aards heerlijkheid en hemels pronk.
Ros, zwart, blauw, goud, onthieven koen
Hun fonkeling aan 't diepe groen.
Als een vervoering overviel
Hun felheid mijn vermoeide ziel.
zijn blikken zochten mij vervaard.
Hij zwiepte neer zijn dichte staart,
En of hij om mijn leven streed
Trof mij zijn akelige kreet
Bewondraar, weet, hoe arm ik ben,
En — dat ik mijn ellende ken.
Eens, o hoe ver ligt dit weleer,
Was mild mijn stem en mat mijn veer.
Maar ik verbruikte dwaas de kracht
Van bloed en ziel tot scheller dracht.
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En sprong trotsch in den tooverkring
Van vleiende bewondering.
Toen, een ondeelbaar oogenblik,
Trof mij de bliksem van Gods schrik,
Wijl ik ziels heerlijkheid en heil
Had voor mijn wuften opschik veil,
En heel mijn levee, sterk en teer
Verbruikte in 't glanzen van mijn veer.
0 bitter lot, to laat beschreid,
Berouw, nooit wordt gij afgeleid.
Ilc snelde aan eigen pracht voorbij,
Maar zwaar sleep ik haar achter mij,
Een schoone en waardelooze last.
Mijn schril verleden houdt mij vast.
Ilc rep de vlerken naar omhoog
En tuimel in een regenboog
Ter garde, en, afgemat van leed,
Kwetst ft de kwelling van mijn kreet.
Zijn staart zwaaide open en het was
Of vonken stoven door het gras.
Hij gilde weder, rauw en schriel
Dit is de weemoed van mijn ziel

Mijn bonte ballingschap en smart
Verheugen oogen u en hart.
Maar eenmaal zal een einde zijn
Aan losse tooi en looze schijn.
Want ook de duur van schande en schuld,
Hoe traag zij wijken, wordt vervuld.
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Gods toorn heeft loutrend uitgewoed.
Hij ziet mij aan, en keurt mij goed.
Als na lang zwellen, malsch gekweekt,
Zijn liefde tot mij openbreekt,
Zal ik, verzadigd van geluk
Verlost van liederlijke smuk,
Oplaaien uit emaille en goud,
Een vlim geperst uit kreunend hout.
En God bereikend, zie ik Hem,
En hoor, ontzet van vreugd, mijn stem.
Al de aardsche glans die mij ontschiet
Golft glorieus tot Hem als lied. —
Hij hief zich traag, bevloog een tak,
Die boog, en trillend bijna brak,
En glide uit vlamm.en groen en ros
God ! maak mijn ziel toch eindliik los !

SA.UL EN DAVID.
TREURSPEL IN VIJF BEDRIJVEN
DOOR

REND DE CLERCQ.

IIIe TOONEEL
Vorigen. Heraut. Gezanten van verschillende steden. De gezanten dragen rijke
geschenken.
Heraut

Heer koning, uwe steden treden voor.
Gezanten uit Benjamin

Heil koning, voor het land van Benjamin.
Saul (verheugd)

Mijn eigen landslui. Reikt mij vroom de hand.
Nog voel ik mij den zoon van Kis, en zie
de grijze woonst waar ik geboren ben.
Mijn schenker zal u schenken ouden wijn,
aldaar gegroeid.
Gezanten van Jabes

Heil koning Saul, voor Jabes,
de stad, die gij gered hebt uit den dood.
Saul

Geheugt het u zoo trouw als mij ? Het was
een hard gelag. De stad zal nu wel arm zijn.
En brengt gij zulke gaven ? Weigren zal
ik niet. Doch gaat niet heen eer alles hier
u dubbel wordt vergolden.
Gezanten van Mizpa

Heil voor Mizpa.
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Saul

Gij hebt de kroon mij op het hoofd genet.
Een Kellen glans verspreidt Naar goud ; doch zij
weegt zwaar.
Gezant van Mizpa

Zoo recht als Saul zal geen ze dragen.
Saul

Dat is een schoone wensch bij dit geluk.
Dank, Mizpa.
Gezanten van Rama

Rama groet u diep, o koning.
Saul

Dat is voor Rama goed. Doch beter was 't
zag ik den ouden man van Rama bier.
Hebt gij hem niet ontwaard ? Zoo min als ik ?
Kwam hij niet uit om uwen vorst te vloeken ?
(Opbruisend)

Gaat heen !
(kalmer)

't Is niet uw schuld.... Gaat heen in vrede,
en drinkt mijn wijn met die van Benjamin.
Gezanten van Betlehem

Heil koning, heil voor Betlehem in Juda.
Saul

Voor wie ? Voor wie ?
Gezant van Betlehem

Voor Betlehem in Juda.
Saul

Ook goed, al goed.... 1k weet van u geen kwaad....
Kondt gij te Betlehem geen koning groeten ?
Zoekt tusschen uwe leege vaten daar,
gij vindt misschien..... Nu ja, ik scherts ... . Het huffs
des konings staat nog immer te Gibea,
en niet in Juda, niet te Betlehem.
Heraut

Heer koning, Jonathan genaakt met David.
Abner

De hoornen ! Hoog de hoornen !
Volk (juichend).

David ! David

SAUL EN DAVID
We TOONEEL
De vorigen. Jonathan en David, gevolgd van krijgslieden.
(Jonathan schrijdt snel voor Saul)
Jonathan

De Heer met u, mijn vader en mijn koning.
Saul

God zegene u, mijn zoon. Groet Abner thans.
David (knielend)

Wijs mijne hulde, koning Saul, niet af,
dewijl ik jong en onervaren ben
in hoofsche tale.
Saul

Uw tale, David, was
de taal eens mans daarginds voor mijn slagorde.
Die hoor ik steeds. Sta op en sta voor mij,
dat al het yolk u zie.
(laid)

Viert, Israel, den held,
die Goliath versloeg in 't eikendal.
Abner

De hoornen hoog !
(Hoorngeschal) Volk

Hosianna ! David, David !
Merab

Een schoone man.
Michal

Dat zeg ik ook misschien,
als hij zijn herderskleed mag ruilen met
een prinselijk gewaad.
(Jonathan spreekt met Saul)
Volk

Hoor Jonathan !
Jonathan

Lc zeg u vader, toen wij westwaarts ver
den vijand hadden achtervolgd en pen
meer troffen die met wlapnen weerstand bood,
toen zocht ik David op. Want in mijn hart
had ik gzen vrede ezr ik den dappre zag
en drukken icon de hand, die ik nog druk,

349

350

SAUL EN DAVID

opdat hij vriendschap sluite hier met mij
en mijne ziel in broederlijk verbond,
verbonden word' met zijne ziel.
David

Iic heb
u reeds gezegd : gij zijt een koningszoon ;
ik ben een herder in mijns vaders huis.
Saul

Een koning hebt gij tot uw schuldenaar.
Dat heft u hoog.
Jonathan

Neem mijnen mantel, David,
mijn zwaard, mijn boog, en mijnen gordelriem.
David

Ilc neem 't in dank en draag het, u ter eer.
Jonathan

Wilt gij mijn broeder zijn ?
David

Zooveel of het mag.
Jonathan

Zoo kust u Jonathan v6or koning Saul. (hij omhelst David).
Thans is mijn bloed uw bloed, uw ziel mijn ziel.
Saul (tot David)

Gij zijt een koningszoon in dit gewaad,
dat wel u staat, en dat voortaan uw dracht
zal ziin.. .. Hoe meer ik uw gelaat aanschouw,
hoe minder vreemd gij voorkomt. Antwoord mij,
heb ik u meer gezien ; vOor ik u zag
in 't eikendal ?
David

Gij hebt mij meer gezien.
Saul

Ook dikwijls ?
David

Dikwijls, ja.
Saul

En waar ? Zeg waar ?
David

In deze stad.
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Saul

Nog nader.
David

Aan uw hof,
o koning.
Saul

Aan mijn hof ? Wat deedt gij daar ?
Spreek op.
David

a heb voor u de harp gespeeld.
Saul
(Zich den tijd miner krankzinnigheid herinnerend, bedekt zijn aangezicht.)

Kom, Abner, hier voor mij. De zon straalt in
mijn oogen.... Groote God, gij straft mij zwaar.
(Hij vermant zich. Tot Abner)

Treed weer op zij .... Het licht wil ik verdragen
ook op mijn donkren tijd.
(Tot David)

Gij hebt voor mij
de harp gespeeld, gij, David? Dus als knaap
heb ik u soms gezien.. .. Jawel, gij zijt
dezelfde. Et houd van harpespel, nog steeds.
Een koning mag niet immer wilden klank
van ijzer en van koper hooren... . Thans
wil ik mij kwijten van mijn schuld, voor God
in 't aanschijn van mijn legers aangegaan.
Hoort toe, gij al. In 't veld heb ik den man,
die Goliath zou slaan, een mijner dochtren
tot vrouw beloofd. Bij eed beloofd. 1k wist
niet wie die man zou zijn. Spreek, jongling, gij,
een herder en een harpespeler, zal
de koning tegenover u zijn woord
gestand doen ? Blijft, nu het zoo valt, zijn plicht
hem plicht ?
David

Een plicht, o vorst, is eeuwig plicht.
Een koning is daarin, mij dunkt, geen ander.
Hij kan hier grooter, nimmer minder zijn
dan iemand uit zijn yolk. Ook zonder eed
is 't koninklijke woord een woord dat bindt
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en bij de menschen geldt als 't woord van God.
De koning, die regeert in Israel,
draagt God in zich en al zijn doen getuigt
van kracht, van recht, genade en heerlijkheid.
Saul

Gij hebt gesproken zoo een koning spreekt.
Volk

Hoor, hoor !
Een stem

Twee koningen ! In Israel
twee koningen !
Saul (opschrikkend en dreigend)
Wat, wat? Hoor ik die stem

nog eens ?
Jonathan

Let, vader, niet op dwaas geschreeuw.
Abner (legt zijne hand op zijn zwaard)

Zal ik in 't yolk ?
Saul

Blijf, Abner. Deze dag
Zal een van zegen blijven voor ons alien. . . .
Gij ziet mijn dochtren, David. Merab, de oudste,
en Michal. Een van beide wordt uw bruid.
Welk eene zal ik heden niet beslissen.
Het komt mij voor dat Merab voorrecht heeft,
al past de jongste beter bij uw jaren.
Doch eer ik u mijn dochter tot een huisvrouw geef, opdat gij — die naast Abner wordt
een overste in mijn leger — naast mijn zoon
uw broeder door verbond, ook wordt mijn zoon,
en voor het yolk van Israel een vorst
zoogoed als Jonathan, zeg wie gij zijt,
van welken stam, van welke stad, en hoe
uw vader heet.
Volk

Hoor David.
David

Heer, ik ben
van Betlehem en zoon van Isai !
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Volk (Beweging. Saul ontroert hevig. Het yolk juicht)

Hosianna ! Hosianna ! Heil, hell David !
Heil Betlehem !
Rei en tegenrei

Looft den koning in zijn waapnen,
Looft den koning in zijn schilden.
Saul heeft duizend man verslagen,
David tienmaal, tienmaal duizend.
Hosianna, hosianna !
(Doek).
TWEEDE BEDRIJF
Ie TOONEEL
Abner, Zeruja.
Abner

Dit zonderling verhaal....
Zeruja

Waarachtig, heer,
waarachtig....
Abner

Zult gij mij opnieuw vertellen.
Blijf in de voorzaal van 't paleis, dat ik
u roepen kan wanneer ik wil.
Zeruja

Ik ben
op post, heer overste ; al wat ik zeide
is waar.
(Zeruja af).

He TOONEEL
Abner alleen
Gejuich buiten

Prins David ! Prins David !
Abner
(gaat kijken door het raam)

Een bende, die terugkeert van een tocht.
Zij juichen David toe. Den kroonprins zien
ze niet. Hijzelf, gelukkig, stapt de tweede,
en wuift tot dank in Davids plaats. De goeierd !
(Buiten zingen ze)

Saul heeft duizend man verslagen
David tienmaal, tienmaal duizend.
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Abner

Die flauwe dreun is nog niet uit. Saul duizend,
tienduizend David ! Krijgslui dansen 't met
de deernen in de stegen. Priesters zien 't
en monklen in hun baard. De moeders zingen
het voor de wieg. Elk nieuwgeboren knaap
heet David. ... Duizend Saul.... Tienduizend David !
En, Abner, gij ? Van mijn verdienste is hier
geen sprake meer, Doch 't kan verkeeren. Saul,
Uw Abner zal u hoeden voor die jeugd.
(Abner af).

Me TOONEEL
David en Jonathan, gewapend op
David

Hoe meer ze 't lusten daar, de Filistijnen
hoe meer ze 't krijgen.
(Zij ontdoen zich van hun wapenen)

Jonathan, voelt gij
dat ook ? Die waapnen, in 't gevecht zoo licht,
zijn zwaar daarna. Mij prangen zij het lijf.
Jonathan

De rusting, broeder, dragen wij to vaak.
David

Ik dacht waar Filistijnen zijn, daar zijn
ook Jonathan en David.
Jonathan

Laat de zege
toch eenmaal andren over en 't gevaar.
David

't Gevaar is mij zoo lief als Michal.
Jonathan

Toch
raad ik die tochten af.
David

Gij, Jonathan ?
de held van menigen veldslag ? Niet den dood
is 't dien gij ducht ; voor u niet. Ducht gij hem
wellicht voor uwen vriend ?
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Jonathan

Ilc moet het doen
en doe 't. Gij zijt to roekloos.
David

Neen, veeleer
voorzichtig.
Jonathan

'k Wensch, het bleke zoo.
David

Voorwaar
tot rust heeft Saul zijn knecht niet aangesteld
als overste over duizend.
Jonathan

Merkt gij niet,
nog niet, dat gij benijd wordt aan dit hof ?
Dewijl het yolk u liefheeft wordt gij hier
gevreesd.
David

Door Abner ?
Jonathan

En den koning.
David

Saul,
de koning Israels, kan hij mij vreezen ?
Waarom ?
Jonathan

Hij vreest u en benijdt. Dat is
de reden, de oorzaak dat de kwade kwaal,
zijn driftkwaal, hem opnieuw bespringt. Hij vreest
u van of 't oogenblik dat gij Gibea
zijt ingetogen bij 't gejuich der scharen.
Hij vreesde u — ach, mijn vader — toen hij tot
een bruid u Merab kwam beloven, die
hij naderhand, zijn woord vergetend, gaf
aan Adriel, Meholathiet, haar vreemd
en ons. Hij vreesde u, toen hij schielijk u
tot overste verhief en dag na dag
blootstelde aan groot gevaar.
David

En grooter roem.
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Jonathan

Ja, grooter roem. Dat is 't.... Hij vreesde u toen

hij hoorde dat u Michal lief had, en
een valstrik was het dat hij haar wou schenken
op zware voorwaard, toch vervuld.
David

1k zou
tweehonderd vijanden verslaan. God heeft
ze mij gegeven in mijn hand.
Jonathan

Het ging
u goed dat gij niet zelf verslagen werdt,
voor die tweehonderd. Kloek zijn is een deugd
maar al to stout in het gevecht is God
verzoeken.
David

Zeg dat nimmer. God behoedt
Zijn knecht. Hij is mijn steun, mijn vaste schild.
Jonathan

1k weet het dat de Heer u steunt en u
verheffen zal in 't rijk van Israel.
David

Prins Jonathan is de eerste hier na Saul.
Jonathan

God heeft in u een meerdere gezonden.
David

Van huize uit ben arm ik en verachtzaam.
Jonathan

De needrigheid verheft de godheid liefst.
Dat gij verachtzaam waart en arm heeft zelfs
uw Michal reeds vergeten, zij zoo trotsch
op rang... Mijn vriend, ziel van mijn ziel, geloof,
daar leeft in mij een heilig vast gevoel
dat zegt : aan David hoort het rijk. Dat baart
geen droefheid mij. Om uwe vreugd wil ik
mijn hart verblijden. In uw komst heb ik
des Heeren hand herkend. Al droegt gij een
geheim, in dat geheim wil ik niet dringen.
Gansch godlijk moet het zijn als heel uw gang.
Wat David denkt is Davids ; Jonathans
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is Jonathans niet meer ; ook dat is Davlds.
Ilc weet ik m.oet uw dienstman zijn meer dan
mijns vaders.
David
Jonathan, mijn dienstman wordt
gij nooit. Zoolang wij ademen zijn wij een,
gevrienden en gebroeders.
Jonathan
Bij die vriendschap,
o broeder-vriend, bezweer ik u, spaar, spaar
den koning voor verdriet.
David
Saul wil ik eeren
en trouw zijn al mijn dagen.
Jonathan
Draag toch zorg
dat gij, door roembejag, geen afgunst wekt
in hem ; want afgunst in een koning is
een schriklijkheid, die roept en brengt den dood.
IVe TOONEEL
De vorigen, Michal
Michal
Mijn prins en heere, welkom na uw tocht.
Uw benden zag ik opgaan in de stad,
schier even talrijk, naar mijn tellen, als
bij 't buitenrukken. 't Juichgeschreeuw klonk op
tot mijne kamer en mijn hart. Ik ben
hierheen gesneld, vlugvoets, om u to aanschouwen
in 't koopren kleed met helm en vederbos ;
en zie, het schoonste sieraad van den man
hebt gij reeds afgelegd.
Jonathan
En afgelegd
Voor Lang, indien het gaat naar mijnen wensch.
Michal
mijn broeder, ik vergat u. Welkom ook.
(tot David)
Zeg mij, waar ging de gang, waar kwam het tot
een treffen ? Was de vijand sterk ? En zijn
er veel van hen gesneuveld, veel gewond ?
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David

Vraagt gij dat vreugdig ?
Jonathan

Laat die vreugd den man,
die strijden moet. De vijand daar is mensch
als wij, en valt hij voor zijn yolk, ver van
zijn land, verdient, bij vrouwen, medelij.
Michal

Waarachtig niet.
Jonathan

Weet gij wat ons in 't veld
gebeuren kon ? Denkt gij dan niet om David,
wanneer gij hoort de strijd is aangegaan ?
Michal

Ilc denk om hem, maar als de dochter Sauls.
Mijn gade zie ik gaan met hoogen moed
in glanzende kleedij van gloeiend koper.
Het zwaard aan zijne heup blinkt van mijn liefde.
Zijn spies is schriklijk als een bliksemschicht.
Op zijnen stap verzelt hem de triomf.
Der vrouwen reien trekken voor hem uit
en zien afgunstig naar de vensteren op,
waar ik mag staan, die trotsch hem tegenwuif.
Jonathan

Of naar uw vader, die van split verbleekt.
David

Den koning wil 'k geen steen des aanstoots zijn.
Een hooge moed geldt niet alleen in 't heir.
Ook aan het hof, ook in de stad, ook op
het land, valt mannenwerk te doen, voor wie
met kracht zijn yolk wil dienen en zijn God.
Michal

Waarmede bracht gij dan uw dagen door,
zoo gij niet streedt ?
David

Mijn dagen bracht ik door
met na te gaan de nooden mijner broeders,
met hulp te bieden waar ik helpen kan,
met raad te hoogen, raad te geven soms,
met uit te zien wat hier de herders doen,
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met mij te oefenen weder op de harp.
Mic hal
Zoudt gij de harp nog tokkelen, die een prins
nu zijt en schoonzoon van den vorst ? Hoe kan
ons huis verheerlijkt zijn in Israel,
zoo gij der zangers kunst niet overlaat
aan knecht en maagd ?
David

Niet verder. Hoor wat u
een zanger zegt : a was een vrije man
voor ik des konings schoonzoon werd, en stemde
als vrije man en herder in ons huis
daarginds, voor Jahwe en mijzelf de snaren.
Wie, voor de harp gezeten, trillend zingt
een eigen lied uit godgeraakte borst,
is edel, groot, bij zelfgenade vorst.
Geen macht ter wereld kan zijn macht bedwingen.
Al was hij koning, nog zou David zingen !
Jonathan

Kom, Michal ; David, kom. Want, voor geen goed,
wou ik dat Saul u zag in dezen gloed.
(David, Jonathan en Michal af)

Ve TOONEEL
Saul en Abner
Saul

Heeft hij dat vreemde uit Eliabs mond ?
Ik wil hem hooren dien Zeruja, ongezien, zoodat hij vrij te spreken durft.
Abner

Sta bier. Dit dicht gordijn verbergt u gansch
zooals een wolk, een korte stond, de zon.
(Voor den koning schuift Abner de gordijnen dicht)

Ho, wachter, ho !
VIe TOONEEL.
Abner, wachter
(Wachter komt op)
Abner

Laar hier Zeruja komen.
Wachter

Hij staat reeds voor de deur.
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Abner
Zoo laat hem in.
(Wachter af, Zeruja op).
VIIe TOONEEL.
Abner en Zeruja
Abner
Zeruja, nogmaals wil ik hooren — wijl
zoo vreemd het lijkt en ongelooflijk — van
dien gang van den profeet naar Bethlehem.
Vertel nauwkeurig, zonder af of toe
te doen, opdat ik zie de juiste toedracht.
Brengt waarheid loon, weet, leugen kost u 't hoof d.
Zeruja
Wat ik vermond, heb ik van Davids broeder,
Eliab, die naast mij in 't leger diende.
De man kwam noode los. Met tangen, woord
na woord, ontrukte ik 't lang bewaard geheim.
Abner
1k luister.
Zeruja
Lang geleen — zoo zei me Eliab —
kwam Samuel te Betlehem. Hij stiet
een rundskalf voor zich uit en droeg met zich
een boom, gevuld met olie. De oudsten van
de stad, al bevend, gingen tot hem neer,
en vroegen : „Is uw komst met vrede ?" Hij,
antwoordend, zei : „Met vrede. a ben gekomen
om hier den Heere te offren. Heiligt u
en klimt met mij ten outer."
Abner (morrend)
Huichlarij
en schelmerij ! Zoo doe mij God en zoo
doe hij daartoe, indien ik.... voort, ga voort.
Zeruja
Hij heiligde Isai en zijne zonen,
uitnoodigend ook hen. Na 't offer zoo
geschiedde 't dat zij kwamen in het huis —
van Isai bedoel ik. Samuel
bekeek heel lang Eliab, d' oudste van
de zeven — die, heer overste, is zeer groot --
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en schudde dan het hoofd : „Deze is het niet".
Toen riep de vader Abinadab en
hij deed hem komen voor het aangezicht
van Samuel. Doh de oude priester sprak :
„Ook dezen heeft de Heere niet verkoren."
Daarna moest Samma hem voorbijgaan, doch
hij zeide : „Dezen heeft de Heer ook niet
verkoren." Tot een koning, meende hij.
Abner

Tot koning ? Sprak Eliab zoo ?
Zeruja

Juist zoo.
Voorts zeide Samuel. . . .
(Gezucht achter het gordijn. Zeruja breekt plotseling af.)
Abner

Bedenkt gij u ?
Zeruja.

Ilc hoorde een zwaren zucht daarachter.
Abner

Wat ?
Gij hoordet niets.
Zeruja

Het scheen mij toe, heer overst.
Abner

Al scheen het honderdmaal, gij hoordet niets . . . :
De derde, Samma, ging voorbij, . . . . en dan ?
Zeruja

Dan zeide Samuel tot Isal :
„zijn dit wel al de jongelingen ?" — „Neen,
gaf IsaI ten antwoord, neen, niet al.
De kleinste is nog overig en zie
hij weidt de schapen." Samuel nu zei
tot Isai : tend derwaarts heen en laat
hem halen, want wij zullen zeker niet
aan tafel gaan, voordat hij hier zal zijn."
Toen zond de landman om zijn jongsten zoon,
die was dan David, thans een prins aan 't hof
en 's konings schoonzoon, toen een herder nog.
De ziener zag hem langer aan, stond op
en zeide : „Deze is 't". Dit zeggend nam
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hij zijnen oliehoorn en zalfde hem,
den herder, in het midden zijner broeders.
Abner

En wat gebeurde toen ?
Zeruja

Niets meer, heer overst.
De ziener legde Isai en zijn
gezin, met zwaar gedreig, 't geheim op en
vertrok naar Rama.
n)
Saul (achter het gordijn)

Rama ! Rama ! Rama !
Abner

Zeruja, haastig, ga. . . . En hoor ik ooit
een woord daarover . . . . Haastig . . .. dezen kant.
(Zeruja af)

V IIIe TOONEEL
Saul, Abner
(Saul rukt het gordijn open)
Saul

Brengt dezen man terug. Brengt hier Eliab
Haalt Isai, haalt David, Samuel.
Haalt Rama gansch en Betlehem daarbij.
Met touwen, ketenen sleept ze voor. Geeft hen
in mijne hand, want zeker moet ik dooden.
Komt herwaarts, herwaarts, komt uit alle hoeken
des yolks, verneemt en ziet wat schande Saul
is aangedaan, den godgezalfde . . . . Weg !
De slingeraar is koning, sinds hij Saul,
den sterken leeuw, gescheurd heeft voor zijn hol,
hier to Gibea ; sinds hij Jonathan
ontroofde mij en Michal. Abner, hoor,
pas op, pas op voor David.
Abner

Heer, ik doe 't.
Saul

Pas op, pas op en stel hem bloot in 't veld,
dat mijne hand niet tegen hem zij, maar
de hand der Filistijnen. Meent gij dat
ik beter ben dan een die Agag sloeg ?
Ook Saul kan profeteeren, Saul kan slaan.
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Veracht mij zoo ik word een slechte koning,
die neem en neem en neem. Veracht me zoo
ik word een dwaze koning, een die geeft
al wat hij heeft, zijn heiren en zijn rijk
zijn zoon en dochtren aan een wuften knaap.
Ga zie, zie op de straat wie daar nog zingt.
Of zoek een heeler mij . . . . want ik ben krank.

Abner
Ja, krank opnieuw. Ilc heb to veel gewaagd.

(roepend)
Ho, dienaars, ho !

(Dienaars op)
De koning roept een arts.

(Een dienaar af. De anderen blijven)
Zit neer, mijn vorst.

Saul
(gaat voor zijn stoel)
Dat is des konings stoel.
Staat hij wel vast ?

(Hij schudt hem)
Nog vast ? . . . . Hij wankelt niet.
Zal stij gen ik daarin ? Wee mij, en wee
de wereld, waar het een voor 't ander moet
al klimmend ondergaan. Naar Gilgal wil
ik heen ; daar wordt mijn koninkrijk vernieuwd. . . .
Mijn God, neem af van mij der priesters juk.
Het weegt zoo zwaar, dat ik niet stappen kan.
En maak mij weer een kleinen man in 't huis
van Kis. De kleine lieden, daar en daar
en overal, die weten alles en
de koning weet alleen dat hem een worm
in 't hart zit en in 't hout van dezen stoel.
0 Heer, vervolg mij niet met duisternis ;
doe mij niet struiklen voor het yolk als een
die dronk, noch staan in 't graf terwijl ik leef.
Berouwt 't u dat gij Saul verkoren hebt ?
En hebt gij hem verworpen ? Heb ik niet
uw stem gehoord, gewandeld in uw weg,
dat mijne knieen wanken onder mij
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en mijne lendenen sidderen ? Krachten Gods,
zijt gij in Samuel, zijt gij in David ?
IXe TOONEEL.
De vorigen, arts
Saul

Mijn arts ? a vroeg u niet : ik wil u niet.
Ik ben niet krank. Et zoek alleen de waarheid.
(Tot Abner en dienaars)

Voort gij en gij I.... De waarheid en 't verdriet
die willen eenzaam zijn.
(Woest)

Voort, zeg ik voort !
Arts

Gaat toch ; wellicht komt rust.
(Abner en dienaars af)

Xe TOONEEL.
Saul, arts
Saul
(op den stoel v allend)

Nu weet ik, o !
Arts

Heer koning ! Koning Saul.... Zijn eedle geest
bezwijkt en gruwlijkheid komt over hem,
waartegen mijne kunst onmachtig blijkt,
verbaasd toeschouwend en vernederd.
Saul
(Zich wentelend en wringend)

0!
Arts

De krachten van zijn ziel zijn onderling
verdeeld en razen uit. 1k weet geen raad
en haal den eenige die hier helpen kan.
(arts af)

X Ie TOONEEL.
Saul alleen.
(Spraakloos ligt de koning neder, slaakt onverstaanb are kreten).
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XIIe TOONEEL.
Saul, David, de arts
(De arts keert met David terug. David draagt zijn harp)
Arts

Ziedaar.
David

Saul kreunend en geen mensch bij hem.
0 koningschap, dat ik u zoo moet zien !
(De arts wijkt naar den achtergrond. David gaat zitten tegenover Saul. Hij
tokkelt de harp en zingt)

Muziek, muziek, gij zoetste rede,
Spreek tot een sterke, krank door strijd.
Schenk Saul den balsem van uw vrede,
Het wonder dat de ziel bevrijdt.
0 nu zijn eedle geest wil sterven
In schriklijkheid en noodgehuil,
Laat, Heere, hem den troost verwerven
Dat hij een stonde in schoonheid schuil.
Er vallen bloemen op zijn wonden.
't Geweld der duisternissen zwicht.
Hij kent geen schuld, hij weet geen zonden,
Zinkt weg ten afgrond van het licht.
V6or koning Saul mijn harp wil klagen
Totdat een traan zijn oog doortrilt.
Muziek, muziek, rein godsbehagen,
Uw zoen heeft half zijn leed gestild.
Saul
(komt langzaam onder den indruk van de muziek)

1k hoor, ik hoor . . . . ik word geroepen. „Saul,
kom neer ; Saul, kom tot ons en rust, en rust."
(Hij gaat half rechtop zitten en luistert)

Er murmelen bronnen om mijn vaders huis.
De maagden putten water. Dichtbij fluit
een vogel en een verre herder zingt
Dat zijn de sterrren uitstaand in den nacht,
een heir van sterren over 't heir van Saul . . . .
Et heb een mooie vrouw gekend. Die zag
mij eer ik koning werd en had mij lief.
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Thans ben ik koning en ik waak alleen . . . .
Wie speelt voor mij in mijne koningszaal ?
Dat is een harp. 1k houd van harpenspel ;
en die daar speelt speelt goed ; heel goed, heel goed.
Voortijds heeft hier een knaap voor Saul gespeeld.
Hij joeg de donkre geesten van mij heen
en helle geesten brachten licht en troost.
Ook vreugd. De knaap was koperharig, schoon
van oogen en van aanzicht. . . . zie, ik zie,
het is dezelfde die daar nederhurkt.
en met zijn vingren in de snaren grijpt.
Alleen hij is gegroeid en lijkt een prins.
Die toenmaals speelde was een herder toch.
Speel verder, knaap. Ik spreek niet meer ; ik luister. . • •
Die herder die was David, en die char,
die jongeling, die man, is David ook,
de zoon van Isai. Een meester op
de harp en met den slinger. Heeft hij niet
den Filistijnschen reus geveld, daarginds
in 't eikendal ? . . . . Die daar, die daar heeft 't hart
van Israel gestolen, Samuels,
mijn Jonathans, mijn Michals en het mijne !
Ilc heb hem uit het stof geheven. Prins
is hij, mijn schoonzoon en krijgsoverste.
Hij steelt mijn heir, mijn wagens en banier.
Houd op, houd op, gij huichlaar. Werp mij uit
mijn stoel en klim daarin. Gij, koning, gij ?
in heimlijkheid door Samuel gezaifd ?
Hier, Abner. Sla hem voor mijn aangezicht.
Waar is mijn spies ?
(Hij grijpt zijn spies en werpt)
Zoo tref ik Goliath !
(De spies mist David en slaat in den wand).
Arts

Help, help !
Saul

Ilc heb hem aan den wand gespiesd.
Arts

Help, help !
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David

Heb dank, o Heere, die mij spaardet.
XIIIe TOONEEL
De vorigen, Abner en dienaars
Arts

Staat bij den koning.
Abner

Wat is dit ?
(tot David)

Gij hier ?
Uw aangezicht is hem tot ergernis.
Saul

Wat ? leeft hij nog ? Gij, Abner, sla hem neer.
Abner

Een harpenaar en weerloos ?
Saul

Ilt beveel 't.
Abner

Vlucht, herder, eer ik hem gehoorzaam. Vlucht
ver van dit hof, ver uit dit rijk.
XIVe TOONEEL
De vorigen, Michal, Jonathan
Jonathan

Hierheen !
Michal

Mijn man, mijn vader ! Wat is hier gebeurd ?
Jonathan

Spreek, broeder.
Arts

Zie, de spies steekt in den wand.
Jonathan

Heeft hij geworpen ?
David

God behield zijn knecht.
Jonathan

Ontzettend ! Dienaars, op ; geleidt den koning.
Saul

Doodt, doodt !
(Saul wordt weggeleid)
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XVe TOONEEL
De vorigen, min Saul
Michal

Vlucht, David, vlucht. Hij wil uw bloed.
Blijft gij, het kost uw leven en het zijne.
Jonathan
Ja, broeder, vlucht, dat gij zijn hand ontkomt.

Wat heden dreigde kon u morgen treffen.
Ga toch, om zijnentwil en ons verbond.
Mijn hart aloveral gaat met u mede.
Abner

Gij aarzelt ? Hoor was ik u zeggen moet.
De koning weet en Abner weet hoe gij
dagin daguit de menigt hebt gevleid
en vriendschap sluit met elkendeen. Daarom
Wat Michal raadt en Jonathan u raadt
raad ik om andre gronden ook. Maak haast,
maak haast. Of zoekt gij oproer in het land ?
David

Ilc, oproer ? David oproer ? Kent gij mij ?
Niet om mijzelf, uit vrees voor schade of schand,
maar om den koning en het yolk, wil gaan
ik, Heer mijn God, in uw vertrouwde hand.
(Doek)
Wordt vervolgd.

FELIX TIMMERMANS')
DOOR
J.

VAN HAM.

Het zal maar zelden gebeuren, dat een schrijver tijdens zijn leven, nog maar
net de veertig gepasseerd, het onderwerp wordt van een proefschrift. Het hoofdstuk
in Ruttens' dissertatie „uit Timmermans' literaire roem", dat stiff staat van bewijzen
voor Timmermans' populariteit, wordt door dit feit alleen haast overbodig.
Het lijkt me op dit oogenblik niet noodig na te gaan in hoeverre deze literaire
roem verdiend is. Het is best te begrijpen, dat er mensen zijn wie het verdriet, dat
Streuvels' roem door Timmermans' populariteit verduisterd wordt, of nog erger,
dat verschillende anderen die dieper werk geven dan de plezante Timmermans,
haast niet worden opgemerkt.
Maar het gaat niet aan een schrijver als Timmermans het loon voor het genot
dat hij zoovelen heeft geschonken, niet te gunnen, omdat een ander vergeten of mishandeld wordt.
We zullen de laatsten zijn die een zuur gezicht zetten, als een schrijver een enkele
maal bij zijn leven reeds de waardeering genieten kan, die voor de meeste kunstenaars tot na hun dood wordt bewaard. Pas wanneer de sympathie van een publiek
aan de een of andere onnozelheid wordt vergooid, is het tijd om te protesteren. Dat
onze teerste dichters en diepste denkers populair warden, kunnen we immers toch
niet verwachten, en misschien niet wensen. Dat de man die gevierd wordt, een waarachtig kunstenaar is, is al verheugend genoeg.
Wel mogen we vragen wat de oorzaak is, dat hij zo boven anderen omhoog getild wordt. Het antwoord is gauw gegeven : omdat hij schrijft uit het hart van zijn
yolk. Deed Tollens dat dan ook niet ? Ja zeker, voor een deel is het geval werkelik
gelijk. Beiden den met hun milieu, beiden weerklank wekkend in heel een yolk.
Maar toch voldoende verschil is er aanwezig om bij Timmermans niet een smadelik
einde van zijn populariteit te verwachten.
1) Naar aanleiding van Th. Rutten, Felix Timmermans. Bij J. B. Wolters' U.M. Groningen,
Den Haag 1928
Felix Timmermans : Schoon Lier en : Pieter Breughel. Beide uitgaven van P. N. van Kampen &
Zoon, Amsterdam (z. j.)
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Er is verschil in tijd : Tollens is het kind van een lamzalige tijd, waarin niet dan
bij hoge uitzondering iemand met smaak rondwandelde ; Timmermans' is in een
veeleisende kritiese tijd in het grootste deel van zijn werk aanvaard. Tollens schreef
de benepen burgerlike gevoelens van zijn tijd in de rhetoriese taal van een school,
Timmermans schrijft de overdaad van een heftig leven in tot kunst omgesmede
volkstaal.
Dr Rutten's dissertatie heeft voor ons naar twee zijden betekenis. Eerst door het
feitenmateriaal, de toelichting die hij geeft over Timmermans milieu en de gegevens
die meegewerkt hebben bij het ontstaan van elk werk in het bizonder. Veel er van
was bekend, vooral door Timmermans zelf, er is toch ook nog heel wat nieuws bij,
en het zo alles bij elkaar te hebben geeft ons ook een belangrijke bijdrage tot het
verwerven van een totaalvoorstelling van de uiterlike omstandigheden die meegewerkt
hebben om van Timmermans te maken wat hij is. Aan de andere kant interesseert
ons de vraag, die na De pastoor uyt den Bloeyenden Wyngaerdt pas goed aan de
orde gekomen is, de kwestie die Dr. Rutten 't scherpst tegenover elkaar stelt op
pag. 195/196 in de woorden van v. Houten en Prof. Prinsen aan de ene zijde en die
van mijn artiekel uit Opw. Wegen (2e jaarg. p. 273) aan de andere, de vraag : wordt
de kunstenaar in Timmermans doodgedrukt door de Kerk ?
Timmermans is van heiden, van zoeker, weer vroom Katholiek geworden. Dr.
Rutten vertelt ons dat proces van geleidelike verandering in weinig woorden vrij
aanschouwelik in zijn boek. Natuurlik is deze verandering in zijn kunst te merken
en ik kan me begrijpen, dat het Pallieter-vereerders hindert, dat Pallieter in elke
nieuwe druk een beetje bijgepoetst wordt in de hoop, dat Pallieter eenmaal nog
eens door St. Pieter binnengelaten zal worden. Maar al keuren we af, dat een schrijver die zich wijzigt, peutert aan wat uit een andere geest geboren is, dat wil niet
zeggen, dat geestelike verandering voor de schrijver van Pallieter de dood betekenen
zou. Ik geloof niet dat Timmermans zonder geestelike verandering na Pallieter en
Het Kindeke Jezus nog een belangrijk boek had kunnen schrijven, een werk dat
naast die twee zou kunnen worden gesteld. Prof. Prinsen heeft zich dood gestaard
op het afgrijselike van de vanzelfsprekendheid, waarmee Timmermans Leontientje
een behalve door de kerk, door niets gemotiveerde dood doet vinden. Men mag
dat misschien aan de kerk verwijten, maar met Timmermans' kunstenaarschap heeft
dat verwijt niets te maken en de l'art-pour-l'art-man heeft de kunst ditmaal om een
onsympathieke uiting van „la vie" voorbijgekeken. Anderen hindert de boterweke
sentimentaliteit — maar m'n goeie mensen, is Pallieter niet sentimenteel ? En AnnaMarie ? De mensen struikelen over een woord, en als ons sentiment hun hatelik is,
zijn we of verstandelik Of sentimenteel. Timmermans schrijft uit het yolk en voor
het yolk, en het yolk is nog sentimenteler dan hij : „Maar wij laten ons niets gelegen
liggen aan een woord of een begrip, wanneer daarachter een mensenhart zo zuiver
te vlammen staat" Mies Moens).
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Een oogenblik lijkt het, of Dr. Rutten het van Felix Timmermans een tekortkoming vindt als kunstenaar, dat hij „verstandelik niet origineel genoeg" is om
een „geheel eigen voor schone uiting vatbare levensopvatting te concipieren (p. 160).
Indertijd heb ik 't nodig gevonden (zie m'n art. over Alb. Verwey, Chr. Lett. Stud.
III) te waarschuwen tegen kritici die menen dat het verwoorden van geestelike waarden het gevoel in de kunstenaar zou doden, met evenveel klem zou ik willen waarschuwen tegen een beschouwing die intellektualiteit voor een kunstenaar een vereiste zou vinden. Bovendien een warm beleefd geloof, ook al is het een van de traditie aanvaard geloof, kan altijd een kunstenaar in voldoende mate geestelik dragen.
En zo kan de terugkeer tot het geloof van zijn kinderjaren Felix Timmermans wel
degelik brengen tot een nieuwe kunst, die naar mijn meening in De pastoor reeds
een rijpe vrucht heeft voortgebracht.
Schoon Lier en Pieter Breughel,') de werken die in onze kring nog niet zijn besproken, brengen niet een religieus konflikt en geven ons dus geen gelegenheid over
deze vragen verder te denken.
Felix Timmermans staat nog met beide voeten op de Vlaamse grond, dat willen
deze beide boeken zeggen. En wat is er schoner dan dat een mens met zijn geloof
in de werkelikheid staat ? Voor er opnieuw misverstand komt, verwar werkelikheid
niet met realisme.
Lier en Breughel, deze twee en ge zegt ook Timmermans. Wat Dr. Rutten over
Felix Timmermans zegt, wordt door deze twee boeken over Lier en Breughel onderstreept. Het land van de appelsienen en Sint Franciscus, Lier en Breughel en
ge hebt de komponenten van Timmermans' ziel. Als Timmermans gaat Naar waar
de appelsienen groeien, ziet hij van Oud Rome niets, hij ziet slechts Rooms Rome,
Fra Angelico, Sint Franciscus, hij beleeft niet de geestelike ommekeer die Italie op
zovele 'kunstenaars voor hem bewerkte, hij komt terug als Pieter Breughel : „Hij
stond van zijn melk voor „Het laatste oordeel" van Michel Angelo, hij vouwde de
handen voor de Stanza's van Raphael. Maar den dag nadien dacht hij er niet meer
aan en ging er niet meer terug" (p. 239).
Rome is dus niets dan voedsel voor zijn vroomheid. Sint Franciscus is een man
voor hem als de pastoor uit Den Bloeyenden Wyngaerdt des Heeren, innig vroom,
mystiek vereerder van Gods rijke natuur.
In Lier is voor Timmermans als in De pastoor de vereeniging van 't geestelike
en 't zinnelike element innig tot stand gekomen. Een herberg en een kapel de oorsprong van Lier, het symbool van de stad, waar de peinzende Kempenaars van de
schrale gronden de levenslustige boeren van de vette Brabantse klei ontmoeten,
het land van de Mageren naast dat van de Dikken. Et zal het sappige boekje dat
1) Het hovenierken Gods, dat nog tot een roman over Sint Franciscus moet groeien, wordt hier
niet besproken.
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Timmermans over zijn geliefd stadje schreef, hier niet behandelen, daar leent
het zich niet toe, maar wie Timmermans wil verstaan, moet zeker Schoon Lier lezen en daarna het tweede hoofdstuk van Rutten's dissertatie, of omgekeerd. Die
twee zaken geven elkander relief.
In Pieter Breughel vindt ge het land van de Mageren en van de Dikken, Rome
en Vlaanderen, Pallieter en 't Kindeke Jezus. Daar groeien de „helse" en de „fluwelen" Breughel ineen tot de „oude" Breughel.
Pieter Breughel is een grote biografie in romanvorm. Er zijn maar weinig feitelike gegevens over het leven van de oude Breughel. Des te meer gelegenheid voor
Felix Timmermans om hem te geven „zoals hij hem heeft geroken".
Wat Timmermans aan feitelikheden kon te weten komen over Breughel's leven,
vond hij in Carel van Hander's Schilderboeck en verder had hij zijn werken en
het kontakt met de omgeving waar Breughel leefde en werkte. Hij heeft met hem
gemeen de schrik voor de dood, het plezier in het overdadige leven en in het komiese geval dat in Ale gebeuren verdoken zit, hij mint de natuur, kent de tweestrijd, en bovenal hij wijst in zijn kunst zoveel mogelik het oneigene af, hij tracht
alleen Vlaams, enkel van zijn yolk te zijn.
Dit alles maakte Timmermans wel de meest geschikte om over Breughel te schrijven. Hij heeft zich zoo dicht mogelik aan het verhaal van v. Mander gehouden
en heeft op geniale wijze in het verhaal op ongezochte manier verschillende van
zijn werken geplaatst. Misschien heeft hij 't werken van Breughel al te veel als een
vanzelfheid getekend. Wat een argeloze indruk maakt, is dikwijls pas na veel inspanning verworven. August Vermeylen laat in zijn Geschiedenis daar wel wat van
voelen. Timmermans heeft dat niet nader uitgewerkt, hoezeer ook op pag. 237 de
gedachte wordt gewekt, dat hij Vermeylen goed gelezen heeft. 1)
Carel van Mander laat tussen de geboorte in het dorpje Breughel en zijn komst
bij meester Pieter Koeck van Aalst een wijde gaping. Felix Timmermans vult met
die periode bijna een derde deel van zijn boek.
Het Dorp, De Dikken, De Mageren, dat zijn de drie hoofdstukken voor hij zijn
leerjaren bij Meester Coecke begint, met de liefelike idylle Veronica tussen de ontzetting over de Dikken en de Mageren in. In Het Dorp staat centraal de dood van
zijn moeder. „De angst voor de Dood, die hij later zoo fantasties geweldig schil1) Bij 't zien van de honderden „Laatste avondmalen" en „Kruiswegen" zag hij tevens de feestmalen van zijn boeren en de volkswoeling, als er iemand naar schavot of brandstapel gesleurd
wierd. En had hij bij die volksoploopen niet aan Jezus' kruisgang gedacht ? (Timmermans) „de
kruisdraging van 1564 te Weenen, laat een toeloop van Vlaamsch yolk, haast in een kermisstemming, naar Golgotha optrekken, als om er een gewone strafuitvoering bij te wonen " (Vermeylen III p. 199) „hoeveel overeenkomst er in den grond bestaat tusschen de compositie van een
boerenbruiloft en die van een Heilig Avondmaal, als het veel jongere van Tintoretto in S. Georgio Maggiore (Vermeylen III p. 204),
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deren zou in de allegoriese „Triomf des Doods" wordt in dit eerste hoofdstuk het
sterkst uitgebeeld.
In De Dikken en De Mageren zijn het „De vette en de magere keuken", die
Timmermans hebben geinspireerd. En hij kende ze zo goed die Dikken en die Mageren, de mannen der Kempen en die der vette gronden. En hij tekende ze als Breughel ze tekent dikwijls opzettelik mistekenend om des te beter hun karakteristiek
te treffen . Vergelijk de Dikken eens bij de heersende boerengeslachten van Herman
de Man's Nieuwe boeren. Het zijn bijna eenzelfde soort mensen en ze zijn ongeveer met
eenzelfde afkeer gezien. Maar De Man's figuren zijn in kleinigheden beschreven, die
van Timmermans zijn vereenvoudigd. Evenals Breughel werkt met omtrekken van
mensen, opgevuld met vlakke kleur om die omtrekken nog meer te tonen. Alle eigenschappen der Dikken, hun vraatzucht, hun gierigheid, hun uitdagende feesten,
hun hovaardigheid en hun vet zijn samengevat in Kwabberbil. Heel hun psychologie en hun verschijning ligt te koop in die kwaadaardige boer en zijn worsten van
kinderen. En weer staat hem een bekend schilderij van Breughel voor de geest als
de Mageren gaan vechten met de Dikken, de strijd tussen Vasten en Vastenavond,
een strijd die hij gemoedeliker op de groote markt had zien spelen als vastenavondsklucht.
Tussen al deze heftigheden van Dikken en Mageren ligt daar als een stille vertedering de ontmoeting met Veronica. Dit is weer een van de beste staaltjes van
Timmermans' „sentimentele " kunst. Haar sterven leert hem iets van verzoening
met de dood. Al doordavert de angst hem nog meermalen, toch is zijn leven na
haar dood niet meer zo vol verschrikking.
Nu begint de eigenlike kunstenaarsloopbaan van Pieter. Invloed die van de romanist
Coecke uitgegaan is op Pieter Breughel, blijkt uit zijn werk niet. Daarom maakt
Timmermans Jan Nagel tot de eigenlike leermeester van Pieter. Jan en Pieter schilderen voor Coecke, dan wordt hun werk naar beneden gedragen „waar het verprutst
wierd en vermamezeld, overschilderd met molligheidjes, wattekes en lauwe creemkes door Meester Coecke, die er gewichtig zijnen naam onder zette." En dan de
schilderijtjes van Bosch. Ondanks de verachting van Coecke houdt Pieter van Jeronimus Bosch, de schilder der duvelrien, van de Satanskoppen, van al wat grillig en
verrassend was, met wie hij de angst voor de hel deelde en de lust tot het komies
expressieve.
Breughel staat vrijwel los in zijn tijd. De renaissance begint door te werken in
de Nederlanden. De meeste schilders bewonderen welbewust de nieuwe schoonheid, ze trekken naar Rome om te leren schilderen als de grate Itallianen en de antieke invloed te ondergaan.
Breughel heeft op heel andere manier dan de anderen de invloed van zijn tijd
ondergaan. Hij doet wel zijn voordeel met wat de nieuwe kunst brengt hij heeft
zijn konstruktie en perspektief op Bosch voor, zijn schilderij en worden van een
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harmonieuse bouw, maar toch houdt hij tegelijk de grillige verscheidenheid, de
komiese aard en de vlakke kleur. En welbewust houdt hij zijn stukken Vlaams. Waar
zijn kunst zich in zijn tijd verwijdert van het yolk, waar geidealiseerde figuren en
allegoriese voorstellingen in trek zijn, blat hij zijn figuren kiezen uit de werkelikheld, uit zijn naaste omgeving en zijn z'n werken voor de eenvoudigste te begrijpen
Daarom wordt hij door zijn konfraters en Meester Coecke niet gewaardeerd en is
Jeroon Kok nodig om Pieter in het Schildersgilde te laten opnemen. Hij woont dan
al in D' Ekster en heeft kennis gemaakt met Anneken. Het duurt nog even eer Anneke een groter plaats in zijn leven inneemt, eerst komen nog zijn Italiaanse reis
en zijn avonturen met Hans Franckert en dan na een tweede, oudere Veronica, de
stille Bertha, die de overstromende lief de van Pieter als een vanzelfheid aanvaardt,
komt weer Anneke, die brutaalweg al liegende beslag op Pieter legt, om later van
haar eigen annexatie de dupe te worden. Want als Pieter Marieke (natuurlijk heet
ze Marieke I) terugziet, de dochter van Meester Coecke, die hij indertijd als klein
kind op de arm heeft gedragen en die hem als een grotere broer liefhad, dan is
Anneke door Marieke verdrongen. Maar Anneke laat zich niet verdrongen. En dan
begint in Pieter de strijd : de oude strijd van de herberg en de kapel, de dagenmelker en de geestelike mens, de Kempen en de vette klei, de zinnen en de geest, de
liegende, heftige meid en de nobele, zachte Marieke. Marieke wint het natuurlijk en hij
verlaat Anneke en Antwerpen en gaat in Brussel wonen, waar hij met Marieke trouwt.
Nu komt de tijd van zijn grootste scheppingskracht, zijn ontwikkeling is een blijvende groei. Dat heeft echter Felix Timmermans niet kunnen suggereren. Het verhaal loopt bij hem nu snel af. Toch krijgen de schilderijen „De Blinden die elkander
in de gracht leiden" en „D' Ekster op de galg" nog een goede plaats in het verhaal.
En dan laat hij hem sterven op de barokke manier, waarop hij geleefd heeft. Vlak
voor zijn dood nog eenmaal Pier den Drol.
Ondanks de laatste kramptrekkingen gaat het verhaal wel een beetje als een nachtkaars uit. Een verwijt maak ik er niet van. De oorzaak is de tweeslachtige aard van
het werk : een biografie en een roman. Als Timmermans een roman had geschreven,
had hij gevoegelik met het huwelik van Pieter kunnen einidigen. Maar hij schreef
het leven van Pieter Breughel. Er waren na zijn huwelik geen avonturen te vertellen
dan alleen „De Groote Reis". En hoewel er rondom hem op geweldige wijze geschiedenis werd gemaakt — Alva reed door de straten van Brussel — in stilte ging
zijn leven onder, terwiji het buiten rumoerde. Felix Timmermans tracht wel het
geweld der dagen in Pieters kamer te brengen in de gedaante van Pater Edgardus,
die hem stelt voor de keus dier dagen vrijheid of „ons" geloof. Maar Pieter
wil niet kiezen hij wil een Geus zijn met Katholiek geloof, hij wil de vrijheid
n 't geloof. En wil die beiden verzoenen door te gaan wonen op 't land.
't Is een wat lamme konklusie en prof. Prinsen zou kunnen zeggen 't is Pallieter,
die een beetje aan de ketting rammelt.
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Is het om dit slot, dat Timmermans met een zucht eindigt : „God zij dank, dat
het of is geraakt" ? Maar dat er veel geluk in 't schrijven van 't hele boek is geweest
geloven we graag, dat hoeft niet in een vraag gezegd. Want hoe moet hij in deze
Breughel hebben geleefd, wat heeft hij hem door zijn land zien gaan, wat een Breugheliaanse tafereeltjes vullen 't ganse boek.
Het is Timmermans niet gelukt Pieter in de historie te plaatsen. Er zou maar
weinig verandering nodig zijn om alle herinnering aan de 16e eeuw uit het boek
weg te halen. Maar hij heeft een levend mens geschapen en die in een levend milieu geplaatst. Hij heeft de geest van Pieter Breughel zuiver aangevoeld, omdat die
geest ook in hem was. Want zooals van Mander al schrijft, Pieter Breughel had
een dubbele natuur, hij was stil en „gheschickt", maar ook een grappenmaker, ook
,,Pier den Drol". Breughel is de man van twee tijden, van de Middeleeuwen en van
de Renaissance, hij heeft van de primitieven en van de Italianen en is tegelijk geheel van Vlaanderen.
Even gespleten, maar even yolks, is Timmermans Pitje: Vogel en Suskewiet; het
spontane en dromerig mystieke ; Filleke en Anneke, maar ook Veronica, Bertha
en Marieke, ze kennen ze beiden en hebben ze lief. Beiden Timmermans en
Breughel brachten Het kindeke Jezus in Vlaanderen, beiden kenden de angsten
voor 't schemerig land van de dood, beiden wekken de lach van ieder die hun
werk ziet, toch zijn ze me'r dan grappenmakers en er is iets van Piet Paaltjens'
levensgevoel in hun grappen. Beider taferelen wemelen van velerhande figuren, en
ondanks overeenkomsten zijn ze alle weer anders.
Ze hebben beiden niets van de martelaar, niets van de inkwisiteur. In Breughel
moet wel hebben geleefd bittere schimp, haat tegenover 't vreemde bestuur, getuige de „printen met schriften, welcke ten deele al te seer bijtigh oft schimpich
wesende, hij in sijn doot-sieckte door sijn Huysvrouwe liet verbranden". Dat „bijtighe" op het Waals bestuur b.v, vinden we bij Timmermans niet. Boudewijn is
te gemoedelik om als „al te seer bijtigh oft schimpich" te brandmerken. Brengt zijn
gemoedelike aard hem er niet toe om ook Breughel het plan in de mond te geven
om rustig op het platteland te gaan wonen en in zijn schilderwerk de politiek te
vergeten ?
Felix Timmermans heeft zich met zijn Pieter Breughel op de hoogte kunnen handhaven waarop zijn werk reeds stond. Er is zelfs reden om het boven zijn vorige
werken te stellen. De kompositie (meestal Timmermans' zwakke kant — anders
dan bij Breughel) is die van v. Manders verhaal, toch is er een groot talent in het
verwerken der gegevens en op ongezochte wijze zijn de werken van Breughel of
de aanleiding er toe in het levensverhaal geplaatst.
De vraag is opgekomen, of we van navolging moeten spreken, als we zien dat
Timmermans zulke grote overeenkomsten met Breughel l) vertoont, de vraag of het
naieve en volkse niet een gebaar is, een pose. Van direkte navolging is geen sprake,
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daarvoor zijn ze beiden, hoezeer ze ook buiten hun tijd staan, toch nog te veel reaktie op eigen tijd, maar gezien de bekoring die het naive maakt op de geestelik
verzadigde, komt de vraag : is er nu geen spekuleren gekomen op dat verlangen
naar argeloosheid ?
Laten we eerst even vaststellen, dat niets moeiliker na te bootsen is dan naiviteit
en dat nergens spoediger onechtheid zich openbaart. Het gevoel waaruit Timmermans oeuvre ontspruit, is zeker echt. Dat wil niet zeggen, dat hij onkundig zou wezen van de oorzaak van zijn sukses en dat hij een natuurlike eigenschap niet met
zorg kultiveert. En natuurlik is het wel eens moeilik zijn evenwicht te bewaren,
want als hij zich op z'n Liers gaan liet, zou het komiese nog veel meer overheersen.
zijn kunst snoeit in zijn overdadig opwassende zin voor 't komiese. Maar overal
waar het verhaal het lijden kan, laat hij zich even los en dan komen die daverende
bladzijden, die Timmermans zo apart maken. Lees b.v. de beschrijving der Dikken, waar hij op zijn best aan de gang is.
zijn stijl wordt langzamerhand forser en in dit boek staat zijn taal in een nobele vorm. Het is niet nodig voorbeelden te zoeken, want zijn taal verslapt niet
en door 't ganse verhaal heen zijn de voorbeelden van gelijke kracht.
Het is ook niet nodig nog eens te zeggen, dat zijn stijl gefundeerd is op 't pakkende beeld en de levende volkstaal, het boek is er weer een bewijs van. Want in
wezen is hij altijd gebleven een deel van 't gewone Vlaamse yolk en in zijn taal en
in zijn uitbeelding heeft hij het kontakt met 't Vlaamse volksleven nooit verloren._
Dat zijn zinnen hoekiger, steviger en korter worden maakt zijn stijl manneliker
en komt de soms wel wat zoete Felix ten goede. Pieter Breughel zal wel weer veel
lezers vinden, het is van het beste in de rij van Timmermans' boeken. Bij elk boek
van Felix Timmermans denkt men : het volgend boek moet wel minder zijn en
ook nu komt de gedachte : het boek over Sint Franciscus kan zo goed niet worden
als dit. Laten we ons dan nu over Pieter Breughel verheugen.
1) Dr. Rutten pag. 156-157.

TWEE NIEUWE BUNDELS
DOOR

J. VAN HAM.

W. de Merode. De verloren zoon.
Jan H. de Groot. Sprongen 1).
De twee nieuwe bundels, die ik in dit artiekeltje wil aankondigen, zijn zo weinig
aan elkaar gelijk, dat voor een buitenstaander het zonderlinge feit van een gezamenlike bespreking alleen verklaard kan worden uit de toevalligheid van een verschijnen
bij een zelfde uitgever. Die veronderstelling zou zo dwaas niet zijn, alleen moet de
mening van deze buitenstaander nog gekorrigeerd worden door de opmerking dat
de gemeenschappelike uitgever niet een toevalligheid is, evenmin als het feit, dat
Opwaartsche Wegen eveneens bij Mij. Holland verschijnt. De Merode, de Groot en
Opwaartsche Wegen en Mij. Holland zijn inderdaad innig verbonden en gelukkig
is deze band niet voornamelik een zakelike. Wij hebben een gezamenlik ideaal. En
in het nuchtere opschrift van dit artiekel klinkt voor wie ons kent en wie ons
lezen kan, een jubel door. Aan 't eind van de vijfde jaargang schreef ik met zekere
voldaanheid over de poezie van het afgelopen jaar, en sprak met enige verwachting
van de toekonst. Smit is prachtig voorgegaan, Jan Eekhout is met enige aarzeling
gevolgd, Jan de Groot doet weer een flinke „sprong" en de Merode, ja de Merode
kennen we al lang als een dichter van gracieuze verfijning en driftige smekingen,
maar nu verrast hij toch weer met wat we eigenlik al lang van hem hadden mogen
verwachten een cyclus van verzen over De verloren zoon, die de kristallisatie is
van al wat hij vroeger schreef over de verloren zoon en al dit vroegere
overtreft.
Wat technies dadelik opvalt in De verloren zoon is de verstilling en versobering van
de Merode's woord. De Merode was zwierig, zijn adjektieven schikten zich overal
vleiend tegen de koudere substantieven, zijn droomerige melodieen bedwelmden
dikwels meer dan ze verrukten. In deze verzen is onnodige tool vermeden, misschien
nog to vinden in 't vers van de overmoed Het vertrek, een gevoel, dat de Merode
1) Beide uitgaven van Maatschappij Holland.
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niet „ligt". Maar toch ook in dit eerste gedicht al een kompaktheid die voert tot
het vers :
„t Geluk verfijnt, de nood zal mij verkloeken."
twee sententien in een regel.
Deze gedachten in II en III overgenomen, worden daar tot desillusie geleefd ;
II en III zijn echter niet de beste verzen uit de bundel ; tot een grote, maar dan
ook blijvende ontroering worden we pas gevoerd, als in VI het Gesprek van vader
en moeder de verschillend geaarde liefde van vader en moeder in klassiek gebootste
gestalten gaat leven. In de volgende gedichten verblijft de dichter met zijn aandacht
nu beurtelings bij vader en moeder, en bij de oudste of de jongste zoon. In
felle, korte, parataktiese zinnen stoot de oudste zijn haat uit en zijn hard besluit VIII.
De moeder wordt het diepst en het zuiverst gebeeld in de aanvang van het XIIe
gedicht :
Ik voel zijn ziekten en zijn zonden ;
Ik tuimelde met hem in 't slijk,
Want bloed blijft steeds met bloed verbonden.
Dies is mijn hart zijn open wijk !
En de vader — en dat is psychologies zo juist — openbaart zich pas in zijn
volheid, als hij zijn zoon ellendig in huis heeft en hij eigenlik niet weet, hoe hij
de jongen ooit nog in 't leven terug kan zenden :
Ik bad : Heer, laat Uw dienstknecht gaan,
Als • Gij mijn zoon hebt weergegeven ;
Maar nu 'k hem zoo berooid zie staan,
Smeek ik : och, laat mij voor hem leven !
En beiden worden gegrepen in het woord van de zoon (XVI) :
Vader, 'k hoopte u te zien ; moeder, bij u te sterven,
,en in XIX :
Voor moeders zoen en teedere armen
Voor vaders grondeloos erbarmen
Ik dank —
De Verloren Zoon van De Merode is niet de trotse, zelfbewuste, krachtige mens,
-die zijn smart verbijt en zijn schande verbergt als bij Gossaert, het is de gebroken
mens die naar huis komt om te sterven, die slechts ea, troost nalaat : zijn innig
berouw,
hij gaat te Gode !
Is dat geen troost genoeg ?
Sprongen van de Groot is zo genoemd, omdat onze geest wel enige buiteiingen
heeft te rnaken, als we de verzen van deze bundel achter elkaar gaan leven. 1k doel
niet op verschil in kwaliteit, maar op de verschillende geestelike geaardheid deter
gedichten.
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Smit's bundel Feesten van 't jaar is een cyclus van tot een geheel volgroeide gegedichten, die Smit's dichterschap in een bepaalde periode vastleggen, een snoer
van verzen naast zijn losse in tijdschriften geplaatste gedichten. zo staat ook de
Merode's bundel als een aparte kompositie naast zijn werk, Eekhout en de Groot
gaven een samenlezing van wat ze in de laatste tijd hebben gepubliceerd. En 'k zie
Jan de Groot, met z'n leuke snuit even aarzelen en zich achter de oren krabben,
als hij een tietel moet geven, die deze heterogene gedichten bijeen moet binden.
Als Jan de Groot wel eens verlegen geweest is, dan toch nooit Lang, en eerlik is hij ook
Sprongen zullen het zijn. 't Begint met een Kleuterdans en eindigt met Paradijsverlangen, daartussen liggen vrolike lenteverzen, verliefdhedens, allerlei „werelds
gedoe" en een groot deel van de Heilige Geschiedenis.
zijn verzen zijn optimisties — een merkwaardig iets in onze tijd, zelfs De (Wolga)
Sleepers voeren de zwaargeladen kiel naar God. Zonnekind noemt hij zich in een
van zijn gedichten. Maar steeds meer openbaart zich ook in zijn verzen van tegenwoord ig het bewustziin van de gespletenheid der dingen. De tegenstelling van
schijn en werkelikheid, die tot een ziekte wordt in Trianon ; en het zwijgen van God
en de onverschilligheid van de wereld. Jan de Groot is niet diepzinnig, hij is simplisties, hij ziet de dingen als een kind, daarom ziet hij de tegenstellingen ook zo
wrang, zo scherp en hij zegt wat 'm voor de mond komt, als een kind. Ik kan me
voorstellen, dat sommigen in onze kring zich wel eens aan hem ergeren, of de
schouders ophalen, maar die hem zien, als hij is, genieten van zijn argeloosheid,
zijn smul in een komies geval, zijn genot in dansende ritmen, en beseffen de waarachtigheid van zijn pijn.
Er zijn voor de 1 ezers van Opwaartsche Wegen maar een klein getal onbekende
gedichten in de bundel Sprongen, toch zullen ze er enkele van zijn beste onder de
onbekende treffen, ik noem b.v. De sleepers en Trianon. In Schaatstocht is de vermenging van religieuse dingen met de lief de voor Guus niet tot een innige vereniging
gekomen. Behalve enkele goede zitten tussen de gedichten over Jezus' leven, lijden
en sterven verschillende zwakkere gedichten. Toch doet het genoegen to konstateren'
dat de Groot na een tijd van dichterlike afhankelikheid in deze bundel reeds zo
duidelik blijk geeft, dat hij tegenwoordig een eigen weg gaat, dat hij zijn eigen stem
verstaat.
De uitgaven zijn beide goed verzorgd 1) ; dat werk uit onze kring ook uiterlik zo'n
goed figuur maakt, vermeerdert onze vre ugde over deze „twee nieuwe bundels."

I) Jammer van de drukfout (Bereider) op pag. VI. En moet smaaklijk op
wezen ?

IV

niet smaaklijk

BOEKBESPREKING.
Aan vreemde kusten door D. Th. Jaarsma. P. N. van Kampen & noon, Amsterdam.
Een nieuw hoofdstuk in de „Roman van Thiss", — die ons Lang begint te vallen. Wij gaan ons
afvragen, of deze Thiss de man is, die zooveel belangstelling verdient, dat aan hem twaalf delen
gewijd sullen worden. En nog zijn we pas aan het zesde.
Thiss is het tegengestelde van wat men oudtijds een „romanheld" noemde. Hij is te passief,
peinzend en tobbend door het lot her en der gedreven, na de mislukkingen van zijn zwakke pogen mediterend : „Alles was opvoeding. Eike ervaring bracht verder. Het komende werd bereid."
Wij zien vooralsnog niet die groei in de persoonlikheid Thiss.
Als een stuurloos wrak is dit leven tans „Aan vreemde kusten" verzeild, waar meer van zulk
wrakhout der maatschappij aanspoelde. Het eerste hoofdstuk van dit romandeel tekent in kort
noterende stiji, die wat vermoeiend en hier en daar slordig is, de opgang en snelle ondergang van
de deurwaardersfamilie Lasseur, Friezen als Thiss. Als het kantoor verloopt, Lasseur failliet
gaat en in de gevangenis komt, is de enige uitredding voor de vrouw en de kinderen een pension
te beginnen, door de broers van haar man voor haar gekocht in een gehucht bij Arnhem, om deze
smet op de familie te verdonkeremanen.
zo komt Thiss, die er een kamer huurt, met dat gezin in aanraking. Grijs is de stemming in
dit pensionleven, als trouwens in het gehele boek. Karakteristiek is de bladzijde, waar Thiss met
de moedeloze vrouw, die ook deze laatste levenskans ziet mislukken, samen zit en zich in haar
ellende verdiept : „Gansche dagen, schuw en eenzaam, zat ze achter, in haar keuken, eeuwig bezig met het verleden.... Thiss, door iets — hij wist niet wat — gedreven, zat dikwijls bij haar ;
uren. Het trof hem, dat verworden leven, zonder glans, licht of geluk.... Het had een beteekenis
— hij wist niet welke. Het boeide hem — hij wist niet waardoor."
Was het niet hun levensverwantschap ?
Twee mislukkingen van Thiss krijgen we in dit boek te aanschouwen : als inspecteur ener
maatschappij voor verzekering tegen ongevallen, als beginnend journalist aan een nieuws- en
advertentieblaadje. Wat zijn nieuwe „liefdes"-avonturen betreft : doordat hij het huis van een
getrouwde vrouw, die het op zijn onschuld heeft toegelegd, 's avonds gesloten vindt, blijft het
hier bij een. Hij wordt verleid door de dochter uit het pension, een avontuur, dat Been blijvende
gevolgen heeft.
In dit alles is Thiss meer spiegel van het leven om hem heen dan levensheld. Niet Thiss, maar
„de vreemde kusten" zijn het belangwekkende in dit boek, welks waarde daarom, naar ik meen,
ligt in de milieubeschrijving. De praktijk van het inspecteurschap ener verzekeringmaatchappij,
de ellenden van een pensionhoudster, van de jacht naar een baantje, van het dienen onder een
ploerterig zakenmannetje als Levisson.... In het kort, de smarten van beter gesitueerden, die
aan de zelfkant der maatschappij zijn geraakt, zijn hier scherp reeel getekend. Wat de stemming
zo troosteloos maakt is het alleen heersen van de zelfzucht, het volslagen ontbreken van wat het
leven waarde en hoger zin geeft : de liefde. En wat hier van godsdienst gezien wordt, is een jammerlik carricatuur, de „vreemde extatische vroomheid" van Mevrouw Lasseur : „ze las veel in haar
bijbel, die zij altijd in haar nabijheid had, — bij voorkeur in het Oude Testament ; harde, vernietigende woorden van den wrekenden Yaweh. zij gaf er zich geheel aan over. Het was haar
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steun — zij moest. zij, door het leven steeds geslagen, tuchtigde nog zichzelf en haar verbrijzeld
hart, met de vervloekingen der booze gerichten en de lyrische verzuchtingen der psalmen van
Asaph."
Ik sprak van slordigheden in de stijl. Hoe kan een schrijver van de kracht van Jaarsma genoegen
nemen met zinnen als : „Toen hij laat in den nacht op de slaapkamer kwam, ofschoon ze klaar
wakker lag, en geen gedachte had dan hem, hield ze zich nochtans of ze sliep." (24)—„Mevrouw
Lasseur, ofschoon ze nimmer iets van de familie vernomen had, ook niets wist van haar mans
brieven aan Louis en de ooms, was toch wel eens de gedachte gekomen, dat er misschien, om de
kinderen, dat er wel eens iets gebeuren kon." (29) Met uitdrukkingen als :,,hij tilde niet zwaar
over de dingen ; beduidende sommen ; geld dat hij nog had onder zich ; alles was met den slag
veranderd." Eigenaardig doen aan : „een glimlach gleed haar over 't hart ; Lasseur bleef dagen
fang mateloos prikkelbaar ; toen wist ook zij zich gebroken ; ze wisten zich doodmoe." Stijlverwarringen als : „Erentfeste burgers in goeden doen, die wat in de melk te brokken hadden."
In een vorig deel streepten wij reeds aan de neiging tot grove profanatie bij enkele van Jaarssma's romanfiguren. Ook nu doet weer pijnlik aan een smakeloosheid als ; „Ze hadden dikwijls
korte ruzies, meest om futiliteiten, maar meneer Levisson hield dat getrouwelijk bij, 't beginsel
der wijsheid lag in de vreeze des heeren." (126) En de moderne roman schijnt niet te kunnen
buiten mensen, die bij elke gelegenheid de voor hen niets zeggende woorden „God", „Jezus"
gebruiken. Maar dat is immers het beschaafde vloeken ook in kringen, die geen aanmerking op
hun gespreks- en levenstoon zouden dulden.
In 't geheel genomen : wij herkennen in dit boek niet meer de hoge stijl van het
eerste deel, die ons er toe bracht voor de bespreking van deze serie een plaats te vragen onder
de rubriek belangrijke verschijningen in ons hedendaags proza.
W. KRAMER.
Middeleeuwsche verhalen, voor de rijpere jeugd bewerkt door A. Sixma van
Heemstede—Schimmelpenninck. Zutphen W. J. Thieme & Cie. 1928.
Wie wel eens Middeleeuwse literatuur met jonge mensen bespreekt en leest, weet dat er
behalve modern werk niets hen meer boeit dan de Middeleeuwse verhalen. De Middeleeuwse
historian staan nog dicht bij het sprookje, dat ze juist zijn ontgroeid, of menen ontgroeid te
zijn. Niet alle jongelui zijn in staat of komen in de gelegenhe id deze verhalen in 't Middelnederlands te lezen. Mevrouw van Heemstra heeft ze nu wat dichter onder hun bereik gebracht. Voorzoover het bestek van het boek toeliet, bleef ze dicht bij de tekst, zodat ze de
bekoorlike verteltrant van de Middeleeuwen behield ; wel heeft ze veel bekort. Deze verhalen
rustig doorlezende trof me hoe weinig ze onder de bewerking hadden geleden, de sfeer is goed
aangevoeld. Als verzameling is deze bundel meer een eenheid dan Uit het grijs verleden van dezelfde schrijfster. Er wordt wel eens als een bezwaar tegen uitgaven als deze aangevoerd, dat
ze het lezen van de oorspronkelijke werken zouden tegenhouden. Ik geloof het tegendeel.
Mensen die anders vreemd blijven aan deze stof krijgen na 't lezen van dergelijke boeiende verhalen lust om er meer van te weten en tot de bron zelf te gaan. Ik leerde zelf de Karelromans (waarvan enkele ook in dit boek worden verteld) kennen uit de Karolingische verhalen
van Alb. Thijm, en ik herinner me nog goed met genoegen, hoe de waardering voor Karel ende
Elegast er niet minder om was en hoe later vergelijking van deze roman met de „vertaling" van
Alb. Thijm me beide des te meer deed waarderen.
Daarom durf ik ook deze Middeleeuwsche verhalen van harte aanbevelen.
v. H.
Toon Hartman en de „Kubus", door Q. A. de Ridder. Uitg. J. van Bleek,
's-Gravenhage 1928.
Een niet onaardig jongensboek. Er worden er heel wat minder in elkaar gezet. Maar „in elkaar
gezet" is het toch wel. Er is een heleboel goeds te zeggen van dit boekje, maar de eindindruk
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is toch : goed bedoeld, dat is wat anders dan goed. Er is iets kunstmatigs in het hele verhaal
en de vlakke stijl kan ons dat niet doen vergeten en vergeven. Het is misschien wat veel gevergd
om van een jongensboek zo veel te verlangen — niet ieder kan ook een boek als Peerke schrijven —
maar elk boek, ook een knderboek, moet toch het merk van zijn geboorte dragen. En ondanks
verdiensten mist dit boek geboortenoodzakelikheid. Wat er dan in te waarderen valt ? Goede
milieutekening en een onopzettelik maar toch overal naar voren springende bewondering voor
het goede en ridderlike in een jongenshart. Dat is een heleboel en dan is het bovendien nog vlot
genoeg geschreven om een jongen te boeien.
v. H•

Jij en ik, door Willy Corsari. Uitg, door de Hollandia-Drukkerij te Baarn (z. j.).
Enige tijd geleden beval ik de kennismaking met Bobbed en Shingled van de zelfde schrijfster
aan. Jij en ik is aanmerkelik beter dan haar eerste, vooral wat de kompositie betreft. Het is een
boek geknipt voor jonge meisj es. In onze rijpingsjaren beleven we onze twede sprookjesperiode
en verwachten de mooie prins (of de millionnair), de roem en het geluk.
Onze tijd is niet meer zo bang van sprookjes als die van een geslacht terug, die de sprookjes
als leugenverhalen buiten de opvoeding wilde plaatsen, en ook in de literatuur grijpt men nu
weer naar waarheden die boven de werkelikheden uitgaan. En zo kan nu weer een meisjesboek
verschijnen, dat even onwaarschijnlik is en even buiten de werkelikheid staat als de ideale vervulling van bakvisdromen. En we leggen het niet naast ons bij andere onwaarschijnlike verhalen
van bijelkaarknoeiende schabloonschrijvers, maar voelen dit boek als een vervulling voor het
gemis dat de voor een groot deel wanhopig-vervelende en onbelangrijke meisjeslektuur tot heden
gelaten heeft.
Want dit boek is geschreven met het hart van een bakvis, en het stilisties raffinement van een
vlot schrijfster. Al deze voor ons ouderen onwaarschijnlike situaties en karakters worden direkt
door jonge meisjes aanvaard, want zo worth in werkelikheid door hen „het schone leven" gedroomd.
Moet aan die dwaze dromen voedsel gegeven worden ? Niet alleen, niet altijd, maar gelijk
het sprookje zijn waarde heeft in het kinderleven, zo is het fantasiebestaan van dit door het
vriendelike lot begenadigde kunstenaarspaar schone vulling van een mooie droom, die meewerkt
als tegengif tegen de verruwende invloed van onze moderne werkelikheid. Het enige wat dit
boek dus geeft naast verheugende artistieke eigenschappen is, een gezonde moraal. En verder
is het niets dan wat meisjes een interessante, boeiende roman zullen noemen. Het behandelt geen
problemen, er staat geen „degelik" woord in. Zelfs is het zo eerlik over al wat de godsdienst raakt
absoluut te zwijgen. Dat is ook een daad in onze tijd. Want naast de blijdschap die we voelen
over de hedendaagse belangstelling in religieuse vragen en het moderne zoeken naar God, er is
meermalen ergernis in ons over de weee religiositeit van interessantelingen in literaire kringen.
Willy Corsari heeft het aanpassingsvermogen om als ze een meisjesboek schrijft optimisties, oppervlakkig en even gezellig als een bakvis te zijn. Vele wijze mensen schudden hun hoofd er over,
vinden het belachelik, een enkele misschien ergerlik, maar wie nog een beetje jong en dwaas
gebleven is, zal plezier in haar boek hebben.
v. H.

Het dwaze hart, door J. M. Ijssel de Schepper-Becker. P. N. van Kampen
en loon, Amsterdam.
Dokter Bruinsma ontvangt weinig liefde van zijn temperamentloze vrouw. Al zijn aanhankelikheid
richt zich daarom op zijn zoontje Joost. Tussen vader en kind bestaat een ongerepte vertrouwelikheid. Maar dan komt er een andere vrouw in dokters leven, Marianne, de directrice van zijn
sanatorium. Hij moet nu een keus doen : scheiden, maar dan ook zijn band met Joost breken,
Of zijn liefde verlochenen. Hij doet het eerste, tegen de wens van zijn eigen, straffe vader in.
Clara, zijn eerste vrouw, en Joost, komen bij de oude grootvader inwonen, en dokter Bruinsma
huwt Marianne.
Maar nu is het evenwicht verbroken. In het leven van Joost, die slechts den uur per dag de
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weldoende tederheid van zijn vader genieten mag. Maar ook in het leven van dokter Bruinsma
zelf. Want aan de ene kant voelt hij, hoe hij geheel met zijn verleden breken moet, terwille van
Marianne. Maar aan de andere kant, hoe Joost een beroep blijft doen op zijn vaderschap.
De geboorte van Peter, zoon van Marianne en Bruinsma, komt het conflict nog verscherpen.
Dan sterft de harde grootvader. Clara gaat nu wonen bij haar broer in Den Haag. En deze
broer blijkt de ideate verzorger te zijn voor Joost. Hij houdt van Joost, en desondanks bevordert
hij het contact tussen hem en zijn vader, in plaats van, zoals vroeger de grootvader, dit te
verhinderen.
Nu is Bruinsma dus gerust, en kan hij zijn zorgen en aandacht onverhinderd zijn vrouw, Marianne
toewenden. De verhouding tussen hen beiden wordt nooit meer zo als vroeger. Er is een breuk
gekomen in hun liefde. Toch wacht ook hun nog een gelukkig gezinsleven.
Dit boek is goed geschreven. Mevrouw de Schepper is geen sterk talent. Maar ze weet dat.
Ze blijft binnen de grens van haar kunnen. En juist dat doet zo weldadig aan.
Slechts een enkele maal — op een beslissend of illustratief punt — waagt ze zich aan een
rechtstreekse uitbeelding van de werkelikheid. Verder beperkt ze zich tot de beschrijving van het
conflict, en van de krachten die bij dit conflict werkzaam zijn.
Des te pijnliker treft, daarom juist, bij haar het gebrek aan een oplossing. Want, dat de grootvader sterft, en een simpatieke oom zijn plaats komt innemen, dat is, per slot van rekening toch
een vrij willekeurig slot. Krachten, buiten het conflict gelegen, komen hier plotseling en zonder
reden inwerken op het psychies gebeuren, en voeren zo tot een onbevredigend einde.
De opzet van dit boek is mooi. Het conflict is boeiend en waar. Maar de oplossing van dit
conflict had moeten voortspruiten uit de krachten, die er werkten in de personen, die aan het
conflict deel hadden. Hoe de oplossing dan geweest zou zijn, dat doet er niet toe. Het had zelfs
— een bekering kunnen zijn, een oprecht schuldbelijden voor God, dat dan als vanzelf betere
verhoudingen schiep.
Nu gaat dit boek niet dieper dan het leven van een oppervlakkig mens, die hoopt op de betere
tijden die misschien nog wel komen zullen, en zich verder voorpraat, dat het hier op aarde toch
ook niet alles volmaakt wezen kan.
J. H.

Natuur en dichter, door W. L. M. E. van Leeuwen. Een monografie ter afsluiting van het literatuuronderwijs en voor zelfstudie. Met bloemlezing. J. B. Wolters,
Groningen.
In dit boek is een docent aan het woord. Hij wil verklaren, verhelderen, toelichten. En dat
doet hij meestal op uitstekende wijze.
Als onderwerp heeft hij gekomen de verhouding tussen de natuur en de dichter. Deze kan
tweeerlei zijn. De dichter kan zichzelf tot vertolker maken van de schoonheid, die de hem omringende natuur bezit. In dit geval blijft dus de natuur het primaire. We noemen dit impressionisme. Maar ook kan de dichter in de natuur het middel vinden tot uitbeelding van zijn
persoonlike gevoelens. In dat geval is dus de dichter primair. We noemen dit expressionisme.
Impressionisme en expressionisme komen ten allen tijde naast elkaar voor. Maar in het ene
tijdperk staat het impressionisme op de voorgrond, in het andere het expressionisme. En de
grootste dichters bezitten vaak de eigenschappen van beide stromingen.
In de hoofdstukken die dan volgen, gaat de schrijver nu het impressionisme na, zoals zich dat
in de Nederlandse litteratuur openbaart, en bespreekt hij de verschillende vormen, waaronder
het zich daarin vertoont. Deze vormen zijn natuurlik niet uitsluitend nationaal, en, waar noodig,
haalt de schrijver, ter vergelijking en verklaring, ook voorbeelden aan uit de buitenlandse letterkunde.
Daarna volgt een dergelijke bespreking van de expressionistiese poezie. Hier, waar de dichter
zelf de primaire factor is, valt de verdeling anders, redeneert de schrijver niet vanuit de tijd,
maar vanuit het gezichtspunt van de auteurs. Zo krijgen we hier achtereenvolgens hoofdstukken
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over de natuur als suggestief liefdesmotief, als leerzaam symbool, en als goddelik mysterie. Dit
laatste hoofdstuk voert ons dan tot midden in de hedendaagse poezie.
Reeds uit een dergelik beknopt overzicht blijkt wel, welk een rijk, en vooral welk een vormend
boek we in dit werk bezitten. Na deze welverdiende lof mag ik dan misschien nog wel even
een bezwaar opperen. Op het voetspoor van Poelhekke, die, met zijn boek over „Lyriek", wel de
voornaamste inspirator schijnt geweest te zijn, eindigt de schrijver met de stelling, dat de grootste
schoonheid dan bereikt wordt, wanneer de dichter zich in ootmoed opnieuw heeft overgegeven
aan de goddelike machten in de natuur. Ik geloof, dat we deze stelling slechts onder beperking
mogen aanvaarden. De Christen zal altijd een zekere zelfstandigheid tegenover de natuur weten
te bewaren. Juist omdat hij zich in zijn psychiese gesteldheid in laatste instantie van deze natuur
en haar beInvloeding onafhankelik weet. God spreekt tot hem ook nog anders en directer, dan
door de natuur ! Waarom heeft de schrijver dit laatste, zo belangrike punt nu niet nader uitgewerkt, enkel maar even beknopt aangeduid ?
Uit een bezwaar als het hiergenoemde blijkt wel, hoe inzichtgevend een werk als dit voor ons
kan zijn. Het wordt dan ook met de meeste aandrang aanbevolen.
De serie is nog voor uitbreiding vatbaar. In een voorwoord noemt de schrijver nog enige
andere onderwerpen : de verhouding van Mens tot Mens (sociale poezie), de verhouding van de
Mens tot de Dood, van de Mens tot God (religieuze poezie). Deze onderwerpen staan niet alle op
gelijk plan. Vooral een soortgelijk boek over de verhouding tussen Mens en God, zoals deze zich
in de poezie weerspiegelt, zou van grote waarde zijn. Misschien, dat de schrijver zich ook nog
eens aan dit (veel moeiliker) onderwerp waagt ? In dit geval zou hij ons zeker aan zich verplichten.
I. H.

De spreektaal, door Menno Jakob Homan. Eigen uitgave van den schrijver 1928.
Als je de recensieafdeling van een tijdschrift als Opw. Wegen gedeeltelik verzorgt, moet je zo'n
beetje journalist zijn. Je dient van alles en nog wat zo'n tikje op de hoogte te weten. Maar als je
als partikulier het uitvoerig archief van een dagbladredakteur mist, schiet je in zakelike kennis
nog al eens te kort.
Nu weet ik van de heer Homan, dat hij de roman „Tar" geschreven heeft, maar ik heb die niet
gelezen, verder vertelt hij in een „Voorwoord" van dit uitgaafje, dat hij vroeger een uitgaaf als deze
„Meaux en Barcy" heeft uitgegeven, ik ken het niet. Deze uitgaaf nu is een hoofdstuk uit een
nieuw boek, het is no. 14 uit de 2e bundel van „De studiereis van Otto Ookwerd". Het hoofdstukje — het is een populair stukje dialektstudie, voornamelik over de volkstaal van de stad Straatsburg — is wel interessant, en goed geschreven ; ik kan het alleen niet goed een plaats geven in een
boek ; ik bedoel, dat ik naar aanleiding van dit hoofdstukje van het boek geen voorstelling heb.
Waarom ik nu dit boekje van 7 blz. nog zoveel woorden geef ? Niets dan een vriendelike uiting
van mijn belangstelling en nieuwsgierigheid.
v. H.

OUDE MATROOS
DOOR

H. G. HOEKSTRA.

Beklemd ging hij aan land, het was nog vroeg.
Grijs licht hing om de schepen en de kade.
Hij sloeg de oude kerk verwonderd gade,
en ging voor anker in een lage kroeg.
Des middags zwierf hij eenzaam door de stegen
kind'ren speelden met scheepjes in de goot
en vrouwen zongen. 't Was alsof een groot,
bevreemdend heimwee op zijn hart kwam wegen.
Herinneringen braken moeilijk baan.
Een Id.ok sloeg. Bij een straathoek bleef hij staan
en telde hardop de voorbije jaren
tot een ver bootsignaal hem wakker riep.
Het was al donker toen hij met een zware,
langzame stap de loopplank overliep.

AVOND IN DE STAD
DOOR

W. HESSELS.

't Is avond, de café's zijn licht,
het asfalt opent grotten licht en donker,
muziek danst uit 'n open deur en zwicht
en zwelt weer aan,
een siddrende vioolstreek raakt mijn hart.
Waarheen to gaan
in deze stroom van nacht en hel geflonker
nu alles luid is en mijn hart een ding
dat drijft zonder compas, een zwarte bark,
over het meer Herinnering. . . .
De kromme stegen haken in den nacht,
vanuit de verte ruischt de stroom nog zacht,
een stifle vrouw draagt als een lichte schat
haar kind, een klein verloren wezen —
muziek en liefde floersen om mijn hart —
Maar uit de open wonden van de stad
stijgt er een kreet tot God dat Hij geneze.

SAUL EN DAVID.
TREURSPEL IN VIJF BEDRIJVEN
DOOR

REND DE CLERCQ.

DERDE BEDRIJF — EERSTE TAFEREEL.
(Nob, de priesterstad. Tabernakel met voorhof. Priesters reinigen heilige vaten ;
andere zorgen voor offeranden ; andere weer knielen en bidden. Achimelech en zijn
zoon Abjathar op den voorgrond.)

Ie TOONEEL.
Achimelech, Abjathar
Achimelech

Mijn zoon, versta mij goed. Niet om Hemzelf
verlangt de Heer den geur der offers en
de kostbaarheid der vaten, tot den dienst
vereischt ; maar om den mensch, opdat hij in
vrijmoedig offer zich ontmaken wil
van wat op acrd hem 't waardevolste lijkt
en 't duurbaarst, en bedenke altijd dat hij
zijn ziel moet houden rijk en rein van smet.
Vandaar dit tabernakel met zijn tien
gordijnen van getweernd fijn linnen, purper
scharlaken en puur hemelsblauw, vandaar
de Ark des Verbonds, uit sittimhout gebouwd,
met overtrekselen, ringen, en een krans
van louter goud ; brandaltaar en reukaltaar ;
de zevenlampige kandlaar, schotels, kroezen,
rookschalen en plateelen — al van goud,
gevormd naar 't voorbeeld op den berg getoond.
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Abjathar

Gelukkig, vader, moet gij zijn, die hebt
geleerd van wijzen Samuel.
Achimelech

Gelijk
die heeft geleerd van hoogepriester Eli,
en Eli heeft geleerd van zijnen voorzaat,
en derwijz' hooger op tot Mozes toe,
die alles heeft geweten van den Heer.
Want, Abjathar, onthoud : der priesters macht
is ouder dan de macht der richters en
der koningen.
Abjathar

Is zij de hoogste ?
Achimelech

Ja.
Want koningen regeeren in den tijd ;
de priester staat met God in de eeuwigheid.
En zie, hoe stil, hoe vreedzaam werkt die macht.
De priester leeft slechts voor des Heeren wet,
gaat willig onder in zijn druk bedrijf,
vergeten van de buitenwereld, die
hijzelf vergeet.
Abjathar

Inwendig is de strijd
die bier gestreden wordt.
Achimelech

Gewis, mijn zoon.
Hier in dit heiligdom heerscht zalige peis.
Hier dringt des krijgs rumoerigheid niet binnen.
Bloed vloeit er niet, tenzij het bloed der offers.
Abjathar

Mijn vader, zie dien vreemden jongen man.
Hij lijkt een zwerver en een prins meteen.
Achimelech

Zoowaar God leeft, hij is een vorst en David.
Abjathar

De roem van Israel en schoonzoon Sauls !
Achimelech

Een krijgsman voor Gods tabernakel ! Heer,
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wat boodschap volgt ?
Abjathar

Gij beeft, mijn vader.
Achimelech

Kom.
Wij gaan tot hem. Want hulde vergt zijn rang.
Ile TOONEEL.
De vorigen, David
(David komt op, wapenloos. Hij lijkt vermoeid en bezorgd.;
David

Ik groet u, priesters.
Achimelech

Wij ook groeten u,
hoogedele prins.. . . Waarom zijt gij alleen
en hebt geen man met u ?
David

Ik kom van 't hof,
gansch heimlijk weg om heimelijke reden.
De wapenlieden, die ik bij me hub,
zijn weinig en door mij bescheiden hier
en daar. Ook dat heeft zijnen grond.
Abjathar

Heer prins,
hoe vaart de koning ?
David

Goed en slecht.
Abjathar

Vanwege
den krijg ?
David

Jawel, en ook om andren kommer.
Abjathar
Wat oorzaak kan een koning neigen tot

verdriet ?
David

Dezelfde die den dienaar drat
daartoe ; en nog wel meer, ja, nog wel meer.
Achimelech

Laat of dat vragen, Abjathar.
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(Tot David)

Dat ik
gevraagd heb was niet uit nieuwsgierigheid,
geloof mij, maar tot eerbetoon u schuldig.
David

En nu, wat voorraad hebt gij hier ter hand ?
Geeft mij vijf broaden ; want in waarheid, zoo
een tocht dat hongert. Geeft vijf broaden en
wat hier aan spijs gevonden wordt.
Achimelech

Gemeen
brood is er niet ; maar er is heilig brood —
toonbrooden voor de tafel — en dat mag
gegeven warden enkel bijaldien
de jongelingen, die met u zijn, zich
onthouden hebben van de vrouwen.
David

Van
de vrouwen hebben wij onthouden ons,
zoo gister als eergister en den dag
to voor. Der jongelingen vaten zijn
dus rein. En wat niet heilig schijnen zou
doorgaans, dat weet gij, heiligt soms de nood.
Achimelech
Ja, nood breekt wet. Niet dikwijls, dikwijls niet.

Maar, prins, 'k vertrouw uw woord. Haal, Abjathar,
de broaden uit het tabernakel.
IIIe TOONEEL
De vorigen, Doeg
(Doeg, een woestuitziende veldman, naar het voorhof toegaand, ontmoet Abjathar
en zegt, op David doelend :)

Doeg
Dat
is David.
Abjathar

Ja, de prins.
Dag
Wat, prins ? Hij is
een herder zooals ik, en heel nog wat
geringer oak.
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(Abjathar gaat in het tabernakel)
David
(tot Achimelech)
Wie is die man, die mij
en u zoo stout in de oogen durft to zien ?
Achimelech

Zijn naam is Doeg, prins. Een Edomiet,
de machtigste der herders van den koning.
Een trouwe man en dapper in den krijg,
maar woest, heb ik gehoord.
David

Hij staat en staart
en staart. Doch laat hem.
(Abjathar terug met de toonbrooden)
Abjathar

Heer, hier is het brood.
David

Geheiligd brood, tot teerkost op mijn weg !
Achimelech

Uw weg ook zij geheiligd, en dit brood
daartoe een teeken Gods. Treedt gij niet voor
den Heere ?
David

Gansch mijn hart is daar. Doch zie,
mijn tijd is kort en God kent mijnen nood . . . .
Is hier geen wapen onder uwe hand ?
Geen spies of zwaard ? Mijn zwaard heb ik niet meegenomen, noch een ander wapen ; zoo
gehaast was ik tot dezen tocht.
Abjathar

Mijn heer,
er is een zwaard.
Achimelech
S til, stil . . . .
Abjathar

Jawel, er is
een zwaard.
David

Waar is het ? Geef het, geef het mij.
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Achimelech

Ach, dat de jeugd niet zwijgen kan ! Wie weet
wat onheil voortspruit uit een onwijs woord !
(tot David)

Nu dan, er is een zwaard, dat gij wet kent.
David

Welk een ?
Achimelech

Het is in uwe hand geweest.
David

In mijne hand ?
Achimelech

Het zwaard van Goliath.
Het wordt, met menig duurbren schat des yolks
van Israel, tot eeuwig dankbetoon
vOor Godes Ark bewaard.
David

Geef mij dat zwaard !
Achimelech

a heb mijn plicht gedaan. Misschien is 't zoo
beschikt. Ga, Abjathar.
Abjathar
OW de)

Heer prins, ik haal het.
(Abjathar gaat opnieuw in het tabernakel)
Achimelech

Die Doeg schrijdt niet voort. Hij luistert of
hij ons bespiedt en kijkt met kwaden bilk.
Dat is de geest niet om tot God to gaan.
David

Nieuwsgierigheid zit landsche menschen in
het bloed. Maar deze schijnt het erg.
Abjathar
(terug met Goliaths zwaard)

Heer prins,
hier is het reuzenzwaard ; een vreeslijk wapen.
Achimelech

Ontvang het, David. Uwe hand alleen
mag dragen dit.
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David

God schenkt het mij door u.. ..
0 zwaard, mijn zwaard !.... Nu vrees ik niets ter wereld. . . .
Uw zegen, goede priester, want mijn weg
is ver.
Achimelech

De Ge.:.1. van Jacob zij met u
op uwen tocht. Ook Jacob reisde ver
en kwam behouden weer.
Abjathar

Zoo zij het.
David

Dank.
Nu moet ik gaan.
Achimelech en Abjathar

Vaarwel.
David

Vaartwel ook gij.
(Met het zwaard en de brooden snelt David heen. Dag ziet toe met dreigenden blik.
Lang schouwen de priesters den heengaande na.)

IVe TOONEEL
Achimelech, Abjathar, Doeg
Achimelech

Hij is uit zicht. De buitenwereld sluit
zich weder voor ons toe. Gelukkig ja.
't Geluk is toch alleen in 's Heeren huffs.
TWEEDE TAFEREEL
(De weg met hutten ten oosten van het eikendal. (le Bedrijf, le Tafereel).
Bonte wemeling van allerlei yolk : jonge mannen, grijsaards, vrouwen en kinderen.
Twee hoof dgroepen : Zeruja, met allerlei kerels ; Isai met Eliab en andere zonen.)

Ie TOONEEL
Een woekeraar

Is al dat yolk voor David ? Die wordt rijk
aan armoedzaaiers.
(Tot een der mannen)

Gij, gij gaat niet heen,
eer gij uw schulden ganschlijk hebt voldaan.
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Jonge man
Stik, oude woekeraar. 1k keer met buit
terug. Gij krijgt driedubbel dan, of niets.
Woekeraar
Breek gij den nek, zoo gij niet eerst betaalt,
gij Belialszoon.
(Wijzend op een ruwen keret)
Een moordnaar is uw makker.
Tweede jonge man
Mijn schoone wijf is dood, mijn jonge wijf ;
en ik wil in den krijg.
Derde jonge man
Mijn lief is met
een ander heen ; en ik wil in den krijg.
Zeruja
Nu niet getreurd ! Gij hebt wat geld en gij
wat bloed op uw geweten ; deez' verloor
zijn vrouw — in ernst, mijn vriend, dat vind ik hard —
maar zie, de wereld is gedurig anders ;
die krijgt geen vaste lief en zoekt veel losse ;
en ik heb Saul en Abner dienst bewezen,
een grooten dienst ; en wat is nu mijn loon ?
Stank, stank voor dank ! Zoo trek ik met den roodkop.
Een man
(komt op, geheimzinnig doende)
zijn hier bespieders noodig ? Ilc, ik ken
het land heel goed.
Zeruja
Zit in de ronde, man.
Een grijsaard
Dat is Zeruja die daar spreekt. En ginds
Eliab. Schijnen niet elkaar to zien.
Een vrouw
Die zijn pas aangekomen, heel een troep
uit Betlehem, de broers van David, met
hun vader Isai.
Tweede grijsaard
Zij rusten uit
in 't gras en blijven op hun eenigheid.
(De andere groep. Isai met zijne zonen).
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Eliab

Hij zwerft hier in den omtrek, vader, en —
zijn boden meldden 't — wordt elk oogenblik
in dezen gang verwacht.
Isai

Ilc moet hem zien,
den jongen. Weten wil ik, weten hoe
dat in zijn haken zit.
Eliab

Naar wordt verteld
werd hij bespeurd in Betlehem, in Dan,
en weer in Juda.
Isai

Ook te Gath, zegt men,
bij onzen vijand. Kan dat waar zijn ? Ilc
wil 't weten, ja, uit zijnen mond.
Eliab

Hij krijgt
al aanhang.
Isai
(met verachting)

Naar ik merk een mooie bent !
Al luiaards, dievengoed en ander uitschot.
lk weet niet wat die schelmen heeft bijeengebracht. Geboeft Wie wil daarmede in 't veld ?
Eliab

Toch moet hij koning worden, onze roodkop.
Isai

Na Saul, na Saul.
Eliab

Door Samuel werd hij
gezalfd, en dus
Isai

Na Saul, zeg ik, na Saul
Of meent gij dat hij opstand maken wil,
om vorst te zijn bij 't leven van den koning ?
Is dat zijn trouw van onderdaan, zijn trouw
van schoonzoon ?
Eliab

Saul bezit een booze geest.
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Isai

Kan zijn, kan zijn. Wou David hem daarom
opruimen soms ? Ingrijpen in Gods werk ?
Een andere noon

Bedaar u, vader. Zie, ze naadren ons
en luistren.
Isai

Of ze luistren al of niet,
ik ben gekomen om hemzelf to zien,
dat ik hem zegenen kan of vloeken.
Zeruja
(aan den anderen kant luid roepend)

ja,
die David is mijn man ! Hij zoekt geluk,
ik ook.
Eliab
(opspringend)

Wat, wat van David ?
Zeruja

Gii ? Eliab ?
Uw roodkop is mijn man. Heil David koning !
IIe TOONEEL
De vorigen, David, Abisai en wapenlieden
David

Wie roept daar : David koning ? .... Saul is koning,
geen ander !
(hij ontwaart zijne familie)

Heere, ik zie mijn ouden vader,
en mijne broeders.
Isai

David, hoor. Eer ik
mij voor uw aangezicht verblijden mag
en u omhels, herhaal dat woord, dat gij
daar eerst gesproken hebt. Tehuis had ik
geen rust en uwe moeder had geen rust.
Wij moeten weten. Bleeft gij Israel
getrouw en zijnen koning ?
David

'k Bleef getrouw,
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en blijf 't. God zij met Israel en Saul.
Isai

En ook met u, mijn noon. Kom aan mijn hart.
(Isai omhelst David)
David

Mijn vader !
Isai

Groet uw broeders.
Zeruja (tot de menigte)

Ziet gij wel ?
De prins houdt van zijn yolk. Een edel man.
Isai (tot David)

Zeg mij, waartoe zijn die gewapenden
met u ? Waartoe draagt gij dat zware zwaard ?
David

Dit zware zwaard draag ik en hier die schaar
van strijdbeproefde mannen is om mij,
dewijl ik dagelijks mijn lijf en leven
verdedigen moet.
Isai

Wie dreigt u met den dood ?
David

De machtigste in het rijk.
Isai

De machtigste in
het rijk is Saul. Is Saul een vijand u ?
David

Saul is mijn vijand al mijn dagen.
Isai

Waar
is dus wat ook te Betlehem wordt vermond.
Waarom zwerft gij van oord tot oord, en blijft
niet in een plaats ?
David

Geen plaats is veilig hier,
want over elke plaats strekt Saul zijn arm.
Was Jonathan daar niet, mijn broeder-vriend,
die mij door boden waarschuwt telkens dat
vervolging mij te hard ten hiele zit,
wellicht had ik mijn vaders aangezicht
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in vreugd nooit weergezien.

Isai

Gij waart te Gath,
bij koning Achis, bij den Filistijn !
David

Waar moest ik heen ? Een balling wordt gejaagd
gelijk de vos die door den wijngaard springt,
gelijk de leeuw die de woestijn verlaat.
Hier was geen hal meer om mijn Iijf te bergen,
of voor den ingang stond een knecht van Saul.
Met uitgezonden moordnaars hebben wij
gevochten meer dan eens, met honger ook.
En wat den Filistijn betreft, nu ja,
dien kant was ik gevlucht, moest verder nog,
kon anders niet dan in hun land, zooals
ik thans, vandaar gedreven, vlieden moest
opnieuw tot hier. Die trouwe mannen mijn,
die hebben al wat meegemaakt van nood,
vermoeienis, gevaar. 't Bekomt hun goed.
(Tot de wapenlieden)

Nietwaar ? Een heerlijk leven !
Abisai en wapenlieden
(geestdriftig)

Heerlijk, heerlijk !
David

Gij al, die mij wilt volgen, weet wat u
te wachten staat .... Ilc kwam tot Achis dan,
den vorst van Gath. 'k Was toen alleen en had
geen bete broods. De honger dreef mij voor
des vijands hof. Doch gauw bemerkte ik dat
de wind uit slechte hoeken waaide. Want
de knechten van den koning lagen hem
aan 't oar en stookten tegen mij : „Is deze
niet David en een vorst in Israel ?
Van hem toch werd gezongen in de reien
dat hij tienduizenden der onzen sloeg."
1k lei dier knechten woorden in mijn hart
en vreesde voor het aangezicht van Achis.
Daarom veranderde ik, zoo goed ik kon,
voor hunne blikken mijn gelaat, en maakte
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toen ze mij vingen, onder hunne handen
mijzelven gek, sprong grommend brommend om,
bekrabbelde de deuren van de poort,
en liet mijn zeever loopen in mijn baard.
Toen zeide Achis tot zijn knechten : „Ziet
gij ziet, die man is razend toch. Waarom
hebt gij hem hier gebracht aan 't hof ? Heb ik
aan razenden gebrek ?" Toen mocht ik gaan
vandaar en kwam in de spelonken van
Adullam.
Tsai
David, zoon, een pad vol doornen
bewandelt gij. Eens herders leven schijnt
verachtzaam, maar het leven van een groote
is vol gevaar.
David

Gevaren acht ik klein,
zoolang mijn weg niet afwijkt van mijn God.
Isai

Thans ben ik oud, hanteer niets anders dan
mijn vork, mijn spade en mijnen eiken staf.
Ilc kan niet gaan met u waarheen gij gaat,
maar al mijn have is uw. Gebruik naar wench.
En ook uw broeders geef ik in uw hand,
opdat zij met u zijn in Israel
en toonen wat uw vader van u denkt.
Gij waart een goede herder ; blijf het voor
de kudde u toevertrouwd.
Davids broeders

Wij volgen u.
Zeruja

Wij volgen u, al die hier bij me staan.
David

Gij volgt mij, goed .... 1k vraag niet wie gij waart,
noch wat gij zocht toen gij mij tegenkwaamt
hier in 't gebergt. Een iegelijk van u
is thans een nieuwe man ; een man van moed,
van vreedzaamheid in vrede, tucht in strijd,
van zelfbedwang en zelfopoffering,
van eerlijkheid vooral.
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Isai

Van eerliikheid !
Wapenlieden en nieuwingeliffden

Wij volgen David, trouw tot in den dood !
David

Sluit aan.
(tot Abisai)

Abisal, deel wapens uit.
DERDE TAFEREEL
Davids legertenten bij de woestijn Zif,

Ie TOONEEL.
(Abigail, David, dienstmaagden, wapenknechten. Abigail, een jonge, rijkgetooide
vrouw, ligt met haar dienstmaagden den veldheer to voet).
Abigail

Ik ben Abigail en Nabals vrouw.
David

De vrouw van eenen die mij haat en hoont
en mijne mannen, uitgestuurd om brood
en eenig vee tot voeding mijner schaar,
terugzond ledighands, beladen slechts
met schimp en smaad, terwiji wij toch een duur
van dagen lagen hier omtrent in de
woestijn van Zif, en vrede lieten hem,
die rijk is duizenden van geiten en
van schapen, welk' hij rustig scheren kon,
zoodat Been enkel werd gemist.
Abigail

Mijn heer,
die man is hard ; uw dienstmaagd weet het en
betreurt.
David

Ik heb besloten een besluit
dat ik zijn huis verdelgen zal. Daarom
van mijn zeshonderd man liet ik vierhonderd
de zwaarden gorden aan de heup ; en sloeg
mijn legertenten op, hier in het zicht
van Karmel, waar uw booze Nabal woont.
Abigail

Ik heb dien man gesmeekt en hem gezegd

SAUL EN DAVID
,,Uw knechten waren goed voor ons ; geen kwaad,
geen smaadheid was ons volk geschied, het vee
gespaard gebleven. Als een muur was uw
bescherming om het heele huis." Doch naar
mijn stem heeft Nabal niet geluisterd. Heer,
vergeef het hem, zoo 't kan, om mijnentwil.
David
Om uwentwil wil ik u verder hooren.
Abigail
Ik heb mij opgemaakt met mijne maagden.
Tweehonderd brooden nam ik voor u mede,
twee lederzakken wijns, vijf maten koorn,
vijf toebereide schapen, honderd stuk
rozijnen, en tweehonderd klompen vijgen ;
die liggen op mijn ezelen hier dichtbij.
Wat kan, wat zal uw dienstmaagd meer? Mijn man..
David
Spreek van dien Nabal niet, Abigail.
Abigad
Dan spreek ik van mijzelf en u. 0 heer,
laat mijn de misdaad zijn en laat uw dienstmaagd,
die in 't verborgen kwam en neerviel voor
uw voet, toch spreken tot uw oor en hoor
mijn woorden. Stel uw hart niet tegen Nabal ;
want wijsheid niet, maar dwaasheid is in hem.
En ik, uw dienstmaagd, zag uw lieden niet
En nu, mijn heer,
die gij gezonden hebt..
zoowaar dat God leeft en uw ziele leeft,
het is de Heer, die u verhinderd heeft,
dat gij niet kwaamt om bloed, en dat uw hand
u recht verschafte.
David
AbigaYl, voorwaar,
gij spraakt tot redding slechts bijtijds.
Abigail
Heb dank.
David
En ik dank God, dat gij gekomen zijt.
Abigail
Hoor nog, o David, hoor den zegen, dien
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uw dienstmaagd mijnen heere heden biedt.
Daar gij deze overtreding hebt vergeven
zal God u maken een bestendig huis ;
omdat gij 's Heeren oorlog hebt gevoerd
en nimmer kwaad in u gevonden werd.
En als er eenig mensch zich zal verheffen
om met vervolging naar uw ziel te staan,
zoo zal de ziel mijns heeren, tot behoud
en eeuwige welvaart, ingebonden zijn
in 't bundeltje der levenden bij God.
Maar die u vijand zijn zal slingren hij
uit 't midden van de holligheid zijns slingers.
Dit zal geschieden als de Heer, aan u
ten goede al 't goed zal doen, dat over u
gesproken is. Hij zal gebieden u
een vorst te zijn, de Vorst in Israel.
Zoo zal het nimmer u tot aanstoot zijn
dat, zonder noodzaak, gij hadt bloed vergoten.
En, David, heer, als gij zult koning zijn
in Israel, zoo zult gij mij gedenken.
David (verteederd)

Zoo zal ik u gedenken . . . . dat is waar.
Sta op toch, op, Abigail. En hoog
gezegend zij uw woord ; gezegend zij
uw daad, dat gij mij heden hebt weerhouden
mijzelven recht te doen en bloed te storten.
Want waart gij niet gekomen, morgen bleef
van Nabals huis geen manlijk telg meer over.
Geef thans uw hand, dat ik u heengeleide.
(David vat Abigails hand)

Ga, ga met vrede weder naar uw huis.
Ilc heb uw stem gehoord, uw aangezicht
. Abigail, God zij met u.
gezien
(Abigail met hare dienstmaagden al)
(Wordt vervolgd).

OOLTGENSPLAAT
DOOR

A. J. D. VAN OOSTEN.
9 Juli 1927.

Wij stonden roerloos op het breed bordes
toen t'ochtend blinde deur w' ontsloten hadden.
Springvloed van licht welde uit de gladde
vallei der velde' en in de klare bres
der haven. Vloot voor anker, lag ter nes
het dorp. En bolle spiegels van de wadden
in spoelend zilverwater kaatsten radde
wit-vlekken. Meeuwen dolden met gekrês.
De rnorgenstilte smolt tot hel gebed
daar 't land zich neeg, de waatren de armen breidden,
en beiden God hun heilge pracht ontspreidden.
0, brandend Uur, o Stroom, o Zomerweiden !
Ons welde hart moest U zijn vree belijden
en hong gevangen in Uw schoone net.

DE TERUGTOCHT VAN HET GROOTE LEGER
DOOR

G. KAMPHUIS.

Wij liepen eindeloos langs witte wegen,
Verdwaasd door nacht en sneeuw en sneeuw en nacht,
Reeds lang gestorven waren kreet en klacht,
Wij liepen, vielen, stonden op en zwegen.
Wij gingen verder ondanks koud' en pijn
En wisten zelfs niet meer waarop we hoopten,
Toch liepen wij en zouden blijven loopen
Naar een stil licht, dat ginds, heel ver, moest zijn.
De nacht was zwijgend en de sneeuw was zacht
En soms ging iemand liggen om to rusten,
Dan werd hij helder wakker en bewuster
En zag het licht, zoolang vergeefs verwacht.
Soms joeg een snelle slee met donkre paarden
Ons suizelend voorbij ; dan riep er een
„Vive 1' Empereur !" — Maar als hij weer verdween
Was 't of de nacht nog grauwer ons aanstaarde.
Dan zagen wij een donkre muur terzij
En vochten woest om een verlaten hoev e
En maakten vuur en warmden ons. En stroeve
Veteranen vergaten kindsch en blij.
Waarom zij hier zoo eeuwig moesten zwerven
En droomden van hun keizer en hun land —
Maar 't vuur ging uit en hun verstijfde hand
Zonk neer en monden lachten in het sterven.
Maar wij zijn verder op den weg gegaan
En droomen steeds maar van de lichten ginder,
En langzaam wordt ons moede hopen minder —
Zou eens voor ons een licht huis openstaan ?

TWEE WERKEN VAN GERARD BROM *)
DOOR

J. VAN HAM.

Toen het grote boek van Brom over Romantiek en Katholicisme verscheen, maakte
ik dadelik het plan om in een enigszins uitvoerig artiekel van mijn belangstelling
getuigenis of to leggen. Tijdsgebrek verhinderde de uitvoering van dat voornemen.
Het betere is dikwijls de vijand van het goede. Twee jaren zijn ongeveer voorbijgegaan ; een nieuw werk van Brom is gevolgd, en in Opw. Wegen is noch van het
ene, noch van het andere gerept, omdat een uitvoerig art., dat ondertussen uitbleef,
er recht aan doen zou. Moge dit bescheiden art. nu enige vergoeding zijn.
In zijn Romantiek en Katholicisme heeft Prof. Brom een onderwerp in behandeling
genomen, dat niet alleen belangrijk is voor wie belang stelt in de geschiedenis van de
emancipatie der Rooms-Katholieken, maar tegelijk van de allergrootste betekenis
voor die van ons gehele kulturele leven in 19de en 20ste eeuw. Want het ontwaken
en het zich bewust worden van het Katholicisme in Nederland, zoals zich dat openbaart op allerlei gebied, bij Katholiek en niet-Katholiek wordt hier in zijn uitingen
geregistreerd en verklaard. Het was een zo goed als onontgonnen terrein en dit werk
is evenzeer een poging tot geschiedenis als een bronnenboek voor de latere geschiedschrijver. Juist omdat voor de eerste maal dit geweldige onderzoek ter hand werd
genomen, achtte de schrijver zich niet verantwoord, als hij niet een groot deel van
zijn werkmateriaal tegelijk meepubliceerde. Dat hij dit gedaan heeft, moge de overzichtelikheid van zijn werk schaden, de leesbaarheid benadelen, toch moeten we
Dr. Brom er dankbaar voor zijn, want het is van de grootste betekenis bij een
boek als dit, dat we weten op welke gegevens de konklusies berusten. Dit boek legt
de grond voor een ganse rij nieuwe studies. De verhouding van Hollandse schrijvers
1) Gerard Brom. Romantiek en Katholicisme in Nederland.

Eerste deel. Kunst.
Tweede deel. Wetenschap en Staatkunde.
Bij J. B. Wolters H. M. Groningen, Den Haag. 1926.
Gerard Brom. Hollandse schilders en schrijvers in de vorige eeuw.
W. L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij, Rotterdam 1927.
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en schilders van de vorige eeuw raakt deze stof maar zijdelings, maar het werk over

dit onderwerp is toch gedeeltelik ook een vrucht van dit onderzoek. Verschillende
andere studies worden in de Inleiding in uitzicht gesteld. Als ook van Protestantse
zijde verschillende van deze onderwerpen in behandeling worden genomen, zou
dit de waarde van deze onderzoekingen slechts ten goede komen. Want ondanks
de zelfkritiek en het jagen naar de waarheid, Brom's heftigheid zit hem nog al eens
in de weg en doet hem de taken wel eens te fel en eenzijdig zien, meer dan voor
historieschrijven goed is. Wat hij Bilderdijk verwijt (I. p. 36), dat deze kritiek wel
eens met polemiek verwisselt, is ook op de schrijver meer dan eens toepasselik.
Een van de dingen die we uit dit boek leren kunnen, is dat Protestanten over
kerk en geloof der Rooms-Katholieken al veel dwaze dingen gezegd en geschreven
hebben ; maar ook dat het voor een Katholiek buitengewoon moeilik is om een
Protestant te begrijpen en bij Brom is er b.v. een duidelike neiging om wat hem
onaangenaam is in de 19de eeuw als Protestantse eigenaardigheid te verklaren. Toch
zal zijn boek er toe meewerken om onderlinge waardering en begrijpen bij Katholieken
en Protestanten groter te maken, waar een voortgaande beoefening der geschiedenis
veel verschillen niet alleen in 't licht zal stellen maar ook verklaren.
De gang van Brom's geschiedverhaal is ongeveer als volgt : De romantiek bracht
vele Protestanten weer in aanraking met de Katholieke Middeleeuwen, het primitieve
der M. E. werd door hen met het wezen van de Katholieke kerk vereenzelvigd,
vele Protestantse romantics gingen daardoor Katholiseren, de Katholieken in ons
land kregen daardoor meer zelfbewustzijn ; toen dit zelfbewustzijn rijper werd en
men erkenning van rechten begon te eisen, schrokken vele Protestanten terug, de
liberalen hebben toen die rechten helpen verzekeren ; bij een groeiend zelfbewustzijn
is ten slotte eigen kunst en een eigen maatschappelike en staatkundige positie gegroeid. Als middelpunt en middelaar in al dit gebeuren staat de figuur van Alberdingk Thijm.
Het eerste deel behandelt de Kunst. Eerst Bilderdijk, Da Costa, Tollens en Staring.
Bilderdijk vraagt verreweg de meeste aandacht, niet alleen omdat hij de belangrijkste
persoon van de vier is, maar ook omdat hij Rome het naast stond, er was een tijd,
dat een overgang naar Rome niet onmogelik leek. Het tafereel, dat Brom van de
laatste levensjaren van Bilderdijk schetst heeft wat te veel van een melodramaties
slot. Bilderdijks melancholie en verwardheid dateert niet van 1826 en Bilderdijks
wending van Rome of wordt hier te veel in het teken van de vertwijfeling gesteld.
Zijn leeftijd en zijn opiumgebruik zijn bij zijn karakter voldoende verklaring voor
zijn klachten. Met de beschouwingen over Da Costa, Tollens en Staring zal ieder
het over het geheel wel eens zijn. Aileen kan de vraag opkomen, of Brom niet met
zichzelf in tegenspraak komt, als hij op pag. 93 Staring zij het niet sympathie toch
belangstelling toekent voor het „schoon tooneel" der middeleeuwen, terwijl op
pag. 94/95 niet meer dan berijmde verstandelikheid „uit goedigheid" bedreven wordt.
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In een 2e afdeling komt De Engelse school aan de beurt met van Lennep, Beets,
Hasebroek, ter Haar, ten Kate, Hofdijk en Oltmans. Evenals in 't vorig hoofdstuk
worden de uitingen pro en contra de Roomse kerk en leer verzameld. Het is jammer,
dat bij deze bronnendemonstratie de schrijver niet objektief genoeg gebleven is.
Dat hij in een vorige afdeling (p. 79) verklaart dat de Moederkerk boven alle partij en
staat en ze raakt in het goede, dat ze bezitten, waardoor de verschilpunten met de
Katholieke kerk buiten dat goede worden geplaatst, kunnen we met een glimlach
lezen, maar het wordt een literaire dwaasheid op pag. 150 ; bij de bespreking van
Ada van Holland van Beets. Dat Potgieter het waardeerde, maar Broere er geen
trouw beeld van het Katholicisme in vond, is te begrijpen, ook valt het ons nu
makkelik te konstateren, dat Broere dichter bij de waarheid was, wat trouwens Huet
toen reeds begreep ; maar Dr. Brom draaft door, als hij vervolgt : „De romantiek
was heimwee en de Roomsen waren al thuis." Zijn er geen Katholieke romantici geweest ? En geen Protestantse romantici, die naar de 17de eeuw grepen, waar men
zou mogen vaststellen, dat zij „tuffs" waren ? Dr. Brom doet het ons bier een klein
beetje voorkomen, of hij aan de zielverhuizing gelooft en het grijpen van romantici
naar Middeleeuwse stof zou voortkomen uit de onderbewuste herinnering van een
vroegere, als geluk doorleefde incarnatie.
Het volgend hoofdstuk De Gidskring gaat zo voort met een beschouwing van
Drost, Potgieter, Bakhuizen, van Limburg Brouwer, Schimmel, Toussaint, om te
eindigen met de familie des Amorie van der Hoeven. Daarmee is dan de literaire
wandeling langs de voornaamste 19de eeuwse figuren voorlopig voltooid ; van Vloten,
Busken Huet, Pierson, Multatuli en Alb. Thijm komen pas in het tweede deel.
De wandeling langs deze lange rij schrijvers wordt verlevendigd door allerlei
opmerkingen, die Brom over hun leven en karakter maakt naast de registrering van
hun houding tegenover Romantiek en Katholicisme. Toch zou het misschien nog
saai geworden zijn, als Brom bovendien niet voor de nodige ergernis had gezorgd,
door telkens weer de oorzaak van misverstand te zoeken in karaktergebreken, die
van waardering in zielenadel. Brom redeneert als regel zodra het de Kerk geldt veel
te simplisties, aan begrijpen en verklaren is hij in deze lang niet toe. Wij zijn natuurlik blij, dat er tegewoordig zoveel meer kennis van en waardering is voor de
Katholieke kerk dan vroeger, maar zoeken daarvan de oorzaak niet in een betere
karaktervorming in onze tijd. Misschien heeft Brom meer gelijk waar hij zo nu en
dan deze waardering met het talent van de schrijvers in verband brengt, al zal ook
dit zeker niet overal opgaan. Verder geloof ik, dat het een merkwaardig resultaat
zou opleveren, als we de uitingen van Katholieke vooraanstaande mannen over het
protestantisme zouden verzamelen en zien hoeveel kennis en waardering daaruit
zou blijken ; ik geloof dat we voorzichtig zouden moeten zijn daaraan aanvallen op
het karakter of de aanleg van deze personen te verbinden. In het boek van Brom
zelf zijn vele karakteristieken van het Protestantisme, die door ons als grievend
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onjuist worden gevoeld en die met een vanzelfsprekendheid worden gegeven, dat
we ons over een dergelijke zelfverzekerdheid bij dergelike onjuistheden niet anders.
dan ons over Prof. Brom kunnen verbazen.
In het volgende hoofdstuk Gotiek wordt b.v. de wansmaak van de 19de eeuw in.
de bouwkunde, die o.a. ook leidde tot het pleisteren en witten van voor de Protestantse eredienst gebruikte Kathedralen geheel de Protestanten in de schoenen.
geschoven, alsof niet in die zelfde tijd Katholieke kerken zijn gebouwd met gepleisterde
gevels, voze kolommen, en dergelik fraais. We hebben hier in Leiden een paar
Katholieke kerken, die monstrueus lelik zijn. Dat wij ondertussen betreuren, dat
zoveel moois in de 19de eeuw is misvormd of verloren gegaan, en het tegenwoordig
een beetje goed trachten te maken, vindt bij Brom maar een halve erkenning en
waardering. En als Brom dan aan 't doorslaan gaat, houd dan je hart vast :, als onze
straatjongens een vandaalse vernielzucht bezitten, komt dat door het voorbeeld der
„vrijgevochten geuzen." Als ons Hollands straatlied zo liederlik en vals van toon
is, dan komt dat omdat zijn oor door de vervelend lange galmen van de psalmen en.
door het marktgeschreeuw is verdoofd. Het maakt hem zelfs boos, dat er een tijd
geweest is, waarin werd gedacht, dat de gotiek zijn oorsprong in Duitsland en niet
in Noord-Frankrijk had gevonden, alsof het Middeleeuwse Duitschland minder
Katholiek zou geweest zijn dan het Middeleeuwse Frankrijk en alsof de gotiek als
germaans verschijnsel het ook tot een Protestants verschijnsel zou gemaakt hebben.
Brom wil de Katholieke kerk toch niet tot het Latijnse Europa beperken, al wou
misschien een protestant als Kist in die richting redeneren ?
Na de kritiek op de Hollandse 19de eeuwse geest, die veel liet vervallen, slecht
bouwde en nog slechter restaureerde, loopt dit gedeelte van het boek uit op een.
ruimschoots verdiende hulde aan Dr. Cuypers en een beschouwing over zijn betekenis en zijn invloed op een jonger geslacht.
Op de bouwkunst volgt de schilderkunst, kunstgeschiedenis en muziek. Het uitvoerigst en met de meeste belangstelling staat Dr. Brom stil bij Bosboom. Het meest
krasse staaltje van Brom's minachting voor het Protestantisme dat even hecht zijn
wortels in de geschiedenis heeft als de Katholieke kerk, is te vinden op pag. 373 :
„-- maar het komt tenslotte hierop neer, dat haar (Mevrouw Bosboom-Tousaint's)
boeken veroordeeld zijn te verdwijnen met de starre geuzegeest, waardoor ze worden
geinspireerd, 1) terwijl zijn (Bosboom's) werk een toekomst houdt, omdat 1) het de.
onsterfelikheid van de milde Moederkerk mag delen." Al het aestheties onderscheidingsvermogen, dat Dr. Brom ongetwijfeld toch wel bezit, is in dit „omdat" verdwenen. Van het Christendom van Mevrouw Bosboom-Toussaint, die reeds in
haar eerste vaderlandse roman Melanchton boven Luther, Paul van Mansfeld boven
Pistorius stelde, en die altijd in haar „held" een verdraagzaam en zachtmoedig
1) Kursiveering van mij. v. H.
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Christendom verheerlikte, begrijpt Brom niets. Als hij opmerkt, dat ze niet altijd
zo vol papehaat is als hij haar voorstelt, vindt hij het nodig te zeggen dat zij ogenblikken kende, „waarin de menselike natuur boven haar onmenselike leer uitjuicht".
Wel maakt Brom ons aannemelik, dat Bosboom en zijn vrouw leefden uit verschillende
geestelike sfeer, al waren deze zich dat niet bewust.
Het tweede deel draagt tot ondertietel Wetenschap en staatkunde. In een hoofdstuk
Mystiek worden behandeld filologie en literatuurwetenschap, middeleeuwse geschiedenis, kerkgeschiedenis, theologie, mystiek en scholastiek. De gemeenschappelike tietel mystiek is goed gekozen, daar ze evenals de gotiek van het vorig
hoofdstuk pas door de romantiek weer erkenning en waardering vond en gelijk de
erkenning en herleving van de Gotiek het meest wezenlike element van de vernieuwing
der beeldende kunst was, zo is ook de nieuwe beleving der mystiek het meest doorslaande bewijs van het ontstaan van een andere geest na de dorheid van het rationalisme.
Brom begint met de filologie en literatuurgeschiedenis : de „ontdekking" van het
Middelnederlands. Hij geeft een levendige tekening van de vooroordelen die overwonnen moesten worden en van de overwinning, die Jonckbloet voor de middelnederlandse poezie behaalde en van Vloten voor het proza voorbereidde. Alleen
is Brom weer wat te vlug met zijn antwoord op de vraag waarom bij ons de studie
van het Middelnederlands betrekkelik zo laat een aanvang nam. (p. 9). Volgens
Brom hebben de Calvinisten uit angst de openbaarmaking van de Middeleeuwse
literatuur zo lang tegen gehouden. Als hij zei uit onkunde en minachting (ook twee
minder prijzenswaardige eigenschappen), dan kon ik daar inkomen, maar als hij
zegt uit angst, dan moesten die Calvinisten zich bewust zijn geweest, dat in het
openbaar maken van Middelnederlandse teksten een gevaar voor hen lag. Dat Middeleeuwse literaire kunst voor een groot publiek bekoring en Katholiserende invloed
zou hebben, was zich in die tijd haast niemand bewust, Men kan veeleer zeggen,
dat het Calvinisme in jaren van strijd als „konkurrent" van het Katholicisme geboren
en triomfantelik gegroeid, vergelijking met Middeleeuws Katholicisme niet duchte,
maar het in een zekere hooghartigheid van te voren als onbetekenend, minderwaardig
op zij schoof. Waarom heeft het zo lang geduurd, voor we primitieve of archaiese
kunst waardeerden ? Uit angst voor het heidendom ?
Brom haalt in dit boek een massa mooi feitenmateriaal naar voren en het is goed,
dat we zien, hoe bij vele geleerden en kunstenaars anti-katholieke faktoren hebben
meegewerkt, maar angst en wantrouwen was er bij Katholieken (zie pag. 35) die
meenden, dat een Middeleeuwse tekst uit Protestantse hand ontvangen niet dan
gevaarlik zijn kon. Na een kort hoofdstukje over Vondelwaardering, waarop nog
enkele bladzijden over Dante en Calderon volgen, begint Brom met een zucht („En
toen begon het vertelsel weer van voren of aan") aan de Middeleeuwse Geschiedenis.
Te lang is er geschreven over de nacht der M. E. en te dikwijls blijkt bij geleerden
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gebrekkige kennis, waar het de Katholieke kerk geldt. Toch zijn het voornamelik
Protestanten geweest, die de geschiedenis der M. E., ook voor Katholieken hebben
opengelegd. Nog meer dan de grote vaderlandse historieschrijvers, die zich toch
voornamelik met de geschiedenis van de opstand bezig hielden, hebben onze kerkhistorici zich voor een betere kennis van de Middeleeuwen verdienstelik gemaakt.
Dat de figuur van Willem Moll en daarna de school van Moll een apart hoofdstukje
krijgen, is een verdiende hulde aan onze grootste kerkhistoricus uit de 19de eeuw.
De hoofdstukken over Theologie en Liturgie zijn te veel ontaard in een rij losse
.opmerkingen tegen het protestantisme gericht. Van veel meer betekenis zijn de
breed behandelde hoofdstukken over Mystiek en Scholastiek.
De mystiek is van schrikbeeld modepop geworden, Brom steekt er aardig de draak
mee, om daarna aan Thomas a Kempis, Bernardus en Franciscus in Nederland
deze gewijzigde geesteshouding te demonstreren. De scholastiek is nog niet het
troetelkind van onze tijd, daarom nadert dit gedeelte het karakter van een pleidooi
naast een aanval op ons gebrek aan kennis. Na een paar bladzijden over Sociologie,
komen we aan een hoofdstuk Consequentie en reactie. Busken Huet, Allard Pierson,
Multatuli en Alb. Thijm worden hier getekend op de wijze als de rij auteurs uit het
eerste deel. De persoon van Alberdingk Thijm, die het hele werk door op de voorgrond treedt, wordt hier van dichtbij geschetst, een aanloop tot een monographie
over de beminnelike vader van de Katholieke herleving in Nederland.
Het laatste hoofdstuk gaat over de Emancipatie der Katholieken in ons land. De
geschiedenis van de Aprilbeweging en het ontstaan van de Coalitie, vooral het laatste
uitvoerig beschreven, vormt de hoofdinhoud van dit hoofdstuk.
Het Slotwoord is in wat andere toon geschreven dan de rest van het boek. Of het
komt door de Coalitie die er aan voorafgaat ? Of geldt de verontwaardiging slechts
het verleden ? Hoe het zij, de toon van verzoening en waardering klinkt aan 't eind
boven verwijt en misverstand uit, we kunnen er niet anders dan dankbaar voor zijn.
Want het is jammer dat Brom's boek gedeeltelik ontsierd is door uitvallen tegen
't Protestantisme die weinig ter zake deden. Een wetenschappelik geschrift kan
wel een persoonlike stempel dragen al mist het de „persoonlikheden" die we slechts
voor een klein gedeelte hebben gesignaleerd. Nu is dat gedeeltelik de schuld van
Brom's schrijfwijze : het grootste deel van zijn hatelikheden die soms bedenkelike
flaters zijn, vinden we in een typies-Bromse zin, waar hij in een soort aphorisme
een waarheid wil vastleggen. Zo een van onschuldige aard in zijn Slotwoord, waar
hij wil betogen, dat het Katholiek geloof in Nederland nooit het kontakt met het
yolk heeft verloren : „Vanaf de vroege morgen, wanneer het priemdonker heet naar
de „hora prima" voor de getijden, voorbij de middag, als het noenmaal wordt genoemd naar de „hora none", tot de avond met het vesperbrood, is onze taal en onze
geest doordrongen van het ritme, dat de geregelde monniken aan ons yolk gegeven
hebben."
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Dat mag beneden de Moerdijk zoo zijn, in Holland kent men deze woorden niet,
tenzij uit de literatuur, in de volksmond liggen deze woorden bij het grootste deel
van ons yolk zeker niet. 't Is natuurlik maar een kleinigheid en doet aan Brom's verdere
beweringen filets of of toe, maar uit de behoefte aan een „mooie" zin, wordt telkens
zo'n klein bewijsje geboren, dat Brom ons Protestanten eigenlik niet kent. Wij Protestanten lopen de Katholieken nog te dikwijls voorbij, onze onkunde is nog veel
te groot, ondanks het feit dat Protestantse geleerden de Middeleeuwen ook voor
Katholieken hebben ontsloten, toen deze zelf vreemd tegenover hun eigen bloeitijd
stonden ; maar te weinig is Brom er van doordrongen, dat de Katholieken ook veel
te spoedig denken dat ze het Protestantisme verstaan en de vele uitingen er van kennen.
Generaliseren zoals maar te vaak gebeurt, is vooral tegenover het veelvormige Protestantisme onnozel. In het citeren vooral blijkt het gevaarlike van zo'n oppervlakkige
beschouwing. Of Mr. Pierson, Prof. van Dijk, Opzoomer of Scholten aan het woord
is, het zijn Protestanten en alle Protestanten mogen het zich aantrekken. Daardoor
wekt het boek zo nu en dan wantrouwen als wetenschappelik werk, niet dat de citaten
niet echt zouden zijn, maar is bij iemand die zo weinig objektief is, het gevaar van
een partijdige schikking niet groot ? Daarom zou wat we 2 an het begin van ons
art. betoogden een Protestantse studie een deel van dit werk moeten aanvullen.
Een nieuwe gang door de bronnen van Brom's werk zou misschien evenals dit bij de
eerste letterkundige studie die Brom publiceerde het geval was, niet onbelangrijke
resultaten kunnen opleveren.
Ondertussen zijn we Brom voor dit belangrijk werk dankbaar. Hij heeft onze
belangstelling naar tal van onderwerpen gericht, waarover we nog te weinig hadden
gedacht, hij heeft op vele leemten in onze kennis gewezen, hij heeft een belangrijke
bijdrage geleverd voor de kennis van onze 19de eeuw.
Met klimmende bewondering hebben we na Brom's grote werk zijn boek over
Hollandsche schilders en schrijvers in de vorige eeuw gelezen. De grote voorbereidende
studie die nodig was voor zijn Romantiek en Katholicisme kwam dit werk ook ten
goede, zonder dat het bronnenmateriaal hier het geschiedverhaal in de weg stond.
Dit boek is ontegenzeggelik het beste wat Brom geschreven heeft. Een boeiend
verhaal van het kontakt tussen schilder en schrijver in de vorige eeuw. Eerst de
Gidskring : Potgieter en zijn geslacht zagen de betekenis van een schilderstuk in het
onderwerp dat het voorstelde. Zoals Potgieter voor een groot deel zijn kunst gebruikt om de glorie van de 17de eeuw te tonen, zo was voor hem een historiestuk
van meer betekenis dan elk ander schilderij en aan de 17de eeuw werd verweten,
dat die ons niet meer historiestukken naliet. Als Potgieter schilderijen gaat schikken,
dan geldt de vraag niet wie de schilders zijn, maar wie of wat de portretten voorstellen. De verdienste van een schilderij was 't grootst, als er een hele verhandeling
over op te zetten viel, want de romantiek was literair gericht. De schilder begon
met een redenering, de toeschouwer haalde er weer een redenering uit. Het stichtelike
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in het werk van Ary Scheffer maakte hem tot de meest geliefde schilder bij de
Hollandse schrijvers. Deze schilders waren geknipt om te illustreren of nog beter
om dichters te inspireren. Het is niet mogelik dit alles hier toe te lichten, maar lees
zelf wat Brom over Bles, Rochussen, Springer, etc. schrijft.
Bosboom en Israels werden naarmate ze ouder werden meer zichzelf en weldr a
kwam Maris en een hele rij jonge schilders uit de Haagsche school, die de anecdote
loslieten en het landschap zagen.
De natuur vervangt de toneelwereld der taferelenschilders. En de stemming begint
te overheersen. Inplaats van in het verleden, zocht men Holland weer vlakbij. De
schrijvers van deze tijd hebben deze wending niet begrepen, zeker niet meegemaakt.
Op allerlei wijze overtuigt ons Brom, voorzover we 't nog niet wisten, van het felt,
dat de schrijvers van 1860 eerder remmend dan aansporend zich verhielden tegenover de nieuwe kunst. Degeen die het dichtst bij Israels stond was Ds. Heering die
in zijn Overzjselsche vertellingen blijk gaf, dat hij als de schilders had leren kiiken
en Jozef Israels voelde de verwantschap dadelik. Alberdingk Thijm voelde zich
onzeker : hij stelde Alma Tadema boven Bosboom, maar stond toch niet geheel
vreemd tegenover de nieuwe kunst en waardeerde o.a. Breitner, maar bleef ten
slotte naar het onderwerp kijken en eindelik liet hij Der Kinderen in de steek.
De Nieuwe Gids en de Haagse school hebben elkaar verstaan. Zozeer hebben de
mannen van ' 80 de schilders bewonderd, dat het ideaal van vele schrijvers werd om
te schrijven als de schilders schilderden. Het ideaal was omgekeerd : De Gids wilde
literatuur geschilderd zien, de Nieuwe Gids schreef schilderijen. Dit is tenslotte de
veroordeling van het impressionisme in de woordkunst, vooral voor Brom, die zo
nu en dan de tachtigers al te veel van uit de schildershoek benadert. Maar in hoofdzaak, in wezen heeft hij gelijk, vooral waar G. Netscher, van Deyssel, Ary Prins treft.
Ongeveer 1890 komt de Wending, de verstilling van Verster, het ethies-symboliese
van Toorop, de afwending van v. Eeden, de fantasieen van Couperus, het Cor Cordium.
van Verwey. Met Van Gogh werd de suprematie van de geest erkend. Der Kinderen
bracht de kunst weer in de samenleving.
Dit is in 't kort de gang van 't verhaal in Brom's laatste boek, dat ik zonder
aarzelen tot het allerbeste reken dat in de laatste jaren verschenen is.
Al is dit opstel ietwat een nakomertje, verouderen doen de twee boeken van Brom.
voorlopig nog niet en zeker hebben deze werken nog niet de bekendheid verworven,
die ze verdienen, en is daardoor dit opstel nog niet overbodig geworden.
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,Vergeefsche Vlucht" door Fennade Meyier. Hollandia Drukkerij Baarn

2ecir.
' 1928.

Deze geschiedenis van Fenna de Meyier is aesthetisch en ethisch bizonder slecht. De allerduidelijkste onzin ontmoet men op de bladzijden. Het verhaal handelt over een echtpaar dat ongelukkig gehuwd is en het blijkt, dat deze beide menschen reeds van of den eersten dag van hun
trouwen zoo'n beetje geleefd hebben als hond en kat. Hoe ze dan in vredesnaam hebben kunnen
besluiten tot een huwelijk is het allereerste probleem dat deze zonderlinge en hoogst onwaarschijnlijke roman den lezer cadeau doet.
Laat ons de eerste pagina's even bezien.
Julie, de jonge pas getrouwde, (natuurlijk mooie) vrouw van „Adri" voelt zich zoo
„ziekeneurig" (zegt ze zelf), dat ze midden op de trap zitten gaat en pruilt. Ten aanschouwe
van het dienstpersoneel. „De meiden iiepen haar met spottend schouder-ophalen voorbij." Op
een lentedag, als ze genoeg heeft van het „zinloos" netjes onderhouden van haar huis, gaat ze
in 't bosch dwalen en ontmoet daar al dadelijk een oude heer, die in 't dorp een reputatie
van Don Juan geniet. Natuurlijk raken de jonge vrouw en de oude man aanstonds in een diepzinnig maar geestig gesprek, waarin allerlei halve gare wijzigheden gedebiteerd worden. B.v. „En
woont u heel alleen ?" „Met mijn honden, ja ; want dat zijn ook levende wezens". „Je kunt er
alleen niet mee praten" „O ja. Of denkt u dat dieren geen geestelijk leven hebben ? Mijn hond
zeer zeker". Etc.
Na maanden ontmoet zij deze filosoof van den zesden rang voor de tweede maal. Hij geeft
haar een tak met bloeiende witte bloemen, die hij net (hoe toevallig !) den vorigen dag voor
haar geplukt had om 'r te geven als ie ze weer zien zou.( ! !). Je moet maar dorven.
Bij diezelfde tweede ontmoeting, die Julie met Roosmalen heeft leidt hij haar naar zijn eenzame woning, welke met klimop begroeid is. zij vindt het daar natuurlijk eenig : „Elk meubel,
verstandig, scheen te luisteren, of stond als een trouwe dienaar klaar". Het spreekt vanzelf, dat
de gesprekken nog diepzinniger zijn dan bij de eerste ontmoeting en dat Julie weinig zin heeft
naar huis terug te gaan naar haar man die, hoe krijgt de Schrijfster hem zoo ? — een dooie pier is.
Enfin, we zijn hier op pag. 24 gekomen. En ik heb geen zin deze vieze historie van walgelijke
wellust en gore verdorvenheid, van haat, kwade trouw, jaloerschheid, egoisme en diergelijke
ondeugden verder eenigen aandacht te schenken.
Het kwam mij voor, gedurende de lezing, alsof ik in een vuilnisbak graaide en de stank mij de
keel toeschroefde. Werkelijk, ik ben 't zat, ik gruw van dit boek, dat je naar beneden trekt, dat
je beroerd maakt om de taal, die onverzorgd, de beelding, die leugenachtig, en de geschiedenis,
die zwoel van hysterische drift is.
P. H. M.

,,De vreemde wereld" verzen van Hendrik Kroon. Uitgave van Scheltema en
Holkema, Amsterdam.
De titel van dit bundeltje is dezelfde als die van het eerste vers. Dit is voor mij de eenige
verklaring waarom dit bundeltje „De vreemde wereld" heet. En omdat dit eerste vers geheel op
zich zelf staat en geen inleiding tot de andere verzen is, begrijp ik niet waarom Kroon zijn boekje
dezen naam gegeven heeft.
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Van deze gedichten zijn de sonnetten verreweg de beste (de twee „Ontmoetingen" uitgesloten,
die wat schooljongensachtig aandoen en daarom beter achterwege hadden kunnen blijven). Hendrik
Kroon is sterk visueel, zijn beschrijvingen en schilderingen treffen ons dan ook het meeste.
Ik denk aan „Mistige avond", „Een grijze dag" „Het heiwerk" en anderen. Hij houdt van de
natuur om haar schoonheid, maar de ontroering is bij hem nooit diep, er blijft in zijn verzen
altijd iets verstandelijk-beredeneerds. En enkele verzen en passages missen zelfs alle ontroering
en worden dan photografisch juiste weergaven, waaraan alle kunst ontbreekt. Het rythme is een
van zijn zwakste zijden, we zouden bij hem meer van een maatschema kunnen spreken. waar
naar zijn verzen zijn opgebouwd. (Ook een reden waarom zijn sonnetten het beste zijn).
Vreemd doet het korte proza stukje „Zita" aan, dat aan 't eind in dit boekje is opgenomen.
Het is wel sober en fijn beschreven, maar dit is dan ook de eenige verdienste.
LAURA OLIVIER.

Moeders, door Marie Schmitz. Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur,
Amsterdam.
In dit boekje heeft Marie Schmitz drie verhalen bijeengebracht, die alle de moederliefde belichten. In de eerste schets, „De verloren zoon,", ontmoeten we een oude moeder met twee
zoons. De oudste is de degelike. Hij is een welvarend zakenman, getrouwd, en heeft leuke kinderen,
die grootmoeders liefste bezit zijn. De twede zoon is een losbol, die zelfs niet terugschrikt voor
overtredingen, waaruiteen
.
sterke gedegenereerdheid spreekt. Ternauwernood ontsnapt hij nog aan
een gerechtelik vonnis. De familie wil hem nu het land uit hebben, maar de moeder weigert.
Zij stelt haar huis voor hem open, ook al kost haar dit haar liefste bezit, haar kleinkinderen,
die haar nu niet meer bezoeken mogen. Maar als dan „de verloren zoon", komt dan blijkt het
geen berouwvolle zondaar te zijn, maar iemand, die, verstokt in het kwaad, de boete opzettelik
afkeert. En de oude moeder weet 't : haar offer was onvermijdelik — en toch vergeefs.
Het twede verhaal heet „Langzaam afscheid". De moeder, die in deze schets voorkomt, voelt
zich langzaam oud worden. Ze heeft een moeilik leven gehad. Haar man en drie van haar kinderen
stierven. Maar haar enig overgebleven zoon, nu een knap ingenieur, vergoedt haar dit gemis.
Tussen moeder en zoon bestaat een intieme sfeer van mekaar begrijpen en met mekaar meeleven. Dan krijgt de zoon een aanbieding uit Indie, het directeurschap van een nieuwe fabriek,
z'n liefste wens. Zijn moeder wil hem niet laten gaan. Hij is haar enigst bezit. Zij eist, dat hij
zal bedanken. Maar haar strengheid verhardt het gemoed van haar zoon. En dan probeert ze
het anders, omweeft ze hem met de weemoed om haar dreigend verlies. En overwint zo. De
zoon bedankt. Maar daarmee is de oude verhouding niet hersteld. De vertrouwelikheid is weg.
De moeder ziet dat. En wanneer de aanbieding, ten tweede male, komt, bekent ze haar schuld,
spoort ze haar zoon aan, om het aan te nemen. Deze weigert echter op zijn eenmaal genomen
beslissing terug te komen. Zijn moeder kon niet anders en hij evenmin. Het besef van het onvermijdelike in hun beider handelwijze heeft bezit van hem genomen. Hun scheiding is reeds
een feit geworden, dat niet meer te veranderen valt. De tijd voltrekt zich onweerstaanbaar aan
ieder mens.
„In den koesterenden familiekring", het derde verhaal, vertelt ons van een Jong vrouwtje,
dat, na de dood van haar man, met haar zoontje, in het gezin van haar schoonouders wordt
opgenomen. Schoonvader is dominee, een vriendelik, maar onzelfstandig man. Schoonmama is
streng en bits. Deze omgeving werkt verkeerd in op het kind. Het verliest zijn innerlik evenwicht en gaat kwijnen. Dan komt Elschot ten tonele, zoon van een van dominee's vrienden, zelf
ook dominee op een Gelders dorp. Hij vraagt het jonge weeuwtje ten huwelik. En zij stemt
toe. Voor haarzelf betekent dit jawoord een offer, want zij kan nog maar steeds niet haar eerste
man vergeten. Voor haar kind zal het de uitkomst zijn. Het is haar moederliefde, die haar tot
dit besluit voert.
Waarom ik de inhoud van deze drie verhalen zo uitvoerig heb weergegeven ? Omdat we dan
pas gaan voelen, wat de moederliefde voor Marie Schmitz betekent. In alle drie schetsen komen
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we namelik sterk onder de indruk van de onvermijdelikheid der dingen. De gebeurtenissen voltrekken zich buiten de wil der mensen. Deze laatste zijn het verstandigst, zo ze, met 'n droefwijze glimlach, berusten, gehoorzamen. En nu is de moederliefde slechts een der factoren in deze
groei der dingen. Ze is soms een droef-vervulde plicht, soms zelfs dat niet eens. Maar nooit
de rijke vreugde, nooit het diepe geluk van de onvoorwaardelike zelfverlochening, die in haar
overgave vaak meer betekent dan heel de gang van het gebeuren, dat ze meent te beInvloeden.
Deze moederliefde bevredigt ons daarom niet. We voelen wel : er ontbreekt iets in. En wel dat,
wat haar juist de hoogste waarde verleent.
Maar afgezien daarvan, is hier mooi en zuiver werk geleverd. Vooral zuiver. Alles is hier af.
De taal is zo, dat ze overal even doorvoeld en levend is, en toch terzelfder tijd effen, gelijkmatig,
volkomen evenwichtig, beheerst. Nergens springt de schrijfster, ook met een enkel woord maar,
eens uit de band. Nergens verwachten we dit ook.
In dit laatste ligt hier juist de verdienste. Want om deze verhalen hangt een sfeer van oneindige droefgeestigheid, van een weemoedig geven en laten nemen, van een trieste dagregen.
Hoe meesterlik is nu de stijl in overeenstemming gehouden met deze atmosfeer ! Welk een sterke
eenheid van vorm en inhoud werd hier zo niet bereikt !
Nog eens : aestheties gezien hebben we hier buitengewoon mooi werk. Wat jammer, dat het
J. H.
ook in andere opzichten ons niet kan vOldoen !

Smeulend vuur door Erwin Gros. D. A. Daamen, Den Haag.
„Toen nam hij haar vol liefde in zijn armen en keek haar diep in de oogen. Eensklaps echter
trok er een schaduw over zijn vroolijk gezicht en terwijI hij haar aan het hart drukte, zeide hij
met bevende stem : „Annie, je weet niet, hoe dierbaar je mij bent. Als ik moest denken, dat ik
je niet kreeg en je nam een ander, dan zou het voor mij zijn, alsof alle sterren van den hemel
vielen en uitdoofden in de zee en het zou pikdonker worden in de wereld. Maar nog donkerder
zou het, geloof ik, in mijn binnenste zijn".
Dit is een zin uit een van de eerste bladzijs van „Smeulend vuur".
Eigenlik kon ik met deze ene aanhaling wel volstaan. Want zo de taal, zo het boek. Maar
het verschijnsel doet zich voor, dat in de laatste jaren drie verschillende Hollandse uitgevers zich
aan drie verschillende boeken van Gros vergrepen hebben. En daarom is een wat uitgebreider
beoordeling hier wel op zijn plaats.
Het verhaal is zo. Er zijn een aanminnige boeredochter en een fiere boerezoon. Daarnaast is
er dan echter nog een twede boeredochter, uitmuntend in bescheidenheid. En een twede boerezoon, bekend om zijn pedanterie. De aanminnige boeredochter en de fiere boerezoon zijn voor
elkaar bestemd. Natuurlik. Ze beminnen elkaar dan ook vurig. Maar helaas. Kleermaker Frits
komt er tussen. Hij lastert. En hij weet zo de aanminnige boeredochter te koppelen aan de pedante
boerezoon, de fiere boerezoon aan de bescheiden boeredochter. Begrijpt ge het ? Het is zoiets
als boompje-verwisselen. Maar zonder dat de echte liefde er is. En dus komt er allemaal maar
narigheid van. De bone kleermaker verraadt zichzelf. De aanminnige boeredochter en de fiere
boerezoon hebben een ontmoeting in de bongerd, om elkaar de zaak uit te leggen. En ondertussen brandt de boereschuur af. De fiere boerezoon wordt van brandstichting beschuldigd. Hij
kan vrijgesproken worden, als hij maar zegt, waar hij tijdens de brand geweest is. Maar dan geeft
hij zijn vroegere beminde aan de laster prijs. Liever onschuldig de gevangenis in. Dat offer kan
zij echter niet aannemen. Tijdens de rechtzitting vertelt zij zelf, wat hij om harentwil verzwijgen
wilde.
zijn we er zo ? Nog lang niet. We vervolgen dus. De vrijgesprokene keert naar huis terug, vol
berouw, omdat hij zijn wettige vrouw zo schandelik verwaarloosd heeft. Hij wil dit nu weer goed
maken. Veel tijd krijgt hij daarvoor echter niet. Want ze overlijdt kort na de geboorte var. haar
eerste kindje. En ook zijn vroegere beminde keert naar haar woning terug, om haar man te tonen,
dat ze, ondanks alles, toch van goeden wille is. Maar deze heeft zich dan reeds laten inpalmen
door de bouwer van de nieuwe spoorlijn, en vindt kort daarop door diens toedoen een tragiese dood.
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Zo blijven de twee gelieven weer alleen over. En trouwen ze nu ? Niet zo direct. Want de
fiere boerezoon meent, dat hij dit niet meer verdient. Hij durft de hand niet meer uit te strekken
naar het geluk, dat hem nu wacht. Dus moet de oude dominee er nog aan te pas komen, die
in het afsterven van de beide andere hoofdpersonen een teken Gods ziet. En zowaar ook Weermaker Frits nog, die nu, vol berouw, smeekt het door hem bewerkte kwaad weer de wereld uit
te helpen. Maar dan is de geschiedenis ook af. De aanminnige boeredochter en de fiere boerezoon
vallen mekaar in de armen.
Er had met deze stof meer bereikt kunnen worden, dan er nu mee bereikt is. Maar dan had
de geschiedenis moeten eindigen met het proces. Daar immers was de loutere liefde tussen de
twee hoofdpersonen gebleken, gerechtvaardigd. Beiden hadden zich nu, gelukkig en tevreden in
elkaars trouw, des te gemakkeliker kunnen geven aan de kring, die recht op hen had.
Het is waar, ook als dit het einde was geweest, dan zou het verhaal nog genoeg onwaarschijnlikheden gekend hebben en een overmaat van romantiek. Maar dit alles werd dan tenminste gedragen door een fond van werkelik leven. In plaats daarvan verkiest de schrijver een zeer onwaarschijnlike oplossing. Beide sta-in-de-weg 's sterven. We kunnen, wanneer we dit lezen, de vraag
niet terughouden : maar wat zou er gebeurd zijn als een van beide nu eens niet gestorven was ?
Deze oplossing bevredigt ons dus niet. Waarschijnlik bevredigde ze de schrijver evenmin. Daarom
probeert hij deze oplossing op hoger plan te brengen door er een geestelike betekenis aan te
geven ; het is een teken Gods. Maar deze verklaring is ons te weinig werkelik-religieus, dan dat
ze de kracht zou bezitten, om heel dit op zichzelf al onwaarschijnlik gebeuren op te heffen, en te
maken tot een mooi en aannemelik slot.
En zo beantwoordt de inhoud van dit boek, tot in zijn diepste motieven, aan zijn taal. Het
is oppervlakkige en onwaarschijnlike romantiek, waarvan we het betreuren, dat ze met de hooggeestelike waarden van het Christendom vermengd wordt.
Of ook dit boek later opgenomen zal worden in de Goede Boeken Serie ?
J. H.
Ruth's Huwelijk, door Helene Christaller. D. A. Daamen's Uitgeversmaatschappij, 's Gravenhage.
Ruth, een predikantsdochter, ontmoet een kunstschilder, houdt van hem, en trouwt met hem.
Zij gaat helemaal in hem op. Zij geeft haar persoonlikheid prijs terwille van hem. Maar op den
duur gaat ze hem daarom juist vervelen. Er komt een kunstenaresje, en ge begrijpt al wat er
gebeurt. Ruth blijft eenzaam achter. Ze stort veel tranen, maar ziet ook haar fout. Ze had als
persoonlikheid naast haar man moeten staan, niet haar persoonlikheid willen oplossen in de zijne.
In de tijd van de scheiding wint ze nu zichzelf (en haar oud geloof) weer terug. Dan komt er,
prachtig op tijd, bericht, dat het avontuur van haar man ten einde is. Hijzelf is ziek. Ruth verpleegt hem. Hereniging. Stralend geluk.
De probleemstelling in dit boek is naief, maar niet onbeduidend. De uitwerking is eveneens
naief, en verder romanties. Veel gedweep en veel tranen. En dit hindert erg bij het lezen. We
voelen het dan : dit boek is niet meer van onze tijd en voor onze tijd. Maar de heer Daamen
vindt het voor zijn Goede Boeken Serie nog wel goed genoeg.
J. H.
Van J. M. Bredee te Rotterdam ontvingen wij haar nieuwe Zondagsschoolboekjes.
De volledige catalogus bevat de titels en is op aanvraag gratis verkrijgbaar.
J. N. Voorhoeve te Den Haag zond ons : de Gellustreerde Chr. Scheurkalender
voor 1929 en de beide premieboeken M. Jacobs „De Kleinzoon van den Hofprediker". W. Schippers „Oog om oog".
Ontvangen van W. L. & J. Brusse's U. M. te Rotterdam, Henriette Roland Hoistv. d. Schalk : „De Nieuwe Geboort" 5e druk 1928.
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H. G. HOEKSTRA.

Hoog in de zaal deed hij zijn dolle toeren,
in 't glanzend licht een zwevend silhouet,
dat elk gebaar en ied're schrede met
schijnbare achteloosheid bleef volvoeren.
Wij hielden hem tezaam in evenwicht
tot hij veilig aan 't einde was gekomen
en met een buiging afscheid had genomen,
een dwaze glimlach op zijn moe gezicht.
Heer, zie de drieste danser, die ik ben
Gij hebt het koord gespannen, en ik ken
de blinde aanvang, noch het duister einde.
Boven mij spant Uw lucht, beneden zijn de
wegen en steden, klein onder mijn voet.
Di ga U, dansend, langzaam tegemoet.

LEGENDS
DOOR

IDO KEEKSTRA.

Rond 't oude huis dat nu van God verlaten is
verhaalt de wind de duistere legende
van een geslacht dat nimmer vrede kende
en nimmer beter werd van dit germs.
En als hun harten eenzaam sterven gingen.
vernamen ze een ver verwijderd zingen.
als van een minstreel zingend' aan open raam
teedere klanken zonder naam . . . . . . . .
maar hun gebroken harten hebben 't niet begrepen
toen voeren ze voorgoed
in zwartgezeilde schepen
Den onbekenden einder tegemoet.

DE SCHAKEL
DOOR

JOHAN GOOSSEN.

God, transcendent, Almachtige, die troont
In hemelheerlijkheid, Die wrocht, wat is,
Bestuurt wat zijn zal, in geheimenis
Verbergt G' u voor Uw zondig schepsel, woont
Hoog, in een heilig licht.
God, immanent, zijt ons zoo teer nabij,
Daalt in ons hart en zegent ons met vrede.
Wij wachten vol verlangen hier beneden,
Tot Gij ons tot U roept omhoog, en wij
Blij zien Uw aangezicht.
God bOven ons, hoe kwaamt G' in ons, zoo na ?
Waar is de Schakel, die de keten klinkt
Gebroken door de zonde ? Heerlijk bi_nkt
Uw rijke liefde en godd'lijke gena
In Uwen Zoom
Immanuel, God met ons, brengt God, vet.,
En ons zijn afgedoolde kind'ren nader,
Wekt in ons hart verlangen naar den vader,
Neigt Vaders liefdehart weer gunstig her.
Dat is Zijns offers loon.

FRIESE KRONIEK
DOOR

K. FOKKEMA.

TWEE DICHTERS.
„Ta de Moarn” fen R. P. Sybesma.
„Dage" Fersen 1 fen D. Kalma.1)

Het jaar 1927 was niet biezonder vruchtbaar voor de Friese letteren, Wel kunnen
we onze bespreking beginnen met een tweetal dichtbundels en waarlik geen verzen
van de eersten de besten, maar toch vermindert onze vreugde hierover zeer, wanneer
we bedenken, dat beide uitgaven verzen bevatten, die grotendeels reeds eerder in
onderscheiden tijdschriften zijn verschenen en nu gebundeld werden. Beide dichters
zijn dan ook geen beginners, integendeel beide werken reeds van ongeveer 1915 af.
We hadden naast deze oudere stemmen zo graag eens een nieuw geluid gehoord.
Het lijkt soms wel of de forse inzet die in 1915 begon, bezig is te verzwakken, of
het literaire peil begint te dalen en dat zou jammer zijn, joist nu, nu de taalstrijd in
kracht toeneemt, wij der perspectieven biedt, en in Nederland en daar buiten groter
belangstelling ontmoet. Onze dichters, vooral onze jonge dichters, kunnen we niet
missen.
Het tegelijk verschijnen van beide bundels vraagt bijna om een vergelijking. Niet
om uit te maken wie van beide dichters het grootst is, wie het meest betekent.
Welk nut heeft een dergelijk oordeel ? Veel zal afhangen van iemands persoonlike
smaak, van het beter of minder goed aanvoelen van de dichter. Bovendien een dergelijk
oordeel gegrond op deze verzen alleen, is zeer wankel ; van beide dichters, maar vooral
van Kalma, vormen deze bundels maar een klein deel van hun literaire arbeid, die
nog niet is afgesloten. Van een afdoend wegen van hun persoonlikheid kan dan ook
nog geen sprake zijn. Wanneer we dan ook op verschillen wijzen, doen we dat
alleen om beider werk dichter tot ons te brengen en te trachten dieper door te dringen
in het wezen van deze poezie.
Beide bundels geven, zoals ik reeds zei, werk dat al eerder verscheen. Sybesma
2) Beide bundels bij J. Kamminga te Dokkum..
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heeft de meeste verzen, voor zover wij konden nagaan, zonder wijziging opgenomen,
een enkele regel onderging een verandering die typerend is voor zijn wijze van
werken, en waar we dan ook straks op willen terugkomen. Kalma gaf aan zijn
verzen een andere groepering en verwerpt alles wat buiten deze bundel van hem
uitkwam.
Het uiterlik van „Ta de Moarn" is vollicmen in overeenstemming met de inhoud.
Beide zijn zeer verzorgd. De kracht van R.P.S. ligt niet in 't vele, maar in 't
weinige en dat wel overwogen. Zo biedt hij dan ook een klein aantal sonnetten aan,
gedrukt met de Grotius-letter op Ossekop-papier en versierd met houtsneden van
Caspers. Deze goede verzorging verhocgt niet de waarde van de verzen, natuurlik
niet, maar ze past geheel bij dit werk, zodat ze zeer zeker de sfeer heipt vormen
en de werking van de poezie ondersteunt.
Men maakt wel eens de onderscheiding van middellike en onmiddellike lyriek,
men zou kunnen zeggen van een epiese en een lyriese lyriek. Eij de laatste is het
gevoel het alles overheersende, dat zich direkt uit, en zich vooral bedient van 't
klankelement van 't vers ; alle andere dingen het verhaal b.v, of de landschapschildering bekleedt een ondergeschikte plaats en treedt steeds terug vcor de stemming
van de dichter ; de middellike of indirekte lyriek geeft natuurlik ook 't gevoel van
de dichter weer, maar deze zegt zijn stemming niet onmiddellik uit, maar laat
door zijn weergeving van gebeurtenissen of dcor schildering van de natuur het gevoel
bij de lezer op indirekte wijze ontstaan. Tot deze laatste groep behoort het werk
van Sybesma. In zijn sonnetten geeft hij bijna louter natuurlyriek. Geen dichter
heeft als hij het Friese landschap weergegeven. En hij heeft scherp waargenomen,
maar toch is zijn schildering niet vermoeiend-realisties. Hij ziet en hoort 't kleine,
kenmerkende detail, maar put zich niet tilt in een nauwkeurige beschrijving van
't geheel. Het stemmingwekkende kiest hij. Zo verkeert men vaak in twijfel of
het begonnen is cm een landschapschildering dan wel cm de uitbeelding van een
gevoel, dat het landschap als symbcol gebruikt. Was er eerst de natuur en wekte
die de stemming bij de dichter of was er eerst de dichter die zijn stemming in de
natuur terugvindt ?
De meeste verzen hebben rond zich een sfeer van zwaarmoedigheid. Het Friese
land werkt die stemming in de hand. De wijde uitgestrektheid, de wilde herfststormen en de lange winter maken de mensen eenzaam en stil. Zelfs de pracht van
de zomer kan die zware stemming niet geheel verdrijven. Maar toch is er ook
in de meeste verzen het verwachten van een verandering, van 't komen van een
blijder tijd. In een sonnet geeft Sybesma weer de dreiging van een komende
sneeuwval. Het geheimzinnige licht, de koude wind voorspelt sneeuw. In heel de
natuur is „wat wonders", is er een wachten op verandering. Zo is 't ook met zijn
verzen ; de meesten doen ons iets verwachten, iets beters dan in 't vers is getekend.
Ze voeren ons uit 't vers zelf weg naar een andere tijd. Zo blijft wel de zwaarmoedig-
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held, maar wordt ze gedragen door een hoopvolle verwachting. Zo wordt de natuur
het symbool van de dichter die steeds weer hoopt en verlangt naar de toekornst,
en ons ontvoert aan het vaak droevige heden.
Een voorbeeld van de nauwkeurigheid waarm r e de dichter zijn schildering geeft
is het tweede sonnet uit : „Fen Fryslans romten".
Der is het rom, der ammet men de wyn,
Dy 't fyn en koel, oer wiet en latinen waeit,
In goezzekloft, de moune dy 't der draeit,
En alles, alles hat hwet eigens yn.
Hoe is reeds in de eerste regel de wijdheid door ritm.e en woordklank weergegeven.
De dichter laat ons die heel vroege voorjaarswind, fijn en koel, gevoelen ; de vliegende ganzen en de draaiende molen brengen de beweging en geven ons ook iets
voor ons oog. Zo werken gevoel en gezicht mee om de stemming te verkrijgen. Maar
ik gaf u hier de eerste lezing ; de dichter is niet tevreden met de vierde regel.
Ritmies doet die 't wel, maar tekenend is ie toch weinig zeggend. Hij wordt vervangen
....de moune dy 't der draeit
Op kimen wiid, dit hat hwet eigens yn.
De toestand is nu scherper geschilderd, de molen krijgt een achtergrond tegen
de wijde horizont en achter de molen zien we 't heldere voorjaarslicht, terwiji 't
goedkope alles, alles verdwijnt; ons oog dwaalt niet meer of naar 't niet genoemde
maar ziet 't eigene, 't karakteristieke van 't gegevene.
Zo zorgvuldig als dit vers zijn ze alle behandeld. Het detail is steeds goed gekozen
en menig beeld blijft ons bij. Wij verwonderen ons er dan ook niet over dat de
dichter sonnetten schrijft, een versvorm die hem dwingt tot een beheerste bouw
en hem de eis stelt van schildering.
Hoef ik nog te zeggen, dat het ritme, zwaar van gang, overal het beeld steunt ?
Luister nog naar deze regels
De reiden bilge del hjar brtine plowmen
Yn d'einleas grize sigens fen 'e dei.
En kan de avondstemming in de „mieden" zuiverder weergegeven worden dan
bier
De joun, dy ammet wer syn koelens oer it med
En teart de blommen ta....
Let hier ook op 't laatste vers, waarin 't sterven van de dag in de opvolgende
klanken zo goed uitkomt.
Een bezwaar hebben we tegen de dichter, niet tegen zijn vers als zodanig, maar
tegen zijn houding in de natuur. Hij is een geworden met de natuur en vindt juist
daardoor zijn stemming volkomen er in terug, de scheiding tussen mens en natuur
is verdwenen, en daarmee valt ook 't heerlike weten dat wij uit deze aardse schoonheld, die ons niet volkomen kan bevredigen, tot een hemelse zullen stijgen.
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Geheel anders is het werk van Kalma. Men zal zich werkelik niet vergissen en
een vers van Sybesma toeschrijven aan Kalma of omgekeerd ! Hoe veel makkeliker
schrijft de laatste — reeds alleen uit 't aantal verzen blijkt dit. Zijn ritme is ook
veel luchtiger, de regels vloeien hem bijna vanzelf uit de pen. Een groot gevaar !
Want daardoor is ook de indruk die 't vers maakt, zoveel te vluchtiger.
Zoals wij zagen openbaarde Sybesma zijn innerlik wezen indirekt, hij hulde het
in zijn landschapsschildering ; Kalma spreekt direkt zijn persoonlikheid uit ; overal
horen we hier de dichter zeif en spreekt hij ons van zijn leed en zijn liefde, van
zijn trots om z'n dichterschap en van zijn hoog besef van de roeping die hij gevoelt.
Hij schildert ons geen landschap, maar „gebruikt" wel de natuur om de stemming
te verdiepen. De beelden zijn talrijker en meer gevarieerd dan bij Sybesma, maar
het grootse en 't wijde dat we bij de laatste vinden ontbreekt hier. 't Is meer het
kleine dat hem treki, de enkele roos, de stille wetering, het milde windje dat de
wilgen roert. De natuur die hij weergeeft is niet speciaal-fries zoals bij Sybesma.
Die verzen passen bij 't landschap en dat kunnen we hier niet zeggen. We vinden
zelfs hier en daar een beeld, dat ons niet aandoet, als ontleend aan de werkelikheid,
maar dat voortgekomen lijkt uit lektuur.
Vele verzen doen ons romanties aan. Niet de wildbruisende romantiek, maar de
stile, de idylliese vinden we. Elfen en schutgodinnen, noorse goden en godinnen
verrassen ons hier en daar.
Een vers, dat typerend voor hem is, laat ik volgen :
As med de jountiid leit oer daujend gea
En 't lanfolk nei de klinten teach, en tear
Oer d'iepen mieden klinkt, forkleare en hear,
It silvren let fen stille jountiidsbea,
Den riis ik tankjend op fen 't rilkend hea
En jow my nei it tsjerkje ta, der 't klear
It Angelus tit weiklonk, God ta ear',
En 'k wit my lyts en dochs wier 'k greater nea.
En yn de hem' der 't troch biskildre gles
It ljocht as bloed falt op in stien-blank lads,
Der knibb'lje ik del en stammr'je in tankend wird.
Him staette yn 't hert' de wrede wrild hjar mes
En Hy forjoech 't.... En 'k longrje nei it thus
Der 't Him en heel Syn foltsen heil bean wirdt.
De beelding is hier romanties-idyllies. Dit tere kerkje en het Angelus is ons
vreemd, hoewel de weiden met 't geurende hooi ons fries aandoen. De achtste
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regel lijkt me geheel verkeerd. De dichter weet zich klein, maar voegt er verklarend aan toe : toch was ik nooit groter. Hiermee zien we de dichter bespiegelend
over zich zelf gebogen staan, maar staat hij ons in de weg. In de volgende verzen
wordt ons de kerk van binnen getekend : door 't beschilderde glas valt 't licht als
bloed op een steenblank kruis. 't Is wel goed gezegd maar 't herinnert ons voortdurend aan een Engelse plaat en die gedachte wil bij meer verzen ons niet uit 't
hoofd.
Bij deze dichter vinden we, als bij zovelen, een gevoel van eenzaamheid, die soms
tot zwaarmoedigheid wordt, maar niet overgaat tot vertwijfeling omdat de grote
blijdschap dichter en priester van zijn yolk te zijn hem daarvoor behoedt. Meer
nog dan zijn dichterschap is hem echter naar eigen belijdenis zijn kindschap Gods.
Deze belijdenis maakt hem nog niet tot een der onzen. We herinneren ons hier een
woord van Katholieke zijde tot Marsman gericht en dat ook hier geldt : „Als wij
God zeggen, bedoelen we God. Als Marsman God zegt, bedoelt hij een onbestemdheid, die misschien Leven heet".
„Dage" is verdeeld in enkele onderdelen. Evenals de voile dag niet onmiddellik
in zijn giorie prijkt maar door de schemering, de morgenstralen en de vroege
ochtend wordt voorafgegaan, zo komt ook de ware liefde niet onmiddellik tot de
dichter. zijn leed en zwaarmoedigheid moeten worden overwonnen en dan komt
eerst de Amor infelix in schone schijn, en dan de liefde tot zijn moeder en vrienden
en ten slotte zingt hij van de liefde tot de ene aan wie hij alles wijdt. In tal van
goedvloeiende verzen wordt hier de rustige vreugde die deze liefde hem schenkt,
weergegeven. De liefde die niet door de stormen en de wilde dreuning van de
zee wordt overwonnen, maar hecht blijft zodat
.... us foriene sielen dreame en bloeije
Elts nei hjar aerd, sa 't God hjar heechtiid wol.
Deze laatste afdeling bevai inderdaad verzen die met die aan de nagedachtenis
van Meint Bottema gewijd, mee tot de beste van de Friese literatuur behoren.
In de bundel volgen nu nog twee groepen : „Kruiden" en „Stemmen." De eerste
bevat enkele zangerige liedjes, gemaakt in een dartel en speels ogenblik en niet
zo direkt in verband staande met 't moeilik Leven van de dichter. De afdeling
„Stemmen" bevat een enkele vertaling van Shakespeare, (sonnetten), Shelly en
Lionel Johnson.
zo is deze podzie zeer verscheiden van die van Sybesma. Naar inhoud ongetwijfeld
rijker en de mogelikheid tot dieper ontwikkeling biedend, bevredigt ze ons toch
niet geheel. De knappe techniek kan verraderlik zijn ; de uiting is dikwijls te vaag
en maakt gebruik van symbolen die ons niet treffen, en dan we horen de dichter
te veel over zichzelf. Hij gevoelt zich priester, het is echter niet de roeping van
een priester zich zeif te brengen, maar te wijzen naar zijn tender. Is dit te-veelvan-zich-zelf-vervuld-zijn de reden dat zijn lyriek ons vaak teleurstelt en we dit
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werk achterstellen bij zijn dramaties ? Worden daarom zijn verzen niet zo gewaardeerd door velen ? Ik geloof van wel ; opmerkelik is 't ook dat juist die verzen
aan zijn vrienden gewijd, ons meer treffen dan de overige ; dan komt hij ons nader,
en beluisteren we een dieper toon.
II. HET KRISTLIK FRYSK SELSKIP.
Ta in Tinkstien.
Samle Skriften fen Ds. S. Huismans.

In 1763 schreef de Engelsman Boswell, die in Utrecht verblijf hield, aan z'n
vriend Dr. Johnson, die hem om Friese literatuur gevraagd had : „Ik heb mijn
best gedaan om zo veel mogelik te weten te komen van de Friese taal en heb ontdekt dat zij veel minder verzorgd is, dan een van de andere noordelike talen ; een
bewijs hiervan is haar gebrek aan boeken. Van het tegenwoordige Fries, of van de
taal die tegenwoordig door de boeren gesproken wordt, heb ik een boek. Het is
Gysbert Japicx's Rymeliery dat ook het enige boek is dat zij bezitten. Het is
zeer vreemd dat zij geen vertaling van de bijbel, geen godsdienstige boeken, ja
zelfs geen balladen of vertelselboeken hebben, waar het boerevolk anders zo
van houdt."
Wat moet men wel van een dergelijk yolk gedacht hebben, dat zelfs geen bijbelvertaling bezat ! Nu was onze Boswell niet zo'n nauwkeurige zoeker, of de boekhandel heeft hem slecht bediend, anders had hij nog wel iets meer kunnen vinden,
o.a. een komplete psalmberijming van Ds. Aithuysen, die zelfs kerkelik goedgekeurd
was, en waaruit dan tevens gebleken was, dat er altans enige godsdienstige lektuur
bestond.
De 19de eeuw heeft ook aan 't Friese „boere yolk" in ruime overvloed balladen
en vertelselboeken geschonken. Godsdienstige lektuur en een bijbelvertaling
echter niet. Wel maakte zoals bekend is, ds. Halbertsma een vertaling van Mattheus,
ten behoeve van een Franse prins die honderd vertalingen van dit Evangelie in
't licht gaf. Verder verscheen er zeer weinig godsdienstige lektuur, een gevolg van
het feit dat de Christen-Friezen zich afzijdig hielden. Nog in 1899 schrijft Hepkema:
„In den stichtelijken toonaard van den meester zanger (Gysbert Japicx) is er sedert
weinig of niets in 't Friesch geschreven. En klein, zeer klein zelfs is 't getal onder
Gysberts geestverwante stamgenooten, dat de eigen moedertaal beoefent. Wij willen
niet vragen naar de reden daarvan, maar constateeren enkel het felt, dat we betreuren."
Voor een deel lag de reden hierin dat het Fries vooral gepropageerd werd
door de vrijzinnige, rationalistiese richting, die het vaak gebruikte om de orthodoxie
te hekelen ; zo sterk werd daardoor de afkeer tegen 't Fries dat op een kerkeraadsvergadering een klacht werd ingebracht tegen een zangvereniging die Friese
liederen durfde te zingen. Hoe is nu dit alles veranderd door de invloed van het
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Kristlik Selskip dat in 1928 zijn twintigiarig bestaan herdenkt ! Nu bezitten we
een nieuwe psalmberijming, ligt een vertaling van het Nieuwe Testament gereed,
verschijnt sedert Februari '28, week aan week een Christelik Friese krant, is er
een bundel meditaties uitgegeven, en wordt steeds sterker de drang naar de regelmatige prediking in 't Fries. Dit alles, hoewel nog maar een begin, is het werk
van 't Kristlik Selskip en voor een deel ook van zijn stichter Sipke Huismans,
wiens verzamelde geschriften ons aanleiding gaven tot dit artikeltje. In dit boek
vinden we duidelik de beginselen die hem en zijn medestanders hebben geleid bij
hun pogingen om de Christen-Friezen wakker te roepen. En juist die beginselen
zijn het, die we even wilden bespreken, omdat ze, hoewel voor Calvinistiese oren
niet vreemd klinkend, naar mijn weten, toch nergens zo de taalstrijd beheersen
als bij ons.
De oorsprong van het Kristlik Selskip vinden we in een studentenklub aan
de Vrije Universiteit. De colleges van Dr. Kuyper over de linguistiek leerden Sipke
Huismans dat ook de taal door 't Evangelie van Christus geheiligd wordt en daardoor
gewijd kan worden tot de dienst en eer van God. Met enkele van zijn stamgenoten
sticht hij nu een Friese studentenklub waarin ook het gebed in 't Fries moet
geschieden. Dit laatste was geen aardigheid maar een beginselkwestie. Als 't Fries
te onheilig was om er God in aan te roepen was 't ook niet de moeite waard er voor
te arbeiden. Dat was in 1898. Tien jaar later pas komt men tot de stichting van
het Selskip, en als stichtingsdag wordt gekozen : de Pinksterdag. Duidelik spreekt
hieruit de bedoeling : ook de Friese taal is net als alle andere talen een instrument
van de Pinkstergeest en moet dienen om Gods grote werken te verkondigen. Het
tijdschrift van het Selskip krijgt dan ook tot naam „Yn us eigen Tael", ontleend
aan Handelingen 2. zo wordt hier geen beroep gedaan op de liefde tot de taal,
wordt hier niet het stambewustzijn gevleid, wordt niet de karaktervastheid geprezen, maar komt men met de eis van Gods Woord tot zijn landgenoten : in de
rij der volken schiep God ook het Fries, niet om te verdwijnen of te verhollandsen,
maar om de gaven die het kreeg in de loop der tijden, te ontwikkelen, om vooral
ook zijn taal te wijden en te heiligen tot het grote doel, waarvoor heel de wereld
moet dienen : de eer van God ! Het verzuimen van deze roeping is verzuim van
Christen-plicht, is ongehoorzaamheid aan Gods gebod. De taalstrijd wordt zo :
strijd voor God en zijn recht.
Wanneer zo de taalstrijd gezien wordt, spreekt het vanzelf dat vooral in de kerk
die taal gebruikt moet worden, dat de psalmen en de bijbel verfriest moeten worden.
Niet langer mag men die taal uit het officiele leven weren. Met voorbeelden
nit het leven van Jezus en de Apostelen wordt er op gewezen dat ook zij, die
onze grote voorgangers zijn, de volkstaal gebruikten in prediking en omgang.
Hun spraak maakte hen openbaar — ook de kerk heeft 't officiele kleed of te
leggen en weer te komen tot de taal van het yolk.
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Van de taal komt men dan ook tot 't yolk. Want in laatste instantie gaat 't
natuurlik niet om 't behoud van 't gebruik van een aantal afwijkende klanken,
maar om de ziel van 't yolk dat zich in die taal uit, maar door school en kerk in
een Hollandse richting wordt gedreven zodat het zijn eigen karakter ten slotte
zou verliezen en een onbelangrijk aanhangsel zou worden van 't Hollandse „imperium".
Wanneer eenmaal gegeven is dat de Friezen een yolk vormen, hebben ze naar
't Calvinisties staatsrecht recht op zelfstandige ontwikkeling. Dit toch geeft aan
iedere levenskring recht op ontwikkeling naar eigen wet zonder daarin door een
andere kring verhinderd te worden. Elke geschapen kring ontleent zijn recht van
bestaan niet aan de staat maar aan de Schepper, elke natuurlike levensverhouding
is souverein op eigen terrein. Dit Calvinisties beginsel was in de politieke en in
de kerkelike strijd de Friezen niet vreemd, nieuw was het dit beginsel toegepast
te zien op de taalstrijd, maar aan de logiese konsekwentie konden ze zich niet
onttrekken en ze moesten zich wel, altans theoreties, gewonnen geven. Zo deed
ook hier de invloed van Kuyper zich gelden.
Het zijn vooral deze ideeen die we telkens onder andere belichting in bovenstaand werk ontwikkeld vinden. Zij hebben vrucht gedragen : het Kristlik Selskip
breidde zich gestadig uit, de Jongfriese beweging door Kalma in 't leven geroepen,
oefende ook op 't Selskip zijn invloed uit en maakte het meer bewust nationaal en
radikaal. Ds. Huismans zelf moest echter midden in de strijd Friesland verlaten :
geen Friese gemeente riep hem meer terug en zo verbleef hij, zich als uitgebannen
voelend, eerst in Zevenhoven, later in Doetinchem. Enkele van zijn brieven spreken
ons van het heimwee dat hij had naar zijn yolk. In Doetinchem overleed hij in
1924, maar zijn werk wordt door geestdriftige jongeren als Folkertsma en Fedde
Schurer voortgezet, die hetzelfde vaste geloof hebben in 't goed recht en in de
hoge roeping van de taalstrijd, een geloof dat een spruit is van datzelfde Calvinisme
dat ook in vroegere jaren de kracht was van ons yolk in zware tijden.
III. HET GEHEIM VAN HET OERA-LINDA-BOEK
Het Geheim van het Oera-Linda-boek door Dr. M. de
Jong Hzn., A. J. Osinga, Bolsward 1927.
Verwijs en het Oera-Linda-boek door J. J. Hof,
R. van der Velde, Leeuwarden 1928.
De Auteur van het Oera-Linda-boek door Mr. P. C. J. A.
Boeles, Leeuwarden. N. V. Noord-Nederl.Boekhande11928.
Het is een vreemde geschiedenis met het Oera-Linda-boek. Na een tijd van rust
komt het altijd weer opduiken en weet de geleerden weer enige tijd bezig te houden ,
want niet licht zal het laatste woord er over gezegd zijn. Het is nu niet meer zo-
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zeer het boek zeif dat de meesten bezig houdt, als wel de vraag wie de vader is van
dit curieuze produkt.
In 1867 stuurde een zekere Jansen, hoofd van een school te Harlingen, aan Eelco
Verwijs, toentertijd bibliothecaris van de Provinciale Bibliotheek te Leeuwarden,
enkele facsimiles van een zeer oud handschrift, dat in eigenaardige letters geschreven,
't eigendom was van Cornelis over de Linden uit den Helder. Het handschrift zou
in heel oud fries geschreven zijn. Natuurlik was men zeer benieuwd naar de inhoud,
vooral toen bleek dat de kroniek in ouderdom alle andere kronieken ver overtrof.
Verwijs die slechts enkele overtrekken uit 't handschrift had gezien, had wel een
eigenaardige indruk van de taal gekregen, maar wenste zich over de echtheid er
van niet uit te laten voor hij er rneer van gezien had. Hij ontving nog een aantal
overtrekken en toen bleek hem wel dat het niet in de haak was met het manuscript.
De taal die zo oud leek, zat vol met moderne zegswijzen, 't werk kon dus onmogelik die ouderdom hebben die het zichzelf toeschreef. Toch gaat hij in opdracht
van de Gedeputeerde Staten naar Den Fielder om met de eigenaar te spreken en
't hele werk eens in te zien.
Het gelukte hem niet 't handschrift in zijn geheel mee te krijgen daar Over de
Linden eerst een vertaling wilde hebben van 't hele werk, om van de inhoud kennis
te kunnen nemen en na te gaan of er iets compromitterends voor zijn familie in
stond. Want dat het een kroniek van zijn familie was, had hij kunnen ontcijferen,
bovendien had hij 't als zodanig van een tante in 1848 gekregen naar zijn latere
verklaring. Verwijs gaat nu spoedig uit Leeuwarden vandaan en vestigt zich als
medewerker aan 't Nederlands Woordenboek te Leiden. Het handschrift wordt ten,
slotte door hem gecopieerd en naar Leeuwarden gestuurd. Het Fries genootschap besluit het niet uit te geven, daar het de leden verdacht voorkomt. Dr.
Ottema echter, die de copie meekrijgt, is heilig overtuigd van de grote waarde en de
historiese betrouwbaarheid van 't geschrift en geeft 't uit met een vertaling er naast.
Zo is in 't kort, met weglating van vele details, de geschiedenis van 't in druk
verschijnen van het Oera-Linda-boek. Wat was nu de inhoud van 't boek ? Die was
allervreemdst. Verwijs noernt het een samenraapsel van verschillende geheel onsamenhangende episodes, overleveringen, enz. Naar de vorm is het een familiekroniek, van het geslacht Oera Linda. Het oudste gedeelte heet geschreven door
een zekere Adela (±558 v. Chr.) In 't kort gezegd schrijft het aan de Friezen een
zeer hoge ouderdom toe, zij zijn het uitverkoren yolk, Friesland is de bakermat
van alle cultuur. De godsdienst, het recht, ja wat niet al, was bij de Friezen aanvankelik in volkomen zuiverheid te vinden. Andere volken bij wie soortgelijke gebruiken heersen, hebben die aan de Friezen ontleend, maar tevens de zuiverheid
bezoedeld. Geen wonder dat zij ook het schrift hadden ontvangen ; hun letters zijn
gevormd uit het zesspakige wiel en in dat schrift is ook het Oera-Linda-boek geschreven.
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Het is hier natuurlik niet de bedoeling om dieper op de inhoud van het boek en
't ontstaan van het geheimzinnige schrift in te gaan ; belangstellende lezers vinden
boek en schrift zeer uitvoerig behandeld in 't eerste van bovengenoemde werken.
Het weinige wat we meedeelden, is, hopen we, al genoeg om te zien dat men hier onmogelik met een echte kroniek te doen kon hebben. En toch zijn er zelfs in onze
tijd nog enkelen die twijfelen aan de onechtheid, Zo Dr. Wirth die meent dat het
origineel van de kroniek wel echt kan zijn en dat „deze oorspronkelijke bron de
laatste codificatie vertegenwoordigt van het oer-arische monotheisme, waarvan de
overlevering in Friesland schijnbaar het langst bewaard bleef."
Na de verschijning van het werk in de vorige eeuw kwam natuurlik ook direkt
de vraag ter sprake wie dan wel de valse kroniek vervaardigd zou hebben en wat
't doel van het toch knap in elkaar gezette werk was. Valse kronieken waren er wel
meer geweest, dat was dus niet lets nieuws, in de regel was 't ook wel gelukt de
schrijver te ontmaskeren, maar wie was hier de bedrieger ? Drie personen werden
er op aangezien : de bezitter van het handschrift Cornelis over de Linden, Eelco
Verwijs en Piet Paaltjens of Haverschmidt die een paar jaar predikant in Den Helder
was geweest, de plaats waar het handschrift voor den dag was gekomen. Alle drie
echter ontkenden, altans vestigden die indruk. Tal van brochures en krantenartikels
werden aan dit onderzoek gewijd, maar tot een bevredigend resultaat kwam men
niet. Wel viel de zwaarste verdenking op Cornelis over de Linden.
Dr. de Jong heeft nu opnieuw een uitgebreid en grondig onderzoek naar het
vaderschap ingesteld. Hij ging daarbij uit van een subjectieve meening van Winkler
die nauw met 't Oera-Linda-boek in aanraking was geweest en die Verwijs en
Haverschmidt had aangewezen als de bedriegers. De Jong schakelt Haverschmidt
uit en na voor zich aangenomen te hebben dat Verwijs het gedaan moet hebben,
gaat hij dit bewijzen. Duidelik blijkt hier 't grote nut van het bezitten ener vaste
overtuiging bij een wetenschappelik onderzoek, maar tevens ook het gevaar. Zijn
boek is schitterend geschreven, vele moeilikheden die zich tegen de Verwijs-hypothese verzetten weet hij weg te nemen. Hij schetst de stand van de Friese wetenschap te Leeuwarden voor dat Verwijs er binnen trad. Die wetenschap was wel
-wat achterlik en de dilettanten die haar beoefenden zaken vol van een Friese romantiek, die maakte dat zij alles wat Fries was verheerlikten. Verwijs rag hun
dwaasheden en had grote lust die Frisiomanie aan de kaak te stellen, vooral toen
hij door sommige Friezen, als niet-Fries, in Friese zaken als een onbevoegd beoordelaar werd aangezien. In deze schets van de toestanden in 't Fries genootschap
ligt naast veel waars ook enige overdrijving. Ook de Hollandse taalwetenschap
was vergeleken bij de Duitse omstreeks 1850 zeer achterlik, niet alleen in de genootschappen, maar zelfs aan de universiteiten. En hoe was het in andere genootschappen ? Verwijs zelf is eerliker tegenover 't Fries genootschap, hij die de Koninklijke Academie aanduidt als „(zich noemende) van Wetenschappen." Een verge-
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hiking met andere genootschappen en hun werkzaamheden had wellicht tot een
billiker oordeel geleid. De Jong toont nu aan dat de overtreffende trap van de dwaasheden die sommigen in Leeuwarden gedebiteerd hadden, in 't Oera-Linda-boek is
te vinden. Verwijs alleen zou zo iets kunnen doen. Na dit vastgesteld te hebben
gaat hij de bezwaren na die zich tegen deze uitspraak verzetten. zo b.v. deze : Heeft
Verwijs, kennis, tijd en geduld gehad om dit werk samen te stellen ? In twee jaar
moet hij 't klaar gespeeld hebben. Was hij er toe in staat wat zijn aanleg en karakter
betreft ? zou hij als archivaris zijn superieuren hebben willen bedriegen ? Deze
kwesties maken de zaak buitengewoon ingewikkeld. Sommigen zullen zeggen een
man met een „edel hart" en met zoveel plichtsgevoel kan onmogelik zo iets gedaan
hebben, anderen : de jolige Verwijs, die wel vaker als falsificator is opgetreden is
juist de man om de lui deze kool te stoven. Hier hangt ontzettend veel of van de
kijk die men op Verwijs heeft. Deze komt er toch in 't boek van de Jong slecht af.
Hij heeft volgens Dr. de Jong waarschijnlik indirekt niet minder dan de vroegtijdige dood van twee mensen op zijn geweten, beide bezweken onder de drukkende
last van 't Oera-Linda-boek. zijn optreden tegenover de amanuents van de
bibliotheek die voor hem 't handschrift vervaardigd zou hebben, (want dat Verwijs
dat zelf in twee jaar tijd gedaan kan hebben is onmogelik) is schunnig. Hij zou
deze man voorgespiegeld hebben dat hij straks bibliothecaris zou worden in zijn
plaats. Later maakte de man een eind aan zijn leven, mede misschien onder de
invloed van dit bedrog. Het boek van de Jong heeft volgens schrijvers verklaring
wel iets van een detective-roman. Inderdaad, men ziet dat het „dramatiese" er niet
aan ontbreekt ! Ook in een ander opzicht lijkt dit speuren naar de onbekende op
een detective roman. Op 't laatste moment lijkt alles te zullen mislukken, men
wanhoopt er aan of de schrijver zijn doel zal bereiken, maar in eens met een stoute
fantasie komt de zaak terecht. Wij bedoelen dit : hoe Verwijs het klaar gespeeld
heeft het handschrift in handen te stellen van Over de Linden, van wie hij gehoord
zou hebben en van wie hij geschriften gelezen zou hebben bij een niet te bewijzen
bezoek aan de pastorie van zijn vriend Haverschmidt. Men leze het zelf na.
Dit zijn dan ook wel twee zeer zwakke punten in de Jong's geschrift, dat overigens zo veel bezwarend materiaal tegen Verwijs ophoopt. Een klein voorbeeld.
Het Oera-Linda-boek is herhaaldelijk overgeschreven door de bezitters, zo in 803
na Christus. Toen heeft Liko tonomath ovira Linda to Liudwerd het overgeschreven en zijn erfgenamen opgedragen vooral te zorgen „dat toch nooit de ogen
van een papekappe over het geschrift weiden, want zij spreken zoete woorden,
maar zij tornen ongemerkt aan alles, wat van ons Friezen afkomstig is. Om rijke
prebenden te winnen, heulen zij met de poepekoningen." Hier proeven we, volgens
Dr. de Jong, het antipapisme van Verwijs, van wie hij verder een Verwijs-onterend
staaltje meedeelt, maar verder hebben wij ook een aanwijzing van Verwijs als
schrijver. Hij had toch namaak-middelnederlands geschreven onder 't pseudoniem
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Eligius van het Oversticht (V. was een Overijselaar), nu Elco = Eligius Liko
en Ovira Linda kan men opvatten als over de Linde-rivier wonende d.i. in het Oversticht. En had Verwijs het niet te Liudwerd = Leeuwarden geschreven ?
Na met behulp van inwendige bewijzen te hebben aangetoond dat Verwijs-alleen
de schrijver van het Oera-Linda-boek geweest is, schetst dr. de Jong vervolgens
de uitwendige geschiedenis en toont aan dat deze nergens in strijd hoeft te zijn
met zijn Verwijs-hypothese. Het doel van het boek zou geweest zijn een parodic
te geven van het „door frisiomanie beheerschte dilettantisme van de Friesche taal-,
geschied- en oudheidkundige wetenschap, zooals die beoefend werd in de kringen
van het Friesch genootschap." Maar als zodanig werd het niet aanvaard, men vatte
het te ernstig op. Misschien zal men nu de les die 't boek bevat nog willen ter harte
nemen, dat altans wenst de schrijver.
Ik vergeleek, in navolging van de schrijver zelf, het boek van de Jong bij een
detective-roman. Geen wonder dat Mr. Boeles er zich toe aangetrokkenge voelde.
Reeds eerder was hij trouwens met deze kwestie in aanraking gekomen. Het is interessant na te gaan hoe hij tot geheel andere conclusies komt als Dr. de Jong.
Zijn methode is ook heel anders. Hij gaat na de feiten en beschouwt die zoals een
rechter het in een strafzaak zou doen. Hij volgt de exacte methode, verwaarloost
vele inwendige bewijzen, verklaart de feiten die aangevoerd werden door de Jong,
anders. Nu zijn vele dingen minstens voor tweeerlei uitlegging vatbaar, dat blijkt
ook bier. Vindt de Jong Cornelis Over de Linden niet in staat om 't boek te schrijven,
Boeles acht hem juist de aangewezen persoon er toe. Een gedeelte van het materiaal dat hij gebruikt heeft, is in zijn nalatenschap teruggevonden o.a. 'n aantal
werken over en in 't Fries, een tastbaar bewijs van zijn daderschap volgens Mr.
Boeles, neen zegt dr. de Jong die werken heeft hij aangeschaft na 1867 om 't boek
te ontcijferen ; daar niet uitgemaakt is wanneer hij die boeken heeft gekocht, is 't
onmogelik te zeggen wie gelijk heeft. Boeles meent dat Verwijs niet die grote kennis
van 't Fries en de Friese kronieken heeft gehad, die de Jong bij hem veronderstelt,
ongetwijfeld had hij er dan beter gebruik van weten te maken, Cornelis Over de
Linde daarentegen kan juist door jarenlange lezing die wel verworven hebben, enz.
Men ziet wanneer Cornelis Over de Linden wegens valsheid in geschrifte terecht
zou moeten staan, zou hij geen beter advokaat als de Jong kunnen vinden. Mr.
Boeles bewijst inderdaad wel dat Cornelis Over de Linden niet te goeder trouw is.
Zijn verklaring van de wijze waarop hij in 't bezit van 't handschrift is gekomen,
wordt door niemand geloofd ; bij Cornelis is papier gevonden gelijk aan dat waarop
't Oera-Linda-Boek geschreven was. Ook toont Mr. Boeles aan dat het Fries Genootschap toch niet zo stumperig was als de Jong het voorstelt, terwiji hij tevens
Verwijs een te hoog staand ambtenaar acht om zijn superieuren te bedriegen.
Men ziet 't de moeilikheden zijn vele. De heer Hof die reeds voor de Jong in
„It Heitelan" de kwestie besprak meende, dat Verwijs wel een groot aandeel in 't
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bewerken van 't handschrift heeft gehad en in zijn brochure verdedigt hij ook nu
nog die mening. Dat Verwijs alleen het zou gedaan hebben wil er bij hem om verschillende redenen niet in, hij blijft daarom bij zijn mening dat Verwijs een geschrift
van Over de Linden omgewerkt heeft, dat geschrift heeft hij dan misschien door
tussenkomst van Haverschmidt, zijn vriend, gekregen. De moeilikheden worden
zo gemakkeliker oplosbaar. Er zijn nu drie mensen die bewust samenwerken om
deze grap in elkaar te zetten. Aileen blijft de briefwisseling tussen Verwijs en Over
de Linden, die zich dan toch heerlik van de domme houdt, merkwaardig. Zo de
taken nu staan lat de meening van Hof de eenvoudigste opvatting en ook de meest
waarschijnlike. Misschien komt er nog eens materiaal dat een volledig licht op de
zaak werpt ; voor de onderzoekers die veel studie en tijd aan de kwestie gespendeerd
hebben is het te hopen dat de waarheid voor alien eens duidelik wordt. Maar waar
moet dat materiaal gezocht worden ? Verwijs' en Haverschmidts nalatenschap zullen
voor zover aanwezig, toch wel grondig onderzocht zijn ?
IV. VOLKSKUNDE.
Friesische Sagen von Herman Lobbing. Diederichs,
Jena.
In Duitsland is de wetenschappelike belangstelling voor het Fries altijd groter
geweest dan in Holland. Duitse taal- en rechtsgeleerden waren het, die in de vorige eeuw de grondslag legden voor de studie van 't oud- en nieuwfries, en ook nu
nog bestaat er daar een hele groep van jongere geleerden die zich aan deze studie
wijden. Niet alleen de taal maar ook de Friese volkskunde deelt in die belangstelling. Bovenstaand mooi uitgevoerd werk, is daar opnieuw weer een bewijs van.
Voor 't eerst worden hier een groat aantal sagen van 't hele Friese gebied — van
Tessel tot Sylt — bijeengebracht. Ongetwijfeld zal 't werk ook in 't Nederlandse
Friesland gelezen worden, nu ook daar weer een nieuwe interesse ontwaakt voor
de Oost- en vooral voor de Noord-Friezen, die hun taal trouwer bleven dan de
eersten.
De sagen-verzamelaar doet in z'n voorwoord nogal „dik". De Friese en de platduitse taaistrijd moet 't ontgelden. Al 't werk van die jongfriezen en platduitsers
betekent niets, beweert hij. Zij zullen er nooit in slagen blijvende literatuur te scheppen ; laten ze zich daarom maar op 't Duits toeleggen en dat met hun dialektwoorden verrijken. Ze behoeven dan niet, zoals ze beweren, hun eigen karakter
prijs te geven, want dat blijkt veel meer uit de sagen, de mythen, de volksgebruiken,
enz. Deze uitlatingen doen ons vermoeden dat de schrijver het werk van de jongfriezen niet kent, tevens verraden ze een eigenaardig begrip van literatuur. Immers hij vestigt de indruk alsof een in een streektaal geschreven werk geen kunst
zou kunnen zijn. De Vlaamse en Afrikaanse letterkunde bewijst het tegendeel.
Als 't geen kunst is, dan zit hem dat in de dichter, niet in de taal.
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De sagen zijn alle hersteld in 't Duits en niet in de taal waarin ze ontstonden.
Nu had dit laatste vele praktiese bezwaren gehad, maar toch zou de verzameling
ons er te liever om zijn geworden.
Liever dan een bundel sagen hadden wij eens een studie gehad over die sagen,
een studie die ons 't speciaal friese in de motieven die ook elders voorkomen,
had aangetoond. Een materiaal verzameling is nuttig en nodig, maar 't moet toch
ook eens komen tot een verwerking. De vergelijkende volkskunde zou ons dan
een dieper blik hebben doen slaan in 't volkskarakter, zooals dat in deze verhalen te voorschijn komt.
Ondanks onze bezwaren zijn we blij met dit boek.
We ontvingen verder nog : De Foargonger, ynliedende tael- en leslezzen fer
S. E. Wendelaar Bonga, by J. Kamminga, Dokkum, een taalboekje dat hier onbesproken blijft.

DE STAMROOS
DOOR

WILLEM DE MERODE.

Dank God, dat eindelijk ontbloeit
Al wat mijn lot besluit.
Lang ingekort en opgesnoeid,
Schiet ik sterk tot U uit.
Als een fontein zijn waaier spuit,
Botte om mij loot en rank.
Maar weggetikt werd elke spruit.
Mijn stam bleef vrij en frank.
En 'k werd getooid met 't schamel snoer
Van snoei en wasdoms merk,
Hoe meer ik machteloos ervoer
Uw teer en schamper werk.
Al driftiger, al heviger
Was 't leven dat ik zoog.
Doch Gij weerhield mii steviger,
En perste 't sap omhoog.
Maar nu, na jaren ongeduld,
Laat Uw bedwang mij los.
En eensklaps ben ik ingehuld
In schaamte om eigen blos.
Naakt, en in nood, een roode vlam,
Bied ik mijn liefde, en tril
Vol vreezen, of Uw aandacht kwam
Tot wat genomen wil.

DE STAMROOS
1k hef de schaal met eigen bloed
Dat ik met vreugd verschonk,
En murmel : drink Uw lang tegoed,
En leeg mij in eën dronk !
0 weiger niet mijn geurigheid
Al is zij aardsch en zoel.
Ze is smartelijk voor U bereid.
Drink, Heer, en maak mij koel !
lk rek mij hooger tot Uw hal !
Laat mij nu niet vervreemd,
Of 'k ruk mij los, totdat ik val,
Een sneeuwbui, in Uw beemd !
En weigert Gij den toegang nog,
'k Ontblader voor Uw deur.
0 God, mijn ziel bereike U toch
En stijg' tot U als geur !
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ELISA EN JONAS
DOOR

A. J. D. VAN °OSTEN.
2 Kon. 13 :14--19.

I.
Ter schaamle slaapcel der Profetenwoon
week hij — een schreiend Koning : „Ach mijn Vader
's Lands wagenen en 't ruiterheir tegader —"
De stilte schold hem na : gevlucht, gevloOn !
Des kranken mond bande 't laf smartvertoon.
zijn moede hand beval den veldheer nader.
En spande hem 't wapen tegen Israels smader.
En schonk den bronzen boog zijn vollen toon.
De Vluchtling zag aan 't vuren raam het blinken
der schicht achter de laaie gaarde zinken
en huiverde, in jachtige angst vervaard.
Toen hoorde hij de stem des Zieners zingen
”zoo zult gij diep in 't land der S yriers dringen I
Neemt op Uw pijlen ! slaat ze tegen de aard' !"
II.
Hij greep de schachten uit den ranken koker
en sloeg de roeden driemaal aan den vloer.
In 't vlot gerucht klonk donker de oorlogsmoker
die dervend over Syrie's landen voer.. . . .
Hij lachte. In 't open Oosten dofte de oker
der morgenhitte op 't heuvelend perlemoer.
Ras zou der verre steden brand en rook er
zijn glorie tolken aan horizons contour !
Toen velde hem des Godsmans toornend woord :
„Hoe luttel durft Uw hand zijn haters dagen !
Zoo 't dubbel waar' — wis hadt ge ze uitgemoord I"
Hij wierp de pijlen bij den slappen boog
en wist door zich zijn eigen yolk geslagen
en zag den Ziener weenen toen hij tong . . ..

SAUL EN DAVID.
TREURSPEL IN VIJF BEDRIJVEN
DOOR

REND DE CLERCQ.

DERDE BEDRIJF, DERDE TAFEREEL.
He TOONEEL.
David, Abjathar, wapenknechten. Twee wapenknechten brengen Abjathar voor David.
Wapenknecht

Heer prins, dien man ontdekten wij, die naar
u vraagt.
David
Wie 's dat ? Een priester ?
Abjathar

Abjathar,
dien gij te Nob gezien hebt, heer.
David

Hebt gij
mii 't wapen Goliaths gegeven ?
Abjathar

Prins,
ik gaf het u. Had ik 't maar nooit gedaan !
David
Wat klaagt gij dus en komt tot mijne tent,

met asch op 't hoof d, een zak om uwe lendenen ?
Abjathar

Mijn vader, Achimelech, is bij God.
David

Uw vader ?
Abjathar
Die te Nob u zegende

en nogmaals heeft gezegend voor zijn dood.
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David

Stierf hij van ouderdom ?
Abjathar

Hij werd verslagen.
David

Door wien ?
Abjathar

Door Doeg, op bevel des konings.
David

Op Sauls bevel ? Op Sauls ? De Heer verhoede 't.
Abjathar
Wat is geschied is eeuwiglijk geschied.
David

Een priester Gods vermoord ! 0 wreede tijding !
Wat dreef den koning ? . . . . Spreek.
Abjathar

Zijn haat tot David.
David

Haat hij mij zoo, dat hij den priester slaat,
die mij slechts eenmaal in zijn leven zag ?
Abjathar

Zoo haat hij u en haat zoo Samuel,
der priestren raad en steun, en Gods profeet.
Te Rama zocht hij dien. Maar Samuel
was krank ; zoo liet de koning van hem af.
Saul nu zat op een heuvel onder het
geboomt' en had zijn spies in zijne hand,
en zijne knechten stonden om hem heen.
Toen zeide Saul : „Gij, zonen Benjamins,
hoort toch. Zal ook de zoon van Isal
u geven akkerveld en wijngaard ? Zal
hij alien u tot oversten verheffen,
dat gij u tegen mij verbonden hebt
en niemand voor mijn ooren openbaart
hoe Jonathan den Betlehemmer valsch
heeft opgewekt tot eenen lagenlegger
en vijand mij ?"
David

Dat liegt hij.

SAUL EN DAVID
Abiathar

Heer, ik weet 't.
Toen antwoordde hem Doeg, de Edomiet,
die bij de wapenknechten stond en zei :
„Ik zag den zoon van Isai to Nob
bij Achimelech, die den Heere voor
hem bad, hem teerkost gaf op zijne vlucht
door 't land, en ook het zwaard van Goliath,
den Filistijn." Daarop ontstak de vorst
in wilde gramschap, zendend om mijn vader
en gansch zijn huis. Met doodsangst op het lijf
zoo kwamen wij dan, priesters, al voor Saul.
Die raasde : „Achimelech, hoor. Waarom
hebt gij u tegen mij verbonden, gij
en de oude Samuel, dat gij ter vlucht
en brood en zwaard gegeven hebt den zoon
van Isai, die nu mij lagen legt ?"
Maar vader, rustig, antwoordde den koning :
„Wie onder al uw knechten is u trouw
als David ? Dat hij vluchtte wist ik niet.
Toen ik den Heere voor hem bad, bad ik
niet tegen u. Zij verre dit van mij.
Van al die dingen heeft uw dienaar niets
geweten, klein noch groot." Niets hielp. Niets hielp.
De koning schreeuwde : „Achimelech, gij,
met gansch het huis uws vaders, sterft den dood."
Tot Abner riep hij dan : „Wend u en dood
de priesters." Abner echter weigerde.
Ons, priesters, haat hij, maar een weerloos man
slaat Abner niet. En van de krijgslui stak
niet een zijn hand uit. Doeg grijnsde. Toen
riep Saul tot hem. „Wend gij u en val aan."
En Doeg wendde zich en sloeg, en sloeg.
Hij sloeg mijn vader, en met hem alwie
den linnen lijfrok dragen, met de scherpte
des zwaards. Zoo sneefden vijf en tachtig priesters.
Noch man, noch vrouw, noch zuigeling werd gespaard.
Ik, arme, alleen ontsnapte en meld het u.
David

Ontzettend ! Saul, dat bloed komt op uw hoofd.
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Dat gij des Heeren priesters hebt gedood
dat komt u duur te staan.
Abjathar

Voorwaar, 't kost hem
zijn kroon. Want, prins, nog moet ik melden u
wat Achimelech stervend sprak : „Saul, Saul,
uw rijk zal niet bestaan, en David, dien
gij thans vervolgt, wordt Israel tot koning."
David

Hij die uw vader Achimelech en
de priesters nam in Abrahams schoot, moog Saul
genadig zijn en mij, dat nimmer ik
vergiete onschuldig bloed . . .. Blijf bij mijn leger.
gij, Abjathar. Ook hier valt goeds te doen.
Abjathar

Ik blijf, mijn prins en heer. Thans laat ik u
aan uwe zorg en neem mijn zorg op mij.
(Abjathar an

Me TOONEEL.
David, wapenknechten
David

Een ieders zorg is anders. Mijne zorg
is thans niet als zijn zorg, uit louter leed.
Mijn zorg is ook de strijd van ieder uur.
(Tot de wapenknechten)

Getrouwen, gaat.
(Wapenknechten af)

IVe TOONEEL
David alleen

Na zulken dag ontroert
des avonds eenzaamheid. Te midden van
het krijgsrumoer, vol kommer en gevaar,
vol lust en last, is het wel goed, toch eens
alleen te zijn met zijne ziel vcicir God,
en rustig, bij al onrust om zich heen,
te zinken in zichzelf. Hoe wonder is
de wereld onder uwen voet, o Heer
Een havelooze banneling ontvlucht

SAUL EN DAVID
den greep van zijne haatren ter woestijn.
Was God niet in hem, arm als Been moest hij
zich voelen hier, en zie, terzelfde stond
wordt tweemaal hem het koninkrijk voorspeld,
het laatst door 's Heeren priester en het eerst
door eene vrouw zoo schoon als 's Heeren engel.
0 Jonathan, mijn vriend, uw vriend is vreemd
te moede. Door de tenten staart hij uit.
De verre zanden glinstren in den gloed
der ondergaande zon en de eerste ster,
uitbrekend uit den blauwen ethertrans,
zal ook Abigail zien rijzen, daar
zij met haar maagden heenrijdt door het land.
Gewis herdenkt zij dan mijn rustig woord.
Haar treden treed ik na, en houd mij in. . ..
Want volgen mag ik niet.... Mijn hart is voi,
zoo vol . . . . Al was ik koning inderdaad,
voor eene gaf ik mijne kroon. Kom thans,
mijn trouwe harp, dat ik mijn hooglied zing.
(David neemt zijne harp ter hand)
DOEK.
VIERDE BEDRIJF — EERSTE TAFEREEL
Koningszaal in Sauls paleis te Gibea. (He Bedrzjf)
Ie TOONEEL
Saul, Jonathan, Michal, Abner, hovelingen, wapenknechten
Saul
Gij, grooten van mijn rijk, gij hebt gehoord
hoe David, dien mijn dwaze dankbaarheid
verheven had tot bij mijn troon en toevertrouwd zooveel dat ik ten huwlijk hem
mijn eigen dochter schonk — en die nadien
met looze list de liefde stal van 't yolk,
de macht des konings te ondermijnen poogde
in het verborgen duizend lagen leggend —
thans openlijk mijn huis- en rijkseer heeft
gesmaad, daar hij de weduwvrouw van Nabal,
schielijk gestorven, heet het, wie weet hoe ! —
zich tot een huisvrouw nam. Dat nu mijn noon,
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die steeds den zoon van Isai omringd
heeft met een vriendschap zijns onwaardig, mij
en ook hemzelf tot nadeel en verderf,
dien David nog verdedige, zoo hij durft.
Jonathan

Mijn broeder David blijft mijn vriend ook nu.
Want vriendschap, die zich loochent in den nood,
is, bij mijn trouw, geen vriendschap. Smaad heeft David
des konings huis niet aangedaan, toen hij
Abigail tot zijne vrouw verhief.
Stierf Nabal schielijk een geweldigen dood,
het was van schrik, toen hem werd meegedeeld
wat vreeselijke wraak hem over 't hoofd
gehangen had. Geen mensch heeft schuld daaraan.
Voorts is de man, bij zeden en bij wet,
niet aan een vrouw gebonden. Echtbreuk pleegt
hij niet die trouwt met meer dan gene vrouw.
Zoo Jakob eerst met Lea en nadien
met Rachel. Jegens Michal heeft mijn zwager
to deter zaak niet trouweloos gehandeld.
Michal
Hij heeft ons huis vernederd, niet mijn echt ;
een scheidbrief heeft hij niet geschreven.
Saul

Neen,
maar ik, uw vader, breek uit eigen macht,
als vorst, een echt die mij sindslang berouwt.
Gijlieden hoort en weet voortaan : die man
is uitgestooten uit het huis van Saul ;
geen schoonzoon is hij mij, geen prins voor u.
Van rang en staat, oneervol hier beroofd,
wordt hij de herder weder, die hij was,
de zoon van Isar.
Michal

Heer vader . . . .
Saul

Bij
mijn kroon, dit woord herroep ik niet. Ilc zag
u liever dood dan in mijns vijands huis.
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Jonathan

Bezondige de koning zich niet aan
zijn knecht. Want tegen u heeft David nu
noch immer lets misdaan. Waarom zoudt gij
u wenden tegen zijn onschuldig bloed ?
De Heere heeft groot hell door hem aan gansch
het yolk van Israel gewrocht. Gij hebt
het zelf gezien en zijt verblijd geweest.
Thans nog is David recht. Verzoening met
zijn vorst is al zijn wensch.
Saul

Te vaak heeft tilt
uw mond diens herders lof weericlonken. Zoo
waarachtig als de Heere leeft, 'k verban
hem uit mijn licht. Wie nog voor David spreekt
is schuldig zelf en mede een kind des doods.....
Niet slechts mijn Jonathan is afgedwaald.
Zoovelen, velen zijn mijn hand ontvallen. Om
mij been verdunt de kring der oude trouw.
Gelooft ook gij dat mijn gesternt verbleekt ?
Hij die daar zwerft landin landuit, straatarm
fortuin belooft en voorgeeft dat hij na
mij komt, de priesters heeft en vrouwen in
zijn sleep. Hij sloopt mijn huis, verderft mijn heir . .
Wat rest mij nog ? Mijzelf ! Aileen mijzelf.
Abner

Heer koning, wees gerecht, en zie, zie om
uw troon die spiesen, schilden en den straal
der oogen ; zie de vuist zwaar op het zwaard.
Weet aan uw hof en in de steden van
uw rijksgebied bij al de stammen 't puik
der wapenknechten ijvrig, trouw als steeds
en onversaagd, gereedstaan in uw dienst.
Wat baten David duizend overloopers,
al haveloos tuig, al vadsig yolk, op buit
belust, geneigd tot omslaan voor 't gevecht
begint ? Wat oversten heeft hij ? Meest jonge
en onervaren lui ; niet den van naam.
Abisai en Joab, ja, en dan ?
Een staf van priesters met dien Abjathar,
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die daar to Zif Bien trouw heeft ingezegend.
Krijg, krijg voert David niet. Een open slag
vermijdt hij, wijkt naar de woestijn, of vlucht
in het gebergt van krocht tot krocht. Wat zou
hij tegen onze macht en uw banier ?
Saul

'k Vertrouw mijn eigen noon niet ; Wien dan ? Wien ?
1k heb alleen mijzelf. Dat is genoeg.
Steun kan ik missen nog .. . . Men zegt : de jeugd
beklimt den berg daar de ouderdom van neerdaalt.
Traag gaat het klimmen, rasser steeds het dalen.
Vroo haalt de jeugd de spits en denkt niet dat
ook zij moet eindigen met ouderdom.
't Is hard, 't is hard voor een die denkt en weet.
Ilc ben niet oud ; 'k ben grijs alleen voor tijd.
Dat deden mij de zorgen en 't verdriet.
Gij, mannen, wilt een sterken man tot koning ?
1k ben nog sterk, de sterkste hier ; maar gij
gelooft het niet.
SAUL EN DAVID
He TOONEEL
De vorigen, Palti
Palti

Verheug u, koning Saul ;
want zie, ik deel u blijde boodschap mede.
De ziener Samuel. . . .
Saul

Meld hij is dood
en 'k geef u mijne dochter.
Palti

Hij is dood.
Saul

Hoorde ik een juichen opgaan ? . . . . Niemand juiche
Hij was een richter hier in Israel,
en hij heeft Saul gezalfd. Doch hij is dood.
Dat is een goed droef nieuws.
Palti

Te Rama in
zijn huis werd hij door 't weenend yolk begraven
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Saul

Recht billijk dat men weende. Toch dank ik
den Heer dat ik hem nooit ontmoeten zal.
(tot Patti)

Uw naam is Palti ?
Palti

Palti ben ik, heer,
een noon van Lais, die te Gallim woont.
Saul

Mijn dochter Michal, afgenomen van
dien aartsverrader David, heb ik u
tot vrouw beloofd. Zij is u ondertrouwd.
Michal

Mijn vader, haastiglijk ten tweeden maal
schenkt gij uw dochter.
Jonathan

Hoor, hoor Michal toch.
Michal

Ben ik nets meer u dan een slechte slaaf,
een paard, een rund, een reedloos dier, een ding,
dat ik kan weggeworpen worden of
geleend, o schaamt, tot weer uw zin verandert ?
Ik had een man, een held, een prins, en had
hem lief. Die daar is vreemd voor mij en blijft het.
Saul

Mijn dochter, zacht . . .. De koning heeft beloofd.
Michal

Gij, Palti, in wiens plaats waant gij te treden ?
Mijn David sloeg een reus. Gij zijt een bode
van slecht, goed nieuws, en hoopt op bodenloon.
Durft gij het wagen tegen 's Heeren orde
en Davids wapen mij naar Gallim heen
te voeren ? Spreek.
Palti

De koning wil. Ik moet.
Michal

Weet, Palti, dan : lang blijft de dag niet uit
dat David stijgt in macht, en, nieteling, gij
op eenen wenk van zijnen vinger, mij
tot hem terug zult brengen, bevend, schreiend,
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ja, schreiend zult gij loopen achteraan,
en vallen voor zijn voet, die u vertreedt . . . .
(Tot Saul)
Thans, vader, wou ik Jefta's dochter zijn.
(Michal af)
Me TOONEEL
De vorigen, zonder Michal
Saul
1k wil dat gij gehoorzaamt. Patti, neem
naast mijne grooten uwen rang aan 't hof.
Gij zijt mijn schoonzoon heden en voortaan.
f Slechts met tegenzin nemen de rijksgrooten Palti in hun midden op)
En nu aangaande d' ouden Samuel
en zijnen dood. Het yolk bedrijve rouw.
Ik wil, zoo 't kan, vergeten wat hij mij
heeft aangedaan. Doch tegen zijnsgelijke,
het trotsche slag der zieners en profeten,
dat boven koningdom zich stellen wil
en boven wet, dat ingrijpt in Gods raad
en meer voorspelt dan mensch ooit weten mag —
waaruit zoo vaak een schroomlijk onheil spruit,
daar niemand toch hen onderscheiden kan
van duivelskunstenaars en tooverkollen —
wil ik mijn land en yolk beschermen. Hen
verban ik uit mijn rijk op straf des doods.
Dat zij verkondigd tot den versten landspaal.
Meteen roei ik het zaad des oproers uit.
De Filistijnen hebben strijd gezocht
met Amalek en laten van ons af.
Thans heb ik tijd en lust om ginds in 't Zuid
straf to oefenen aan den vijand mijner kroon.
Zelf gord ik 't scherpe zwaard aan mijne heup
en onverwijld ruk tegen David op.
Ditmaal ontkomt hij niet. Op, op, naar Zif !
TWEEDE TAFEREEL.
Woestijn Zzf. Sauls wagenburg in den nacht bij toortsenlicht.

Ie TOONEEL.
Abner, Saul
Saul ligt in een diepen slaap. Abner waakt nog.
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Abner

Geen leven roert er in den wagenburg,
waarom de manelooze nacht met hel
gestraal van groote sterren heenbeweegt.
Hier voor ons strekt in 't duister de woestijn,
daar David 't heir en 't daglicht schuwend, wendt
van 't eene punt naar 't ander, steeds in vrees
dat hij de klaarte voor zich ziet en Saul.
De koning rust vermoeid. Het krijgsbedrijf
bekomt hem, houdt zijn geesten wakker, weren d
verveling van hem of en somberheid
en angst, die schriklijk anders binnen hem
de bronnen troeblen van zijn bruisend leven.
Wij hebben Lang gesproken, ongewis
wat thans to doen staat. Eenerzijds is bier
een muffling, haast in ons bereik. Eerlang
wordt hij omsingeld, valt in onze hand.
Dan volgt zijn straf en 't oproer is gedempt.
En anderzijds, naar ons bespieders meldden,
werd aan den landspaal in 't Noordwest opnieuw
de Filistiin bespeurd. Waar geldt de strijd nu 't eerst ?
De koning twijfelt. Boven David grijpt
zijn greep. Ongaarne laat hij los. En ginds,
ginds dreigt de erfvijand van het rijk, dat Saul
beveiligen wil en zal met alien spoed.
Op zijne legerstede zat hij overeind.
Bijwijlen was 't een koning nogmaals die
daar sprak, bijwijlen dan weer hoorde ik slechts
den duistren nagalm van een machtig woord
dat vroeg verklonk. De tijd verstreek, en nog
was geen besluit getroffen toen de slaap
hem overmeesterde. Hij ruste nu
gerust. De nacht brengt raad. Gevaar voor 't heir
is nergens hier ; want David houdt zich ver.
Ilc hoor geen ademen rneer ; en zie maar half
den wanklen schijn der toorts.... 'k Wou 't was al dag.
Dat is de zware morgenslaap, die op
mijn oogleen drukt.... Rust, Abner, ook een stonde.
(Abner sluimert in)
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Ile TOONEEL.
De vorigen, David, Abisai

(David en Abisai komen behoedzaam den wagenburg binnen. Het schemers langzaam. i
David

Stil, stil, Abisai. Stil, stil. Houd in
uw treden, houd uw ademhalen in.
Hier moet des konings legerstede zijn.
Abisai

Heer prins, ziedaar. . . .
David

Dat 's Abner. Ik herken
hem aan zijn opperkleed ; en naast hem Saul.
Abisai

Geen trek verroert er in hun aangezicht.
Zij slapen vast.
David

Zoo ligt de koning hier
to midden van zijn heir, gansch onbewaakt.
Abisai

Zijn spies staat aan zijn hoofdeind.
David

Steeds ten worp
gereed.
Abisai

God geeft uw vijand in uw hand,
als Sisera weleer in Jaels hand.
David

1k hoop dat ik u niet begrijp.
Abisai

Waarom ?
Laat mij Bien Saul met deez' zijn eigen spies
ter aarde slaan. Laat mij. Een enkle slag.
David

Verderf hem niet, Abisai. 'k Beveel 't.
Abisai

Hij heeft den dood verdiend.
David

Weg met die spies !
Heeft iemand straffeloos ooit zijne hand
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aan den gezalfde Gods geslagen ? Weg !
Abisai

Mijn zij de schuld. Zie elders henen, heer.
Eer gij u omwendt is 't geschied.
David

Een man
als David wreekt zich niet door sluipmoord. Zoo
waarachtig als de Heere leeft, geen haar
wordt hem gekrenkt. De Heere zal hem slaan
wanneer zijn dag zal komen. Verre zij
van mij dat ik mijn hand leg op den koning.
Abisai

Gij wilt het ; ik gehoorzaam. Noode toch.
Dit uur keert nimmer weer.
David

Des dank ik God.
Geef nu de spies in mijne hand en neem
zijn veldflesch, dat wij gaan. . . . Voor mij, voor mij .. . .
Ik ga de laatste.
(Met 's konings spies en veldflesch verlaten David en Abisai den wagenburg. Het
wordt at lichter en lichter. Abner richt zich op.)

Ilk TOONEEL
Saul, Abner
Abner

Heb ik gedroomd ?
Mij docht ik hoorde David. Onzin. Ver
van Kier is David, waagt zich nimmer in
den wagenburg... .. Wat ? Zou het schemeren al ?
De schijn der toorts verbleekt. De lucht wordt grijs.
In 't oast verrijst een donkerroode muur.
De tenten geven schaduw af. 't Wordt dag.
(Tot David en Abisai treedt Abjathar toe, die buiten op hen wachtte. 't Wordt
gansch lid).

IVe TOONEEL
Abner, David, Alma, Abjathar. Abjathar steekt den hoorn.
Abner

1X/at hoor ik ? Hoorngeschal ? Wie blaast daar voor
den wagenburg zoo vroeg ? Op wiens bevel ?
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Beroering wekt hij noodloos in het heir.
Dat moet ik zien met eigen oogen.
David
(staande tusschen Abisal en Abjathar)

Abner !
Abner

Men roept mij buiten 't kamp....
Zie toch, zie toch
drie mannen op de hoogte tegen 't licht.
David

Geeft gij Been antwoord, Abner ? Antwoord ; antwoord
Abner
Wie zijt gij die voor 's konings leger roept ?

Ve TOONEEL.
Saul, David, Abner, Abisal, Abjathar, wapenknechten.
(Terwiji David spreekt ontwaken enkele wapenknechten. Ook Saul is nit zijn slaap
opgeschrikt, treedt nader en luistert.)
David

Gij zijt een man toch, Abner, zoon van Ner
En wie is u gelijk in Israel ?
Waarom dan hebt gij over uwen heer,
den koning, geene wacht gehouden heden ?
Want daar is yolk gekomen 's nachts in 't heir
om hem to dooden. Zoo waarachtig als
de Heere leeft, gijlieden al zijt kindren
des doods, die over den Gezalfde Gods
ontrouwe wakers blijkt. En nu, ziet waar
de spies des konings is en waar de veldflesch
die aan zijn hoofdeind staat.
Saul

Is dit uw stem,
mijn zoon David ?
David

Ja, heer, het is mijn stem.
En met mij zijn alleen Abisal
en Abjathar.
Abner (tot Saul)

Uw vijanden I Al vijand
Saul (tot Abner)

Maak 't heir niet wakker. Ik wil David hooren.
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Een wapenknecht (roept uit 's konings tent)

De veldflesch en de spies zijn weg.
Abner
Wat? Wat?
David

Uw veldflesch en uw spies zijn hier, mijn vorst.
Saul

O David, David, stondt gij voor mijn bed ?
David

Waarom vervolgt gij uwen knecht aldus ?
Wat heb ik U misdaan ? Wat kwaad is in
mijn hand ? Zeg gij het, want ik weet het niet.
Indien de Heer u aanport tegen mij
zoo breng spijsoffer hem en reukwerk, maar
indien het menschenkindren zijn, zoo zijn
zij voor des Heeren aangezicht gevloekt ;
daar zij mij stooten uit der vaadren land
en mij berooven van des Heeren erfdeel.
O Saul, Saul, vorst voor God en Israel,
onschuldig valle niet mijn bloed op aarde.
Of zou de koning tegen ëenen mensch
uitgaan met macht van legers ? Strekt dit hem
tot lof ? Hij spreke.
VIe TOONEEL
De vorigen, Jonathan, meer wapenknechten
(Jonathan heft zijn armen naar David op)
Jonathan

David ! Broeder ! Vriend !
Saul

Ilc heb gezondigd, Heere, ik heb gezondigd.
Keer weder, mijn noon David, tot uw land
en yolk. Ik zal u nooit meer kwaad berokkenen.
Zie, ik heb dwazelijk gedaan ; zeer, zeer
heb ik gedwaald.
David

Hier is uw spies terug.
Laat een der knechten komen en ze halen.
Saul

Ga, Jonathan, ga zelf. Haal mij de spies,
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en uwen vriend.

(Jonathan neemt David bij de hand. Abisai en Abjathar volgen.)
Jonathan

Een broeder breng ik tot
een vader.
(Beiden, Jonathan en David, komen voor Saul)
David

Heer koning, mijne knieen weigeren
to knielen.
Saul

David, kniel alleen voor God.
David

De Heer vergelde een iegelijk naar trouw
en naar gerechtigheid. Zooals gij mij
waart in de hand gegeven, zoo geef ik
gansch weerloos, mij in uwe hand. En zie,
gelijk uw ziele groot was in mijn oogen
zoodat ik nooit u schenden wou, alzoo
zij mijne ziele groot in 's Heeren oogen
dat hij verlosse mij uit alien nood.
Saul

Gezegend zijt gij, mijn zoon David. zie,
gewisselijk hebt gij den Heer met u,
want over mij hebt gij nu de overhand.
(Saul weent)
Stemmen

De koning weent.
David (knielend)

Thans kan ik knielen, Saul.
Jonathan

Bazuinen, op ! En blaast den vrede Gods !
Bazuinen gaan op. Het gansche heir, overeind geraakt, staat in den glans der
morgenzon
Jonathan (verkondigt plechtig)
gij deze dag een dag van hooge vreugd.

De koning heeft met David zich verzoend.
De krijg is uit. Het heir trekt of van Zif.
Het heir (jubelend)

De krijg is uit. Godsvrede in Israel.
(Abner schrijdt voor Abisai en Abjathar)
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Abner

Abisai, wat gij hierover denkt
houd het voor u. Zoo doe ik ook. Zijn wij
u dank verschuldigd ?
Abisai (kortaf)

Weinig, Abner.
Abner

Dank
ten minste dadrom dat uw mond niet liegt.
(tot Abjathar)

Gij, Achimelechs zoon, staart zwijgzaam toe.
Het yolk vergeet. De priester nimmermeer.
Abjathar

Al bliift mijns vaders dood mij eeuwig bij,
prins David volg ik, die geen vijand is.
De koning draagt zijn vijand in zichzelf.
DOEK.
(Wordt vervolgd).

MEDITATIE
DOOR

J. A. VAN NIE.

GENESIS I.
Voor wiens aandacht éenmaal dit hoofdstuk verschenen is, hij kan het nimmer
meer gansch vergeten. Zoo reist soms een gelaat, onverwacht geworpen op den
spiegel van ons bewustzijn, vele uren met ons mede door het leven. Uit de menigte
lichtte het naar ons op of ook een enkele ziel boog zich to samen achter dit masker
en drukte het ons op het harte, dat wij een oogenblik samenkrompen. Daarna
heeft het ons niet meer verlaten. Soms, in bleeke waken als wij lagen aan den rand
van het afgrondelijke duister, is het verschenen aan den sidderenden wand onzer
kamer. Soms, als in zonnige dagen zoete mijmering ons omving, heeft het voor onze
ontzette oogen gehangen aan het trillende blauw der luchten. Als schimmel in donkeren kelderhoek wilde heimeleijk angst groeien in ons hart, maar vermocht niet.
Want elke ontmoeting bracht flitsen van herkenning, totdat wij in het schimmig
masker onze eigene trekken geteekend hebben gezien. In blii de herkenning is
dan de schrik der oogen geworden tot een buit der ziel en in de schelp des harten
is vreugde gegroeid, als een parel.
Zoo staart het strak gelaat van Genesis I van den wand in het huis onzer aandacht. In de nachten, als het mysterie van het zijn in donker gewaad langs de
sterren schrijdt, is het als een bleeke maar onbluschbare viam, een stille maar onwederlegbare getuige. De handen onzer gedachten gaan dan tastend langs de muren
van het huis, waar God in woont, Die het leven heeft bij Zijn eigene grade, en uit
Wien alles is.
In de zon-doorwarmde dagen, als wij mijmeren van een natuur, die vloeit uit
den maker gelijk een beekje vloeit uit de bron, komt het bronzen gelaat van
Genesis I het zoete gemijmer verbreken, gelijk het bronzen gelaat van den zwemmer den effen spiegel van den vijver verbreekt. De bruisende branding onzer
verbroken gedachten omspoelt dan machteloos het vaste land van den Wille Gods,
waaruit alle dingen zijn.
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Maar als de Geest in ons het hoofd opheft, mag er zijn een blij herkennen van
het masker aan den wand. Dan komt er ruste in stede van nachtwake, dan komt
er de ebbe van den vrede, dan klinkt het : Heere, ook ik ben Uw maaksel, het werk
Uwer handen.
GENESIS II.
De gladde wortel schoof de goedmoedige aarde ter zijde en schraagde gewillig
glen boom. Maar deze was als een fontein van vreugde. Eerst opspuitend in een
machtigen straal werd de vreugde te groot en in duizend spranken zich verdeelend
ving hij het zonlicht op de sidderende bladeren.
Het zoet geklater van golfjes kwam uit de verte aangehuppeld door boomen en
struiken. De heldere klanken vielen te samen tot een lokkend pad naar de rivier.
Daar blonk aan den oever, die zacht was van ronding als de arm eener vrouw,
het goud. Daar schitterde de sardonyx in louteren schijn en de droppelen barnsteen
waren daar als gestolde belof ten.
Alles was een gereede buit voor de zuivere zinnen van Adam. Elk nieuw ding
was een nieuwe toon in het accoord der vreugde. Zoo staat een kind wel aan den
schoot der moeder en wijst met de handen langs het patroon van moeders schort.
En als de ronde lijnen weer naar elkander toebuigen en de handen elkander raken
juicht het kind omdat de samenhang gegrepen is. Zoo juichte Adam gaande den
gang der gedachten Gods.
Maar de lach der vreugde was nog niet geklommen naar zijn lippen.
Langs den oever der rivier naderen de dieren. Het nieuwe leven golft aan, gedragen op veerkrachtige pooten of bliksem-snellen vleugelslag. Een nieuw gezicht,
een nieuwe vreugde. De golf sloeg aan Adam op. Hij tastte den bodem, waaraan
deze golf ontsprong en hij noemde de dieren bij name.
Maar de lach der vreugde was nog niet geklommen naar zijn lippen.
Voor de nieuw ontsloten oogen van Adam lag de hof van Eden in nieuwen glans.
IVIaar nu werd hij tot buit. Oogen zagen op hem waaruit eigen leven hem tegenblonk. Éen oogenblik dreigde hij te bezwijken, maar dan was er herkenning. Echter,
hier faalde de greep van nieuwe woorden. Zii gleden of als kinderhanden langs een
appel, die te groot is. Slechts oude woorden werden tastende uitgestoken. Maar
dan brak de lach door, een lach blinkender dan het goud, stralender dan sardonix,
ook zuiverder dan het barnsteen, dat toch is als gestolde beloften.
En Adam hield zijn vrouwe omvat.
GENESIS III.
Knarsend graaft de griffel lijnen over de lei, zes streepjes een huffs, vijf streepjes
een hond, vier streepjes een man.
,,Vader, is het zoo goed ?" „Ja, kind, ja !"
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Knarsend graaft de griffel lijnen over de lei, zes streepjes een paard, vijf streepjes
een boom, vier streepjes een vrouw.
„Vader, is het zoo goed ?" „Ja, kind, ja."
De vrouw krijgt een arm en nog een. zij wijst naar den hond, zij wijst naar den
man. Dan klimt verbazing op in de oogen van het kind. Want het ziet het leven
gevangen in bestoven lijnen op de lei. Maar angst donkert aan. Dat is de hond
van buurman, die gisteren zoo dreigend gromde. Dat is het paard van den groenteman, dat slaat met zijn pooten. Dat is de booze vrouw, die woont in het bosch.
Dat is de man, die kinderen wegrooft van hun ouders.
„Vader, neem het weg, ik ben bang."
Ja, kind ja, het leven is te vangen in enkele, gekorven lijnen. Want het leven is
zeer eenvoudig. Het leven is niet meer dan een gave. De gave van een heldere maan
in klaren vriesnacht. En omdat het leven zoo eenvoudig is, is de zonde zoo eenvoudig.
zij is niet meer dan een glad zwart kruis in wollige sneeuwvelden. Maar de dood
is niet eenvoudig. Want aan de poort van het paradijs staan de Cherubim en een
vlarnmig lemmer eens zwaards is in hun hand.
Een zwart kruis in de witte velden, een bleeke maan aan purperen hemel en de
schaduw raakt al onze voeten. Wat baat het te ontvluchten ? Want het is de dood,
die ons grijpt aan den hid. Ziet, wolken bedekken den hemel. Sneeuw zal op ons
neder dwerrelen, wij zullen rusten als in een kristallijnen graf. Maar als de zon
schijnt in het nieuwe getijde zullen wij zijn een rottende plek in het grille gros.
Laat ons dan vluchten mijn kind, want de dood is niet eenvouig. Maar waarheen
zullen wij gaan, want de schaduw raakt al onze voeten ?
tonne der Gerechtigheid overschijn ons.
GENESIS IV.
Als duiven over het rijpende koren, wieken de blanke vrouwenhanden over het
weefsel. Is het een doopkleed ? Is bet een doodskleed ? Nu eens is het een doopkleed,
dan weer een doodskleed, dat words onder de handen der vrouwen, die wieken als
blanke duiven over het rijpende koren.
Door de wolken droppelt traag het licht op de ruggen der werkers. In het wijde
veld zijn hun gebogen gedaanten als een laatste trekking over het gelaat van een
stervende. Daar staat er eene op van zijn arbeid, hij rekt het lijf en werpt de vuisten
van zich af. Een purperen kruis tegen de dreigende luchten. Alles is ver weg in
het veld. Ver weg zijn de wolken, ver weg is het dorp. Slechts de garde is nabij
en de vloek, dien zij draagt. Zwak rochelt een stervende in de bedstede, zoo gromt
de klok van bet verre dorp over het veld. De bronzen klok lokt met doodsklop de
werkers tot den maaltiid. Maar warm en blank is het rnaal bereid door de handen
der vrouwen. De werkers gaan uit met nieuwe kracht tot hunnen arbeid en helder
is de klank van hun stap.
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Ten avond keeren zij weder. Hunne ziel mag dan rusten onder het schijnsel van
het licht, ontstoken door de handen der vrouwen. De handen der vrouwen, die zijn
als een vlucht blanke duiven tegen dreigende luchten, zij harpen het heldendicht
van het dagelijksche leven.
Genesis IV is het epos van het dagelijksche leven. Het zingt niet van zilverklare
daden van mannen, maar het zingt van leven en dood, van brandende lusten en
grijzige asch.
Het epos des dagelijkschen levens, moest dat niet beginnen met den lust van den
man en een woord van de eerste der vrouwen ? Het epos des dagelijkschen levens,
moest dat niet beginnen met het eerste moederwoord ? Kon dat woord anders zijn
dan een woord van blijdschap over den eersten boreling ?
Maar het woord is een daad, die sidderende gaat door bewogene luchten.
Daarom Eva harpte het heldendicht des dagelijkschen levens.
GENESIS V.
Als de kop van een reptiel uit donkere rotsspleet stak het puntige hoofd van den
oude uit de zwarte kleedii. Maar in den gelaten schijn der lamp was zijn gelaat als
een ivoren doos, wel gesneden, uit een tijd, dat er nog goede dingen werden geschapcn. Op viindervleugels zweefde de stilte door het kleine vertrek. Maar de klok
tikte den tijd stuk in glanzende brokjes. Die werden voor de oogen van den oude
tot een wonder mozaiek. Eerst glipten zij kings en over elkander, speelsch als wolkjes
in een zomerlucht. Maar dan genegen legden zij zich te semen, ieder op de bestemde plaats.
Uit de oogen van den oude keek de moeheid van geslachten, maar nu glom een
yank van verbazing can. Helderder en helderder weed het in de kameren der oogen,
totdat oplaaide de vlam van vreugdevolle herkenning. Dear lag, als kieurige kralcn
geregen aan een snoer, de historie van zijn geslacht. Hier waren al zijn voorvaderen
gegaan door hun leven. Dezen grond hadden zij bebouwd, dit huis bewoond. De
dorpel der deur was gesleten onder hunne voeten, de leuning der trap was gepolijst
onder bun handen. Nu waren zij alle gegaan near de plaats, vanwaar niemand wederkeert. Sonar/lige waren gegaan in hun scheiden getuigend van een Heere, Die hen
wachte. Andere waren gestorven met verbeten woede, dat zij rnoesten scheiden van
het leven, dat hun lief is. In de oogen van andere had gestaan de angst voor den
dood. Maar alien waren hier in dit vertrek den dood ingegaan. De oude legde zijn
hand tegen het hoofd, juist op de pleats, waar de grillige oorschelp springt uit den
vasten bouw van den schedel. Zoo hadden alien zijn vaderen de hand aan het hoofd
gelegd op die uren, dat zij onttogen aan het toeval, den draad van hun leven rnochten
zien, gclijk tusschen de kralen gozien wordt het saarnhoudende snoer.
Nog blikte de oude op het glinsterende spel voor zijne oogen, maar hij dacht
flu aan ziin =on. Aan den zoon, die niet had willen blijven op de erve der vaderen,

458

MED ITATIE

maar die gegaan was naar het verre oord om een nieuwe wereld op te bouwen. Nu
eerst ziet de oude, dat dit goed, zeer goed is geweest.
Hij buigt het hoofd en zijn zwarte kleedij wekt zijn verbazing. Waarom heeft hij
op dezen avond zijn zwarte Zondagspak aangetrokken ? Maar dan weet hij plots het
antwoord, het is omdat hij nu zal sterven dezen avond in het huis zijner vaderen.
GENESIS VI.
zij waren vervreemd van de genade des levens. Niet langer kenden zij de vreugde
van stil zitten rond de tafel in het zachte schijnsel der lamp, van het leven te zien
eenvoudig en sterk als de binten van den lagen zolder. Niet langer kenden zij den
duizel der scheppende liefde in het blanke huwelijksbed en het schijnsel der maan
staat aan het venster. Zij kenden niet meer den weldaad van het dampende maal,
dat het moede lijf doortrekt met zoete loomheid. Zij konden niet meer de vingeren
vleien om den beker en den wijn, toegelaten door smalle mondspleet, vermengen
met hun bloed. Hun vingers krampten om de bekers en zij goten den wijn in hun
opene kelen, dat hun holle lijven klokten als een half vol vat. De donker glanzende
driften waren in hen verschraald tot geile lusten botgevierd bij een schoone vrouw
uit de dochteren der menschen in lichtlooze nachten. Zij wilden zichzelven niet
verliezen in liefde, daarom konden zij zich zelven niet weervinden in een kind. De
aarde kon de vrouwen niet langer dragen. Was zij niet altijd weer bereid vruchten
voort te brengen op den gezetten tijd ? Daarom zij sidderde onder de voeten der
vrouwen, die minden vruchtlooze omarmingen. De dieren konden niet langer de
mannen verdragen. Aten zij niet met gebogen hoofd bedachtzaam het kruid der
aarde ? Daarom, zij verdroegen niet de zwelgende mannen. Toen berouwde het den
Heere, dat Hij den mensch op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem aan zijn
hart.
Zij waren vervreemd van de genade des levens. De zoetvloeiende tijd was verstard
tot een dor rhytme. Zij kenden niet meer de angstige vreugde van het lengen der
dagen en den vreugdigen angst van het krimpen des lichts. Zij aten en dronken,
zij namen ten huwelijk en werden ten huwelijk gegeven, op de tijden ver van te voren
bepaald. Zij hadden den dag vermoord voor zijne geboort. Maar daar klink t Legen
het rhytme der dorre dagen, de klop van een hamer door de velden. Nu eens gaat
hij langzaam, als bedachtzaam een pen wordt gedreven in het gat. Dan weer gaat
hij snel, als balk in balk moet verzinken.
De ark wordt gebouwd.
GENESIS VII.
Als een panter springt de horizon op tegen den donkeren hemel, begeerend het
bloed, dat donker klopt in de keel. En de meeuwen slaan scherpe hoeken uit den
kubus der ruimte. Onder de voeten van de gluipende stilte schuifel-ruischen de
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golven, als grind, dat knarst onder den voet van een sluipmoorder. Niet de fiere
golven zijn ze nu, die op opene dagen als paarden met kruivende manen het strand
berennen. Niet de stormgolven, die centauren gelijk met hoofd en vuisten beuken
op den muur der duinen. Maar onder den looden regen schuifelen zij aan als een
slang in het oerwoud, zacht maar onafwendbaar. Hun giftig gesis zwijgt nimmer.
Nu eens is het het schreien van een stervend kind, dat niet scheiden kan van de
moeder, dan weer het zachte kreunen van een oude, die sterft der dagen zat.
Door de duinen vaart een siddering. Immers nog was het angstig fronsen der
duinen in dagen van storm en nood verstard tot een stuggen rimpel. Maar nu vergleed het tot het krampig trekken, dat zwerft over het gelaat van een week-vleezige
vrouw in haar eerste wean. Want de duinen hadden het verstaan, deze golven waren
niet geboren in het midden der zee waar het verre schip van vreugde danst bij
hun geboorte. Deze kinderen der ruimte deinzen immer op het allerlaatste oogenblik
terug voor de beslotenheid van het land. Maar de warrige waterslierten, die thans
naderslopen waren ontwrongen aan de brokkelige krochten van den of grond.
Niet tevergeefsch is geweest de sprong van den horizon naar het zoete, schuldige
bloed, niet tevergeefsch het giftig sissen der golven naar het hittige, van lust dampende bloed. De wateren hadden de overhand boven de aarde. Zooals het roofdier
zat gegeten de leden breed uitspreidt op den bloedgedrenkten grond, zoo lag nu de
horizon in wijde spreiding om alle dingen.
Maar de ark was op het midden der wateren als een leven-omsluitend zaad in
een rotte vrucht.

BOEK BES EKING

Een 'yolk in mood. Pleitrede voor Vlaanderens recht op Dr Borms' vijftigsten verjaardag door M. J. Leendertse. Uitgegeven ten voordeele van het Borms-fonds,
door de Wereldbibliotheek te Amsterdam-Sloterdijk 1928.
De heer Leendertse, in onze kringen welbekend, heeft in deze rede een vurig pleidooi gegeven voor de Vlaamse zaak. Met veel kennis van zaken geeft hij een duidelike uiteenzetting van
de toestand van voor de oorlog, de verwachtingen, die in de oorlogsjaren werden gewekt en
van de afschuwelike manier, waarop de Vlamingen aan 't front werden geofferd en alle uiting
van Vlaams besef word onderdrukt. Daarna het ontEta.an van het aktivisme en de plaats van Dr
Borms in de beweging Ten slotte zijn onbarmhartig vonnis.
aan dit
We raden ieder die belang stelt in de Vlaamse beweging — en wie doet dat niet ?
geschriftje te kopen !
v. H.

Judokus, door Korneel Goossens. Uitgeversbedrijf „De Spieghel" Amsterdam
1928.
Als een man van veertig jaar die zijn hele leven geslapen heeft en de onderdanige dienaar gespeeld heeft van twee stijve trienen van zusters, de enige vrouwen die zich ooit met hem hebben
bemoeid, maar die hij op zijn veertigste jaar nog niet goed in de ogen durft zien, als zo'n man van
het d3orgezakte knieentype plotseling door zijn zusters naar een huwelik wordt ge drongen, clan
komen daar ongelukken van. Gelukkig heeft Korneel Goossens het geval niet al te tragies opgevat en heeft 't in de stijl van de karikatuur beschreven. Ondanks dat houdt het toch z'n schrijnende
kant.
Felix Timmermans leverde een tekening van Judokus. Het werk van Korneel Goossens is wel
met dat van Timmermans verw ant, alleen stilisties is er groot verschil. In Felix Timmermans
is er altijd plezier in zijn figuren, genegenheid. Goossens schrijft wat weer uit de hoogte, dat uit
zich in zijn nuchterder zinnetjes en in zijn grimmiger spot. Wel heeft hij met Timmermans gemeen
de ietwat buiten de werkelikheid geplaatste personen die voor een realist te zware kontouren
hebben.
Het verhaal is schetsmatig en bezit niet de rijpheid van een volslagen kunstwerk, maar heeft
toch wel goede kwaliteiten.
v• H.

Martha's grootste levensles, door Anna Hers. Uitgegeven door de HollandiaDrukkerij, Baarn (z. j.)
Deze pacifistiese roman speelt in een van onze grensprovincies in de oorlogstijd. Waar precies
is moeilik aan te geven, daar is de tekening veel te vaag voor en uitsluitend op de mensen gekonsentreerd. De karakterisering van de personen is niet erg diep en de situaties zijn dikwijls
wat onwaarschijnlik ; het geheel doet een beetje aan Penning denken, al is de taal minder gezwollen.
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Maar de geest van het verhaal is zeker anders dan die van Penning. Pennings heldenverheerliking
gaat gepaard met een idealiseering van de oorlog, dit boek wil al de afschuwelikheid van de oorlog
laten zien. Het is geschreven uit een zeer ruim pacifisme, dat de jonge man die zich aan de
dienst onttrekt begrijpt, maar niet minder de man die meent dat zijn plicht hem in de strijd roept.
Men zou zeggen dat voor een pacifisties werk te sterk sympathie voor Engeland en antipathie
tegen Duitschland spreekt. „Te sterk" is misschien te veel gezegd, maar dat het spreekt, is
eigenlik al erg in een boek, dat geschreven is om mee te werken aan de Internationale vredesgedachte. Het boek is geen kunstwerk, maar laat zich gemakkelik lezen, en er is veel vriendelik
idealisme in, dat wil opvoeden tot levensaanvaarding zonder pessimisme. Heel geschikte meisjeslektuur.
v. H.

Het Oog op den Heuvel, door Theo Bogaerts. „De Spieghel" Uitgeversbedrijf,
Amsterdam 1928.
Het Duitsche expressionisme heeft zijn eigen stijl meegebracht, die intusschen al weer ver
scheidene jaren geleden zijn natuurlijke dood is gestorven, terwijl de geest van deze school nog
voortleeft in een stijl, die we de normale vorm van onze tijd zouden kunnen noemen. Daarorn
alleen reeds zijn we geneigd, het als een literair spelletje te beschouwen, dat een Vlaming een
roman schrijft in een stijltje, dat expressionistisch probeert te doen. „En een man met varkensmanieren die meende dat hij was een pisdoktoor. Wat verder was een knaap bezig zijn tanden te
zoeken in een mierenhoop. Daar brandde 's nachts op een heuvel een oog van het licht." Misschien
mogen we deze passage beschouwen als een literaire rebus met de volgende oplossing (ik geef
hem graag voor betere van evt. andere inzenders) : „Ik was woedend over de slechte manieren
en de vieze behandeling van min tandarts, toen ik naar de gave tanden zat te zoeken, die de
stomme kerel me had uitgetrokken en die in het bakje waren gevallen, terwij1 ik zat te knipoogen tegen het electrisch licht boven mijn hoofd." 't Is niet eens zoo erg onwaarschijnlijk in
dit ingenieuze verhaal. Het oog op den heuvel is een zoeklicht, dat er pleizier in heeft, bij de
menschen in huis te schijnen, waarom weet 't zelf niet. Het belicht 't gezelschap van een keizerlijk
hofalchimist" (Belgische toekomstdroomen ? het boek is aan minister Baels opgedragen) en een
dwerg die met zijn neus klarinet speelt. Later wordt dat gezelschap uitgebreid met een wandelende
Jood, die intusschen op een „okkasie side-car door de wereld rijdt" en nog een andere soort
idioot. Dan vertelt de alchimist zijn geschiedenis, die het boek bijkans geheel vult. Hij was verliefd geworden op Anouschka de vrouw van Peace, de ambassadeur bij den keizer. Deze ambassadeur wilde de vrede in de wereld brengen, door 1. den tijd „lam te slagen" (waarvoor hij
„proeven" neemt met klokken) 2. door een vet drag te doen aannemen, waarbij eerst de keizers
en koningen, dan de generaals en diplomaten enz. elkaar moeten bevechten, voordat de legers
het hunne bijdragen ; 3. door den alchimist het goud te laten uitvinden. Samen knoeien ze 's
nachts in een observatorium, Peace bestudeert de verschillende lichtsterkten van de maan en de
„pinkelende asters" en Alambik (de alchimist) zit in retorten verschrikkelijk vergiftige dingen te
koken. Dan is de stille liefdesaffaire al lang aan de gang, zij blijft Platonisch en is zeer liefelijk.
Ambassadeur Peace is intusschen van een conferentie met de kous op de kop thuisgekomen, men
heeft hem niet eens willen aanhooren, toen hij met zijn drie vredesmethoden kwam, 't welk me
een onverwacht goeie beurt van die conferentie lijkt. Op een zeer stormachtige nacht heeft de
„studie" zoo lang geduurd, dat Lady Anouschka in hoogst eigen persoon de heeren naar bed
stuurt. Intusschen is er een zwijgende vreemdeling gekomen, die ook blijft logeeren. Alambik
staat in de nacht op en vermoordt al slaapwandelende de ambassadeur met een mes, dat hij eens in
een rijtuig gevonden heeft.'s Morgens is de Zwijger door het raam verdwenen. Op hem valt natuurlijk
de verdenking van de moord. „Een van de mannen in toga sprak door den draad : Zendt al uw speurders uit om te zoeken een vampier met zilverkleurig gelaat. Bizondei kenteeken : hij spreekt niet." Dit
signalement is voor de recherche zeker te beeldsprakig, tenminste de „vampier" wordt niet gevangen,

zeer ten bate van Alambik, die alleen maar in ongenade valt en nu in het dal gaat wonen. Het
is juist Kerstnacht, als Alambik dit gevaarlijke verhaal aan zijn gasten vertelt. Het slot is ietwat
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verrassend, zelfs na dit verhaal. Met een kermiskanon neemt Alambik eerst wraak op het onbescheiden zoeklicht en dan begeeft het gezelschap zich naar een dorp in de buurt, waar ze de
kerk binnengaan. Een oude non herkent in Alambik ham vroegeren leerling. Hij krijgt berouw
en sterft subiet tengevolge van verkoudheid. „Vanop de preekstoel schreef in de kermisvespers de pastor de finale van dezen roman. — Laat ons bidden voor onzen broeder Alambik, die
langs de radieuse pcot t van het lijden is getreden in het eeuwig leven."
Als dit onnoozele en afgezaagde verhaaltje niet was opgesmukt met quasi-expressionistische
poespas, zou het de moeite van 't doorlezen niet waard zijn. Zooals 't er nu ligt is 't een aardig
staaltje van wassen-neus expressionisme, ter navolging voor fantasielooze ambitieuzen, die 187
bladzijden willen volschrijven, zonder dat ze iets te zeggen hebben. Zoo Theo 't als een goeie
mop bedoeld heeft, moeten we niet eens zoo heel erg lachen. Wat er voor fatsoenlijks aan dit
boek is, behoort alleen tot de verdiensten van de uitgeefster.
v. d. L.

Erts. Letterkundige Almanak vo pr het jaar 1929. Uitgegeven i-iii A. J. G. Strengholt,
Amsterdam 1929.
Erts bedoelt „een vrijwel volledig beeld te geven van den stand der huidige litteratuur in
Nederland" ; Erts wil een document zijn, c, een portefeuille vol documenten ; de bladzij uit
het A-Bboek, die tot omslag dient, is het teken der bescheidenheid waarmee de inhoud wordt
aangediend ; al wat boven het kinderachtige uitgaat, valt mee.
En gelukkig, de Ballade du jeune marin van den Doolaard staat er in, en Davos van Anthonie
Donker en nog veel meer dat goed is ; dat kan een imbeciele boekomslag niet naar beneden
halen ; maar er is ook veel kinderachtigs bij als Jazz van Kelk en wat voor geen enkele leeftijd
te verteren is : het ordinaire „familiedrama" van Slauerhoff, dat alleen kinderachtig is in zijn onbeholpen gerijmel van „vier jaar geleden" op „niet zonder reden" en het vernuftige zeker na veel
zoeken gevondene van „steng" op „kreng".
Overigens voldoet Erts wel, en dit jaar nog meer dan anders aan zijn bestemming als literaire
neerslag van het afgelopen jaar, als men slechts vergect, dat nog altijd al wat in Opw. Wegen
schrijft, genegeerd wordt.
We wijzen op deze tekortkoming met nog meer nadruk dan 't vorig jaar, niet omdat wij menen
een dergelike erkenning nodig te hebben, onze weg naar onze mensen vinden we toch wel, maar
de onwetendheid, die soms tot onbenulligheid wordt, als er over een van de onzen wordt geschreven, of als men geen weg met hem weet, is zo belachelik en ergerlik. Marsman herinnert
zich bij het bespreken van Sprongen van Jan de Groot dat hij vroeger in 't Utrechtsch Dagblad
van hem een goed vers heeft gelezen, overgenomen waarschijnlik uit Opw. Wegen. Inderdaad
stond dit vers in Opw. Wegen, maar het stond ook in Sprongen, dat Marsman aan het recenseren was. Ja, zegt Marsman, wie een bloemlezing van moderne poezie wil samenstellen, moet de
jaargangen van Opw. Wegen eens doornemen, daar staat nog wel wat in, — hij bedoelt niet een
goed vers, want hij voegt uit angst dat men dit denken zou, er aan toe, er staat nog wel wat in,
dat dienen kan als document voor wat in deze kringen leeft. Ondertussen weet Marsman zelf
van Opw. Wegen niets.
Anthonie Donker roemt in De Stem W. A. P. Smit als de eerste Calvinistiese dichter na Revius,
de Nieuwe Rotterdammer is, naar ik meen, nooit aan een recensie van Wap Smit's Verzen toegekomen. De Merode wordt hier en daar voorgesteld als een aftandse jongeling, die zich heeft
uitgeschreven, terwijl hij met De pauw in Opw. Wegen een gedicht publiceerde, dat ver boven
ziin gemiddelde produktie staat en in Erts 1929 niet wordt overtroffen. Martin Leopold, Hessels,
Kamphuis, Willem Brandt, Van Oosten hebben nog niet gebundeld, maar sommigen van ons
hebben toch al werk geleverd, dat wel degelik betekenis heeft voor de vorming van onze „kern"
in het „chaoties geheel" van onze huidige literaire „formatie". Want er is een belangrijke vernieuwing van onze Christelike kunst aan 't worden en het is onvergefelik, als de redakteuren
van een jaaroverzicht daar blind voor zijn en ze later achter de feiten aan komen bungelen.
v. H.
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De Groote spanning, door Jan Ubink. Uitgave van N.V. Hollandia-Drukkerij
Baarn.
Een vlotte uiterlike techniek maakt dat dit boek prettig en gemakkelik leest. Jammer dat dit
ongeveer z'n enige verdienste is. Twee gegevens ; het bouwen van de brug over de Maas, die
in een spanning de Maasoevers zal verbinden, het zoveelste achtste wereldwonder, brengt de vraag
of zoiets wel zal gelukken, als daar nog een wanhopige is, die het werk probeert te verknoeien —
een gegeven uit een jongensboek en aan de andere kant een gegeven uit een kwasi-grote-mensenbock : de schuldige liefde van een Jong meisje voor een getrouwd man en een uitstapje van die
twee dat een week duurt, en in die tijd al lang een desillusie is geworden.
De band tussen deze twee gegevens is het toevallige feit, dat de getrouwde minnaar de beroemde
bruggebouwer is.
Als derde faktor komt dan nog een psychologies raadsel het geheel nog wat verzwakken : de
bouwmeester bemint ondanks zijn hartstochtelike liefde voor zijn sekretaresse zijn vrouw nog
met de zelfde innige liefde, als toen hij haar trouwde. En deze vrouw kent en begrijpt zijn polygame
natuur volkomen en slaat tussen de opwindende emoties van zijn spel met de minnares elke nacht
in vol vertrouwen de armen om hem heen in het huweliksbed. En als hij onze wereld met haar eigenaardige begrippen verlaat, komt Augusta die haar eer met zoveel energie trachtte te verdedigen en
ook na haar val over de schande niet heen kan komen, hem nog even voor zijn vertrek vertellen,
dat ze toch zo graag een kind van hem zou hebben ontvangen.
Dit wonderlike, onwaarschijnlike en rommelige verhaal is zijn goede vorm niet waard, is vet
boven zijn stand gekleed.
v. H.

Personen en gedachten uit den Bijbel, door H. W. Creutzberg. D. A. Daamen's
Uitgeversmaatschappij 's-Gravenhage (z.j.).
De bekende predikant van de Duinoordkerk heeft in deze bundel enkele Schriftverklarende
overdenkingen bijeengebracht over een vijftal Oudtestamentiese en een even groot getal Nieuwtestamentiese onderwerpen. Ons inziens voortreffelik werk.
v. H.

Bloemen-mythen en legenden, door Tine Cool. Amsterdam N.V. UitgeversMaatschappij „Kosmos", Amsterdam.
Sinds ongeveer anderhalve eeuw geleden de belangstelling voor de volksvertelling uit de
sprookjes-, mythen- en legendenwereld weer ontwaakte, is er een materiaalverzameling tot stand
gekomen zo groot, dat de belangstellende leek zowel als de man van wetenschap de beperkheid
van zijn weten haast even sterk gevoelt. Wat de romantici in deze stof zochten, een fantastiese
wereld, onaangetast overgele nerd uit de kindsheid der mensheid teen poezie en werkelikheid samenvielen, vond de rechtvaardiging van zijn naieve veronderstelling in de bekoorlikheid van deze
naieve verhalen zelve. En al zijn onze begrippen tegenover deze verhalen langzamerhand gewijzigd,
hun oude bekoring oefenen ze toch ook nog op ons.
Tal van schrijvers hebben deze verhalen in een literair kleed gestoken en daardoor dikwijls
aan het eenvoudige volksverhaal grote schade berokkend ; soms hebben ze er iets eigens van
gemaakt, dat tot een nieuwe grote schepping werd. Deze scheppingen vallen grotendeels in de
bloeiperiode van de romantiek. Tegenwoordig treffen we weer veel vertellingen aan die terwij1
ze de eenvoudige sfeer trachten te bewaren, toch de vorm van onze tijd trachten te geven.
Dit is Tine Cool goed gelukt. Ze heeft zich bij de stof beperkt tot de plantenwereld. Haar
aanleg, werkkring en belangstelling dreef haar tot deze beperking. In haar bibliografie aan 't slot
zijn enkele kleine foutjes geslopen : In de tietel van het werk van Jacob van Maerlant en in
naam van de schrijver en de tietel bij het werk van Prof. de Vooys.
Wie bloemenmythen, etc. leest enkel voor het plezier van vlot geschreven, aardige verhaaltjes
heeft in 't boek van Tine Cool een alleraardigst boek.
v. H.

AAN HET EIND VAN DE ZESDE JAARGANG.
Meer dan enig voorgaand jaar hebben we ditmaal ons beklemmend tekort aan ruimte gevoeld. Wat de Redaktie het vorig jaar als verwachting uitsprak ten opzichte van de poezie is
vervuld : na een tijd van armoe, waarin elke aarzelende poging in hoop op de toekomst tot ons
werd gelokt en opgewekt tot voortgezet proberen, terwij1 we voor elk numiner weer in zorg zaten,
of er ook wel iets te brengen zou zijn, hebben we dit afgelopen jaar twee maal zooveel aanvaard als we konden plaatsen, terwijl we nog veel slechts node weigerden. De aarzelende toon,
waarop we vorig jaar over ons proza spraken, mag nu vervangen worden door de toon van verwachting : reeds liggen enkele bijdragen van nieuwe medewerkers gereed ; de vernieuwing van
onze Christelike kunst begint groter zekerheid aan te nemen ; het is met een trotse blijdschap,
dat we dit waarnemen, al erkennen we, dat we nog maar zeer aan het begin staan van de oplossing van ons mancovraagstuk. Wat het essay betreft, al buiten het tijdschrift uitgegroeid
in de vorm van de delen Chr. Letterk. Studien, ook hiervoor zal in het komende jaar Opwaartsche Wegen te klein blijken. Daar komt nog bij, dat de Redaktie uit behoefte aan groter aktualiteit, het plan heeft opgevat een maandelikse kroniek te schrijven, waarin literaire merkwaardigheden en dwaasheden van de dag zullen worden besproken.
We hebben een keer ruirnte gevonden door een kleine letter en een forsere bladvulling, we
kunnen de mooie pagina's van Opwaartsche Wegen niet verder vernielen. We kunnen alleen ruimte
vinden door uitbreiding van het aantal pagina's ; het wachten is op een klein getal abonnees.
Kunnen de vrienden van Opwaartsche Wegen nog niet eens wat propaganda maken ? 't Gaat
niet om de bloei van een tijdschrift, of de belangen van een uitgever — het tijdschrift wordt
zo goed als belangloos gedreven maar waar het om gaat, is het scheppen van de mogelikheid van een bredere uitgroei van onze jonge Christelike literatuur. Wat kunnen we voor jonge,
nog tastende en zoekende talenten doen, als we het werk van de meer volwassenen om plaatsgebrek moeten afwijzen ? Als onze lezers helpen willen, is zonder prijsverhoging reeds dit jaar
uitbreiding mogelik.
Als we op de afgelopen jaargang terugzien, deze spreekt voor zich zelf. Wat de poezie betreft
wijzen we vooral op de jonge produktieve dichter A. 3. D. van Oosten, die eerst worstelend met
zijn woorden, verzen schreef van geweldige gedrongenheid, waarin de konsonanten sours over
elkander buitelden, maar nu reeds een verbluffende techniek in zijn vers heeft bereikt. Het
vele van hem dat onder ons rust, geeft ons misschien nog meer recht zo over hem te schrijven
dan wat we van hem konden publiceeren, toch zal Requiem uit 't Novernbernumm.er velen reeds
van zijn groeiende beheersing hebben overtuigd. Verder waren ook nieuw voor ons in deze
jaargang Willem Brandt met zijn expressieve Mailbootverzen en H. G. Hoekstr a, R. Houwink H zn.,
H. de Bruin en G. Willemsz, die we nog slechts met een enkel vers introduceerden. Van de ouderen
bleef in deze jaargang alleen W. A. P. Smit weg. Te veel namen andere bezigheden hem in beslag.
Het afgelopen jaar was ongetwijfeld voor hem een van de gewichtigste uit zijn leven, maar we
twijfelen niet of binnenkort zal ook hij de rust weer vinden, zonder welke een gedlcht bij hem
niet kan geboren worden. De anderen gaven dit jaar veel goeds : de Merode gaf in De pauw
een van de beste gedichten van zijn hele produktie, 'Focht zonder elnde van Leopold overtrof
nog zijn vroegere dromerige melodieen, ook van de Groot, Hessels, Kamphuis en Keekstra
plaatsten we gedichten die de verwachtingen van het vorig jaar vervulden.
Buiten onze groep van medewerkers staat de figuur van Rene de Clercq die ons zijn Bijbels
drama Saul en David afstond.
Wij verlangen naar een eigen dramatiese kunst. De Clercq's Saul en David is aan onze opvatting van een Bijbels drama nauw verwant, waarom wij meenden een deel van onze geringe
ruirnte er voor te moeten geven.
Over de verdere inhoud zullen we kort zijn. We memoreren slechts als opmerkenswaarde
bijdragen Rijnsdorp's studie over Querido, Leendertse's gedokurnenteerde recensie van Kalff's
boek over van Eeden, W.A.P. Smit's studie Over aesthetische kritiek en de orienterende artiekelen
van Teo de Witte over werk uit de kring van De gemeenschap.
Dr. Marmelstein en Stevense schreven over Franse literatuur.
En in dankbare erkentenis noteren we de novellen en fragmenten van Wilma, Rijnsdorp en
DE REDAKTIE.
Diet Kramer.

