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DE WETENSCHAP IS DEN
VERSTAH DIG E. LICHT

DE RATTENVANGER VAN HAMELN
DOOR

A. J. D. VAN OOSTEN

I
Hij hoorde tot die oude dolers
die plechtig gaan langs plein en straat
voor wie ter wereld niets verholens
niets onbegrijpbaars meer bestaat —
tot hen die langs de markten schooien
zoo zonder buidel, zonder last
en vrij langs alle wegen rooien
wat, believe 't God, naast de' akker wast.
Hij had schier tachtig jaar de tijen
getrotst in de eeuwige openlucht
en minde al zwervens stil verblijen
in schamelheid en stalen tucht
hij las zijn tochten in de sterren
en spelde 't uur aan zon en maan
kende den wind en wist van verre
der wolken teekenen to verstaan.
Hij heelde wond aan mensch en beesten
genas wat kwaal 't gewas bevloog
en heerschte over d'ontstelde geesten
in 't huiverig land van 't booze oog.
En door zijn simpele medicijnen
wierd in de felste deerlijkheid
van heete koorts en scherpe pijnen
het kranke bloed verrukt bevrijd.
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DE RATTENVANGER VAN HAMELN
Hij eischte zich niet luid geprezen
noch klinkend geld geteld tot loon
een weinig weldaad hem bewezen
een ,,God gedenke U" was hem schoon
dan schouwde hij naar den lantaren
die schommelend aan zijn gordel sloeg
„de kaars kort op
'k groet u te gare
een ander wacht mid morgenvroeg."
II.
Tergt men een Zwerver, om vergeving
om vree te wachten' op spottens klank ?
Zij daar geen loon zonder bestreving —
geen streven blijve ook zonder dank!
O
wisten zij niet, die hem weerden
achter hun toegeworpen deur
toen hij 't gedierte dat hen deerde
had meegetroept uit schut en scheur —
wisten zij niet, dat ongenade
bij hem hen duchtbaarder bestal
dan duizend hamsters konden schaden
in honderd jaren van verval?
O
door de straten, door de stegen
dier sluwe schuilgedoken stad
trad hij geduldig tot hij 't leege
om-boomde plein gevonden had:
,,u zal uw zotsdank, lompe scharen
die spottend uit uw spieglas gluurt
even veelvoudig wedervaren
ter ongeneugte, die u zuurt !"
Hij gaf den rietpijp Bien hij voerde
een zoete, lokkelijke wijs
ten dans de voeten die hij roerde
en strakte de oogen' in vreemd gepeins :
toen sprongen alle deuren open
als in een rauwelingsche vlaag
en kwamen schielijk aangeloopen
en worstelden door hek en haag
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de jonge dierbare erfgenamen
de blonde oogst van elk gezin
jongens en meisjes al te zamen
van oudsten telg tot Benjamin
van die er nog te bedde lagen
of steelsch achter 't gekierde luik
met 't dwaze oudrenpaar behagen
schepten in 't trouwloos gunstmisbruik —
van die er nog ter taf el zaten
of stoeiden al in twin en gang
zij hieven 't hoof d, en dan, gelaten
togen ze heen in eendren dwang de stoffels
els die aan 't schuitjevaren
en spoelen waren in de sloot
de maagdekens, met naald en garen
bedrijvig bezig, wijs en groot
de mooie kindren van 't rijke
en de arme van 't gewone school
de schooiertjes uit de achterwijken
en blanke kleintjes, liefst symbool
van jeugd en deugd en vredige ouders
en branies drongen zich vooruit
tot bij den speelman met hun schouders
een sukkelaar viel door een ruit de deerntjes arm in arm aan 't dwalen
langs singels aan den vesterand
koorknapen, en al de brutale
schreeuwvlegels van den polderkant —
daar holden hij Bend op een rij tj e
de jongens van hun vliegerveld
v riendinnetj es van een partij tj e
voort !
onbedwingbaar, ongeteld —
tot zelfs de schuwe zonderlingen
ontwend aan maat en buurtgezel
't siddrend bekoren ondergingen
der ranke fluit, die klankend schel —
voltrok voor de Oude 't straf bedwelmen
der stad, die spots haar trouw hem brak
haar tierigst kroost, haar stoutste schelmen
riep hij tot lammeren ree en mak.
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III.
Dwingt men een Zwerver om versch o oning
een smaadlijke terugtocht of ?
Zij er geen weldoen, zonder boning
geen euveldaad zij zonder straf 1
O — wat doet redders driftig storten
zich in een grondeloozen vloed
als daar een leven dreigt te korten
te heftiger, voor eigen bloed?
Had dan dat zoetgevooisde roepen
der rietfluit wreed de tegenmacht
om achter de gehoogde stoepen
Bien wil te ontvreemden drang en kracht?
Om handen die 't slot dorsten spannen
ten loon na heul in 't ongerief
te ketenen en stram te bannen
nu elk ze ontdaan ten hemel hief ?
Om oogen tot ontglansde steenen
te harden in gezichten bleek,
nu de Oude star daar rond zich henen
elk siddrend spieglas binnenkeek ?

0, Bien zij dachten uit te sluiten
hield hen gebonden in hun huffs
hij heerschte alvermogend buiten
onmachtig, werd hen schuilhoek, kluis
toen, met de kleenen die op 't lokken
van 't lied hem volgden, hand in hand,
stapte hij voort en zingend trokken
ze met hem weg naar Zwerversland, -- —
Zoo Zwervers wien langs alle wegen
belgt 's menschen ondank, 's werelds loon
bevrijdt de Toekomst, tot haar zegen
van 't Nu, tot zijn rechtvaardig loon!

MORGEN
DOOR

J. v. EIJK.

Zwaar deinde de galm der vijf slagen uit de dikke peperbus in 't midden van het
dorpje, waar om heen de huiskes vertrouwelijk gedoken stonden.
In de oude dorpsbakkerij hing nog dicht de schemer, waarachter alles lag weggedommeld. Toch vertelde het gestommel in het achterhuis, dat voor de bewoners
de dag reeds was begonnen. Al heel gauw ging de binnendeur open en stapte de
knecht in de werkplaats. Het blauw-gestreepte boezeroen hing open en de meelbestoven broek flodderde onverschillig oni zijn beenen.
Mooijs had zijn beste jaren al te pakken : zijn rug was aardig gekromd van het
lange staan over den trog en met z'n haren was het ook niet te best gesteld.
„'t Wordt weer dun van 't jaar", zei-d-ie altijd als hij met de hand over het hoofd
streek.
Over het bekende paadje tusschen trog en werkbank scharrelde hij naar de achterdeur en ontgrendelde die. Als hij op den hil trad foeterde de knecht : ,,Toch nog
koud in de vroegte". Met een geeuw stapte hij op de groengeverfde pomp toe, die
naast den hoek van de schuur stond. Heftig greep hij den zwengel en zwaaide hem
op en veer. Het heldere, glinsterende water haastte zich gulzig uit den wijden
bek en kletterde in breeden straal op het klinkerstraatje schoot dan driftig door
het smalle gootje naar den groezeligen zinkput.
Mooijs stak begeerig den slaperigen kop in den blanken stroom, Met de eene hand
wiesch hij het gezicht en den rooien nek, terwijl de andere bleef pompen en het
water maar steeds gulpte over het snuivende en blazende hoofd. Moeizaam richtte
hij zich toen op, rekte de stramme leden en vulde de mand, die naast den turf hoop
stond.
In den pereboom, aan den anderen kant zat een spreeuw te kwetteren tegen den
lichter geworden dag. Op het ligusterheggetje, bezijden het tuinpad, lag wazig de
dauw ; een zilverig spinnewebbetje schitterde in het jonge Licht.
Met de voile mand voor den buik keerde Mooijs in de bakkerij terug. Daar had
baas Arjaan al vuur in den oven gelegd. Met een bamboekoker blies hij de aarzelende
vonkjes wat aan.
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,,Morge, baas !" zei Mooijs, Al de veertig j aren van zijn bakkerij-leven was dat
het eerste woord geweest, als hij 's morgens het brokkelige trapje opklauterde van
de schuur naar de werkplaats.
,,Mogge !"
Arjaan was nooit spraakzaam in de eerste morgenuren en zeker niet als hij slecht
geslapen had, zooals nu. Voor het oogenblik zocht hij zijn troost bij de tabakspruim, die dagelijks eenige malen ververscht werd. Het vettige petje met de deegkorstjes wipte bij elke kauwbeweging mee.
Toen de knecht het kort-gesteelde, doorgebrande steenen pijpje had gestopt en
de eerste blauwige rookwolkjes opkrinkelden, taste hij de turven op het smeulende
vuur in den ovenmond.
Intusschen was Arjaan in de schuur verdwenen om daar in een paar oude emmers
het beslag klaar te maken voor de varkens. Met een stok roerde hij het voermeel
en water flink dooreen, de klonters telkens aan den rand der emmers afstrijkend.
Rond zijn beenen draaide een oude, grijze kat, op die manier haar morgengroet
aan den baas brengend. Baas Arjaan gromde wat achter de kiezen, streek met den
rug van zijn hand over den geheven kattekop. Dan, de emmers vattend, riep hij
naar binnen :
„'k Gaan effen de verkes voeren !" Zoo slofte hij af naar het varkenskot achter
in den twin.
In zijn eentje scharrelde Mooijs nu wat in de bakkerij rond. Over de blauwe,
hier en daar gebarsten vloertegels, klotste hij op de platgesleten klompen bedrijvig
heen en weer. Onder het waterfornuis was het vuur op te rakelen, dat den vorigen
avond was aangelegd. Met een paar stukjes droge turf flikkerden de vlammen weldra
weer lustig op. Het water in den grooten, koperen pot, die geheel was ingemetseld,
begon onder de hand al te razen.
Het pijpestompje in Mooijs' mond pruttelde en snerkte bij elken ingezogen mond
rook.
Isom, hij ging alvast den trog maar openleggen, dan konden ze straks zoo beginnen met kneen. Steunend lichtte hij de zware eiken deksels af en zette ze neer
tegen den zijwand van den oven.
,,Effen kijke of de klompen niet te droog worden", mompelde Mooijs. Meteen
beklom hij den grooten, ijzeren doofpot en wipte met een hazesprongetie -- door
het vele doen nog kwiek den oven op. 't Was broeiend daar in de lage ruimte.
Stoffig stonden er eenige paren nicuwe klompen, plomp en zwaar. Dat Was
nu de eeuwige ergernis van Mooijs: de drogerij op den bakkersoven. Hadden de
dorpelingen bij den boerenklompenmaker een paar klompen gehaald, dan kwamen
uit gewoonte zij eerst er mee naar den bakker om ze een paar dagen te laten drogen,
daar ze anders zelfs hun te zwaar waren. Zoo had je altijd een rommel op je oven.
'S Zomers de smerige suikerboonen, zoo uit den tuin naar den bakker, die dan z'n
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.knecht maar liet zorgen, dat ze droog kwamen. In 't najaar appels en peren, waar
't halve dorp mee kwam aanslepen om in den winter een mooi partijtje droge
.groente te hebben. En 't heele jaar door de klompen.
Sputterde de knecht te hard, dan kwam de baas altijd met z'n : ,D'n ander doet
It ook !"
Dat was een dooddoener. Met Bien ander was bedoeld de concurrent.
Achter, in de turfschuur rammelden alweer de emmers. Arjaan kwam van de
lceuen.
„'t Is zoo zes uur. 'k Dacht dat die jongen noe zou komme", begon Mooijs,
-doelend op het nieuwe knechtje.
,,Dat komt-ie ook", zei Arjaan.
In het bakkerijslop, dat in de lengte langs het huffs loopt, klonk laid klompgeklepper.
,,Daar hei je n'm", zag Mooijs over de onderdeur.
,,Bezjoer, manne !" groette de slungelige leerjongen, die eerst bij Kees Hallo,
den eenigen mede-bakker, was geweest, maar om het harde werken was weggegaan.
„Zoo, Sjors, bin je d'r ?" was het weerwoord van bakker Arjaan en hij stopte het
overgezakte boezeroen wat beter onder den broeksband.
,,We tulle mar derek beginne. Wat jij Mooijs ? Dan ken die inpesant late zien,
wat-ie ken."
Op den meelzolder was Mooijs al aan den gang om een baal bloem naar het trapgat
,te slepen. Met den zak op de breede schouders kwam hij plomp de krakende trap
afzakken. Dof kwakten de honderd pond op de werkbank naast den trog, waarin de
witte weelde werd uitgestort. Baas en knecht waschten rich vlug de handen in den
'fornuisemmer. Onderwijl kreeg Sjors de eerste bevelen.
As wij an 't kneen gaan, ken je d'n vloer een beetje anvege en de brood.blikken gereed zette. 't Mot altijd 'n schoone boel in m'n bakkerij weze. Dat mot
je noe mar goed onthouwe, want bij Keesie zal je dat wel nie gewend 'eweest he."
,,Nee, Arjaan, da 's noe niet om 't een of ander te zegge, mar bij dat Keesie is
't altijd een vuile rommel as in een stal. In dezelfden ketel, waar die de via voor
de roomhorentjes in klaar maakte, kookte die stukke karkas van de beeste, die-ie
.kocht voor de verkes."
Druk doende zwierde hij met den bezem.
,,Da's niks nie gedaan", zei de bakker, „in een bakkerij mot 't schoon en vertrouwd weze", en hij wierp zijn uitgekauwde pruimpje in den oven. „We zalle
beginne, Mooijs."
De knecht stortte een paar emmers warm water op het meel in den kneedbak
-en toen de noodige scheppen gist er bij waren gedaan, kon het zware werk aanvangen. Wij dbeens, met gekromde ruggen, stonden de beide mannen over den
,trog gebogen en werkten zwijgend voort. Het mulle meel roerden de twee paar
-
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armen door het schuim.ende water. De bewerking werd hoe langer hoe zwaarder,.
want naarmate de bloem zich inniger verbond met het water, des te taaier en weerbarstiger werd de deegmassa. De pezige armen wrongen en knepen en duwden, de
gekromde werkvingers grepen telkens als een levende schaar in het zwellende deeg
en hapten er hompen en hoeken af, om die dan weer op een andere plaats neer
te beuken.
Al steviger en elastischer werd de massa, doch onverdroten werkten de tweemannen in zwijgenden aandacht voort. Op de voorhoofdfronsen parelden fijnezweetdruppeltjes. Rusteloos gingen de zware bovenlijven op en neer en als machtige
stampers uit een ingewikkelde machinerie bonkten de sterke mannenvuisten voort..
Het nieuwe knechtje zat op den hoek van een werkbank met een oliekwast de
broodblikken in te smeren, waar straks de kluiten deeg zouden worden in neergevlij d. Tusschen de tanden floot hij een deuntje zonder zin.
„Je kan d'n oven wel 's deurrammele, Sjors", kommandeerde Arjaan zonder
op te zien.
Knechtje greep de zware ijzeren staaf, die daarvoor bestemd was en roerde er
duchtig mee door het laaiende vuur, waarvan de vlammen nu feller loeiden.
Eindelijk was het kneden afgelooperi. Op den grooten werkbank, die zwiepend.
doorboog onder het zware gewicht, hadden de bakkers den kleverigen deegkoek
neergeboenkt. Enkele meelzakken spreidde Arjaan er zorgzaam over, of het een.
bakerkindje was.
Als ze de laatste deegresten zich van de armen en handen hadden gewasschen,.
zetten ze zich een oogenblikje rustig neer om uit te blazen, Mooijs met z'n pijpestompje, Arjaan met een versche pruim.
Zoo had al jaren de kuiper hen gevonden, als hij iederen morgen om zeven de
kranten bracht, die ze met hem samen lazen.
Een kwartiertje kon er nu af om even het nieuws na te zien. Het deeg kon terwiji.
onder de zakken mooi rijzen.
Sjors had een Piraatje bengelen tusschen de slappe lippen en stoomde de rook
intwee lange wolken door zijn neus uit.
„Goof dat dink noe gauw in d'n oven as je goeie vrindjes met me wil blijve",.
beval de baas, die sigaretten niet kon uitstaan en zijn bakkersoven gebruikte voor
alles, wat hij liever kwijt was als rijk. „Die stinkdingers kan 'k nie luchte", kwam er
vergoelijkend achterna.
Mokkend gaf het knechtje toe. Terwijl de stilte alleen werd verbroken door het
krantengekraak, wist hij niets beters te doen dan deegpilletjes weg te dippen naar
de hammen, die tusschen de zolderbalken te drogen hingen.
Toen het deeg voldoende gerezen en het voornaamste nieuws gelezen was, kon het
afwegen beginnen. Op de oude schalen begon Arjaan de hompen deeg te wegen, die
Mooijs van de groote koek afstak. Netjes kon Sjors ze dan in de blikken vormen leggen..l
-

-
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In de behaaglijke warmte der bakkerij was het langzamerhand gaan wemelen.
van vliegen, die uit hun nachthoekj es waren te voorschijn gekomen en die nu het
vertrek met een eentonig gezoem vulden. Bij tientallen liepen ze over de deegbrooden,
als levende krenten.
Mooi op tijd kwamen de mannen gereed met hun werk: zoo zoetjes aan moest
de oven
Wanneer het zoover gekomen was, truilde Mooijs handig den zwaren doofpot
tot voor de ovendeur. Met den krom-gehaakten reuzen-pook haalde hij het vuur
naar voren, onzeker met de oogen knipperend tegen de hitte. Fel lag de gloed op zijn.
gezicht. Met wijden zwaai roerde hij door de van warmte sidderenden oven. Dan.
schrapte hij behendig alle vuurresten in den ijzeren pot, waar het trillende vuur
gedoemd was te sterven.
Nadat de knecht met den langgesteelden dweil den ovenvloer had schoon gezwabberd, ging hij haastig naar buiten om de dampende lappen onder de pomp
te bekoelen.
Arjaan was vast maar begonnen op de bakkerijschop de blikken met deeg, die
Sjorshem aangaf, in den oven te schieten, zeker van zijn werk na jaren oefening
netjes in rijen van zeven.
Met een zelfvoldanen zucht sloot hij de ovendeur en Sjors zei .
,,Da's m'n eerste hier weer!"

-

HET DRIJFWERK
DOOR

A. J. D. VAN OOSTEN.

VOOR L. B.

Rust'loos wentelende schijven
op en neder, voor uw drijven
vliedt de dansende kolom
des cylinders om en om.
Overmachtig dringt uw stuwen
zijn geweldig wicht, met 't uwe
tot beweging, onbelet
door zijn zwaar en hard verzet.
Kranke klanken aan de flanken
schiet uw ziedend woeden -- spranken
vuur en vocht en sissend' stoom
wild en driftig uit den toom.
Hart in lijf van stampend ijzer
slooft gij voor een stalen wijzer ?
Is u 't toerental gesteld,
wet die gansch uw zwoegen geldt ?
leg, wie stuurt uw dollen wagen ?
Wie beheerscht uw ratelend jagen?
Wie ziet voor en achter u?
Wie beschermt ons nog voor u?
Tot daemonische verwarring,
dis-harmonische verstarring,
hebt gij kracht aan stof genaast,
levens rythmenspel verdwaasd.

HET DRIJFWERK
O — to moeten, domme molen,
altoos loopen, altoos dolen,
altoos vluchten, altoos rond -rond altoos in iedren stond ..... .
Doch, o ziel, wat redt ons beste
van de bittre wanhoop : reste
die aan dit dood leven blijft
tot 't in hijgend sterven stij f t ?
Valt de gang ons wezen lichter,
is die gang ons min verplichter
dan aan 't worstelend werktuigwiel,
is de nood ons blijder -- ziel ?
Heer, over dit duchtbaar leven,
Meester, boven 't stof verheven,
Vader, in tijds razernij
blijf ons bange hart nabij !
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VONDELS DICHTERSCHAP
DOOR

H. A. MULDER.

't Onderwerp dat ik mij koos zou al te eindeloos zijn, wanneer het niet tevens
een beperking bevatte. Al te eindeloos, daar er immers weinig dichters zijn in wier
werk zoo eigen tijd klopt als in Vondels werk, die zoo nauwkeurig de gebeurtenissen
van eigen tijd weerspiegelen als Vondel. 't Zijn immers niet enkel de lotgevallen
van zijn gevierde stad Amsterdam die hem in beslag nemen -- 't is de strijd van
zijn land tegen Spanje, de binnenlandsche beroeringen „wat velde een burgerzwaard al zielen !" -- 't is de strijd in Duitschland, de onrust in Engeland, later
vooral de strijd tegen de Turken, 't is de heele wereld die hem bezighoudt. Zijn
eigen dramatisch-bewogen tijd deed hem de conflicten en gemoedsstemmingen
aan de hand die hij noodig had voor zijn drama's. En straks wordt ook hijzelf meegesleept op het groote wereldtooneel, ook hij krijgt zijn rol ; hij wordt zich bewust
van zijn dichtersroeping te midden van deze rumoerige wereld; straks neemt hij
actief deel aan den strijd en komt er 'n profetisch element in zijn dichterschap ;
in zijn persoonlijk leven wordt hij getrof f en door 't sterven van zijn vrouw en kind,
en later door de oneer die zijn noon Joost den Vondelnaam dreigt aan te doen —.
allemaal dingen die hem sterk aangrijpen, doch telkens de drijfkrachten worden tot
hooger artistieke inspanning had zijn kunst niet tot Joel de rampen der wereld.
gelijkmoediger te leeren verduren ? Zoo schij nt 't wel haast onmogelij k, lets van
Vondels kunst te genieten, als we niet eerst op de hoogte zijn van Vondels tijd,
Zijn levensmilieu, persoonlijk leven, en, niet het minst, van de kunstidealen van zijn.
tijd. Want ook d a arvan was Vondel ten sterkste of hankelij k.
Hier nader ik mijn eigenlijk onderwerp, dat, zooals ik begon op te merken, een
beperking bevat. 't Is n.l. niet mijn bedoeling, u Vondel te laten zien als een conglomeraat van alles wat zijn tijd aan gedachten en idealen, aan cultuur en leven,.
bevatte, maar de eenheid te zoeken die dit alles in zijn wezen samenhoudt, die 't.
ook voor ons nog belangrijk en vaak verrukkelijk maakt de vraag te stellen :
Benaderen wij Vondel niet beter door hemzelf in 't centrum van onze aandacht
to plaatsen, door te zoeken wat hij dacht, wat hij lief had? En hoe moeten we hem
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lezen om hem lief te krijgen ? Het is n.l. zoo gesteld met een dichter, dat we nooit
een los, toevallig gelezen, gedicht van hem kunnen waardeeren zoo als we 't zouden
doen, wanneer we meer gedichten van hem kenden die we ermee in verband brachten,
wanneer we zoo, langzaam, proevend en herproevend, ons hadden laten doordringen
van de geheele voel- en denkwereld waaruit zoo'n enkel, los, gedicht geboren werd.
We zijn zoo maar niet ingesteld op een dichter. Hij verveelt ons, hij praat over
Bingen die ons niet aangaan. Te Winkel wijst op dit gevoel van verveling dat veel
menschen aangrijpt als ze Vondel lezen of hooren. Maar de psychologisch te verwachten vraag : „Wat ontbreekt er aan Vondel, dat hij ons zoo verveelt ?" vervangt
hij door de juistere vraag : „Wat ontbreekt er aan ons, dat wij ons zoo vervelen ?"
(Bladzijden uit de Gesch, der Nederl. Letterkunde, 1881, p. 227/228).
Nu maakt Vondel 't ons wel moeilij k. Want zeer zelden drukt hij zich rechtstreeks
uit. Waaraan wij zoo gewend zijn : de onmiddellijke uitstorting van 't gevoel, kent
Vondel bijna niet. Is 't niet merkwaardig dat in geen enkel gedicht 'n uiting van
persoonlijke smart over de zedelijke ondergang van zijn noon voorkomt maar
hij wel in drama na drama 't verdriet uitbeeldt dat zoons 'n vader aandoen ? Ik
noem den Jozef in Dothan, den Samson, den David in Ballingschap, den Faeton.
't Schijnt soms of Vondels hart zeer weinig werd aangedaan als hij steeds een
stervende vergelijkt met „ een schoone bloem, van haren groenen steel gemaaid,"
als hij, bij den dood van zijn dochtertje Sara, zoo rustig dat tooneel beschrijft van 'n spelend kind, en van de Dood die het treft zoo gevoelloos lijkt
't ons van David als hij, na Thamars liefdevolle klachten om haar broer Absalom,
rustig zegt :
,,'t Verschilt me luttel of ik leef,
Als God het Absalom vergeef" (v.s. 1381, '82).
't Lijkt of al wat gebeurt aan David voorbij glijdt+ Hij zwijgt, of maant tot
stille onderwerping. Anders niet.
Maar die zwijgende, peinzende, onderworpen David -- is Vondel zelf. Vondel
zet al wat hij beleeft, op 'n afstand van zichzelf. Dat is zijn behoefte als mensch,
maar ook als kunstenaar. Verwey, in zijn mooie studie over Vondels Vers, wijst
crop, hoe deze behoefte al in zijn eerste gedichten tot uiting komt. Die eerste
gedichten vallen samen, aldus Verwey, met 't ontwaken van Vondels zinnelij kheid.
En dat drijft hem niet, zooals dat bij Breero en Hooft 't geval was, tot een eigen,
onmiddellijk minnedicht, maar verplaatst hem in de heidensche mythologie. Zijn
eerste verzen spelen in de sfeer van Venus en Cupido (Verwey, p. 11, 12).
Het zou onrechtvaardig zijn, hierin in de eerste plaats een bukken voor den
tijd te zien, die immers 't gebruik van mythologische beelden opzichzelf al jets
poetisch achtte. i) Er is in Vondel een sterk maatgevoel, dat een van de voornaamste
1)

We moeten hier, als steeds bij V., zoeken achter den schijn.
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trekken van Zijn wezen uitmaakt, dat hem steeds doet zoeken naar vaste grenzen,.
doet zoeken ook naar een rustig standpunt van waaruit hij het woelige leven kan
bezien. Dit gevoel ging ook samen met 'n sterke behoefte aan uiterlijke sanctie van.
innerlijk-wel-waarlijk-aanwezig leven. Voor zijn zinnen vond hij rust in de klare
schoonheid der klassieke literatuur, voor zijn mystiek verlangen in het ritueel der
Roomsche Kerk, voor zijn zangdriftt in 'n klassiek metrum. Doch binnen die grenzen
was hij volmaakt vrij. 't Is zelfs eigenaardig dat pas waar Vondel zijn grenzen.
gevonden heeft, zijn poezie haar breedste vlucht neemt. In 't losse, rammelende vers
der rederijkers uitte hij zich conventioneel ; op de strakke Ale xandrij n die hij bij
Du Bartas vindt, vaart hij straks uit met voile zeilen, zeker van zijn doel. Seneca's
pathetische drama's inspireeren hem wel tot enkele stukken, maar pas als hij Sofocles
en Euripides heeft leeren kennen, breekt ook de voile stroom van zijn drama's los.
En dat als hij 50 jaar oud is.
En tenslotte, als ook zijn mystiek verlangen bevrediging heeft gevonden, verkrij gt
zijn lied pas den hymnischen klank die hem in staat zal stellen tot 't dichten van.
Lucifer, den grenze-laoze, tot 't dichten van den hoogsten geloofszang, ooit in onze
taal gezongen, tot God (dien Vader)
,,die geen wierookvat
Noch gout, noch lofzang waerder schat
Dan Godtgelatenheid en stilte
Van 't schepsel, dat uit nedrigheit
Behagen schept in (Zijn) beleit,
En in (Zijn) wil zichzelf versmilte...."
Barnouw laat Vondels bekeering dan ook zien als 'n daad van artistiek zelfbehoud
(p. 130) -- temeer waar V. daarbij zijn vereering voor de klassieke Oudheid kon
behouden. De Roomsche Kerk was immers de vervulling van wat Grieken en Romeinen met schemerige oogen gezien hadden. Maar 't voornaamste wat bier gebeurde,
was toch dat Vondels wereldbeeld zich afsloot. Hij bereikte pas de volheid van zijn
dichterlij k kunnen, zegt Barnouw dan ook, ,,toen hij geleerd had het Ave Maria.
te bidden" (p. 105).
Vondels ondirectheid in de uitbeelding is dus wel te verklaren, maar de verklaring stemt ons nog steeds niet tot 'n begrijpen, 'n liefhebben. Want wij zijn gewend aan 'n andere dichtkunst. Vondels vers met zijn statige gang, zijn pralende
beelden en glanzende woorden gaat ons als een processie voorbij, maar doet niets
aan ons hart. De dichtkunst die wij liefhebben, is in den grond een andere, is de
romantische. En hoe rnoeilijk 't is, zich aan haar te ontworstelen, toont ons de maandelijksche strijd van de Vrije Bladen, waarin iemand als Anthonie Donker zelfs
zoover gaat, de Lucifer te waardeeren als 'n romantisch gedicht : het spreekt immers
van 'n Hoogere Werkelijkheid (Nov., 1927). Doch romantisch is niet dit of dat onderwerp, maar deze of gene houding, en hoe ver stond Vondel dan van de rornantiek 1
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Zijn levenshouding was er een van onderwerping, grenserkenning, de romantische
levenshouding is haar evenwicht kwijt, voor haar is geen ding van belang, dat niet
het eigen hart onmiddellijk raakt, ze staat niet boven 't wereldgebeuren, maar er
in, ze zoekt ook God liefst niet er boven, maar er in.
Zeer duidelijk zien we dit verschil aan de personen van Vondel en Rembrandt,
Voor Vondel is de wereld een schouwspel, en zijn eigen drama is er slechts de
weerspiegeling van. In de opdracht van Pascha in 1612 lezen we al een uitgewerkte
voorstelling van deze beschouwing : ieder heeft zijn rol, deze is koning, die vaart
op zee, 'n ander „met een verbleekt gelaat, kweelt van liefde", en zoo ontgaat hun
de vlugge tijd en rukt hen de onverwachte dood, ,eer ze hun zelven hebben recht
leeren kennen, van het tooneel des aardbodems achter de gordijnen weg." En daar
is ieder gelijk, wijs en zot, schoon en leelijk, ,zoodat met recht over deze onze ij delheit Heraclitus schreit, Democritus lacht."
Deze beschouwing van de wereld als 'n ijdel spel -- waaraan slechts 'n Hooger
Bestaan zin geeft — verklaart al veel van de koele verhevenheid die Vondels very
meestal bezit en die er de deugd van is. IJdelheid is alles, slechts de ziel niet, ijdelheid is dit aardsche Leven, slechts 't hemelsche niet.
,,Acht het aardsch dan veel geringer
Als het hemelsch daar de vinger
Van zijn zoete wet op wijst...." (Pascha).
IJdel is 't lichaam, „vermast van snoode pracht" — waarom dan schreien als het
sterft 1) ? 0 't gemoed is gauw bewogen, ook Vondels gemoed, maar het schreien
is eerder werk van zwakke vrouwen : „Een maagdenhart is teeder", zegt Ifis van
zichzelve, 2) en Gijsbrecht voegt de klagende Badeloch toe:
„Ghij hebt een vrouwenhart." Nee,
,, Gelukkig is een vast gemoet
Dat in geen blijde weelde smilt,
Maar stuit gelijk een taaie schilt,
Den onvermijbren tegenspoet."
Waarom nog te weenen rondom de baar, zooals de vriendinnetjes van zijn gestorven dochtertje Saartje doen, waarom een krans te vlechten ?
„O krancke troost ! Wat baet
De groene en goude lover ?
Die staetsie gaet haest over."
Wonderlijk dan ook, hoe bloed en tranen in Vondel geen weemoed wekken die
zijn woorden verschemert, maar, waar ze door 'n martelaar gestort worden, slechts
de aanleiding zijn tot 't hooger spannen zijner verrukking, waarin de bloeddroppelen
robijnen en de tranen paarlen worden, paarlen waarvan de Engelen in Jozef in Do1) V.gl.. *,Eeuwgetij v. Fr. Xaverius."
2) In Jepha.
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than een snoer voor hun pals willen rijgen, bloeddroppelen die om Jezus' hoofd
stollen tot 'n ,rozenhoet" : „De rozevlaag verdrenkt, met plassen. De leliebloem
van 't aangezicht, Waaruit de tonne schept haar licht,,
Want martelaarsbloed is niet leelijk, waarom weenen als 't lichaam sterft en de ziel
op de roode stroom van 't bloed ten hemel roeit — ,,der zielen haven in"? (Maagden).
Waarom zou Ifis treuren, die straks door haar vader Jefta geofferd zal worden —
haar gehoorzaamheid en Gods vertrouwen zijn van 'n meer dan aardsche schoonheid:
,,Het is een tijt van blijschap niet van schreien" (Jefta, vs. 1572)
„En Ifis' hart luickt op van weelde
En blijschap, nu zij dezen dagh
Het offer, dat ze zich verbeelde
Naar Vaders eisch voltrecken magh,
Den vaderlande en 't volck ten zegen,
Ten prijs van Godt, den eigenaar
Van al, die door verborge wegen
Zij n heiligen zoo wonderbaer
En boven hun begrijp kan leien :
Treen we in, op bommen en schalmeien" (vs. 409-418).
Voor Vondels harmonisch besef kon wat goed was niet tegelijk leelijk zijn. Want
hij leefde niet in de eerste plaats in de realiteit, maar hij leefde in verbeeldingen,
en van daaruit zag hij de realiteit. Hij leefde in ideeen en daar rondom, schikte
hij trapsgewijze a'il wat zijn gretige oogen op aarde aan schoonheid gezien hadden.
Ik noemde daareven Rembrandt en geloof hiermee al jets te hebben laten zien
van wat deze beide groote kunstenaars Vondel en Rembrandt, scheidt.
Vondel kan zich Jezus niet voorstellen als 'n uitgemergeld lichaam, 'n gekromd
gekneusd mensch gelijk Rembrandt Jezus zag. Rembrandts hart werd inderdaad
gewond en gekerfd door iedere stoot van 't leven, hij moest eerst dit donker overwinnen dat zijn hart beving. Dan pas werd zijn kunst geboren, — maar nooit
anders dan als licht dat aanzwelt uit 'n schemering, als 'n koorgezang diep uit een
:kerk. Maar in Vondel was geen donker. Er was in zijn hart verrukking, en die had
.hij te uiten. Vondels wezen was helderheid en klaarheid.
Van Deyssel noemt Rembrandt een ,mystisch realist" en schetst het verschil
met Vondel aldus :
,,De realist gaat uit van het hem omgevende of in zijn geest zich voorstellende
.leven, de idealist van het in hem aanwezig begrip van kunst en zijn voorstellingen
moeten passen in dat begrip. (Verz. Werken V, p. 284). Zoo was het bij Vondel.
'n K,inderlijk ontzag voor gestelde wetten, ook op aesthetisch gebied. Prof. Wille,
in zijn boek over Heiman Dullaert, zegt : „Beiden, Vondel en Rembrandt, als elk
waarachtig groot kunstenaar, zoeken en dienen het ideale, maar terwijl de classicist
-

VO NDEL S DI CH TER S C HAP17
schift, verrijkt en veredelt, is het bij den romanticus en realist een omvademen, ver,diepen en verinnigen" (p. 8).
In dit verband is Vondels n at u urbesc hrij vi ng merkwaardig. Die is altijd helder,
't is of geen stemming ooit dit uiterlijke beeld voor zijn oog vernevelt. Zelden neemt
_het landschap de kleur aan van zijn gemoed ik herinner slechts aan de idyllische
rei van Euboeers in de Palamedes, 'n allegro, waarnaast men, aldus Barnouw, tergeefs
naar 'n penseroso zoekt (p . 184) terwijl somberheid toch niet vreemd was aan
Lzijn gemoed.
Toch leeft de natuur wel met den mensch mee, in Vondels stukken. Heeft de
bedroefde Ruben niet 'n gevoel of de bloemen voor zijn voeten wegkwijnen ? (Jozef
in Dothan).
Doch Vondel geeft daarin niet de fijnere nuances van 'n stemmingskunst : hij
beeldt daarin eenvoudig 'n smartmotief uit. En dat is niet de individueele smart
van Ruben. Het is 'n veralgemeende smart, waaraan Ruben ook deel heeft, en
straks Jacob die om Jozef vragen zal en de vreeselijke tij ding hooren ; waaraan ook
ale natuur deel heeft.
Zoo vindt 't wrc^ukmotief in de Gebroeders haar uitbeelding in de zon die rijst
,,gevlackt met bloet in 't aangezicht ;" diezelfde zon verheugt zich met Jozef, als hij
blij is zijn broeders terug to zien, en rijst ,veel schooner dan ze plagh". Vreugde
is hier 't motief van 't le bedrijf van den Jozef. En hoe jubelt alles in het paradijs,
waar wijn en room in de beken vloeit, de eenhoorn zich spiegelt in de bron, en de
muskadellen zwellen totdat op eenmaal al de vogels en de dieren schrikken :
want Adam viel.
„O welck een brant ontsteeckt het gansche paradijs,
En weit de boomen of !" .... (vs. 1688).
Zoo leeft de natuur dus wel mee met den mensch, maar beide maken weer deel
uit van 'n grooter geheel, van 't motief dat Vondel aangeeft : 't zij vreugde,
^blijdschap -- 't zij smart, schrik, ramp. Want Vondels wezen bracht mee dat hij
de wereld en wat er geschiedde, in enkele zeer eenvoudige categorieen zag. 't Bleek
.al uit wat ik citeerde van zijn inleiding op Pascha, waarin hij de gansche wereld
'n groot „theatrum" noemde. Zoo bleef zijn visie. Goed was goed en kwaad was
kwaad, elk had zijn rol, en of God of Satan werd gediend. Dit verklaart zijn onverzoenbare houding tegenover de contra remonstranten. Zij waren duivels, Calvijn
was 't gouden kalf. Maar Erasmus was 'n heilige en van Oldenbarnevelds deugden
zullen geen eeuwen zwijgen. Zie hem staan, op de titelprent van Palamedes : Themis,
-de godin van het recht, drukt hem 'n krans op 't hoof d, maar zijn aanvallers zijn
geen menschen, 't zijn grimmige leeuwen en tijgers. Alleen iemand die zoo'n blik
,op de wereld had, kon 'n fanatiek boetprofeet zijn als Vondel langen tijd geweest
is. Hoor den bazuintoon in zijn gedicht op Vorstius die 'n boekje tegen Calvijns
leer geschreven had, en als gevolg van de twisten, verbannen werd.
-

,
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,,Nu rust hij, die versmaet in ballingschap most leven
En bonsde van 't altaer den Afgodt van Geneven".
Hoor de afgebeten kracht van 't Geusevesper, zonder meelij met den man diewroeging kreeg :
,,Niemand kan de wellen stoppen
Van die Moort"
De moord op Oldenbarneveld — 't Recht Gods werkt langzaam, maar zeker
,,Spiegelt, spiegelt u dan echter,
Wie ghij zijt
Vreest den worm die desen rechter
't Hart of bij t. (een van de 24 rechters van Oldenb. had
wroeging gekregen. Dat is die „worm".)
Schent uw handen aen geen Vaders,
Dol van haet.
Scheldt gheen Vroomen voor verraders
Van den staet".
En nog 12 jaar ná de ,moord" bevangt toorn zijn stem, als hij herdenkt
„dat Hooft, dat heiligh Hooft, dat spring- op springvloet schutte
Dat Nassaus glorie stutte :
Dat Hooft, dat Spanje, eer het sloot zijn gouden mont
Op goude bergen stont" (Jaargetijde 1631).
In Vondels drama's zien we dan ook nooit twee machten tegen elkaar inworstelen,..
waarvan 't onzeker is wie het winnen zal geen onzekerheid, geen twijfel, want
God regeert en al werkt 't ,hemelsche gerecht" langzaam, — „rechtvaardig is
Gods roe".
,,Al slaapt Gods kracht voor eene poos,
Zij slaapt niet eeuwig en altoos (Samson).
Zoo verklaart Vondel zich tenslotte 't f eit, dat zoo vaak Gods recht niet in ver-vulling schijnt te gaan, dat, zooals 't in Psalm 73 heet, „'s vijands huizen allerwegen .... zij n opgevuld Met schatten, door geweld verkregen En onrecht ....
In opstand ziet hij dan ook niets schoons : Vondel heeft niets van Miltons vermogen,.
zegt Verwe y, ,,om het opstandige als groot te zien". Lucifer wordt „op geen
enkele wijze verheerlijkt" (Vondels vers p. 85). Maar destemeer wordt het tegendeel.
verheerlijkt. Vondel heeft hierin iets naief s. Hij verheerlijkt soms menschen in zijn
gedichten die dat absoluut niet waard waren, eenvoudig omdat hij in hen, slechts
'n symbool van een of andere deugd zag, en dit symbool dan bezong. Brandt verteltergens, in zijn Leven van Vondel, hoe sommigen hem dit te last legden, dat hij
lieden prees, „die des onwaardig waren". Maar Vondel antwoordde : „Men heeft
mij diets gemaakt, dat ze zoodanigh waren : mijn lichtgeloovigheit heeft mij bedrogen". Ik herinner aan 'n gedicht op 't borstbeeld van Baartje Hooft, tweedee-.
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vrouw van zijn zoon Joost, waarin hij haar viert met klankrijke woorden : en daarin
niet enkel haar beeld, maar ook haar ziel,
,,die zeker, waart ge-eert,
Ons aengeboren zeden leert
En door den zwier der leden toont
Wat waerdigheit daer binnen woont".
Doch zijn woorden verheerlijkten 'n symbool zijner verbeelding, want de vrouw
zelf heeft mede schuld aan de ondergang van zijn zoon Joost en aan de donkerheid
die Vondels ouden dag betrok.
Zoo verheerlijkte hij Karel II in 1660 -- „nog even impulsief als in jonger jaren",
zegt Barnouw, „en spoedig bekoord door den schoonen schij n van het oogenblik, nam
hij beloften en mooie woorden voor een waarborg van vervulling, en stemde de
muziek van zijn vers naar de maat van zijn geestdrift" (p. 203).
Keer op keer treft ons dit kinderlijke ook in zijn drama's, en wij leeren 't aanvaarden als 'n trek in zijn wezen, die ons nog tederder stemt omdat ze, gelijk Kalff
zegt, samenhangt „met een jeugd des harten en frischheid van gemoed die in
meerdere of mindere mate de meeste groote dichters eigen zijn geweest". (Studiegon
over Nederl. Dichters in de 17e eeuw, p. 54).
Ik herinner aan 't goedmoedig vertrouwen waarmee Gijsbrecht onmiddellijk
't geslepen verhaal van Vosmeer de Spie aanvaardt -- 'n vertrouwen dat ons even
vreemd aandoet, al is 't niet ongegrond, daar Vosmeers verhaal stemt met 't verhaal
van Willebrord, den vader van 't klooster, — ik herinner ook aan Davids goed vertrouwen in zijn zoon Absalom, en zijn argelooze blij dschap :
,,Wat heeft mijn troon een steun aan zulke rijkspilaren
Van zonen !" .... (David in Ballingschap, vs. 126).
Des te verpletterender vermag daarop de slag te zijn, die en aan Gijsbrecht en
aan David wordt toegebracht. Maar des te heerlijker staan beiden in hun kracht, als
de slag die hen verpletteren moest, hen niet verplettert.
Want in beiden beeldt Vondel 'n symbool uit van het evenwichtig gemoed dat
zijn eigen ideaal was. Van 'n andere kant benader ik hier weer de tegenstelling die
er bestaat tusschen Vondel, den verbeeldingskunstenaar, den classicist, en Rembrandt, den romanticus en realist. In de romantische wereldbeschouwing vervloeit
alles, 'n mensch is niet of dit of dat, hij is vele dingen tegelijk, hij is vol tegenstrijdigheden, 'n kamper-met-zichzelf, 'n bespotter-van-zichzelf, zijn binnenste is
'n chaos van strijdende hartstochten. In Vondels klassiek-Christelijke wereldbeschouwing heeft ieder ding zijn vaste plaats. De wereld is 'n schoon-geschakeerd,
evenwichtig geheel : het een steekt tegen het ander of en doet het des te schooner
uitkomen. (Lucifer, vs. 942 vg.). De grootste zonde is 't dan ook, zich tegen deze
wereldorde te vergrijpen. Dat deed Lucifer. Maar oorspronkelijk stond „'t hemelsch
heir, geharrenast in 't gout", in gelid gesteld en hield ,,zijn beurt en schildwacht" —
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men vernam „geen tweedraght, nijt noch strijt : des Albestierders stem Geleit dit
maetgezang, dat luistert scherp naar hem". (vs. 971 vg.). 'n Maatgezang, waarin
sterren, engelen, menschen, ambten, wetten, — ja Al 't geschapene meedoet, zoo
was oorspronkelijk de wereld.
Onuitputtelijk is Vondel in 't uitbeelden van deze idee. In den hemel leeft geen
geest of hij slijt met lof te zingen, en een godtsdans d'eeuwigheid, heet het in Adam
in Ballingschap en straks beginnen Adam en Eva zelf 'n dans, waarin ze de dans
der sterren navolgen.
Dans en muziek zijn steeds weer de kunsten waaraan Vondel zijn beelden ontleent — de kunsten waarin immers 't sterkst van alle maat en orde de vrije uiting
beheerschen. Want zijn eigen kunst is er vooral een van orde -- een kunst van
steeds terugkeerende, steeds nieuw gevarieerde motieven — en wie zich van zijn
rhythme laat doordringen, voelt zich als die vogeltjes in het ochtendbosch dat
Vondel ergens beschrijft, die „in een zoete zee van galmen schipbreuk lijden".
(Joh. de Boetgezant). Ziet hij ze niet dansen opeens, die ruwe matrozen, als hij ze
even vermeldt in zijn prachtige Inwij dinghe van 't Stadhuis te Amsterdam — die
matrozen zooals ze daar
„schuw van weide en ploeg, in zee te weide gaan.
En dansen op den rug van vader Oceaan" ?
Hij voelt zich als 'n maaier die zijn zeis met rhythmischen slag in de zij gentle
aren slaat, wanneer hij de heerlijkheid van Amsterdams achtste wereldwonder mag
gaan beschrijven. En alle elementen ziet hij instemmen, en juichen,
„De hemel huppelen, en alle starretransen
In 't ronde, als hand aan hand, rondom ons Raadhuis dansen,
De Bruid, daar 't al om danst...."
Straks ook, als de Oude Kerk 'n nieuw klokkenspel krijgt (1660), lust 't hem
,,op de klokketon,
Om doorluchte torentransen
Eenen klokkedans te dansen".
En intusschen kijken boven 's hemels koren uit. 1 ) DAt is 't wat hem bevalt in de
kunst der Ouden, de maat, het evenwicht, hij prijst Amsterdams muren, die ,,zoo
heerlijk, als wiskunstig" zijn (Inwijdinghe), hij roemt den Staat gelukkig „die zijnen
oorsprong kent, De middelmaat bewaart, en omziet onder 't sturen". (Inw.) Dat is
't wat hij ongetwijfeld tegen Rembrandt heeft, voor zoover hij hem kende : hij is
een van die „zoons van duisternissen Die gaerne in schaduwe verkeeren, als een
uil". Hij is niet klaar en maatvol. Het worstelt alles bij hem om ruimte, de wereld
heeft zich nog niet voor hem uitgelegd, als voor Vondels verbeelding, tot 'n prachtig
evenredig zinrijk schouwspel waarin alles zijn plaats heeft. Nee Vondel had meer op
1

) Dez e regels zijn waarschijnlijk geinspireerd door Hoofts Geeraerd v. Velzen, vs. 23, 24.

21

V ONDELS DICHTERSCHAP

met Rubens, wiens zwier en zinrijkheid hem aantrokken. Overigens is 't bekend hoe
weinig oog Vondel had voor de werkelijke waarde van 'n schilderij, voor 't beeldende
er in, en hoezeer hij 'n geheel literaire beschouwing er van had (zie daarover 'n
schoon hoofdstuk in Barnouws boek getiteld „'t Verbond van Apelles en Apollo".
Niet om haarzelf sleepte de schilderkunst hem mee, zooals de muziek dat wel deed,
wanneer hij luisterde naar Swelinghs orgelpijpen, wanneer schuiftrompet en kromme
en rechte fluit Orlando's grooten geest ter heeren venstren uitbliezen (Inwijdinghe),
wanneer hij, betooverd onder 't spel van Ban, meende to hooren „in eene wolk
Het paradijs, vol nachtegalen ;
Hoe schiet dat schoon gevederd yolk
Mij in het oor zoo blij de stralen !" . .
't Uitbeelden van de realiteit, met hart en ziel, zonder aprioristische ideeen, k an
Vondel ook niet bekoren. Wat er schoon was op aarde, dat was 't om God, omdat
God schoon was. Het wereldgeheel is voor hem 'n stijgende pyramide, die opklimt in schoonheid, waarin het een het ander overtreft, tot den top waar God in 'n
wolk verdwijnt.

(Wordt vervolgd)

BIDDENDE VROUW
DOOR

IDO KEEKSTRA.

Het witte vuur van haar gevouwen handen
is als het Licht der kaarsen op 't altaar.
Ik weet dat haar gebed zal branden
in de verzoening van Gods mild gebaar.
En als haar oogen straks weer opengaan
en staren in de held're kaarsevlammen,
zie ik haar onuitsprekelijk verlangen
als een wit vuur tusschen de sterren staan.

OP 'T VLIEGVELD
DOOR

A. J. D. VAN OOSTEN

Voor Leen.
Geknal, blauw-damp van gierend gas
in 't zwirrelend neergeslagen gras.
Het roof Bier schudt zijn trotschen nek
een stormwind in den ' heeten bek,
Op 't rillend doek van 't trillend dek
een veege menschelijke vlek.
Een hoofd van leer, oogen van glas
een poppetje in een oliejas.
De motor dreunt in vollen gang
en woest weerklinkt een antwoord-zang
uit de open kooien der hangar
Suddely Poema — Jagoear.
Dan snerpt zijn hoogsten scherpsten schreeuw
hij scheert ten hemel als een meeuw.
De vogel vliegt waarheen hij wil
een snelle zwenk, en 't is weer stil.

IETS OVER DEN ROMAN VAN HET
HUWELIJKSPROBLEEM
(naar aanleiding van „Tantalus" door J. van Ammers-Kuller)
DOOR

DR. C. TAZELAAR.

,,Hij, zij en de derde" vormen, naar het schampere zeggen indertijd van „De=
Hollandsche Revue" : „het eeuwige trio", dat aan den roman van alle tijden en..
van alle rangen zijn stof heeft geleverd. Met eindelooze variatie op het thema en..
met honderdvoudige wisseling van decor is het immer dezelfde historie : in de:
verhouding tusschen man en vrouw gaat, bewust of ongewild, een derde zijn (haar)
invloed doen gelden, en dan begint met het verhaal van alles wat daaruit voortvloeitde eigenlijke roman. In verreweg de meeste gevallen vormen de verwikkelingen..
de hoofdzaak van den roman, en, naar gelang van zijn „rang" speelt daarbij de
dramatiek van kogel, dolk, vergif of zelfmoord een rol.
Ook de nieuwste roman kent dat gegeven.
Maar hij behandelt het op zijn wijze, in overeenstemming met het geluid van den.
tijd : als een probleem. Met weglating van vrijwel alle feitelijke consequenties,.
waaraan de roman-tot-in-geslachten zijn aandacht gaf, bespiegelt hij „het geval":
het ,waarom"' van den invloed, Bien de derde oefent en het „waardoor" van zijn.
vaak verreikende strekking. Daarbij blijkt, dat alle overwegingen en beschouwingen.
teruggeleid moeten worden op een element: het huwelijk, zooals het bestaat, met
zijn dwingend en bindend karakter. Naar aanleiding van de feitelijkheid van dat
huwelijk stapelen zich de vragen en moeilijkheden, die de roman van dit soort teverwerken krijgt, op, en daarom is hij de roman van het huwelijksprobleem.
Van zulke romans over het huwelijksprobleem is de moderne literatuur vol.
Men onderscheide 'bier echter wel. 't Gaat in dezen niet om amourettes en ,,avontuurtj es" van luchtig flirt-gehalte. Romans van zulk een inhoud zijn van geheel anderen literairen„stand” dan de problemen-romans. Zoo ze al literair zijn, toonen ze in elk.
geval geen besef to hebben van ,levensvragen't en „levensquaesties", van de Bingen,.
waar een + denkend" modern mensch mee bezig is. Men mag ze den rang van treinlectuur of ontspanningsboeken toekennen, beteekenis vindt men er niet in, omdat:
ze niet raken aan de gewichtigheid, waarmee de moderne denker poseert. Iets problematisch schuilt er trouwens ook niet in.
-
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Neen, de roman van het probleem is van heel wat meer ,,standing"; die is vooral
niet oppervlakkig, maar graaft juist diep 1 ; die is ook niet gedurfd of levenslustigbrutaal, maar zwaar, donker, moeilijk ! Hij handelt ook niet over avontuurtjes met
hun samenstel van verwikkelingen, maar over de huwelijkstheorie en een door honderd
bijkomstigheden gevormde huwelijkspractijk, over het begrip ,trouw" als quaestie
van „wilskracht" dan wel van ,aanleg", over persoonlijkheid en haar verhouding
tot liefde. En daar hebben we dan het probleern, het probleem daarom, wijl het,
hoe ook bekeken en bespiegeld, nimmer opgelost wordt: de vraag waarom een
jormeel" en ,.conventioneel" ding als het huwelijk toch naar moderne opvatting
is, zooveel bindende kracht heeft, dat het de individueele vrijheid volkomen be
heerscht en niet dan ten koste van veel ellende kan worden genegeerd.
Een der mteest op den voorgrond gekomen vertegenwoordigers van den roman
over dit huwelijksprobleem is „Tantalus" van Jo van Ammers-Kuller.
De schrijfster is op het terrein der problemen-literatuur geen onbekende. Eigenlijk
heeft ze altijd in de problemen-sfeer zich bewogen. ,,Maskerade", „De Zaligmaker",.
,,Het Huis der vreugden", „Jenny Heysten", ,,Het Doornige Pad", ,,De Opstandigen",
't zijn alle problemen-romans. En ze bewegen zich, bij verscheidenheid van inhoud.
alle om een en dezelfde vraag : hoe handhaaft zich de vrouw in en tegenover de
verhoudingen van het leven, wat is in 't bijzonder plaats en recht der moderne vrouw ?
Thans stelt ze met „Tantalus" deze quaestie der levenshouding aan de orde
zooals ze geldt voor den man. Robert Donald, de Amerikaansche levenskenner uit
het verhaal zegt het: ,.....Ken je dat comediestuk van die Franschman, .... dat
,,Meikevers" heet ? Prachtig symbool heb ik dat altijd gevonden, symbool van het
ouderwetsche, degelijke huwelijk.... meikevers aan een draadje. Ze verbeelden zich
wonderwat van hun vrijheid. Zoo nu en dan probeeren ze zelfs te vliegen en dan
floep ! een ruk aan hun poot en ze zitten weer veilig in de doos met de gaatjes,
in het deksel".
Als steeds weet Mevr. van Ammers-Kuller een pakkende ensceneering te vinden..
Evert Tideman, de man aan wiens geschiedenis het probleem wordt gedemonstreerd, is getrouwd met Thora Vogel, dochter uit een rijk, zelfbewust fabrikantengeslacht. Hij is in de streng-gesloten gemeenschap der Vogels opgenomen, ofschoon
hij door aard en aanleg niet bij hen past, en, goed zakenman zelf, spoedig ook tot
den welstand der familie gekomen. Als zij woont hij in het villa-park van 't provinciestadje Westerwoud (dat van de wereldfirma bestaat), in een groot luxe-huffs.
Hij houdt van Thora, houdt van zijn kinderen, houdt van zijn werk, maar er is
iets in hem, dat hem onrustig maakt. Donald, zijn vriend, zegt het: „Evert is een
droomer en een fantast. Een avonturier van de ' verbeelding .... een eeuwige zoeker
naar „das Wunderbare" .... Als Evert in den trein tegenover een aardig meisje zit,
heeft hij er binnen de vijf minuten in zijn fantazie iets geweldigs mee beleefd
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als hij de volgende week naar Engeland gaat, heeft hij de voor hem zelf nauwelijks
,erkende hoop, dat hij er de een of andere spannende roman zal doorleven ....
Daardoor nu is hij de Tantalus-figuur. 1 ) Hem kwelt immer een ,bijna stereotiepe
en toch zoo kinderachtig dwaze droom van een stoet van vrouwen, die langs hem
ging, als ter keuring en ter keuze, en waarvan altijd zij, die hij koos en grijpen wilde,
xaadselachtig in het niet vergleed. Een droom die al dateerde uit zijn jongensjaren ... .
en hem bijwijlen nog bezetten kon, even onontkoombaar duidelijk en kwellend als
toen, al was hij thans al jaren getrouwd en vader van drie kinderen".
Zoo vinden we hem altijd op jacht naar ,das Wunderbare" : in zijn flirten met
een logeetje van z'n zwager, met een typiste van het kantoor, met een huishoud•ssistente van z'n vrouw, straks op een uitstapje naar Parijs, met twee Amerikaansche
:meisjes, tweelingzusters, die als „The Cedars", de dolly sisters imiteeren. Maar het
groote van zijn droom gebeurt nooit, en in verdrietelijke scenes met zijn vrouw en
ergernis over eigen zwakheid eindigt elk avontuur, als hij, schuldbewust, naar huis
terugkeert. Hij is, zooals Donald het uitdrukt, ,iedere keer de dupe van zijn eigen
illusie".
Men heeft reeds opgemerkt, dat Donald, een jeugdvriend, die in Amerika tot
levenswijsheid is gekomen en door veel zwerven en veel ervaring een eigen kijk gekregen heeft op menschen, de cynische beschouwer is van Everts gedweep. Hij heeft
dezen in Parijs weer ontmoet, samen met hem het avontuur met „The Cedars"
genoten en is nu de vivisector van Everts ziekelijk sentiment.
Later (in het tweede boek) is Evert bij hem in Amerika en maakt daar kennis
met de Amerikaansche zeden, waarover Donald altijd gesproken heeft : de week-ends,
de moon-bathings, de dancing-nights. Hij ziet daar de verhouding van Donald en
.liens vrouw, een relatie van vriendschap bij een volkomen respecteeren van elkaars
vrij heid ; hij maakt daar den strijd door van een pathologische verliefdheid op
Donalds betooverende schoonzuster, Gyp, en een zeer smadelijke afwijzing, als zij,
beheerscht en zelfbewust type, de ongemanierdheid van zijn egoistisch begeeren
bemerkt ; hij wordt daar tenslotte de dupe van zijn avonturenzucht, als hij, in zijn
teleurstelling wanhopiger zoekend dan ooit, een der Cedars heeft opgespoord, Margret,
het meisje dat de gelegenheid zoekt, beslag te leggen op den „man who marries".
Zij weet hem geheel in te palmen en alleen zijn noodzakelijk vertrek naar Holland
maakt een einde aan de zeer intieme verhouding.
Maar dan (in het derde boek) wordt hij door deze ondernemende Amerikaansche
voor de consequenties van haar gewilligheid gesteld. Zij is hem nagereisd en lokt
,

1 ) Tantalus, de Phrygische koning der oudheid, is de altijd-gekwelde ; als straf voor zijn ver:metelheid tegen de goden moet hij eeuwigen dorst lijden, ofschoon hij in een water staat, dat
hem tot de lippen reikt, en is hij tot een altijd-door hongeren veroordeeld, terwijl vlak boven
.zijn hoofd, maar net niet te grijpen, aan wiegende boomtakken de geurigste vruchten hangen.
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hem naar Den Haag, waar hij door de gemeene practijken van haar ,vriendin" in
een net van chantage gewikkeld wordt en tot scheiding van Thora gedwongen. De
Vogels laten hem gaarne gaan en hij trouwt met Margret. Al heel gauw blijkt deze
vrijheidsverovering een jammerlijke vergissing. En dan poogt Donald, die zijn
vriend nog eens opzoekt en diens volkomen stranding ziet, nog een hereeniging met
Thora tot stand te brengen, maar zij weigert. „Het was te laat voor wat Robert bepleitte, het zou niets dan smart en strij d en nieuwe desilluzies geven,... Je maakte
geen woning van een huis-in-puin, al paste je de gebroken steenen op elkander".
Dit is het skelet van 't verhaal, betrekkelijk eenvoudig en niet ongewoon in z'n
gegeven. Maar voor de schrijfster is het 't geraamte van het probleem. Bij monde
van Donald, die bij Evert logeert (in 't begin van het boek, als alles nog goed
is) geeft ze haar analyse van het geval in een beschouwing over het foutieve der
bestaande huwelijksconventie. We citeeren dat fragment, lang, maar voor een kennen
van het boek zeer belangrijk :
,,Probeer eens", zoo zegt hij tegen Thora, ,een oogenblik je in te denken, dat er menschen
bestaan — geen vrijbuiters als ik, maar bezadigde, degelijk aangelegde menschen — die de
,,schuld" niet aan Evert zouden geven, maar aan het huwelijk, dat als instelling niet meer
past in onze tijd, in ons leven, dat in de laatste twintig jaar meer veranderd is dan in de
vorige twee eeuwen. Er zijn er heusch niet weinigen, die zoo denken, die overtuigd zijn, dat
de volstrekte eisch van huwelijksche trouw de meest immoreele dwang is, die een paar
menschen, zoogenaamd ,uit liefde" elkaar op kunnen leggen — phylosophen, psychiaters,
gynaekologen schrijven er over.... er bestaat al een heele literatuur op dat gebied en in
de landen, die de oorlog hadden, is het stellig een „question brulante". Las je ooit Kaiserlings
Ehebuch ? De moeite waard, zelfs voor een Vogel in de stad Westerwoud in Holland. Revisie,
zou je het kunnen noemen, van al onze inzichten over trouw en huwelijksplicht en zelfs over
liefde ; we moeten die inzichten immers wel herzien nu er zooveel omver is gesmeten, dat
we vroeger zoo netjes op rijstjes en in vakjes hadden genet, nu de verhouding tusschen mannen
en vrouwen zoo totaal anders is geworden en de schoone sekse er niet meer mee tevreden
is in twee categorieen te worden verdeeld, de getrouwden, die hun deel krijgen, en de
ongetrouwden, die gedwee aan de kant blijven zitten, maar nu ze allemaal fanatiek probeeren
zooveel uit het leven te halen, als ze met mogelijkheid kunnen krijgen. Lieve hemel, jullie,
fatsoenlijke mevrouwen in je veilige huizen, jullie moet toch wel begrijpen, dat het niet
anders kan, wanneer een man een heele dag in aanraking komt met lieve, jonge, levenslustige
meisjes, die zijn brieven tikken, hem sokken en sigaretten verkoopen en thee voor hem schenken
en met hem dansen en tennissen en schaatsenrijden.... dat een man toch wel van hout en
van steen zou moeten zijn wanneer hij nooit voor een ander oogen had dan voor de eene,
die toevallig zijn slaapkamer deelt en de moeder is van zijn kinderen".
„O, hou op", zei Thora gepijnigd.... Is dat een reden voor een vrouw, die van 'n man
houdt om er zich bij neer te leggen ? ... .
,,Houdt.... maar dat is het juist.... om dat woord en dat begrip draait het !" viel hij
heftig uit. ,Houden" is nog altijd dat ellendige begrip van bezit.... het meikeverbezit, die
je ook houdt. +.. aan een draadj e. Die ellendige wet van de physieke trouw, die de heeren
van het Oude Testament voor hun persoonlijke veiligheid en die van hun nageslacht hebben
uitgevonden .... die ze op hun vrouwen toepasten en om de drommel nooit op zichzelve.
Maar die jullie vrouwen van tegenwoordig als gelijkgerechtigden van weerskanten eischt ! „Was
macht das Bischen Sexualitat" zegt Schnitzler zoo prachtig. Of er geen grooter, machtiger
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gevoel tusschen twee menschen kan bestaan dan dat ! En toch is dat de bron van alle.
huwelijksellende, dat en niets anders is de wortel van alle jalouzie en leugens en geknoei;
van de slechte humeuren, het gesar en geplaag, de afkeer en de haat, en in de goede ge
vallen.... de resignatie, het offer.... het compromis. We weten toch immers allemaal,
Thora, dat twee menschen niet in staat zijn om elkaar een heel leven lang te verrukken en
te boeien. Dat bestaat alleen in de romantiek, waar het wolkelooze geluk begint op de dag,dat ze elkaar krijgen. En aan dat geboeid-zijn, aan die verrukking, heeft de een nu eenmaal.
meer behoefte dan de ander.... Waarom kunnen een paar verstandige, goed gezinde
menschen elkaar dan niet eenvoudig wederzijdsche vrijheid geven, niet als een pis-aller, maar
loyaal, als goede kameraden ? Waarom moet het altijd weer geknoei worden en bedrog en
scenes en echtscheidingen en uitdraaien op een tweede mislukt huwelijk, alleen omdat er
gedurende twintig eeuwen in de hoofden van de menschen is gestampt, dat een man en
een vrouw, van het oogenblik af, dat ze samen trouwen, nooit meer jets voor een lid van de
andere sekse mogen voelen?"

,,

Ziehier de theorie, de essentie van den roman, getuige het motto, dat de Schrijfster
zich koos : „Aber nun, da so vieles anders wird, ist es nicht an uns, uns zu verandern ? Konnten wir nicht versuchen uns ein wenig zu entwickeln .... ?"
Zoo staat dus het probleem voor den man.
Maar, de afloop van Everts geschiedenis bewijs het, ook van die zijde bekeken.
blijft het een probleem. Want Evert heeft ten slotte de vrijheid verworven, die hij
zoo ziekelijk-hartstochtelijk begeerde, waaraan hij willens en wetens zijn gemakkelijk
en luxueus bestaan van lid der Vogel-familie, de rust van zijn welverzorgd milieu
en de liefde van zijn toegewijde vrouw offert -- doch daarmee begint zijn groote
lijden, een lijden waaruit geen opheffing mogelijk is, omdat 't is de ,trieste"'
slotsom van al de romans die dit probleem behandelen het recht der conventioneele
begrippen niet straffeloos wordt geschonden. Robert Donald zegt ook dit, als hij
peinst : „De tijd bracht een ,Umwertung aller Werte" ; de menschen haakten naar
vrijheid, steigerden tegen conventie en behoud, tegen den dwang van het huwelijk
steigerden zij het allermeeste.... Maar wat bleef, als je de wortels losgroef ? Wat
bleef Evert na de roes van zijn levensdurf. Wat bleef hem zelf, nu hij oud werd
en moe was van zijn zwerftocht over de wereld .... In alle landen werden boeken
volgeschreven over het probleem van het huwelijk ; alien waren het er over eens,
rechters, predikanten en psychiaters, dat er revisie moest komen, breeder inzicht,
andere nornien, maar een oplossing wist niemand".
Hierin verschilt deze problemen-roman van de meeste, dat hij niet de schijn aanneemt van objectief verteller. De tendentieuze bedoeling, die men veelal eerst door
ontleding van het gegeven beeld in haar vollen omvang ziet, is hier aanstonds
duidelijk uit het voortdurend etaleeren van inzichten over het huwelijk als de boven
geciteerde. Wat Robert Donald zegt leert ons het gevoelen der Schrijfster ten dezen
precies kennen. En dan blijkt het geheel modern, gebaserrd op Freudiaansche
psycho-analyse en theorieen van Schnitzler en Kaiser ling, zich keerend tegen „die

-
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,ellendige wet van physieke trouw", die immers psychologisch veroordeeld, maar
'ook practisch onbestaanbaar is.
Intusschen in de werkelijkheid van het leven ziet de Schrijfster maar al te goed
de alles beheerschende macht van die onredelijkheid : Evert is er het droevige
.slachtoffer van ; Donald, de profeet van het nieuwe, eindigt in mistroostigen twijfel ;
Thora, die toch veel van haar man houdt en blijft houden, die zoo groot is van
-ziel, dat ze persoonlijk vergeven kan, vermag zich niet los te maken van die ingewortelde begrippen ; zelfs de kinderen, als ze, na de scheiding bij Evert op bezoek
.komen, voelen dat er tusschen hen en Vader iets is.
En zoo blijft, ondanks Freud en Kaiserling, ondanks Schnitzler en Rilke, het
probleem !
Bij Bien stand van taken echter dringt zich de vraag aan ons op ; wat heeft dan
de Schrijfster bereikt met dezen zoo pompeus aangekondigden roman ? Welke
waarde ziet zij in de ,Umwertung aller Werte" als de eenige conclusie is de klacht :
„een verscheurde, een verdwaasde tijd" ? En tot welken slotsom moet de lezer
eeigenlijk komen, die de lectuur van het lijvige boek heeft volbracht ? Met evenveel
recht zou men kunnen beweren, dat de Schrijfster het in dezen roman opneemt
voor de vrijheid tot een zich-uitleven naar eigen verkiezing, als dat zij tegenover
-de nieuwere huwelijksopvattingen de bewarende kracht van het conventioneele
huwelijksverband stelt, dat ze pleit voor herziening der ingewortelde begrippen, als
dat ze hun waardij voor weinig vaste karakters demonstreert. Men krijgt den indruk,
dat, of de stof haar is ontglipt, omdat ze, bij haar negatie van het bestaande, ' niets
positiefs er tegenover weet te stellen, of dat ze, kauffmannisch, gespeculeerd heeft
op den smaak van het publiek en met haar vlot talent de moderne belangstelling
heeft uitgebuit.
In beide . gevallen is haar boek geoordeeld. Want wie alleen afbreekt en niet op
de leeggekomen plaats weet te bouwen, doet slooperswerk, dat en ethisch en sociaal
verwerpelijk is. En wie om het succes der algemeene belangstelling schrijft, verlaagt
de kunst tot een dienares, geeft haar over aan de grilligheid der wankele volksgunst.
Eigenlijk behoeft men niet te onderzoeken welke van de beide mogelijkheden
hier de werkelijkheid is. Want het boek valt onder het odium van beide bezwaren.
Immers, de charge tegen den bestaanden huwelijksvorm bij monde van Richard
Donald is zeer positief, beteekent een tot op den grond toe afbreken. Maar voor het
overige is alles even vaag en onduidelijk, zoo, dat men niet weet, wat de Schrijfster
wil. Velen, zeer velen misschien, zullen gaarne alles toestemmen wat zij Donald
leeraren doet, maar als zij dan naar een nieuwe, juiste levenshouding zoeken,
"worden ze verlegen gelaten ; en de baanbreker voor de betere opvatting staat aan
It eind van het boek zelf gedesillusioneerd.
En daarnaast zijn er verschillende aanwijzingen, dat de Schrijfster naar het publiek
-
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toe heeft gewerkt. Heel de atmosfeer van den roman b.v. komt den modernen_
levenstoon in het gevlei : met ware virtuositeit worden de groote-stadsamusementen_
beschreven ; men zwelgt in de sensatie van dancing-nights, restaurant-weelde,
week-end-avontuur, autoracen, pikanten omgang met geavanceerde jonge dames;
men zwiert mee in het genot-leven van Parijs en New-York ; maar oak, men geniet
de behagelijkheid van het luxe-milieu der Westerwoudsche villa, met haar Deventer
tapijten en haar wandbetimmering van twintig diverse houtsoorten. Dat alles maakt
haar boek aantrekkelij k. Het is immers de betoovering van den modernen roman,
dat hij de lezers zoo geheel vertrouwd maakt met de dingen, waarvan de nuchtere
werkelijkheid hen veelal verre houdt. En Mevrouw van Ammers-Kuller weet het
effect van deze genieting nog te verhoogen, doordat zij niet in vermoeiende details
vervalt en niet door overdaad van licht de schittering der dingen oplost.
Ook de compositie van den roman ligt in deze lijn. Die is vlot, maar vluchtig ;'t verhaal groeit niet uit de verhoudingen op, maar is in elkaar gezet, met een duidelijken inslag op het actieve, het sensationeele. De indeeling in drie „boeken" komt:
aan de oppervlakkigheid van het groote lezerspubliek tegemoet : de film verspringt
eenvoudig ; om verklarend verband, dat beschouwing en groepeering vraagt, hoeft
men zich niet te bekommeren. De personen, die hun rol moeten vervullen, komen
op het bepaalde oogenblik „op", hoe, dat doet er niet toe (Evert loopt Donald...
tegen 't lijf in Parijs, Donald, die in Amerika woont ! belt bij Evert in Den
Haag op het juiste oogenblik aan) en vervagen, als ze hun taak hebben verricht
(de huishoud-assistente, Gyp, de Haagsche typiste-met-de-lieve-oogen). Alle
situaties kan men zoo overzien ; wat er belangrijk in is wordt door den een of ander
wel gezegd : denken, overwegen, ontleden is niet noodig. Modeartikelen als het.
Freudianisme, quasi-wijsgeerigheid, muzikale aanleg, belezenheid, kunst-aspiraties
krijgen alle hun plaats in het geheel, nooit opzettelijk, maar en-passant als de gewone dingen van iederen .,intellectueelen" lezer. Deze elementen, die zoo precies,
aansluiten bij den smaak en de belangstelling van den modernen mensch, geven
sterk den indruk, dat de Schrijfster achter haar werk steeds haar lezerspubliek..
heeft gezien. En dat heeft blijkbaar zoozeer haar aandacht gehad, dat ze slordigheden
in de feiten-opvolging en in den stijl niet heeft opgemerkt. Ze schreef, gemakkelijk,lenig, helder zooals zij dat kan, met en voor haar lezers op jacht achter het aangeschoten, maar nimmer te grijpen probleem !
Is in dit offeren aan den tijdgeest, dit profiteeren van de oppervlakkigheid en
begripsverwarring van 't moderne ,denken" dit boek reeds geoordeeld, te meer
verwerpelijk is het om zijn valsche probleem-stelling.
Tegenover elkaar worden geplaatst de nieuwe inzichten, de vrije denkbeelden,,.
de ongebonden fatsoensbegrippen van het Amerikaansche leven en de ouderwetschheid, het versleten-conventioneele, het in te-nauw-geworden-keurslijf gewrongene.
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van Hollandsche benepenheid. En Evert Tideman staat daar tusschen in : naar
aard en aanleg de man van het nieuwe, het frissche in zijn bestaan gebonden
aan het strakke Vogel-conservatisme, dat van zijn familie en zijn vrouw onver-,
woestbaar traditie-bezit is. De martelaar dus weeren, als hij na veel strijd eindelijk.
kiest voor de vrijheid, voor het persoonlijke, dan de lijder die alle offers vergeefs
heeft gebracht. En dan altijd sympathiek, omdat hij de onbegrepene is en in zijn.
jagen naar het droomideaal opbotst tegen den muur van het bot-formeele.
Evenwel heel deze ensceneering is valsch !
Vooreerst is de casus positi verwr ongen, als dancings, moon-bathing en Amerikaansche flirt-moraal gesteld wordt tegenover Hollandschen familiezin en deftige
koopmansdegelijkheid. Margret, het wufte, zinnelijk-egoistische schepsel staat niet
aan den anderen kant van de lijn, waarop Thora wordt geplaatst, maar diametraal.
er tegenover ; in haar is niet de ,Umwertung alley Werte" belichaamd maar de
parodie ! En dan Evert ! Hij is niet de vrijheid-begeerende man, maar een slappeling,
een laffe, weerstandlooze zinnenslaaf, die voor elke, ook de banaalste, verleiding
zwicht, een die voortdurend zijnn vrouw bedriegt en desondanks tegenover haar
en ook tegenover zichzelf poseert als de liefhebbende echtgenoot; een man van over
de veertig, die niet het zelfrespect heeft van een jongen van zestien ; een verantwoordelijk leider in zaken, die nog niet de beheersching heeft van een aankomenden
bediende ! Een door en door pathologische figuur, een sexueel-overspannene, een
stumperig slachtoffer van zichzelf 1 E aan zoo een wordt dan „het probleem" der
huwelijksmoraal gedemonstreerd ! Van het ,martelaarschap" van zulk een zinnenzieke krijgt dan nog het huwelijk de schuld, dat in Thora en haar conservatieven.
broer Bernard en haar vader in al zijn conventioneele benepenheid wordt vertegenwoordigd !
Goed beschouwd, blijft er van heel de probleem-stelling niets over dan de
ziellooze takelage van een mislukt marionetten spel. Want levende wezens, dat zijn
in dit geval menschen, die werkelijk voor het probleem staan, zijn de figuren geen
van alien, Ook hier is alle schuld en gansch de oorzaak van het lij den die van de
personen-in-quaestie, die bovendien naar de bedoeling van de Schrijfster in bepaalde richting worden bewogen.
Maar dan ook wordt het duidelijk, hoe deze roman met z'n bravour-theorieen,
zijn gedurfde beschrijvingen en pikante avonturen een sensatie-product is, dat
voor de kwalen van den tijd geen genezing zoekt, doch veeleer die een vruchtbaren
woekerbodem bereidt. Het felt, dat bij de huidige ontwikkeling van verhoudingen en denkbeelden inderdaad moeilij ke vraagstukken zich opdoen, die tot
een probleem-van-het-huwelijk samengroeien, wordt hier een succesverzekerende
romanstof.
Stell-*g heeft „Tantalus" literaire qualiteiten, draagt het overal de sporen van.
een goed en frisch talent. Maar dat duet het to meer betreuren, dat een Schrijfster
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van zooveel aanleg en zoo rijk literair verleden een zoo onverantwoordelijk-oppervlakkig en verwrongen-sensationeel boek den zoekenden tijd durft aanbieden.
Het behoeft stellig geen betoog dat over dezen roman, algemeener, over den
roman van het huwelijksprobleem ook nog wel lets te zeggen valt, wanneer men
hem beziet van het standpunt der christelijke levensovertuiging uit. De beschikbare
ruimte laat echter niet toe zulks nog in dit artikel te doen. Daarom daarover een
volgend maal.

SAUL EN DAVID.
TREURSPEL IN VIJF BEDRIJVEN
DOOR

REND DE CLERCQ,

VIJFDE BEDRIJF,
EERSTE TAFEREEL

(Bij de waarzegster te Endor. 's Nachts. Flauw toortsenlicht.)
Ie TOONEEL

Saul, Abner, Doeg
(De koning, verkleed en zichtbaar vermoeid, met Abner en Doeg. De krijgsoverste
verbergt zij n misprij zen niet voor den woesteling, die Achimelech sloeg.)
Abner
Hier woont de vrouw.
Saul
Hoe komt de koning dus
in Endor, in 't verdoken en vermom d,
met andere kleedren om het lijf en hongrig?
Abner
Gij woudt de waarzegster te rade gaan.
Saul
De waarzegsters heb ik op doodstraf uit
mij n rij k gebannen, en ik zelf zoo is
dewijl de Heer op mijne vraag
{de mensch
niet antwoordt, noch door droomen, noch door de oerim,
zocht eene die mij waar kan zeggen. U
.heb ik 't gevraagd, en u, en al het hof.
,
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Abner
De vrouw in Endor, bij mijn weten, is
in 't land nog de eenige die het durft en doet.
Saul
Ik wil, wil weten wie den krijg verliest.
Zoo talrijk en zoo onverhoeds als thans
is nooit de Filistijn in Israel
gevallen.
Abner
David, na een nieuwe breuk
met u en machtiger oplaaien van
de vijandschap, ontvlood bij Achis in
het Zuid, kreeg Ziklag tot een hofstad, om
voor Achis tegen Amalek te strij den.
Daar heeft hij, groeiend steeds in kracht en roem,
toch beide handen vol. Aldus gedekt.
in 't Zuid, valt plots de Filistij n in 't noord
op ons, verzwakt door de oude oneenigheid,
Saul
Och, had ik nooit met David mij verzoend,
of waren wij verzoend gebleven ! Nooit
had rich de Filistijn geroerd, of saam
met David had ik zegevierend hem
weerstaan. Het is te laat daartoe. Veel is
te laat, kan nooit meer, nooit meer anders zij n.
IIe TOONEEL
De vorigen, de waarzegster
De waarzegster
Wie dringt te nacht in mijne woning ? Zie,
drie mannen staan voor mij. Ik ken ze niet.
Wat komt gij doen? Te rooven valt hier niets.
In Endor toch is niemand rijk.
Saul
Ik kom
te nacht om wat de nacht alleen gehengt.
Gij, vrouwe, moet waarzeggen mij.
De waarzegster
Zoo keert
terug dan gij. Waarzeggen doet men niet.
Waarzeggen mag men niet.

S A U L E N DAV ID
Doeg
(haar een buidel toonend)
Voor groot, groot loon.
In dezen buidel zijn veel sikkels zilver.
De waarzegster
Veel sikkels zilver? Zilver is schoon blank , ..
Is daar ook bloed aan dezen buidel? In
uw hand vrees ik dat zeer. Want een gelaat
kon ik doorkijken soms ; ook in den nacht.
(tot Doeg)
Gij zijt een slechte man, dat zie ik wel.
(tot Saul)
En gij een milde heer, een machtig heer.
Ik wou u dienen, gaarne. Doch ik kan
het niet. Al wil ik het, ik kan het niet.
Saul
Gij moet mij dienen, vrouw, met eenen dienst.
Al wat gij vraagt zal ik u geven, en
voor 't krieken van den dag, gaan wij ver heen.
Verwek mij eenen geest die weet. Doe mij
verschijnen Bien ik tot u zeggen zal.
De waarzegster
Gij weet wat Saul, de koning, heeft gedaan.
De waarzegsters en duivelskunstenaars
zijn uit dit land geroeid. Waarom dus stelt
gij mijne ziel een strik om mij to dooden ?
Saul
Uw ziele stel ik geenen strik. Alzoo
waarachtig als de Heere leeft, ik zweer 't,
u overkomt geen straf om deze zaak.
De waarzegster
Kunt gij gedrieen zwijgen ?
Saul
Ja, bij God.
De waarzegster
Gij hebt gezworen zwaren eed, mijn heer,
en deze wanden hooren immervoort.
Lang mij den buidel over.
Doeg
Daar, grijp toe.
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De waarzegster
Spreek nu. Wien breng ik voor uw oogen?
Saul
Doe
mij Samuel opkomen, den profeet.
De waarzegster
Die richter was in Israel?
Saul
Ja, dien.
De waarzegster
Die ligt te Rama onder de aarde. Diep,
heel diep.
Saul
Te Rama ligt hij.
De waarzegster
'k Weet. Heel diep.
(Tot Abner en Doeg)
Gij beiden, treedt op zijde, voor den ingang.
(tot Saul)
Nu spreek niet eer gij toegesproken wordt.
Saul
Ik zwijg totdat hij mij tot spreken noopt.
(De waarzegster brands wierook en maakt toovergebaren)
De waarzegster
Aanhoor mij, Astaroth.
Een wierook brand ik u, die eeuwig met
.den eeuwige zij t.
Uw macht herken ik en uw donkren dienst
die klaarten bergt
meer dan het licht.
Astaroth, aanhoor mij.
Verrijze deze die gericht heeft over Israel,
te Rama.
Astaroth, aanhoor.
En gij, ontbonden geest, op mijn bezweren kom
tot eenen die 't verzoekt.

Samuel, u roep ik.
Samuel, verschijn.

(de geest van Samuel verschijnt)

SAUL EN DAVID
IIIe TOONEEL

De vorigen, Samuels geest
De waarzegster
Ginds, ginds. Ik zie. Zij n licht gaat tot mij op.
En nu weet ik wat ik daar straks niet wist.
(tot Saul)
Waarom hebt gij een vrouw bedrogen?
(zeer luid)
Gij
zijt Saul!
Saul
Vrees niet, die machtiger hier zijt
dan ik. Maar zeg mij, zeg mij wat gij ziet.
De waarzegster
'k Zie goden daar opkomende uit de aarde.
Gansch edel zijn zij, hoog en wonderlij k ;
en een van hen schrijdt traagzaam naar ons toe.
Saul
leg, hoe is zijn gedaante?
De waarzegster
Een oud man is
hij en gehuld in eenen mantel ; wit
als bagel is zijn baard ; zijn voorhoofd fronst
hij op tot zware rimplen en zij n oogen
zijn als een schriklijk vuur. In de eene hand
draagt hij een staf, en hoog in de andere, zie,
een oliehoorn. Hij komt hierhenen.
Saul
(den geest ontwarend slaakt een wilden kreet)
Hij!
1.
(Hij wankt)
Abner
Ik zie hem niet.
Doeg
Geen lid van hem.
Samuels geest
Waarom
ontrukt gij mij aan mime rust, mij doende
opkomen ?
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Saul
Thans, thans hoor ik u en zie
die mij vervolgd hebt al mij n leven !
De geest
Wat wilt gij?
Saul (eenigszins bedarend)
Gij hebt Saul gehaat en toch
toch Israel bemind, Bij deze liefde,
o richter, zeg mij waar. Beangstigd vindt
gij mij met grooten angst, om mij en 't yolk.
De Filistij nen krij gen tegen ons.
Te Sunem staan zij met ontelbre macht.
En God is van mij afgeweken, geeft
geen antwoord mij, door droomen noch door de oerim.
Daarom heb ik u opgeroepen, dat
gij mij te kennen geeft wat mij te doen staat.
De geest
Zoo God van u is afgeweken en
uw vijand werd, waarom dan vraagt gij mu?
De Heere zal u doen zooals hij door
mijn dienst gesproken heeft. Het koninkrijk
zijns yolks heeft hij van uwe hand gescheurd
en weggegeven uwen naaste, David ;
dewijl gij naar de stem des Heeren niet
gehoord hebt en de hittigheid zijns toorns
niet uitgericht hebt tegen Amalek.
Daarom heeft u de Heere dit gedaan.
De Heere zal ook Israel, om u,
den Filistijnen geven in de hand,
en weder het verlossen door zijn held.
Reeds morgen zult gij met uw zonen bij
mij zijn. Ik wacht u, Saul.
(de geest verdwijnt)
IVe TOONEEL

Saul, Abner, Doeg, de waarzegster
Saul
0 Samuel!
Samuel.

(Saul valt ten gronde op zijn aangezicht neder)

SAUL EN DAVID
Abner (toeijlend)
Wat is u, koning ? Zie, hij ligt ten gronde.
De waarzegster
Heer koning, op, sta op. De geest is been.
Saul (kreunend)
Samuel.. Ik wil naar Samuel.
De waarzegster
Blijf rustig toch.
Abner
Er is geen kracht in hem
"Den ganschen dag en ook den ganschen nacht
heeft hij geen brood gegeten !
De waarzegster
Wat? Een koning,
en hongrig ! Saul, hoor ! Heer koning, hoor ;
ik heb gedaan naar uw verzoek, zoo doe
mu naar het mij ne. Op, sta op, en eet.
Saul
1k zal niet eten, wil niet.
De waarzegster
Gij, met hem
gekomen, leidt hem op de legerstede.
Abner
Op, koning Saul. Denk om uw yolk.
(De koning wordt naar de legerstede geleid)
De waarzegster
Zit hier,
terwijl uw dienstmaagd u een bete broods
bereidt. Zoo krachteloos kunt gij niet gaan.
Saul
Er is maar eene schrede tusschen mu
en mij nen dood.
O Samuel,
Samuel!
-

TWEEDE TAFEREEL
Vlakte bij Gilboa
Ie TOONEEL
S t ri j dgewoel.
israelietische wapenknechten op.
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Eerste wapenknecht
De vijand houdt de hoogten van Gilboa.
Te machtig zijn hun schutters. Saul is niet
dezelfde meer ; zoo weiflend en bevreesd.
Tweede wapenknecht
Zoo God is tegen Saul, wie kan weerstaan ?
Derde wapenknecht
Ons heir is overmand. Hier helpt geen strij d.
Tweede wapenknecht
Verloren ! Israel verloren ! Wee ons, wee!
Filistij nen (achter de schermen)
Slaat neer, slaat neer. Ons is de zege en Dagon !
Eerste Israelietische wapenknecht
Weg, weg de wapenen. Weg de schilden. Vlucht !
(Slot volgt.)

KRONIEK.
Bij de vele tekortkomingen, die ons blad nog heeft, was het geringe kontakt tusschen lezers
en redaktie een van de onaangenaarrmste. Ook vond de behoefte om over de aktuele literaire
verschijnselen of gebeurtenissen onze meening te zeggen geen andere uitweg dan in de vorm.
van artikel of recensie ; er is zoveel dat voor een artiekel niet gewichtig of niet omvangrijk
genoeg is en in een recensie niet tuis hoort. Ook kan het wel eens nut hebben mededelingen
van uitgevers of verenigingen onder de aandacht van de lezers te brengen, wantoestanden en
dwaze meningen te hekelen, de aandacht op een belangrijk artiekel te vestigen, een enkel woord
aan een jubileum of herdenking te wijden. We hopen in deze KRONIEK ook een belangrijke
plaats vrij te laten voor de meningen van onze lezers.
Hoe stellen we ons de samenstelling van deze kroniek dan voor? De KRONIEK wordt geschreven door redaktie en lezers samen : ieder, die wat voor de KRONIEK heeft, stuurt dit naar
het sekretariaat van de redactie, hetzij in de vorm van een zelf geredigeerd berichtje, hetzij als
krantenknipseltje of in de vorm van een verzoek om over 't een of ander te willen schrijven. Natuurlik zal wel eens iemand teleurgesteld moeten worden; de redaktie houdt de verantwoordelik
heid en moet bovendien met plaatsruimte rekenen.
Voor alles hebben we ruime medewerking nodig ; we rekenen daar ook op; want zo dikwels
ontvingen we ongevraagd reeds bewijzen van meeleven ; dat we, nu we er om vragen, wel niet:
in de steek gelaten zullen worden. Toch wordt van ons alien een grote aktievieteit gevraagd,
als we willen, dat deze KRONIEK werkelik een belangrijke rol in onze kringen zal spelen.
Behalve als orgaan van berichtgeving kan ze zo'n grote betekenis krijgen bij het korrigeren van.
allerlei scheve meningen; dwaasheden stapelen zich nog elke dag op, niet alleen in de recensie-rubriek van Kerkbode's, maar ook in bladen van literaire standing; onze eigen tekortkomingen.
zullen we misschien er tevens helderder door zien.
VONDELHERDENKING.
5 Februarie 1679 was de sterfdag van VONDEL ; in verschillende plaatsen van ons land is
men bijeen geweest om na 250 jaar zich te bezinnen op de blijvende betekenis en waarde van
onze grootste dichter. Van de huldiging in de bladen trof ons vooral het grote Vondelnummer
van de a.r. Rotterdammer en het zeer zwakke artiekel van de heer V. in de NEDERLANDER,.
die zonder enig krieties vermogen de opinie van Jonckbioet gelijkwaardig naast die van modern
onderzoek stelt en o.a. Vondel's toneelwerk alleen geslaagd acht als leesdrama. Een grootse vorm
heeft de huldiging alleen aangenomen in de nieuwe Vondeluitgave van de W.B. waarvan binnenkort het twede deel verschijnt. Op bescheiden wijze hopen we aan de herdenking mee te doen
door een artiekel over Vondel van een onzer medewerkers, dat in deze aflevering begint.
RADIO.
7 Januararie j.l. sprak E. G. van Teylingen voor de Nederlandsche Christelike Radio Vereniging over: „Bestaat er een Christelike litteratuur ?" Spreker begon met aan te geven wt men
onder ,liLteratuur"' en ,Christelike litteratuur" heeft te verstaan ; men leze na wat hij in vroegere
jaargangen van OPWAARTSCHE WEGEN over deze dingen schreef. Daarna stelde hij zich
de vraag : bestaat er in NEDERLAND zulk een christelike litteratuur ? Hij beantwoordde deze
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vraag met een nee en een ja. We bezitten geen machtige litteraire uiting van ons christelik volksleven. Toch hebben we wet jets; wat proza, wat poezie, wat kritiek.
Van Teylingen noemde de prozaschrijvers en de dichters; van de voornaamste onder hen
gaf hij een korte karakteristiek. Daarna wees hij op het feit, dat de christelike litteraire aktie
zich steeds meer konsentreren gaat in het tijdschrift OPWAARTSCHE WEGEN en in het
Verbond van letterkundige kringen.
Natuurlik onderschrijven we niet alles, wat door hem werd gesproken ! Vooral in onze verwachtingen omtrent de jongere dichters en prozaschrijvers verschillen we met de spreker;
sommigen onder hen waarderen we anders; anderen schatten we minder hoog. Ook had de
spreker naast het Verbond wet even de Chr. Essayistenkring mogen noemen.
Maar dit zijn bijzaken. Over het algemeen wekte de lezing van v. TEYLINGEN onze bewondering; door de zuivere zegging, de weloverwogen meningen, de harmoniese bouw.
Deze lezing heeft een jaar geopend, dat voor de N.C.R.V. een belangrijke verbetering belooft
van het litterair program. Door samenwerking van Verbond en Essayistenkring heeft een kommissie uit deze groepen een belangrijke invloed op de samenstelling van dat program verkregen,
.hetgeen niet na zal laten er een gunstigen invloed op uit te oefenen.
-

DE VERLOREN ZOON VAN DE MERODE.
In het Utrechtsch Dagblad van 9 Februarie j.l. wordt De verloren zoon van de Merode besproken. Over de dichterlike waarde van deze bundel willen we hier niet diskusseeren ; er is
een veel belangrijker kwestie, die ons naar aanleiding van deze recensie bezighoudt : in hoeverre is het een dichter geoorloofd van het oorspronkelik bijbelverhaal of te wijken. Dr Ritter
meent dat aan een dichter geen vrijheden geoorloofd zijn, zeker niet als hij zijn stof epies behandelt.
Dit oordeel lijkt aannemelijk : pieteit, religieuse zin wijzen de zelfde weg. En toch kunnen wij
deze mening niet onderschrijven. Een gelijkenis als die van de verloren zoon is niet een stuk
gewijde geschiedenis, geschied in het verleden, slechts door zijn historiciteit van waarde voor
de toekomst, maar is een stuk leven, dat elke dag opnieuw smartelik wordt geleefd, door elke
verlorene anders, door elke verlorene eender. En wie de geschiedenis van zo'n verloren leven
vertelt is niet bezig in de gelijkenis hinein te interpretieren, maar de eeuwige onveranderlike
veranderlikheid der waarheid te tonen, wisselend slechts in persoon, niet in wezen.
MEVROUW KUYPER-VAN OORDT OVER WILMA.
Een lezing van Mevrouw Kuyper-van Oordt over Wilma werpt een scherp licht op het verschil in beider persoonlikheid. Beiden hebben hun eigen werkelikheid, waarin ze beiden even
sterk geloven. Maar die werkelikheden gelijken in niets op elkaar. Wat voor de een zwart is,
is voor de ander wit. Daarom zal de een de ander niet gemakkelik verstaan. Moet de lezer niet
een keus doen, tussen beiden? Neemt niet een van beiden ons bewust of onbewust beet?
'Bewust zeker niet: beiden kennen geen twijfel aan het bestaan van hun wereld; maar ook niet
onbewust: beider wereld, die van de liefdevol waargenomen alledags werkelikheid en die van
de in vrome blijdschap waargenomen Zondagswerkelikheid; en de alledagswerkelikheid is niet
platvloers, maar kent de wijding van de Zondag en de Zondagswerkelikheid mist niet de toetsing aan de weekse praktijk. Tot onze eigen schade zouden we de een voor de andere missen.
BELANGSTELLING IN ZUID-AFRIKA.
De artikelen over Afrikaans proza die J. Haantjes voor de vorige jaargang van ons tijdschrift
schreef, vinden ook hier en daar in Zuid-Afrika zelf belangstelling en waardering. „Die Volksblad" van 19 Dec. 1928 geeft onder 't opschrift „'n Nederlandse krietikus oor Sangiro" een
vrij uitvoerig overzicht van zijn studie over Sangiro. De bedoelde reeks is nog niet volledig.
In de nu pas begonnen jaargang hopen we over ditzelfde onderwerp nog een derde en laatste
artikel te kunnen plaatsen. Dit artikel zal meer speciaal gewijd zijn aan het werk van C. J. Langenhoven.
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MARIKEN VAN NIEUMEGHEN.
Ieder die de Mariken van Nieumeghen kent, weet dat dit stuk bestaat uit dramatiese tooneeltjes
in verzen, die hier en daar door proza aan elkaar gevoegd zijn. Deze vorm bracht de vraag mee :
behoren deze prozastukken tot de oorspronkelike tekst en moeten ze dus ook bij de opvoering
•tot hun recht komen ? Kalff die indertijd litterair raadsman was bij de opvoering door de Leidse
meisjesstudenten meende van wel ; bij deze opvoering werden genoemde stukken dan ook door
een ,spreker" in monnikskleding ,gezegd". Walch die adviseur was bij de opvoering door
Jan Musch, meende van niet en het gevolg was dat het Rotterdamsche Toneel de Mariken opvoerde zonder deze stukken -- en niemand ondervond dit als een bezwaar. Integendeel, de dramatiese actie kwam zo beter tot haar recht.
Nu bestaat er in het Engels een prozaverhaal van deze Mariken van Nieumeghen en tot nog toe
meende men dat dit prozaverhaal de directe parafraze was van onze dramatiese tekst. M. E.
Kronenberg heeft dit Engelse stuk nu nader in studie genomen, en in een artikel in de Nieuwe
Taalgids van Januarie j.l, toont hij aan dat deze opvatting wel wat al te eenvoudig is. Zowel
de Engelse tekst als het Hollandse drama moeten, volgens hem, teruggaan op een Nederlands
volksboek. De Engelse tekst is een zo goed als woordelike vertaling van dit volksboek ; het spel
van Mariken van Nieumeghen is daar de dramatiese bewerking van, zoals b.v, in onze tijd de
Opstandigen en Meryntje een dramatiese bewerking ondergingen.
Inderdaad een volkomen onweerlegbare studie en een mooie vondst, die ons weer helpen kan
,om het Nederlandse drama beter te leren verstaan !
Echter geeft dit artikel nog geen antwoord op de vraag : moet het proza tussen de dramatiese
tekst bij de opvoering worden weggelaten of niet ? Het is namelik nog heel goed mogelik dat,
toen het Nederlandse volksboek voor het toneel bewerkt werd, deze prozastukken er nog niet
bij hoorden, maar dat deze pas later, toen de dramatiese bewerking weer voor de druk klaar
gemaakt werd, voor de duidelikheid van uit het oorspronkelijke prozaverhaal werden ingevoegd.
Dat een opvoering als die van het Schouwtoneel zo goed slaagde blijft een aanwijzing voor de
veronderstelling dat deze prozafragmenten oorspronkelik niet bij de dramatiese tekst behoorden.
Het artikel van Kronenberg geeft ons nog aanleiding tot een twede opmerking. De schrijver
onderschat de letterkundige waarde van de dramatiese bewerking en overschat die van het oorspronkelike volksboek. ,Dat het spel van Mariken de menschheid nog boeit," zo zegt hij, ,dankt
.hij niet aan zijn bewerker, de Antwerpsche rederijker, die geen groot kunstenaar is geweest, maar
alleen aan het ontroerende oude verhaal van de onbekende auteur, dat hij gereed vond liggen.
Een verhaal, zoo schoon en zoo bekoorlijk, dat zelfs zijn gepruts en geschoolmeester de kern
ervan niet heeft kunnen aantasten en het ook in deze latere vorm nog lieflijkheid uitstraalt.
Het oordeel van Kronenberg is hier wel wat streng. Inderdaad is de taal niet het sterkste punt
bij de dramatiese bewerker. Maar zijn veel van de zwakke plaatsen daaruit niet te verklaren, en
dan ook gedeeltelik te verontschuldigen, als rederijkers eigenaardigheden ? En staan daar geen
andere grote verdiensten tegenover ? Kronenberg zelf noemt deze wel, maar hecht er niet voldoende waarde aan. Het realistiese herbergtafereel, waarin de bewerker, ondanks veel rederijkers
•eigenaardigheden ook hier, toch een mooi stukje volksleven wist te geven ; de inlassing van het
Masscheroen-spel. waardoor hij (prachtige greep !) een belangrijk psychologies proces effectvol
verbeelden kon ; kijk dat zijn toch prestaties die de Mariken van Nieumeghen een plaats verzekeren onder de beste dramatiese producties uit de Middeleeuwen. Maar misschien vinden we
.later nog eens gelegenheid hier wat uitvoeriger op terug te komen.
-

BOEKBESPREKING
De Louteringskuur, door Cissy van Marxveldt, Valkhoff & Co., Amersfoort..
,,De Louteringskuur" is de geestige geschiedenis van twee kleine gezinnen, -die samen de
Kerst- en Nieuwjaarsweek gaan doorbrengen in een pension ergens in een afgelegen dorp. Ze
ontrnoeten daar allerlei menschen en beleven een heele reeks prettige en minder prettige
dingen, welker opsomming hier wat veel plaats zou innemen en daarom maar achterwege blijft
Het boek is, zooals we dat van de schrijfster gewoon zijn, buitengewoon vlot geschreven, bevat
rake vlugge typeeringen van menschen en situaties, kortom verschaft den lezer, die eens een
oogenblikje ,uit de sfeer" wil zijn, een paar aangename uren.
Voor een mensch met Christelijke levensopvatting is er nog wel een en ander te wenschen
over, als hij 't boek uit heeft, maar men kan van de schrijfster niet verlangen, dat ze geeft
wat ze niet bezit. Wat ze wel heeft geeft ze. En dat is een doorgaans gezonde geestigheid, die
aangenaam verpoost. P. H. M.

Uit de levensgeschiedenis van woorden,door Dr. Jan Walch. W. J. Thieme &
Co., Zutphen 1929.
In het Vaderland schreef Dr. J. Watch onder het pseudoniem ,Boekenwurm" een serie artikelen.
over de herkomst van een aantal woorden. Hij deed het op een verbazend gezellige maar niettemin degelijke wijze. Hoewel zijn geschrift uiterst populair is, gelukte het den schrijver toch het
gevaar te ontzeilen, de wetenschappelijkheid aan de populariteit ondergeschikt te maken. Voor
den ontwikkelden leek, die ,00k wet eens weten wit hoe 't zit" met sommige woorden, voor
de al te weinigen, die nadenken bij 't geen ze lezen, heeft de schrijver heel goed werk gedaan.
P. H. M.

Aan den dijk, D. A. Cramer Schaap. W. de Haan, Utrecht.
Een aardig meisjesboek. Het hoofdpersoontje, dochter van een scheepswerfbezitter ergens aan.
de Maas bezocht de H.B.S., rijdt in een auto, houdt van roeien en zeilen, kortom, behoort in de:
wereld waar rijke vaders zijn en moeders die hoofdpijn hebben op daarvoor aangewezen tijden.
Een zuster van de jongedame is ongelukkig gehuwd ; haar man is een ,schat" en als zij in de
duisternis achter het tooneelscherm gescheiden raakt van Karel kust deze, op de voorlaatste
bladzijde onze heldin ten einde haar, evenals zijn vroegere vrouw in een auto rond te rijden
of in een bootje te helpen zeilen. Verbazend aardig, maar wat leeg.
Het boek is voor jongedames wet aardig, hoewel niet bepaald geschikt, om ze iets omtrent.
het leven te vertellen. Wat daarover gezegd words is in geen enkel opzicht de moeite van het
drukken waard. P. H. M.

Schemering door D. van der Spiegel. Bandversiering door Jac. Mooy. Nijkerk
G. F. Callenbach. 1928.
Een tweede deel van den 3lsten jaargang der ,Christelijke Bibliotheek."
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Die zoogenaamde Bibliotheken zijn gevaarlijke instellingen in onze Christelijke samenl.eving.
1 0 • Omdat veel menschen daardoor geestelijk worden ondervoed, terwijl ze toch meenen „waar
voor hun geld te ontvangen."
2 0 . Omdat zulk een handeling van een Uitgever niet strafbaar is.
3 0 . .... ik ga er niet op door want ik moet 't over ,Schemering" hebben, hoewel 't zeer noodig
is dat wij eens licht ontsteken over de z.g.n. ,Bibl iotheken."
Schemering is wel een eersteling, niet omdat het in een z.g.n. Christelijke Bibliotheek" is gestopt
maar omdat 't alle kenmerken van beginwerk in zich heeft. Allerlei mooie literaire krulzinnen
o m een hoofdstuk te openen :
„Een grauwe „December-Zond ag"
blz. 5
,,Maanlicht" glijdt over de daken
„ 23
,,Kerstnacht wiekt over de wereld"
„ 50
,,Een dikke zandlaag op straat
„ 71
Ik kan zoo, cm de twee hoofdstukken een doode zin overnemen.
Dan, het plotseling verwisselen van verleden en tegenwoordigen tijd.
Zwakke compositie. Overmaat van behandelde stof, voldoende voor een heele jaargang van
een Christelijke Bibliotheek.
Kortom de titel is zoo juist, dat het eigenlijk nooit heelemaal licht wordt, waardoor ook de enkele
pagina's die verdienstelijk zijn niet naar voren te brengen zijn.
In dit boek konit een wisselvallige jonge man voor, die in verloren oogenblikken, zoo bij wijze
van tijdpasseering een boek schreef ; de auteur was zoo verstandig de versehillende uitgevers die
het manuscript ter lezing ontvingen, het te laten terugzenden.
Zoo verstandig had Callenbach ook moeten zijn, met ,Schemering", maar dan was de 31ste
j aargang niet compleet geweest.
Ik geloof wel dat v. d. Spiegel een boek zal kunnen schrijven, maar dan niet over schemering,
v. D.
d ie moet eerst opklaren.

Goede manieren, door Mevr. van Zutphen van Dedem Uitgeverij Logori
A ersfoort MCMXXVIII.
Een vollediger omschrijving van deze ,goede manieren" geeft de order-titel : „nieuwe begrippen
over omgangsvormen, wellevendheid en etiquette."
Niemand zal 't mij kwalijk nemen, wanneer 1k verklaar deze driehonderd pagina's niet volledig
te hebben doorgelezen. Ik wil wel zeggen dat 1k, op de eerste twintig pagina's geen ,nieuw begrip
over omgangsvormen enz." ben tegen gekomen.
Maar niettem,in zal 't toch wel een nuttig boek zijn. 't Is zelfs in een serie opgenonien die nogal
wat beloof t : „Boeken die het karakter adelen". Dat ,adelen" aanschouwelijk voorgesteld door
een zwarte adelaar met wijd uitgespreide vleugelen, wijd uitgespreide pooten met klauwen, en de
kop opzij.
Overigens zijn er ook goede manieren bij 't uitgeven van boeken en dan deze weak aan de
uitgever : De inhouds-opgave is typografisch niet in overeenstemming met de gewone pagina's
wat leelijk is. Na deze inliouds-opgave volgen zonder blanke pagina's advertenties en recensies,
ook dat is leelijk, maar heel eigenaardig is dan nog als een vergeten mededeeling op de laatste
bladzijde gedrukt dat de band geteekend is door G. Roling. Dit zijn o.m. drie opmerkingen over
een minder goede manier van boekverzorging, v. D.

Late lente door A. K. Straatsma. 2e druk. Den Haag D. A. Daamen's Uitgeversmij. (z.j.).
Dit werk is in de IVe Jaargang gag. 352 gerecenseerd. Aan deze bespreking van Dr. Tazelaar heb
ik niets meer toe te voegen. Het verschijnt nu in tweede druk.
v. H.
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Sierkunst en vrouwenkleeding door C. Proos-Berlage.
Gewijde kunst door Jan de Meyer. Beide uitgegeven bij We L. en J. Brusse's
Uitgevers Mij. te Rotterdam 1928,
Twee nieuwe deeltjes uit de bekende serie waarvan het tweede me wat nieer interesseerde dan
het eerste. Maar dan blijft na lezing wel de indruk bij, dat de serie voortdurend op 't hoge peil
blijft, waarmee ze is ingezet. Het groot aantal foto's vermeerdert de waarde in belangrijke mate.
v. He

Heerlijkheid. Gedachten uit het werk van Dr. J. H. Gerretsen, verzameld door
Wilma. Uitgeversmaatschappij Holland Amsterdam (z i )
,

,

,

Het is weer al verscheidene jaren geleden, dat de stem van Dr. Gerretsen verklonk en een
droef lot zijn werk verstoorde. Men verwachte in dit boekje echter niet woorden die tot ons
geslacht niet meer spreken. Wat goed is, is van alle tijden. Zijn stijl is van de uiterste soberheid,
maar van de grootste direktheid.
In onze kringen, waar velen zich in taken van schoonheid zo angstvallig tonen ; in kerkgebouw en psalmgezang, in liturgie en in de literatuur, waar zo velen smakeloosheid aanzien voor
eenvoud, past het te luisteren naar 't woord van Gerretsen over de kemelsharen mantel van Johannes
de Dooper en de rok zonder naad, die Jezus' kleed was ,Wij voelen meestal meer voor den kernelsharen mantel". ,Wij moeten toch komen tot den rok zonder naad". En zo zijn er zo veel woorden,
die a,h.w. direkt voor onze tijd zijn. Dit boekje in zijn goed geslaagde uitvoering is een kostbaar
bezit.
v.
He

De Wetenschap der heiligen door P. van den Tempel O. P. 2e druk. J. J.
Romen en Zonen, Roermond, 1928.
Van dit boek uit de bekende Ster-serie over Ascese en Mystiek verscheen een tweede druk.
v. H.
De eerste druk werd in Opw. Wegen aangekondigd in de IVe jaarg. (p. 448).

Zuid-Zuid West door Albert Helman. De Gemeenschap 3e druk 1928,
Van dit werk dat als „De Max Havelaar van het Westen" in ons tijdschrif t werd besproken (Opw.
v. He
Wegen Dec. 1928) verscheen een derde druk.

De Nar uit de Maremmen, door C. en M. Scharten-Antink. I. Massano.
II. Florence, de drie blinden, Mij. voor G. en G. Lectuur Amsterdam 1927-'28.
De beide hierboven genoemde deelen zijn deel 1 en 2 van een nieuwe trilogie van het echtpaar
Scharten-Antink. Het lijkt ons wenschelijk, nu het tweede deel verschenen is, nog eerst het_
derde of te wachten om dan het geheele werk in totaal te bespreken. P. He M.

In de Noord-Hollandsche Wei, door H. J. Heijnes. W. ten Have, Amsterdam
1928.
Dit boek bevat de novellen, die wij in ons opstel van eenige maanden geleden in dit blad reeds
opsomden en ten deele bespraken. Toegevoegd zijn „De Hond" en ,Kerstmis". Waar wij onze
gedachten over Heynes' literairen arbeid reeds in genoemd artikel hebben neergelegd, volstaan
we met de aankondiging van dit boekje dat versierd is met een uitstekend portret van den
sympathieken verhaler. De genieters van Heynes' proza zullen deze novellen met genoegen lezen
of herlezen. P. H. M.
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Silvia Vos, door David Garnett, N.V. Van Loghum Slaterus' U.M., Arnhem,
Dit is de geschiedenis van een dame, die in een vos verandert en in Bien toestand blijft verkeeren, tot ze door honden gepakt en verscheurd wordt. We moeten eerlijk verklaren het nut,
de schoonheid of het belang deter geheimzinnige historie niet te kunnen inzien tenzij dan,
dat het de bedoeling van den schrijver was, een parodie te leveren. Garnett's boek, dat de U.M.
,,Holland" uitgaf (,,Zij moest gaan") is, ook aesthetisch, ongetwijfeld veel beter. P. H. M.

Klein Avontuur, door Top Naeff, Van Holkema en Warendorf's Uitg. Mij
Amsterdam (z.j.).
Wat moet men zeggen van een nieuwe creatie van Top Naeff ? Zij blijft zich gelijk, haar werk
is zuiver, gelijkmatig, gaaf en altijd in het bezit van die, reeds uit een lange reeks boeken
bekende eigenschappen van taal en stijl. Deze korte stukjes, ze zijn opnieuw lichtelijk wrang
van toon, schrijnend of en toe in de visie op het leven waarvan telkens, in ieder verhaal, dat
of is als een miniatuur, een uiterst scherpe moment-opname is genomen. Het boekje is een uit-.
stekend specimen van de zeer eigen kunst des schrijfsters. P. H. M.

Heilige Kerstnacht, door C. M. van Hille-Gaerthe. Nijgh & van Ditmar's
Uitgevers Mij Rotterdam 1928,
Ben boekje met een zestal kinder-Kerstverhalen, welke onderling nogal in kwaliteit verschillen. De titel is ontleend aan het eerste schetsje dat vrijwel mislukt is. Schr. vertelt ons
het wonder van den kerstnacht, eenvoudig en duidelijk zooals dat voor kinderen gebruikelijk.
is. Maar midden in deze eenvoudige duidelijkheid heeft zij hulp noodig en grijpt zij terug naar
den Bijbel, om haar verhaal te vervolgen in de tale Kana ans. Dit demonstreert een tekort aan
durf, aan beelding, aan zeggingskracht, maar dit slaat ook de sfeer stuk van het geheel. Ter verduidelijking volgt hier een passage waarin ik cursiveer.
,,De herders zaten dicht bij een en tuurden de duistere verte in, het vuur brandde flauwer;
ieder dacht stil zijn eigen gedachten, maar in aller hart werd het verlangen naar gelukkiger
tijden al grooter. En plotseling — ze wisten niet hoe, ze wisten niet van waar — stored een
engel des Heeren bij hen en de heerlijkheid des Heeren omscheen hem. De herders, verschrikt door dat.
vreemde licht in Bien zeer duisteren nacht, vreesden met groote vreeze" (pag. 13 en 14).
Het lijkt mij, dat, als de schrijfster hier haar eigen woorden had gebezigd, het verhaaltje
voor de luisterende kleuters, aan duidelijkheid had gewonnen.
Het tweede schetsje: De handen van Boes, is beter.
Boes is een der herders aan wie de engelen verschijnen. Hij is een ruwe kerel met harde
handen net zoo hard als z'n opstandige ziel. Toch gaat hij mee naar de stal, al spottend en
mopperend ; maar bij de kribbe voelt hij zich klein worden en komt tot inkeer.
Zoodra de schrijfster het Bijbel-thema verlaat wordt ze een prachtige verteister, vol fantasie,.
klaar en meesleepend. Schetsjes als „Joseph", „Het Herdertje" en ,Rozeroode rozen" zijn uitstekende, gave kinderverhaaltjes.
Zij besluit het boekje met „De legende van den doornstruik".
Er zijn in dit schetsje verschillende Bijbel gegevens populair verwerkt. Het is echter een
warboel geworden. We krijgen achtereenvolgens de goede herder die het verloren lam uit de
doornstruik redt, gevolgd door de Meester die de kinderen tegemoet treedt met de woorden.
,,Laat de kinderkens tot mij komen" en ten slotte de kruisgang met de doornenkroon op het hocfd
van de goede meester. Neen deze wijze van ,verhalen" kan mij niet bekoren.
Zoo uitstekend de origineele verhaaltjes zijn, zoo zwak zijn die, welke aan den Bijbel zijn
ontleend. De schrijfster zal haar kracht in de eerste moeten zoeken, en de Bijbel als materie voor
haar kinder schetsjes moeten laten rusten. Het verschil is te groot.
Nans van Leeuwen illustreerde het goed verzorgde boekje zeer fraai.

JAN H. DE GROOT.
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In en om „de Kijk—Over", door P. A. ter Haar. G. B. Van Goor Zonen, Gouda
1929.
Een kinderboek van een onzer jongste schrijfsters. In het gezin Diemont moet moeder tot
herstel van gezondheid naar buiten. Deze droeve gebeurtenis is bijna oorzaak dat het plan, de
vacantie aan zee door te brengen, mislukt. Maar gelukkig, toch gaat het door, en wat de Diemontjes daar aan zee uitspoken vertelt mej. ter Haar op een allerprettigste wijze. De verschillende
kinderen zijn uitstekend getypeerd. Hun avonturen, hun deugnieterijen op geestige wijze be
schreven. We leven zelfs als „groote menschen" mee met al de personen en hun verschillende
wederwaardigheden. Onze jongens en meisjes van 10 tot 13 zullen smullen van dit boek, dat
van sfeer misschien te neutraal, maar ontegenzeggelijk zeer knap geschreven is. We wenschen
mej. ter Haar van harte succes met haar tweede kinderboek.
JAN H. DE GRO O T.

•

Ontvangen :
Ditje Wessels in Holland, door C. Vlasveld. Eerste en tweede deeltje.
De grootste schat, door I. Boven en N. W. van Diemen de Jel.
De wereld en die daarin wonen, door A. van Deursen, J. Overweel en W. de
Vries. Deel III Nederland en Nederland in de tropen.
Alle uitgaven van J. B. Wolters, Groningen, Den Haag 1928.
De vuurtoren, Een wegwijzer ter boekenzee.
Wachtvuur, Maandblad voor jongeren.
Beide uitgaven van v. Gorcum en Comp. Assen. Het eerste een tijdschriftje in de trant van
.Sijthoff Bibliografies Maandblad. Wachtvuur lijkt ons, naar dit nummer te beoordelen, 'n niet
onaardig tijdschrift voor jongens en meisjes in de H.B.S.-jaren.

Nachtreis, (no. 8 uit den bundel „Het verlengde parelsnoer"), door Menno
Jakob Homan. Eigen uitgave van den schrijver.
Een voorstelling van 't geheel is naar aanleiding van dit hoofdstukje niet te vormen.

Onze Koniogin-Moeder door J. Snoep Jr. G. F. Callenbach, Nijkerk.
Een uitgave voor kinderen bij de herdenking van den dag, dat Hare Majesteit voor
50 jaren naar Nederland kwam. 7 Januari 1879-1929.

De 52 Zondagen, door T. jacrer-Meursincr. Eerste en tweede Zondag, of 1. 1,
Hollandia Drukkerij, Baarn.
v. H.

Het Koninkrijk des geluks, door J. Krishnamurti. Vertaling van Karel
Wasch. W. L. en J. Brusse's Uitgeversmaatschappij, Rotterdam.
De kracht der gedachte, door Henry Thomas Hamblin. Vertaling van P.
Raeskin, Scheltens en Giltay, Amsterdam.
De kracht is in U, door Henry Thomas Hamblin. Vertaling van P. Raeskin.
Scheltens en Giltay, Amsterdam.
Een drietal boekjes, die buiten het kader van ons tijdschrift vallen, en die wij hier dus wel
J. H.
even vermelden willen, maar niet bespreken kunnen.

DE JONGE DIENAAR GODS
DOOR

JAN H. DE GROOT,

Aan Nico Streef kerk.
Hij gaf zich, God, aan U met heel zijn hart.
Uw zegen heeft hij siddrend uitgezonden.
Met de armen wijd gespreid ; een kruis van zwart.
Een mensch, Godlijk ontroerd, en bijna zonder zonden.
Zijn spreken is een snelle zilvren vloed
die overvloot van kracht, een stukgesprongen ader
van Liefd' om Uwen troon ; Gij wijdt zijn ziel en doet
hem schuilen aan Uw hart. Zijn God, zijn Vader.
Ik zag Uw wonder Heer, Gij daald' Uw hemel af.
En stond temidden ons, om Uwen knecht t' ontvangen.
Uw Koninkrijk, het kome 1. . . + Ik zing over Uw graf
Mij n snikkend lied, mijn juichend lied van groot verlangen.

INGANG
(DE VERHEERLIJKING)
DOOR

H. DE BRUIN.

Toen Gij Uw ziel voor d' angsten van den tijd
op hoogen berg versterktet in gebede
was door de blinkend' hemelpoort een schrede
slechts tusschen U en 's Vaders Heerlijkheid
Uw bitter uur werd zoet van eeuwigheid —
de heilge wijkplaats van volmaakten vrede
vermoedden reeds Uw aardsche blij-gereede
vrinden tot wee-ontwenden woon gewijd Strijdvaardig hebt G' Uw schreden weer gewend
te schaduwsombren weg, in 't donker dal
Heer 1 — die wil noode met U dalwaarts gaan,
die wenschte, diep de pinnen van zijn tent
tot vredig bergbewonen in te slaan,
dwing Gij hem zachtkens, dat hij volgen zal.

DE POORT GESLOTEN?
DOOR

GREETH SMITSKAMP.

Met het vallen van den avond was er in alle dingen een warm-donkere, vertrouwde toon gekomen, en om het laatste licht op haar bezige handen te hebben
schoof Ruth haar stoel wat dichter bij 't raam. Hajo, de dichter, had het boek
waaruit hij haar voorlas met een moedeloos gebaar opzij gelegd, en stutte het
opgeheven magere gelaat met de elbogen op tafel, stil turend over den verlaten
landweg met de knotwilgen. Ze hadden nog bijna niet gesproken, Bien wonderlijklichten zomeravond lang, vanaf dat Ruth's vader, de , oude dominee, het tuinhek
achter zich had dichtgeslagen voor zij n gewone avondwandeling.
De dichter keek lang naar het donkere meisjesfiguurtje, afstekend tegen het
lichte vak van den avondhemel, keek naar de kleine handen die onafgebroken
doorwerkten, en zei dan zacht: „onze laatste avond, Ruth."
Het meisje bij 't raam keek snel op. Even zochten haar groote grij ze oogen de
zijne, toen bukte ze zich weer, en werkte door. Hij was opgestaan, een onbeheerschte
trek van droefheid op An bijna vrouwelij k zacht gelaat, en leunde met een moe
gebaar zij n arm op den schoorsteenmantel. „Ruth", begon hij dan, neerziend
op het zwarte, glanzende haar, „Ruth, hoe zal ik mezelf ooit kunnen vergeven
dat ik je dit moet aandoen ?"
„O Hajo, praat niet zoo", zei ze, met snelle afwering in haar stem 't hoofd opheffend, ,ik weet dat je 't immers niet helpen kunt. Ik — om mij moet je niet
denken. Aileen," en haar oogen werden smartelijk donker, ,alleen, ik zou het
zoo graag willen begrijpen, om je te kunnen helpen. Zou je niet kunnen probeeren het mij te vertellen ?"
Hij keek ontroerd naar het gezichtje tegenover hem, verwachtend opgeheven, en
plotseling viel het hem weer op wat een kind zij nog was, smal in haar schoolmeisjesjurk met het Witte kraagje, het haar in 't midden gescheiden.
„Ja", antwoordde hij langzaam, ,ik zou het kunnen probeeren Ruthie, maar zou
je het begrijpen, je kent het leven zoo weinig".
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,,Ik zal mijn best doen, Hajo", zei ze ernstig, de handen vouwend in den schoot,
hem klaar aanziend.
Een poos was er de stilte. Over het weggetje hotste ratelend een late hooiwagen aan, luid-pratende jongens bovenop. Dan was alles als voorheen, een
stilte die de knotwilgen langs de smalle sloot als in groot avond-vertrouwen naar
elkander deed nijgen. En in haar tenger meisjeslijf voelde Ruth ongeweten krachten
stijgen tot strijden, tot strijden voor 't behoud der ziel van den man Bien zij
lief had.
De dichter liep met langzame stappen de groote kamer op en veer. Zijn zachte
oogen schenen te zoeken in een verleden, ver en droevig. De licht-gebogen gestalte teekende zich vaag en hoog in den vallenden schemer ; en Ruth moest zich
bedwingen het donkere hoofd niet in haar handen te nemen en te zeggen: mijn
jongen, laat mij voor ons tweeen vertrouwen als jou de kracht ontbreekt. Maar
.zij zweeg, en werkte weer. Toen klonk het bijna heftig door de stilte: „Ruth,
kind, als dit alles een paar jaren eerder gekomen was, ik zou mijn Geluk als
peen glanzende Godsgave hebben kunnen aanvaarden. En nu, nu -- o, het is hard."
,,Vertel mij, jongen", zei ze zacht.
Hij bleef uit 't raam staren. En zoo, turend naar de wijde vrede der avondlanden
begon zijn eentonig-zangerige stem te vertellen, het donkere verhaal van zijn
vreugdeloos leven, terwijl Ruth de oogen groot en stil op hem gevestigd hield.
,,Ruth, als ik mijn Moeder had gekend, misschien zou alles dan anders zijn
geworden. Maar van den tij d af dat ik bewust te leven begon was daar niets dan
de zwijgende, groote gestalte, die over mij been keek, voor wien ik niet scheen
te bestaan. Later, o veel later, toen heb ik zijn zwij gen pas leeren verstaan, toen
ik zelf behoorde tot die breede schare, geslagenen van het leven .
Slechts eenmaal heb ik hem over mijn Moeder hooren spreken, hij wist niet
dat ik in de kamer was en praatte tegen mijn oom, zijn broer. Ik was toen twaalf
jaar, een ziekelijk schuw kind. Nooit zal ik die woorden vergeten, ze zijn mij in
't hart gebrand, en nog zie ik zijn gezicht strak in namelooze verbittering toen
hij ze uitsprak. „Arnold, ik had mij gedroomd een rij sterke blonde jongens, die
mijn naam zouden dragen, die met mij schouder aan schouder 't leven zouden
bevechten. En alles wat Eva mij gelaten heeft is dit kind, tot een dagelijksche
wreede herinnering aan een korte Geluksdroom, dit kind, te zwak om te leven."
Van toen af wist ik met een wonderlijke helderheid b oven mijn jaren dat ik nooit
een plaats in zijn hart had ingenomen, dat ik die ook niet zou innemen.
Ik kan niet zeggen dat ik met het ouder worden meer van hem vervreemdde,
want we zijn nooit anders dan vreemden voor elkaar geweest. Hij leefde een apart
zelf -besloten leven, en scheen nooit te merken dat een kinderziel naast hem moest
vergaan in ontbering. Aileen vroeg hij een enkele maal naar mijn schoolwerk,
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maar van de gedichten die ik in mijn laatste gymnasiumjaren publiceerde wist hij
niets. Er werd nooit over mijn toekomst gesproken, maar toen ik de klassen door
was deelde hij mij als een voor lang genomen besluit mee dat ik in de zaak zou
komen, om later zijn opvolger te worden. Van toen of is de bittere strijd gestreden
tusschen ons, de strijd tusschen ongelijke krachten, die mij langzaam heeft gemaakt tot wat ik nu ben. 0 Ruth, er is een ding wat niemand missen kan: Vertrouwen. En dat mis 1k, vertrouwen in 't leven, — in God."
Even zweeg hij, verdiept in smartelijke herinnering, een zwijgen zwaar van leed.
Dan ging zijn stille stem voort :
,,Na then dag zat ik tegenover hem in het hooge, lichte kantoor, en terwijl onze
schaarsche woorden dwaalden over het werk streden we onze zwijgende, bittere
strijd, die nooit afliet in heftigheid. Vanaf den dag waarop ik mij wild-opstandig
naar zijn sterke wil rnoest schikken heeft hij er niet meer over gesproken. Hij zweeg
als ik door opzettelijke onverschilligheid fouten beging, hij zweeg als ik in gelatenheid dagenlang hard werkte. En tegen die groote, zwijgende macht is ten laatste
mijn onwil gebroken.
Vier jaren heb ik daar gezeten, toen is de dag gekomen die aan alles een einde
maakte. Maar het was geen bevrijdend, neen, een doodend einde.
Hij werd thuisgebracht op een brancard, het was een ongeluk met zijn auto geweest.
Ze legden hem op een rustbed in het kantoor, om zijn lijden niet noodeloos te verzwaren door verder vervoer. Uiterlijk was er niets aan hem te zien dan een doodelijke bleekheid, maar hij wist at wat de dokter hem even later vertelde, dat hij
sterven ging. En toen de dokter was heengegaan waren wij samen, zooals wij at
die jaren samen in datzelfde vertrek geweest waren. Ik zie alles alsof het gisteren
gebeurde. Het was een van die kracht-fnuikende, korte Novemberdagen, en het
koude Licht viel onbarmhartig door de hooge matglazen ramen op zijn lange, forsche
gestalte, op zijn bleek gelaat met de vastgesloten mond. Hij klaagde niet, ofschoon
hij hevige pijn moet hebben geleden, en staarde met zijn scherpe oogen recht voor
zich uit, terwijl ik naast hem stond. En toen begon hij te spreken, kalm. Hij vertelde mij dat de zaak onder leiding van mijn oom zou komen, want dat hij gezien
had die jaren dat die in mijn handen ondergaan zou. Nog enkele zakelijke Bingen
besprak hij, toen keerde hij zich om naar den muur. En met een wonderlijke trilling in zijn harde stem zei hij alleen dit : ,Vergeef mij, Hajo, als ik je leven onwetend in verkeerde banen geleid heb." Ruth, toen heb ik gezegd wat je niet gelooven zult en niet begrijpen zult, wat ik zelf niet begrijpen kan, toen heb ik welbewust tegen een stervende gezegd: ,neen vader, ik kan u niet vergeven mijn
leven bedorven te hebben." 0 Ruth, een uur later zou ik mijn leven hebben willen geven als die woorden
ongesproken waren gebleven. Toen hij daar lag, oud en gebroken in den vallenden
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schemer, toen voelde ik in een flitsende smartelijke zekerheid dat ik, ikzelf de
steenen had aangedragen voor den scheidsmuur. En ik voelde mijn schuld honderdvoud boven de zijne, voor God. Want hij had mijn leven verbitterd, maar ik zijn
sterven. Dit is de schuld die nooit geboet kan worden, de oude schuld die mij
drijft en drijven zal. Die mij voor altijd heeft benomen het recht op Geluk, die mij
slechts in wanhoop laat rondzwerven in 't zoeken naar dit eene : de Liefde Gods
weer over mij,
Toen is begonnen de tijd van eenzaam vertwijfeld worstelen, en alles wat ik had
was mijn uiterlijke vrijheid, de schrijnende tegenstelling van mijn innerlijke gebondenheid. En ik zocht, zocht.... 0, soms meende ik Gods stem weer te hooren,
in de lach van een kind, in een onvermoede mereltoon uit gouden bremstruiken.
Om dan tot de bittere erkenning te komen dat mijn dwaze hart slechts zijn eigen
hartstochtelijke roep had onderkend .
Zoo kwam ik hier, Ruth, en ik meende weer opnieuw het gevonden te hebben.
Alles was zoo goed, zoo rustig, en het leven van jou en je vader tusschen de
menschen hier was zoo vol van een dragende en vergevende liefde. Ik kreeg de
illusie dat mijn arm hart hier eindelijk heeling zou vinden, dat het in dit wijde
land van vrede tenslotte de wondere aanraking van Gods Handen weer zou gaan voelen,
O Ruth, waarom, waarom is toen dat andere gekomen ? Waarom moest ik nu ook
jouw leven bederven ? Vanaf het oogenblik dat ik in jouw oogen het ongeweten
geheim van jouw Liefde heb gelezen is mijn strijd feller en wanhopiger dan ooit.
0, want dit late, onvermoede Geluk is niet voor mij. Het hart dat Liefde dragen
zal, hoog boven de aardsche dingen heen, moet groot en sterk zijn. Groot in het
Geven en sterk in het Vertrouwen, begrijp je Ruthie ? Ik heb geen recht op geluk, nooit. Zoeken moet ik, zoeken naar mijn Vaderhuis, naar de verloren Broom.
Misschien is het Gods wil dat ik die gauw vinden zal, misschien misschien nboit.
En de hooge stille vlam van je Liefde, die ik brandende zal weten, zal zij een
schijnsel zijn uit een hooger land, of een verwijt te meer? Ik weet het niet, ik weet
het filet,..,
Het tuinhekje klapte, langzame voetstappen knerpten over het grint. De oude
dominee trad binnen, en Ruth stond op om hem zijn avondthee te schenken. Er
was lets in haar hooding terwij 1 ze op de theetafel toeliep dat Hajo . dwong haar na
te zien, er was lets in haar hoog opgerichte figuur dat sprak van een groot en vast
Vertrouwen. De kleine dominee, wat onzeker, vestigde zijn blauwe kinderoogen
op den jongen man, en zijn stem klonk weifelend toen hij zei : „Is je plan niet veranderd, jongen ? Ga je nu werkelijk ons morgen verlaten, voor goed ?"
Maar eer hij antwoorden kon kwam de stem van Ruth in een bijna juichende
zekerheid: „Neen vader, niet voor goed. Hajo zal terugkeeren."
Augustus 1928.

STRIJDBARE JEUGD.
DOOR

WILLE1Vi DE 1VIERODE,

I.
Den tyranieken wil van 't bloed
Volvoeren vaardig mond en oogen.
En koen, als ongekerstend, togen
Tot euveldaden hand en voet.
Lustige jeugd, rebelle moed,
Door niets versaagd en ongebogen,
Veel lijden moet ons hart gedogen
Eer het Gods werken lijdzaam doet.
Nog bleef het tweegevecht ontweken
Waar alle helden in bezweken.
Wie overwint Gods lief de en smart?
Hij is zeer mild, maar vastbesloten
En glimlachend, richt Hij de schoten
Op ons grootopen kinderhart,
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II.
't Valt licht den vij and te braveeren,
Die tartend tegenover staat,
Maar bitter is 't zij n heetste haat
Tegen het eigen hart te keeren :
't Liefste te schuwen en afweeren,
Het kostlijkst weigeren als kwaad,
Stil van gemoed en sterk van daad
Geduld en zelfverloochning leeren.
Open onze oogen voor de schande,
Heer, die ons hart U doet en deed.
Onder uw felle doodsvijanden
Was geen zoo laf, is geen zoo wreed.
De hand in Uw doorboorde handen,
Zweren wij weenend onzen eed,
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III.
Houd onze hand omklemmend vast,
En duld ons aarzelen en wikken,
De tranen en de schuwe snikken.
Gij weet dat liefde langzaam wast.
Wij voelen hoe Uw glimlach tact
Warm door den nevel onzer blikken.
En eer wij haar jets tegen schikken
Heeft Uwe liefde ons hart verrast,
't Gezuchte woord, 't beschaamd gestamel,
Heer, Gij begrijpt al wat zich schamel
Losmaakt uit zwakheid en verval.
Uw vrede wil ons overkomen,
Zóó vast zijn wij tot U genomen,
Dat ons geen schepsel scheiden zal,
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IV.
Wij zweren dat we Uw vendel zij n,
Geschaard om de gewijde vanen,
Wier purperen en blanke banen
Weerlichten in de zonneschijn.
En wij gedenken : rood is wij n,
Uw bloed, uw dood; blank zijn de tranen,
Blank stijgt de melk in alle graan, en
Blank wou Uw leven voor ons zij n.
Ons alien, zoo bevlekt, geschonden,
Mishandeld door melaatsche wonden,
Ontsmet Ge en wascht Gij heelend rein.
Nu, moet het leven gaan om leven

En dood om dood, wij willen 't geven.
Laat ons Uw stalen stoottroep zij n.

SAUL EN DAVID.
TREURSPEL IN VIJF BEDRIJVEN
DOOR

REN$ DE CLERCQ.

VIJFDE BEDRIJF
IIE TOONEEL

De vorigen, Jonathan
(Jonathan loopt op de vliedenden in)
Jonathan
Staat, lafaards. Hebt een hart en staat ! Wie riep
daar : vlucht ? Ik vel hem met mijn eigen spies.
Schaamt u, gij yolk van God, gij yolk van Saul.
Eerste wapenknecht
De koning is getroffen. Abner viel.
Jonathan
Schrikzaaier, gij, onmanlijk man, gij liegt!
Gij liegt ! Ik zag den koning ongedeerd,
.en Abner, dapper, houdt de benden saam.
Terug ten strijd voor Israel en Saul.
Wapenknechten
Volgt Jonathan. Vooruit !
IIIe TOONEEL
De vorigen, Filistijnen
Filistij nen
Hierheen voor Dagon !
Slaat neer, slaat neer, slaat neer!
Gevecht (Jonathan volt)
Een Israeliet
Wee Jonathan !

SAUL EN DAVID

60

Tweede Israeliet
Hij valt, hij viel,

Derde Israeliet
De prins is dood. Vlucht ! Vlucht !
Filistijnen
Slaat neer en geen genade. Dagon ! Dagon !
(Juichend jagen de Filistijnen de Israelieten voor zich uit en . verdwij nen met hen.)"
IVe TOONEEL

Jonathan, alleen
Mijn leven breekt. Dit is mijn laatste Leger.
Ginds vecht de koning tegen duizenden
en tegen zijne wanhoop. Vader, ach.
Ook hij zal vallen, hij en Israel.
O David, broeder, waart gij bier geweest,
De Heer heeft ons verlaten.
(Jonathan sterft)
Ve TOONEEL

Saul, Abner, Sauls wapendrager
Saul
(gewond en door de zij nen gestut)
Laat mij toch.
Die schutters, al die schutters daar, en pijlen.
Abner
Gij zij t gewond.
Saul
Mijn yolk wordt uitgeroeid,
en ik kan 't niet verhindren.
Abner
Moed, heer koning.
Saul
Gij, steunt mij niet. 'k Draag ongesteund mijn Teed.
Was ik maar dood toch, was ik lang al dood.
Abner
Nog strijden wij. Moed, Saul.
Saul
Mijn Doeg viel.
Hij vocht als een getergde leeuw ; maar viel.
Naast hem mijn jongste zoon, mijn Malchi-Sua ;
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Mijn Gedar, mijn Asmareth viel, at al
de helden zijn gevallen.
Abner
Jonathan
houdt steeds nog stand. En velen achter hem.
Saul
Strij d toch met hen. Mijn strijd strijd ik alleen.
Abner
Ik help hen voort ter zege of vind mijn einde.
Gij, wapendrager, sta den koning bij.
(Abner af)
VIe TOONEEL
Saul, wapendrager
Saul
Hij zoekt zijn einde, Trouwe man, Saul gunt
het u. Waarom ben ik mijzelf niet meer?
.Hun schutters zouden mij geen vrees aanjagen.
Ik sloeg daarin, met duizend dooden in.
Wie houdt mijn armen vast? Wie bindt er mijn
gedachten ? Ramp en smaad op mij, een koning,
een godgezalfde in 't rijk van Israel!
Mijn is dat heir dat schriklijk wordt geslagen.
Mijn is dat heir dat schandlijk slaat ter vlucht
voor 't aanschijn van den slechten Filistijn.
O geest van Endor, dieper dan de pij 1
mijn lichaam hebt gij mijne ziel gewond.
Ziet gij, mijn wapendrager? Spiesen jagen
en scherpe zwaarden gaan ons door den rug.
Paardshoeven plettren mijne slingeraars,
,en zegekreten dooven ons gejammer.
Is het mijn grond nog waar ik liggen zal ?
(Saul ontwaart Jonathans lijk)
Gij, Jonathan ? Getroffen in de borst !
Zoo is het goed. Ik heb geen traan voor u
die strij Bend sterven mocht en Saul niet zien
moet in zijn laatsten smaad. Veel meer was uw
dan ik ooit heb gehad. Gij hadt een vriend
-.en waart hem trouw. Wee mij! Uw David is
mijn ondergang.
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(Bazuingeschal in de verte)
Bazuinen in het Zuid?
Den kant van Endor, Nob, en Rama?.... Dat
is Samuel, de richter die muj roept ... .
Ik weet het, noodprofeet. Het is Gods uur.
(Tot zijn wapendrager)
Wilt gij mij dienen nog?
Wapendrager
Heer koning, ja.
Saul
Zoo trek uw zwaard uit en doorsteek nnij, dat
deze obesnedenen niet komen en
hetzelf muj doen, Saul hoonend in zijn dood.
Wapendrager
Heer koning, Samuel heeft u gezalfd.
Uw dienaar kan het niet.
Saul
Nog Samuel?
Zoo vlucht ik uit mij n leed.
(Hij doorsteekt zich)
Wapendrager
De koning sterft,
onze eerste, groote koning. Zonder hem
is voor zijn knecht het leven waardeloos,
(Sauls wapendrager doorsteekt zich eveneens)
VIIe TOONEEL

Abner, wapenknecht
Abner
Bazuinen, hoor. Bazuinen in het Zuid.
't Is David, David!,. Saul, Saul.. waar is Saul?
Wapenknecht
Daar ligt de koning.
Abner
Schriklijk eind. Ik bleef
gespaard voor deze hoop, en wanhoop sloeg hem
joist nu, wanneer de krijgskans keert misschien.
Hoor ginds en hier. Opnieuw begint de strijd.
Klim, wapenknecht, op deze hoogte en meld
mu wat gij ziet.
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Wapenknecht (op de hoogte gestegen)
Heer, heer, ik zie....
Abner
Wat ? wat ?
Wapenknecht
Een vreeselijk gewoel. Het warrelt al
dooreen. Wie zijn die daar? Wie zijn die daar?
Steeds nieuwe scharen stormen aan en vallen
de Filistijnen, die ons achtervolgden,
met kracht op 't lijf. Hoor, hoor hun luid geschreeuw.
(Davids krijgers achter de schermen)
Israel! Israel!
Abner
't Is David, die uit Ziklag snelt ter hulp.
Wapenknecht
De vijand staat onthutst, wijkt achteruit,
verliest meer veld. Dat zijn geen mannen daar,
't zijn leeuwen ! Zie, zie de onzen, die eerst vloon,
hervatten moed, slaan om en dapper toe.
De Filistijnen, tusschen twee geprangd,
wanordelijk nu pogen links en rechts
to ontvluchten. Tevergeefs. De zege is ons.
Abner
0 David, David! God is in uw schild.
Thans kan ik bidden bij den koning.
(Abner knielt bij Sauls lijk)
VIIIIe TOONEEL

De vorigen, David, Abisal, Abjathar, Eliab, Zeruja en wapenlieden.
Abisal
Prins,
uw Joab drijft den vijand voort en zuivert
het vlakke veld. Saul is door u gered.
Abner
Niet verder gaat, zoo gij de vorsten eert.
David
Wat doet de Heere mu aanschouwen ? Saul
en Jonathan, elkander trouw in 't leven -ondanks de vrome vriendschap van den eene,
de vijandschap des andren jegens mij ---
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zie 'k door den dood niet van elkaar gescheiden.
Ik had zoo gaarn u beiden hier de hand
gedrukt en beiden aan mijn hart gebonden.
Weent, kinderen Israels, weent over Saul
-en over zijnen noon. Ik ben benauwd,
mijn broeder Jonathan, om uwentwil.
Uw vriendschap was mij wonderlijk en lief.
En gij, Gezalfde Gods, o groote koning,
hoe ligt gij hier gevallen met uw helden,
die voor uw volk en zijn gerechten God
ontelbre malen hebt gezegevierd.
't Gebergte van Gilboa heeft uw smaad
gezien, maar ook hoe gij gewroken werdt.
In Askalon en Gath zal nimmer rich
de Filistijn verblijden in uw dood,
want saam met u wordt thans zijn trots begraven.
Gij waart een edel vorst, mijn vijand toch,
die nooit uw vijand was. Wat andren strekt
tot wijsheid was tot argwaan u; wat macht
der dienaars diensten en
u wezen moest
verdienste — maakte u zorg ; en, groot nochtans
in denken, kondt gij grootheid nimmer naast
u dulden. Dit was Gods gericht aan Saul.
Dat king niet over hem, dat lag in hem.
Gelijk gij u de vreugd des levens hebt
ontnomen, naamt gij u het leven zelf.
Ach, koning, koning, anders mocht het niet.
Zoo zijt gij in uw eigen zwaard gevallen.
Abjathar
Hij was zijn hand niet meester. God zij hem
gena ig.

Abner
Priester, dank.. Gij, strijdbre mannen,
bewijst uw vorsten eer met vasten en
met rouw. Te Jabes, eens door Saul verlost,
saam worden zij begraven.
(Tot David)
Thans geef ik
mijn legers in uw macht .... Uit lief de tot
mijn yolk en vorst was ik met gansch mijn hart
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een vijand u; uit eender liefde word
ik, zoo het u behaagt, uw trouwste knecht.
(knielend)
Mij n koning.
David
Zie, uw koning ligt voor u.
Abjathar
Mijn koning staat voor mij, en leve lang !
(opstaand)
Abisal en Abjathar, en gij
verwinnend' heiren, kent hem en herkent :
Heil, heil den zoon van Isal,
heil David koning!
Abjathar
De Heere wil het. David koning!
Abisaz en het heir
David koning!
David koning !
Hosianna ! Hosianna !
David
'k Aanvaard de kroon, mij n yolk, uit uwe hand
-en uit de hand van hem die mij gezalfd heeft.
`Het rijk, o Saul, behoort niet eenen mensch.
God zij met Israel en met mijn huffs.
(Machtig gejubel)
DOEK
EINDE.

MEISJE
DOOR

W. HESSELS.

Zij leefde lang in deze stad.
Zij kent de onmeedoogendheid der straten.
1j gaat naar haar kantoor.
Zij ziet de tederheid der lucht niet meer.
De warme zon die het plaveisel glad
en wit slijpt, doet haar oogen zeer.
De wind wil even in haar haren spelen.
Zij schuift ze snel onder den hoed.
Zij heeft zich eenmaal weggegeven,
dat was voorgoed.
Haar voeten treden op de gele blaren,
zij merkt : het is al herfst.
Wat geeft het ook ? Zij is hier zonder Joel.
Zij stapt weer wezenloos in net gewoel.
Een muzikantentroep speelt een fanfare.
Van twee tot zes zit zij op haar kantoor.
Rondom haar sluit de ring
van stadsgeluiden, als gisteren en tevoor.
Het werk blijft achter. Een herinnering
trilt als ze buitenkomt op haar gezicht.
Donkerder wordt het, hier en daar brandt licht,
een groot . hotel straalt droef en wijd, -zij voelt een angst om dezen tijd,
alsof er iemand komen kan
plotsling uit de vergetelheid.

MEISJE
De wind steekt uit de donkre boomen over.
Zij weert hem niet,
Hij is van regen nat, zij denkt : van tranen,
en van ver riet,
Zij stapt toch snel : het doet maar pijn.
Haar weg gaat Tangs het plein.
,,Hij is toch niet gekomen".
Dan ziet ze wit en waaiend de fontein
achter den wal der boomen,
een oogenblik.
En eindlijk, niet meer in to toomen
welt er een snik.
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BRIEVEN AAN EEN GEVANGENE
DOOR

R+ H.

I.
„God is liefde ; en die in de liefde blijft, blijft in God,
en God in hem." (I Joh. IV: 16)
,,Als God iie/de is ? Waarom moord, waarom misdaad ?" Het is de oude, nimmer
uitdovende vraag, die je me stelt, de vraag, die in elk menschenleven wel eenmaal
opkomt ; die in de wereldoorlog sommigen tot krankzinnig wordens toe heeft gemarteld. Als God liefde is ? Waarom dit leven van leed en pijn met zijn onveranderlijk
einde ? Voor den theoloog, die niet meer dan theoloog is — Jezus noemde dezulken
„schriftgeleerden" en je weet hoe bittere woorden hij hun heeft gezegd moet de
beantwoording van je vraag niet zoo heel moeilijk zijn, immers van Adamswege zijn
wij alien zondaars en de liefde Gods is aan ons in en door Christus gegeven, niet
in en door de menschen en hun handelingen zonder meer. Maar de arme, vertrapte,
geslagen mensch, die wij zijn in onze duisterste „oogenblikken" (die soms jaren
duren !) heeft aan deze „troost" niet genoeg. Weinigen is het gegeven achter theologische formuleeringen nog de levende waarheid te vinden, waaruit zij eens ontstonden.
Laten wij daarom den theoloog wat des theologen is en wagen ons op den breeden
gevaarlijken weg der ,eigen-wijsheid".
Waarom moord, waarom misdaad, als God liefde is? Omdat God lie/de is!
Neen, ik tracht geen gemakkelijk dialectisch spel te spelen met een vraag, die uit
bloed en tranen geboren werd. Ik herhaal het en wil, het hameren in je hoofd, maar
66k in je hart : omdat God liefde is!
En nu moet ik wreed zijn en schaamteloos laf (want ik ben een vrij man met
even schuldige handers) daarenboven : je vraag —, maar hij is ook de mijne —
onze vraag is gegroeid uit ongeloof en uit vrees (,,en die vreest, is niet volmaakt
in de lief de", I Joh. IV: 18). Hebben wij er niet genoeg aan te weten, dat God
liefde is? Kan dit antwoord niet Al onze vragen doen verstommen ? Neen ; het
waarom van het lijden en sterven laat ons niet los en het zal ons niet los laten,
zoolang wij leven, ik bezweer het je. Doch daarom ook hebben wij slechts dit
eene ergerlijke, kinderachtige antwoord op ons vragen: omdat God liefde is! Alle
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andere antwoorden, psychologische, sociologische, ethische, theologische, reiken
in de verste verte niet uit.
Maar ,wil" God dan, dat wij stelen, moorden ? En als het God's wil is, waar
blij f t dan mij n schuld?
In hoeveler brein hebben deze vragen hun gif niet gemengd i En waarom relic
ik het je nu zelf ? .... Omdat ik hoop, dat hun antwoord voor jou een tegengif
zal zijn. Voor jou . omdat je in al je smart en bitterheid toch een kind bent; een
kind als Nicodemus, die meende slechts uit zijn moeders bulk to kunnen wedergeboren worden.
God wil het, werp alle schuld van het onmetelijk wereld-leed op hem, ook je
eigen kleine schuld! Zie, nu sta je naakt en vrij in de wereld, zonder achterdocht
zonder doodsschaduw, als een ver-beer-lijkte .... Maar weet, dat nu in je leven
de krzsis ingetreden is, dat wat de aanvang zijn kan van een nieuw bestaan, ook
wezen kan een sterven, in een lichten zwevenden droom wel is waar, maar niettemin
onherroepelijk het einde !
Duizenden sterven zoo, even schuldeloos als zij werden geboren.... „met een
sluitende rekening" naar het in kanselstijl heet. Glimlach niet over hen, want
niemand weet, wat zij, deze zelf-verzekerden, hebben geleden ; niemand weet
wat je zelf lijdt, die ook naar dezen doodelijken droom zoudt hebben kunnen
ontvluchten !
„Vor ewer Sunde furchtet euch nicht, selbst wenn ihr sie erkannt habt ; trag
nur Sorge, dasz die Reue nicht vergehe" .... 1 zegt de stervende Starez Sosimat
Misschien vindt je dit woord op het eerste gezicht weinig in overeenstemming
met hetgeen voorafging. Herlees het dan eens, herlees het langzaam en zoolang, tot
je na elk rustpunt in den zin het ,ergerlijke, kinderlijke antwoord" opklinken
hoort, dat ik je boven op je vraag moest geven ; tot het wordt je eigen, je bloedeigen stem....
Is er minder leed nu op de wereld, minder ,misdaad", minder .,moord" ?
Er is alleen meer liefde. Het eenige wat wij ten goede vermogen. God helpe ons.
)

II.
,,Boeten voor de gemeenschap ? Waarom ?" Er ligt, vergeef me, voor mijn gevoel
lets vijandigs, lets anti-maatschappelijks in die vraag. Begrijpelijk zeker : het zou
wel een wonder zijn, indien je je niet als een uitgestootene beschouwde uit de
maatschappij, dus.... als haar onverzoenlijke vijand. Maar is die laatste conclusie
wel joist ? Wat de gemeenschap je deed, was haar ,recht". Zij is, alle utopieen
ten spijt, in zedelijk opzicht niet veel meer dan een Bier. Wie haar ,slaat", zelfs
i) ,Hebt voor uw zonde geen vrees, zelfs wanneer gij tot kennis omtrent haar gekomen zijt ;
draagt slechts zorg, dat het berouw niet vergaat" ... .
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wie haar in den weg staat", maakt zij, op haar wijze, onschadelijk. Men mag van
haar geen andere liefde dan ,apen-lief de" verwachten, voorloopig ; alweer : alle
utopieen ten spijt. Waarom zouden nu aan den eenen kant deze menschen, die doende
niet weten wat zij doen, die, evenals jij en ik maar" menschen zijn, je vijanden
zijn ? En is het aan den anderen kant geen dwaasheid „de vijand" van een dier
te zijn, een dier ,te hate& ? ! Zie deze dingen nuchter, zakelijk en consequent in
en je zult je geen seconde langer verlagen tot Bien onzedelijken haat. (Er is ook een
„zedelijke" haat, een hatende liefde, maar die bestaat enkel voor God's aangezicht,
op Zijn genade of ongenade ! ! !) .
En nu het antwoord op je vraag. Laat mij weer een woord van den Starez
Sosima mogen citeeren, dat duidelijker dan ik het met eigen midelen zou kunnen,
aangeeft, wat ik bedoel : „Denn wisset, meine Lieben, dasz ein jeder von uns schuldig
ist f fir alle and alles auf der Welt, das ist unanfechtbar and nicht nur durch
die allgemeine Weltschuld, sondern ein jeder einzeln fur alle Menschen and
fur jeden Menschen auf dieser Erde. Diese Erkenntnis ist die Krone des
Lebens".... 1
Zie, weer worden wij geplaatst voor een paradox der liefde! Deze gemeenschap,
die onze haat onwaardig is, vermag het onze liefde, onze ,redelij ke" liefde te
eischen als des levens kroon.,, + Is het niet om te vertwij f elen ? Is het niet te
veel, dat onze redelijke liefde gevraagd wordt i dat onze impulsen en opwellingen,
al onze ,onbekookte" goedheid niet voldoende kunnen zij n ? Alleen onbeschroomde,
onnbarmhartige zelf-kennis kan ons doen inzien, dat wij deze redelijkheid der liefde
(diese Erkenntnis 1) 2 ), die misschien op de een of andere wijze een boven- redelijkheid,
een meer-dan-redelijkheid is, niet kunnen missen, indien onze liefde geen zelfbedrog of zelf-bedwelming om van zelf -verheerlijking maar niet te spreken
wil blijken te zijn. Dat onze liefde desondanks „een wagen" , blijft, een sprong in
het duister ; dat zij nimmer het moment der (onvoorwaardelijke !) overgave ontberen kan, niemand zal het beter weten dan jij, die haar in zooveel afzichtelijke
vermommingen hebt mogen zien.
Boeten voor de gemeenschap? Om onze ondelgbare liefde-schuld aan deze wereld.
,,Allen zijn aan alles schuldig"; ,ieder boet voor aller schuld" (Henrie"tte Roland
Hoist). Christus neemt het leed der wereld op zich en draagt het ; wij kunnen
slechts boeten.
Boeten wil niet zeggen asch op ons hoofd strooien en onze kleeren verscheuren,
werkeloos neerzitten met zwarte gedachten. Boeten beduidt, dat wij al ons leed, al
onze pijn, de haat, die ons treft, de boosheid, die in ons opwelt, onze drift, onze
)

Want weet, geliefden, dat een ieder van ons voor alien en alles op de wereld schuldig
staat, dat is onaanvechtbaar en niet alleen door de algemeene wereld-schuld, maar ieder op zich
zelf voor alle menschen en voor elk' mensch op deze aarde. Dit te weten is de kroon des levens" . .
dit weten !)
1)

2)

„
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toorn omzetten in liefde, niet ,als-een-boer-die-kiespijn-heeft", maar .... omdatwij - niet-anders-kunnen.
Boeten beduidt deemoedig zijn, zonder vrees, zonder traagheid en elk falen in
kracht en bereidheid ontvangen als een prikkel, die tegen de verzenen slaat.
,,Onze vader, redt en behoedt alien, die
niemand hebben, die voor hen bidt ;
verbs ook hen, die niet bidden willen
tot U;
Niet uit hoogmoed vraag ik U dit, vader,
want zelf ben ik de minste der nietswaardigen". 1
Dit te bidden, met woord en daad, met ziel en lichaam, op genade of ongenade —
omdat God liefde is !
III.
„Deemoed .... en als ik haar niet durend bezit ? Wat is dan de deemoed waard ? !"
Deemoed, als elke deugd niet alleen maar als alles wat wij bezitten, is een geschenk.
En elke gave is een genade. Dat klinkt erg ,vroom", het is er niet minder waar
om. Wij vergeten zoo licht, dat ook onze wil een geschenk is ; dat wat wij willen
en hoezeer wij lets willen niet in onze hand gegeven is van eeuwigheid tot eeuwigheid;
dat zelfs dat wij willen niet „van zelf spreekt". Wanneer wij daarom van de deemoed vergen, dat zij durend bij ons zij en dat zij anders voor ons geen waarde
heeft, haar aldus stellend (en met haar ons zelf!) voor een blasphemisch EntwederOder, bewijzen wij reeds daarmede, dat wij de deemoed houden voor lets wat zij
niet is : een menschlich-all-zu-menschliches, waarover wij ten voile zeggingschap
bezitten. Wie aan de deemoed ,eischen" stelt, wie haar niet aanvaardt waar en
wanneer en zooals zij komt — en zoolang zij komt! I! , aanvaardt de deemoed
niet, maar de hoogmoed, die als een schaduw (al naar het licht valt) haar voorgaat
of volgt ; en onherroepelijk volgt ze, als wij met het vragen beginnen !
Geen deugd kan zonder aanvechting bestaan, geen licht zonder duisternis (maar
ciok : geen duister zonder Licht! ! !). Natuurlijk stel je nu „de infernale vraag" :
dus ook geen ondeugd zonder deugd ? ! En gelijk heb je, ontegensprekelijk. Om
niet te ver of te buigen van ons onderwerp verwijs ik je slechts naar Dostojevski
en in het bijzonder naar zijn Rodion Raskolnikoff. Als iemand het duistere mysterie
van de deugd van den ondeugd gekend heeft dan was het wel deze groote Rus.
Geen deugd kan bestaan zonder gevaar. Bedenk ook dat. Het is altijd gevaarlijk
,,deugdzaam" te zijn, omdat niemand behalve wij zelf — misschien is dit in deze
dingen het eenige, dat wij met zekerheid weten -- weten kan of onze ,deugd"
waarlijk een deugd of haar schaduw is, en — omdat het zoo ,duivelsch" gemakkelijk
is het niet te (willen) weten!
)

1)

Dostojevski, Karamazoff I, 318.
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Des te gevaarlijker nog is het over deugd te spreken, deugd aan te prijzen, deugd
aan te moedigen. Want wie zal zeggen wit aangeprezen wordt, waartoe men aan-moedigt. En toch doen we het en moeten we het doen ; als wij maar beseffen
(telkens en telkens weer), dat wij onszelf en een ander op het spel hebben gezet,
dat wij een „ondragelijke" verantwoordelijkheid op ons hebben genomen.
Je zult me deze kleine apologie niet kwalijk nemen. Ze was noodzakelijk, omdat
je zoudt begrijpen, dat hetgeen ik je schrijf geen zedepreek wil zijn, maar een uitwisseling van gedachten, van ,gevaarlijke" gedachten, zoo je wilt, doch zonder eenige
autoritaire pretentie. Misschien ben je meer vrij dan ik, ik gevangener dan jij ... .
Durf het te wagen met de deemoed, ook al zal zij wel nimmer je durend bezit
kunnen zijn; maar weet, dat je het dan ook wagen moet met de hoogmoed ; weet
dat er oogenblikken zullen komen in je l even, dat je haar vervloeken zult, want
de deugd is geen kleedingstuk, dat men naar willekeur afleggen kan: je kunt je
,,branden" aan haar!
Waarom ik je dit alles zeg ? Omdat ik zoo graag zou willen, dat je de deemoed
die ik je aanprees als remedie tegen je evenwichtslooze anti-maatschappelijkheid,
zou zien niet als een doodsche, neerslachtige gedweeheid, maar als een rijke, levende,
stralende deugd. Geloof me, deemoed wortelt niet alleen in ,ontzegging", zij is
ook aanvaarding, volledige en blijmoedige aanvaarding van het bitterst lot. Ik ben
er mij van bewust, hoe gemakkelijk mijn woorden zijn, hoe hatelijk ,,van buiten
af" ze je moeten toeschijnen ; hoe je klaar staat met verwijten ondanks jezelf. lei
je niet in je laatsten brief: „je zoudt zelf maar eens opgesloten moeten zijn"?
En je hebt gelijk. Het is voor mij zoo tergend gemakkelijk deze brieven te schrijven,
zoo sarrend gemakkelijk 1 Ik wil mij niet verontschuldigen en geen beroep doen
op je goede trouw. Ik kan enkel zoo schrijven als ik gedaan heb, omdat ik zoo
moet. Ik heb geen medelijden met je. Ik veracht je niet. Je hebt me iets gevraagd
en ik heb getracht je te antwoorden, zoo goed als het me mogelijk was. Anders
niet. Geloof me,

HET MEISJE
DOOR

G. KAMPHUIS.

De nacht werd eenzamer achter de ramen.
Ze zat bij 't stervend vuur ; een duistre wind
I'reunde door de struiken, als schreid' een kind,
En ergens riepen stemmen vreemde namen.
Ze zag zichzelf weer, wandlend in een dag
Van zon en licht en dauw van groene wegen,
Waar roode bloesems donkren bloei ontstegen,
En dacht zijn stem to hooren en zijn lach —
Maar plotsling, toen haar droom al verder zwierf,
Ontwaakte ze, ontzet door 't van de wanden
Donkrende zwijgen — eenzaam woei de wind —
Zij was vermoeid en wist zich onbemind,
En voelde, hoe 't geluk in hare handen
Steeds doelloos bleef, verouderde, en stierf.

DE ONTSTELDE
DOOR

ALDERT JONGEDORPER.

Leeggestorven van licht
is mijn kamer en mijn gezicht
van verlangst en mijn hart
— dat gezwicht
in het licht,
een gericht wordt —
is zwart.
In de groeiende stilt'
zit ik eenzaam en wild
slaat het bloed door de schachten ;
ik keer nu
als gisteren
en ga als vandaag
morgen Uw gebod weer verachten !
Zoo ben ik, zoo blijf ik.
Gij weet dit, zoo sterf ik
een proof van mij n roekeloos zwerven .... .
O, God!
U to derven
in dit langzame sterven
hoor ! .. van mij n ziel de rink'lende scherven

EEKHOORN
DOOR

JAN H. DE GROOT.
Roodbruine schelm ; rakker vlug ;
Met j e staart als een pluim op je ranke rug
sierlijk gebogen.
Zoo vond ik j' een ochtend dichtbij de stam
van een eik, aan de rand van een beek.
Met een noot in je poot ; en voorzichtig kwam
ik nabij en keek.
Je knabbelde en ploos en knabbelde weer
dat 't kraakte.
Je kauwde en plukte en kauwde zeer ....... .
.......... Toen raakte
m'n voet op een dorre tak,
die maakte
een draaiende sprong en brak
krak.
Daar keek ik je, bang dat je 't had gehoord,
recht in je zwarte oogen.

En zeker, omdat ik je maal had gestoord,
ben je plots
hots -- flots
recht op, recht an
als een dolleman
in de top van den eik gevlogen.
Wat een haast, wat een vaart+
De bladeren flodderden naar de grond.
En 't eenigste wat ik nog van je vond
daar omhooge,
was tusschen het groen, de pluim van je staart,
en de vinnige klaart'
van je schitterende oogen.

VONDELS DICHTERSCHAP
DOOR

H. A. MULDER.

II
Het een overtreft het ander, maar maakt 't daarmee niet waardeloos. Alles heeft
zijn plaats, de kleine en de groote sterren. Men meene dan ook niet dat Vondels1
liefde voor de heidensche literatuur 'n conflict in hem teweeg bracht, 'n conflict.
tusschen ziel en zinnen, dat zou geeindigd zijn of in mystieke ascese of in 'n
panische zinnenroes. Beide krachten bestonden naast elkaar in hem, leefden zich.
naast elkaar uit, en bloeiden soms samen in een bloem open. Zoo'n stralende bloem.
is de Lucifer, waarin niet het zinnelijke werd onderdrukt, maar gelouterd — zoo
kon 't de uitdrukking worden van wat Verwey noemt „de hoogst-bereikbare
stemming : de opgetogenheid over 't leven". (Inleiding tot Vondel). Wel vinden we
in een zijner vroege verzen den strijd verbeeld van de ziel met het vleesch, waarbij:
tenslotte de ziel, mishan,cleld door haar wereldschen bruidegom, getroost wordt
door 'n anderen bruidegom, een hemelschen, die haar zijn ring aan de vinger steekt.
Wel teekent hij in 'n ander vers den strijd van een Kristenridder, die den Boozen
Geest triumfeerend toevoegt : ,,Mijn zonden zijn bloedrood, en geensins om vergrooten, Maar rooder is nog 't bloed, 't welk Kristus heeft vergoten." Maar,
moge Vondel 'n tijd van somberheid hebben gekend, waarin zijn vers 'n toon van
heimwee heeft naar waar, aan den sterrenhemel, „'t goud in 't blau turkoois zoo
flonckerende barnt" (1621, Gebedt tot Godt), waarin hij de wereldmoeheid van
den Middeleeuwer vereenigt met diens innig hemelverlangen, -- dat is voorbijgaand,
straks wordt hij een met 't yolk waarin hij tot nu toe als Brabantsch balling vertoefde -- straks durft hij het leven indrinken met gretige oogen, 't leven van zijn
tijd, de weelde van de Renaissancekunst. En langzamerhand vloeien hemelverlangen
en aardsche liefde samen tot 'n Hooglied van symbolische schoonheid.
Hoe lief hem 't leven wordt en zijn eigen klankrijk lied, blijkt dan uit een zijner
meest lyrische gedichten, 't van levensgenot zwellende en bloeiende ,Geboortklok,
op de geboorte van Willem II", 1626. Daar belijdt hij al zijn liefde voor wat zingt
en danst en juichend leeft, daar bezwijmt hij temidden van violen en tulpen en
rozen : „Helaes ! ick sla aan 't quijnen.
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Ick worder op verlieft, o wat veldjonffer zal
Mij kroonen in een heel aanminnigh bloemendal...."
Och nnochten veldgodinnen na zijn dood 'n lijkkleed weven van „violet, wit,
-purper, blauw en rood, Levender, incarnaet, en paers, en geel...." en 's dichters
uitvaart vieren „met Floraes dierste draght" ... .
Geen uit 't stof te voorschijn gehaalde en uitgestalde fossielen zijn hier de mythoIogische figuren meer : ze leven, ze lachen, in de duinen van Holland, tusschen de
herten en konijnen, tusschen de zwanen en het kroos van de Haagsche Vijverberg.
Zie haar dansen, de Vijvernymf met haar gevolg,
„Van beyderleye sex, te weten : Pruikjenat,
Spuytverre, en Lobberigh, gehult met leliblat,
Loeroogje, Roodelip, Muurweeckster, Baerekemster,
Sandsifster, Duyvekuyf, Treckbeckje en Oeverswemster,
.... Alle afgerecht ten reye, op spel, op rijm, op vaersjes ;
Alt samen blanck van vel, gehoost met paerse laersjes
ten kuyt toe, om de scheen : wier lieve vrijers zijn:
Keyraper, Grondelief, Belblaeser, Traligrijn,
Met hoen van kroost gevormd ;" .... En dan :
,,Syselve, silvren nat uytgietende, uyt een kruyck
Van glinstrig bergkristal ; haer parlesnoerde pruyck
Beurde in de bladen, daer 't gevogelt tjilpt en snatert :
Van d' eene schouder hangt een mantel van gewatert
Blancketblaeu kamelot, der Nerelden gift:
En swenckende 't gelaet eens over heen de drift
Der dienstbre godheen, die met parlemoere lijven
Alreede dartelheyd op glazen stroom bedrijven ;

't Is, seydse (al lachend, en niet luttel in haer schick)
Nu tijd, dat elck ten dans sijn' wederga uytpick,
En Willems wieg vereer met feestelijcke spelen.
Vier Tritons op dat woord, die elck van toon verschelen
Kinckhorens luyen doen en blaesen schor geluyd.
Blauooghde juffers, flucx gepaert, sijn vrijers buyt :
En na een heuschen kus elck huppelt, wuft van trede :
Sy danssen, en hun beeld danst in de baeren mede".
Noemt Coster de Mei het zinnenfeest van de 19de eeuw, hier heeft Vondel er
seen aangericht voor de 17de. Alles bloeit hier : rhythme, klank en beeld, het is of
Vondels fantasie haar Mei-tijd heeft bereikt in dit van levenslust popelende lied dat
hij „in 't kwikste van de Mei aanhief te kwinkeleeren, op eeuwig groenen telg",
hij, ,lentsche nachtegaal" als hij zichzelven noemt.
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Had Vondel het mystiek verlangen in zich onderdrukt ? Die andere bron van zijn
kunst ?
Het eenige wat wij kunnen zeggen is, dat Vondel blijkens de Geboortklok het
aardsche leven ten voile aanvaard had. Straks zullen wij zien hoe, als zijn geestelijke
leven zijn voile ontwikkeling heeft bereikt, zijn woorden een wondere symbolische
glans aannemen : 'n nieuwe schoonheid.
Zooals ik zeide : de liefde voor aarde en hemel bracht in Vondel geen fel conflict
teweeg als b.v. in Breeroo. Aarde en hemel hadden beide hun vaste plaats in zijn
wereldbeschouwing, hij kent slechts graden, trappen, geen tegenstellingen. Men
kan zijn overgang tot de R.K. kerk dan ook geen omslaan noemen : ook zijn ,,bekeering" is slechts de langzaam gerijpte vrucht van jarenlang mystiek bezinnen. Zij
is de sluitsteen in 't mozaiek van zijn leven. Voortaan kon hij al 't andere zien
als op weg naar deze top. Ook de heidensche literatuur der Oudheid : ze is slechts
de ster die doofgestraald wordt door de zon van 't (katholieke) Christendom maar
dan toch 'n ster. En 't aardsche verzinkt bij den glans des hemels, maar is er niet
minder schoon om. Zoo is 't Eva: „Maer 's engels rede ging al 't bruidsbancket
te boven." (Ad. in B., vs. 913). Doch Adam zeif herinnert haar eraan, dat zij nog
op aarde is. De aarde is altijd weer het nest vanwaar hij uitvliegt, den blauwen
hemel in, waar hij ook terugkeert, na elke tocht, met 'n ruimte-dronken hart.
Zie hoe hij zich als 't ware of zet van 'n Griekschen berg om te stijgen tot 'n
hooger schoonheid :
,,De schoonste roode rozen groeyen
Op geenen Griekschen berg, o neen ;

Maar op den kruisberg, hard van steen,
Daar Jezus' hoofdquetsuren vloeyen...." (Kreisberg, 1641)
Verder hooren we niet van Bien Griekschen berg, maar hij was de top vanwaar
zijn fantasie opzweefde. Dezelfde gedachte vinden wij in de inleiding op Jeruzalem
Verwoest (1620) : „De dochter Sions wijkt niet voor Hecuba, noch Jeruzalem voor
tien Troyens", heet het daar. Hadden de Grieken hun palladium, in Jeruzalem
staat de ark. ,Davids burcht gaat Ilium te boven". Pronken de Grieken met Penthesileia, hij draagt roem op „Debora, Judith, en zulke heldinnen". ,Dit dan.
aldus tegen malkanderen overwogen, zoo ziet men, met een half oog, welke stoffe
van beiden meest weegt, en hoe de Zonne des Heiligen Geestes alle Heidensche
sterren met haren glans uitdoet". Maar al dooft de eene star de andere star, zij
blijven beide bestaan. Alleen heeft Vondels rangschikkende geest er behoefte aan
het een boven 't ander te zetten, een ding te doen uitkomen helder en stralend
tusschen duizend andere die er om heen reien.
Soms is dit eene 'n idee die zich in telkens wisselende fantasieen als in duizend
ranken ontplooit. Vele van zijn reien bezingen elk zoo'n idee, alle woorden stroomen
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voort op de mast die deze eene idee aangeeft. In Jefta bv. bezingt 'n rei de onbestendigheid van 's werelds geluk :
,,Ter werelt staet niet stil,
Op 's hemels ronde spil
Draeit het radt staet en stadt ongestadigh
Door pais en krijghsgeschil.
Door duizent moeilyckheen
Rolt de tijt en verslijt ongenadigh
Verbrijzelt stael en steen.
De hoogste wijsheit, Godt,
Heeft geen bestendigh lot
Hier beneen in 't gemeen toebeschoren.
In 't purper zit de mot ;
De roest verteert het stael
En glans van schoon metael ;
Als een klanck van gezangk in d' ooren
Verdwijnt al 's weerelts prael".
Als 'n magneet trekt een idee uit al de hoeken van zijn fantasie de beelden sarL.en
en groepeert ze om zich been. En niet alleen in kleine fragmenten komt deze trek
van Vondel uit. Voor alles bepaalt ze den bouw van zijn drama's. Gij kunt heel.
Vondels werk als 'n groote sterrenhemel zien, waar planeten om zonnen draaien
en deze zonnen weer om andere zonnen, en het geheel romdom de ton der zonnen,
uit wie al wat Leven heeft zijn licht schept, rondom God. God is 't eigenlijke
onderwerp zijner drama's, zegt Te Winkel. Gods recht dat words uitgevoerd, Gods
leiding in de schijnbaar verwarde krioelende menschenwereld. Daartegenover staat
'n andere macht : Satan. Neem 'n stuk als Samson. De eerste die optreedt is niet
Samson, want daar gaat 't tenslotte niet om, de eerste die optreedt is Dagon, en
wij begrijpen al dadelijk dat 't bier 'n strijd van twee is, achter de coulissen, als
Dagon zijn duivelenschaar beveelt :
,,Een ieder vaer', daer hij zijn personagie speelt".
Met zoo'n duivelgestalte, als 'n hooge zwarte schaduw aan den ingang, zien we
menig stuk van Vondel beginnen. En behalve van duivelen, ruischen al Vondels
stukken van engelen die 't contact met den hen el levend houden. In Gijsbrecht
is het Rafael die den dieperen zin van al 't gebeurde, dat Badeloch tot verscheurende smart en Gijsbrecht tot wanhoop voerde, aldus ontvouwt :
,,Want d' opperste beleit zijn saecken wonderbaer".
Alles heeft 'n doe!, niets is zonder zin. In de David in Ballingschap uiten de
Bedtgenooten zich aldus:
,,Als God wil straffen, dan ontbreken hem geen roeden" (vsv 900)
en zij drukken daarmee de diepere zin van 't stuk uit. Meestal vlecht zich door,

.80

VONDELS DICHTERSCHAP

deze algemeene idee, die in al Vondels stukken terugkeert, 'n bijzondere die 't eigenaardig karakter van 't afzonderlijke stuk bepaalt. Zoo vertolken in David in B. de
*Bedtgenooten deze bijzondere idee, als ze zeggen :
,,Hoe sterk en krachtig zijn de banden van natuur !"
Dat ziet op de smart van David oni zijn zoon Absalon. Ik wees er echter al op,
hoe Vondel ook dit thema — de smart van 'n vader om zijn zoon — in talrijke
=stukken doet terugkeeren.
Eenheid is er, behalve in 't heele oeuvre, en in elk afzonderlijk drama, ook in elk
karakter. Elke rol is duidelijk afgeperkt ; als zij eenmaal is ingezet, baart ze ons
weinig verrassingen meer. Ik haalde al uit de inleiding op Pascha Vondels beschouwing aan, waarin de een koning is, de ander zeevaarder, 'n derde 'n verliefde, 'n
vierde kri j gsman of landbouwer. Zoo staan Vondels figuren ook in zijn werken :
hooge verheven gestalten, zonder veel psychologische typeering ; vanaf de eerste
regel die zij zeggen, blijven zij voor ons dezelfde, 't zij martelaar, 't zij priester,
It zij ruw soldaat. Neem weer de Samson. De eerste die optreedt ná Dagon is
'n tuchtknaap. Maar hij is niet in de eerste plaats 'n mensch, bewogen om Samsons lot, of misschien verhard en boosaardig nee, hij is in de eerste plaats
:tuchtknaap, welnu, dat dit uitkome in ieder woord, dat ieder woord 'n ruwe slag
.zij in 't aangezicht van Samson. Hoor 't al direct in de eerste regel :
„Verblinde Jood 1 ga voort. Nu is 't geen tijd van treuren".
Verwacht niet dat de tuchtknaap Anders wordt : zijn toon blijft zoo, 't gansche
-stuk. Of nee, niet 't gansche stuk. In 't 4e bedrijf verandert nl. zijn taak: hij moet
Samson vorstelijk opleiden naar der Filistijnen tempel. En met zijn nieuwe taak
verandert ook zijn taal, hij spreekt nu als 'n hoveling die 'n doorluchten prins
opleidt. Gij merkt wel : 't geldt hier geen innerlij ke, slechts 'n uiterlij lie verande.ring. Terecht zegt de tuchtknaap dan ook van zichzelf : „ik spreek naar onze
zede. En landgebruik". Nu is 't mogelijk, dit ten zeerste in Vondel of te keuren,
bij elk drama van Vondel dat gij leest, met zeker heimwee te denken aan iemand
als Shakespeare, die zooveel dieper kijk had in het menschenhart, wiens figuren
levende menschen zijn, wiens taal donker en bewogen van alle menschelijke passies is. Maar dan miskent gij 't zeer bij zondere, 't zeer persoo nl ij ke karakter van
Vondel's drama's. 't Wezen van Vondels drama's is immers : schildering-in-woord,
It uitbeelden van gestalten in woord. Dit woord is 't schoone lichaam van Vondels
visie en wie zag zoo schoon als Vondel. Hebben wij dit eenmaal erkend, dan
zien we hoezeer Vondel geslaagd is. Dan is onze aandacht niet langer gespannen
op wat we bij Vondel niet te zoeken hebben, op psychologische verwikkelingen,
op effecten, contrasten, op snelle handeling. Daar zocht Jonckbloet 't in. Daarom
heeft de wijze Jonckbloet Vondels drama nooit gezien in zijn ware onaantastbare
sschoonheid.
't Karakter van Vondels drama — en gij zult nu wel begrijpen hoe dit met
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heel Vondels denk- en voelwereld samenhangt, hoe het bij Vondel niet anders kon
-en dus zoo uit zijn wezen gegroeid is -- het karakter van Vondels drama is statisch,
-

het is sc hi k ki ng, het is wat Hugo de Groot prij st in den Gijsbrecht : „de zeer
welvoegende schikkinge van alle deelen van het eerste tot het laatste, wijze leeringe,
teere hartroeringe, vloeiende doch welverknochte vaarzen." (vgl. Diferee, Vondels
Leven en Kunstontwikkeling, p. 266).
Bedenken we hierbij, hoe Vondel niet uitging van de realiteit, die drukkend
en benauwend is, maar van 'n idee, waarin zijn verbeelding weidde, waar rond hij
,de aardsche dingen schikte, vanwaar als uit 'n altijd open poort het licht neerstroomde op aarde dan verdwijnt Al meer 't vreemde dat eerst voor ons Vondels
werk omhulde als 'n wolk 'n bergtop.
Van hooger belang dan de figuren zel f, is in Vondels stukken de blik waarmee
hij ze zag. Zie de figuren van de Gijsbrecht. Daar is Gijsbrecht e1f. Hij begint
met zichzelf in 'n lange monoloog ten voeten uit te teekenen. Is 't vreemd dat
iemand zoo zichzelf teekent ? Vondel vindt er niets vreemds in. In de inleiding op
zijn laatste stuk, 'n vertaling naar Sofokles' „Hercules in Trachin", prijst hij 't
_nog in dit spel, „hoe elcke personaedje hier, naer heuren staet en eisch, zich zelve
natuurlijck, zonder eenige opgeblazenheit, uitbeelt, gelijk Apelles, ten tijde van
Alexander den Grooten, zijne historian op het panneel tekende en met levendige
verwen tot onsterfelijcken lof ten toon stelde." Dat is immers het doel van zijn drama:
gestalten met levendige verwen van woord en beeld uitschilderen ? Vondels figuren
krijgen daardoor iets verhevens. Zij overzien zichzelf. De zelfbewustheid is 'n ken.merk van Vondels gestalten, zooals de gedragen zekerheid er een is van zijn taal.
Gijsbrecht dan begint zichzelf uit te schilderen. Gij kent hem al gauw. Hij heeft
'n schuld, maar zijn schuld is zoo klein, dat hij eigenlijk onschuldig lijdt. Als hij
.schuld heeft, — dan is 't ,uit onnoozelheit, en zonder arg of list." Maar -- hij
,,dd raagt zijn kruis geduldig," zegt hij. Gij weet 't nu : Gijsbrecht is de vrome held
van 't stuk. Gij weet : hij zal verraden worden, en uit de Amstelstad verdreven,
Gij weet dit, 't heeft niets nieuws meer voor u. Maar indien Vondel u ooit ont-r oer d heeft, dan zal uw vraag daar ook niet meer naar uitgaan. Uw gespannen
aandacht zal gericht zijn op de wij ze waarop Vondel zijn gestalten in woorden uitbeeldt.
,,In het woord dat zij spreken," zegt Simons in zijn helder opstel over Vondels
dranmatiek, ,leven de tooneelfiguren niet minder dan door de daad die zij
verrichten." (p. 78). En juist door 't feit dat Vondels gestalten niet zonder meer
in 't leven verdronken menschen zijn, donkere harten, die worstelen, maar bijnaboven-individueel, 'n verheven idee uitbeeldende, levende, bewegende symbolen, -juist daardoor kon zijn woord, zijn rythme, uitstijgen boven 't onmiddellijk gegeven,
en 'n vaart aannemen waartoe geen realiteit hem had kunnen bezielen. Hoe hij
dan toch tot ons hart spreekt ? Tech 't menschelijke niet verliest ? Dat is de geheime
,

82

VONDELS DICHTERSCHAP

magie van den toovenaar Vondel. Zijn gestalten leven, wij weten soms niet hoe...
Vaak is 't de strijd die hun gemoed voert tegen de rol die ze te vervullen hebben
in het levenstreurspel. Gijsbrecht ook verzet er zich tegen. En als 'n engel hem..
niet uitgered had, hij zou gegrepen zijn door den blinden chaos waarin hij geen
weg meer wist : vijanden die de muur bestormen en die zijn krijgsmanseer eischt,.
af te weren -- zijn vrouw Badeloch die zijn liefde gebiedt te beschermen lijkt
het niet „de jongste dag," gelijk hij zelf zegt? Sterker nog is het jefta. Zie zijn.
deinende gemoedsgesteldheid, 't heele stuk door. Ja, ook van hem weten we wel
tevoren : hij moet de rol spelen van den tragischen held, die noch geheel goed,.
noch geheel slecht is, iets wat voor 'n ,volkomen treurspel" vereischt wordt, zooals
Vondel naivelijk zegt in zijn inleidir^ g. Met „Jefta" wou hij immers zoo'n volkomen,
aan alle klassieke wetten voldoend, treurspel geven ? En in Jefta zien we prachtig,
de peripatie of staetveranderinge : de blijde held, die in de grootste droefheid vervalt daar zijn dochter Ifis de eerste is die hij aan de poort ontmoet en die hij dus.
offeren moet --- en de agnitio of herkennis, bij Vondel geinterpreteerd als 'n erkenning, 'n tot inkeer-koming van den held: zoo Jefta, wien nA 't volbrachte offer
de oogen opengaan. Dus ook Jefta heeft 'n vaste rol. Maar hoor alle smarten vlagen
over het strakke vlak der verzen, alle smarten die Jefta's menschelijke hart bewegen:.
Als hij aankomt, na 'n nieuwe slag, die hij won, en zich weemoedig te binnenroept.
hoe het vroeger was: vreugde als hij aankwam uit den strij d !
,

,,Hoe stom en stil is nu de zelve poort,
Waeruit zij mij met bommen in quam haelen
En zegezang en blijde morgenstralen
Der oogen...."

Hoe zijn hart samenkrimpt, als Ifis juichend en bereid hem tegemoet trekt --icon ooit 'n zee feller bewogen zijn? Zie zijn wisselende stemmingen vervolgensin 't 3de bedrijf waar hofpriester en wetgeleerde hem pogen af te brengen van zijn.
voornemen, den eed, aan God gezworen, gestand te doen. Wordt eerst jefta'staal.
door klachten onderbroken, langzamerhand staalt zich zijn wil : Na 't ,Ontsloegh
me mijn geweten !" klinkt 't: „Godt is mijn burgh en vaste toeverlaet" als de
taal van 'n uit innerlijke worsteling tot zekerheid gekomen mensch die zich veerkrachtig opricht.
Doch deze zekerheid wordt weer getemperd door weemoed als hij, in 't 4e be-drijf, Ifis ontmoet en hij ziet, in gedachten, ,(zijn) korenbloem gezengt en neergeslagen...." (vs . 1472) . Ja, de weemoed wordt weer tot wanhoop ; als hij 't
schrilckelijke zoo vlakbij zoo reeel ziet, is hij 'n wild dier dat rukt aan de keten van
zijn geweten -- maar hij raakt niet los : zijn geweten is hem wet. En hij be-lacht zichzelf : dat is nu de held die onlangs twee slagen sloeg :
-
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,,Verschijn uit alle hoecken
Verschijn en koom den dochterslager vloecken
Wat vloecken kan...."
Komt er nog geen engel die hem als Abram, verhindert het offer te slachten?
Wat we 't laatste van jefta zien, is in 't 5e bedrijf 'n vluchtende schim achtervolgd door naberouw als 't offer gebracht is, -- een schim tegen de avondzon die
te langzaam daalt voor de jagende ziel.
Maar 'n absoluut wanhopige is Jefta niet. Hij werpt zich voor de voeten van den
hofpriester. En hij krijgt raad. Hij zal zijn schuld kunnen boeten.
Zoo is het evenwicht hersteld. Zoo kan aan 't eind de hofpriester 'n toekornstvisioen openen, waarin Jefta op z'n zegewagen rijdt tusschen de andere Heiligen. Daar is weer de open poort die hemelsch licht op de aarde straalt. Want
noemde Vondel zijn Pascha, zijn eerste stuk „'n tragi-comedie", — in den zin
waarin hij dat woord bedoelde, zijn Al zijn drama's tragi-comedies. De zin van
al zijn drama's is immers : 'n ondanks -- toch . ondanks verwarring, haat, triumfeerend onrecht, toch tenslotte 't recht dat overwint, 't licht dat alle duisternis
oplost. Hoor in den Lucifer onmiddellijk na de droeve tijding door Gabriel de
de reidansende engelenwereld binnengebracht : de tijding van Adams vat, 'n rei
als slotzang 'n zegelied aanheffen op den Verlosser die den hemel voor Adam weer
zal opensluiten.
Hoor in den Noah, als de watervloed de dartele lichamen overstelpt en — mooie
vondst -- Uriel, witte gestalte boven den vloed, nog genade komt toezeggen aan
wie in berouw sterft, hoor tenslotte 'n rei den Verlosser roemen die straks ook vele
van deze verdronken zielen uit de kerker verlossen zal.
,,Zoo zullen ze, eens verlost, in 't einde U eeuwig loven,
Zoo ga Uw heilgena Uw wonderdaan te boven !"
Schijnt 't in stukken als Jozef in Dothan of Salomon anders te zijn: 'n klagend
einde
absoluut donker is 't ook bier niet: de schoonheid van Jozefs onschuld
straalt in elke rei, en is tenslotte 't centrum van 't stuk
terwijl de Salomon
minder 'n stuk wereldgeschiedenis is, dan we! 'n ,spel van zinnen," van de We!lust die de Wijsheid ten onder kreeg : Gods straf die volgt, moet de toeschouwer
niet somber stemmen : zij moet hem ten spiegel strekken (vs. 1929/'30 ; vs. 1706).
Alleen het idyllische lachende paradijsspel wil niet leeren, eindigt ook niet met
gejuich : het is Adams jammerklacht die dit stuk besluit :
,,O lusthof paradijs! o schoot van ons geboorte
Wat baet het ommezien ! ons wort geboon dees poorte
Te ruimen, om een dorre en dorstige landou
Te soecken, in elende, o knaegend naberou,
O zweetende arrebeit, o endelooze ellenden !
Geleit me, volght me na, met heele kommerbenden
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Hier heeft de zomer uit, de winter klamt me aen boort.
Godts slaghzwaert volght ons op de hielen, spoenwe voort."
Als 'n open wond is dit laatste, het bloed vloeit langzaam weg. Donkerheid
moet Vondels licht-beminnend hart hebben bevangen : hier werd gesloten, verspeeld door een daad, voor altijd, de plek waar eeuwige harmonie was, eeuwig
licht en gezang — de lusthof die hij rich nu enkel maar, en hoe diep, hoe lang,
in droomen verbeelden kon. Waarlijk dit was wet ,aller treurspelen treurspel."
Vondels drama's zij n met muziekstukken to vergelij ken : wisselende partijen, van
licht fluitspel tot donkerder hobo-geluid ; in het heldere strijken der paradijsviolen valt opeens, met Adams val, het „vreeslij ck toeten" van den ,helschen horen"
— 'n zoete violonceltoon onderbreekt nog even de krijschende slotmuziek, —
het is de troost die Eva Adam schenkt, en Adam Eva, oni de tranen, die „de
bleeke blaen besprengen van hare kaken," -- maar 'n bonzende slag op 'n trom
breekt alles of : ,Spoenwe voort."
(Slot volgt.)

EEN INTERNATIONALE ORIENTEERING
DOOR

J. VAN HAM.

Contemporary Movements in European Literature
Edited bij William Rose. M.A. Ph. D. and J. Isaacs,
M+A. 1
)

Aan de University of London zijn voor de meeste moderne talen van Europa
professoren of lectoren aanwezig. 2) Voor de kursus van 1927 kwamen deze heren
overeen ieder voor zijn land een overzicht te geven van de literatuur in de 20ste
eeuw, en zo mogelik de invloed van de oorlog op deze jongste letterkunde na te
gaan. Bij elkaar in een degelik uitgevoerd boekdeel uitgegeven, vormen deze „lectures"
een prachtig middel om te komen tot een inzicht in de meer of minder duidelik
zich openbarende tendenzen in de komtemporaine literatuur van Europa.
De lectures zijn ongelijk van opzet en van methode. Als een dergelik boek aan
een Duitse Universiteit in elkaar was gezet, zou mogelik meer systematies zijn
gewerkt, maar allicht niet zulk een boeiend geheel zijn verkregen. De opstellen
zijn alle met warme belangstelling geschreven, al liet sommigen het probleem van de
oorlogsinvloed vrijwel koud. Wat alle schrijvers dezer essays bezig hield, was het
huidig aspekt van de literatuur in het land van hun liefde. Meer het hoe dan het
waarom boeide hun aandacht.
Terecht, de tijd voor het verklaren van een ,nieuwe geest" in de literatuur van
onze tijd als direkt gevolg van de oorlog is nog niet gekomen, we zijn nauweliks
toe aan het konstateren. Natuurlik de oudere schrijvers zijn niet onverschillig
door de wrede oorlogsj aren heengegaan, maar de oorlog veroorzaakte niet een ommekeer in hun artistiek bewustzijn. Zij waren voor verreweg 't grootste deel te sterk
in hun „metier" gegroeid, dat ze de dragers van een nieuwe kunst konden worden.
Het geslacht van na de oorlog staat nog in de verwarring. Zij zijn de dichters van
de verbrokenheid, niet de bouwers van de nieuwe wereld.
1) London. George Routledge and Sons, Ltd. 1928.
2) Nederlandse taal- en letterkunde wordt daar gedoceerd door ons redaktielid J. Haantjes.
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We leven nu ruim 10 jaar na de grote oorlog ; 10 jaar na de Napoleontiese tijd
was er in Europa ook nog nauweliks een aanduiding, dat die felgeleefde jaren hun
merk zouden zetten op een Jong literatorengeslacht. Toch is dokumentatie van wat
overal gebeurt, een prachtig hulpmiddel om de latere geschiedschrijver in onze
rommelige, verwarde tijd de weg te wij zen. Daarom zijn deze pittig geschreven
opstellen een mooie aanwinst voor onze vergelijkende literatuurstudie. Het zou
voorbarig zijn, al te veel konklusies te trekken uit de gegevens die deze lectures
bieden. Maar aangezien het niet aangaat om achtereenvolgens al de besproken kwesties
voor elk land afzonderlik de revue te laten passeeren, te meer, waar recensent zich
slechts voor enkele van deze essays als kritikus enigszins bevoegd acht, is het toch
slechts mogelik door algemene opmerkingen, die hier en daar het karakter van konklusies moeten dragen, het belang van deze bundel wat dichter tot de lezer van dit
artiekeltje te brengen.
Het merkwaardigste wat over de moderne literatuur is te zeggen, is het ontnuchterende oordeel dat er over het algemeen een terugkeer tot de traditie valt op te merken.
Wil dat zeggen, dat alle pogingen tot vernieuwing op niets zijn uitgelopen ? En was
de oorlog dumper inplaats van instigator ? Ons lijkt het meer, of het meest waardevolle van techniese hernieuwingspogingen bezig is zich te konsolideren en ingevoegd wordt tussen wat van de vroegere generatie blijvend is en omdat het
minst excentrieke het duurzaamst is — er is niets wat zo spoedig verveelt als te
ver gevoerde oorspronkelikheid -- is het literaire aspekt meer traditioneel dan een
aantal jaren terug. Toch zullen we niet meer kunnen schrijven en leven als de
impressionisten, of als de kalme f ilosof en van het vooroorlogsgeslacht, van Gogh
heeft niet vergeefs geleefd en de driften van een hevige tijd zijn door ons gegaan ;
een nieuw humanisme heeft onze tijd gelouterd, ook hebben we moderne verdwazing
doorleden. En de meesten van ons kunnen aan de hoge eisen die de nieuwe tijd
stelt, niet voldoen en een jonge kunst die de roem van een vorig geslacht overstemt is nog nergens geboren. Toch boeit ons Joyce, al is er nog zo veel tegen te
zeggen, meer dan Bennet of Galsworthy, omdat groei belangrijker is dan afsterven.
Zelfs een intellektuele gymnast als Pirandello komt ons als kontemponaire verschijning belangrijker voor (niet groter), dan die andere intellektuele buitelaar Shaw,
alleen omdat hij meer mogelikheden bergt. Hamsun boeit ons van dat zelfde standpunt
minder om zich zelf dan wel om het regionalisme in de literatuur, dat zich o.a.
onder zijn invloed overal openbaart en bij ons b.v. in Herman de Man en Anton
Coolen openbaar wordt.
Natuurlik nemen we met buitengewone belangstelling waar een wending naar
ethiek en religie. Verantwoordelikheid en ethies besef zijn ons ingebrand in de onverantwoordelike en immorele oorlogsjaren. Wie zijn verantwoordelikheid beseft,
buigt onder zijn schuld en zoekt verlossing. Deze levenshouding lei de harten open
voor Dostojevski, met zijn kinderlik vertrouwen in de overwinning van het goede,
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het dwaze uit God, dat de wijsheid van de wereld overwint, en voerde aan de andere
kant velen tot een ondogmaties mysticisme ; enkelen kwamen tot groter konsekwentie en aanvaardden het traditionele geloof. De verslagenheid, de verbrokenheid
van de tijd deed ze vluchten naar de zekerheid van een door de eeuwen ongebroken
traditie, die het leven boven de problemen hief.
Merkwaardig voor ons is te zien, hoe in Tsj echo-Slowakij a als bij ons een internationale orientering de enige weg was om te komen tot een werkelik nationale
kunst. Zoals wij altijd open stonden voor de invloeden van de landen random,
hebben de Tsjechiese kunstenaars opzettelik het internationalisme gezocht om van
Duitse geestelike overheersing te worden bevrijd. Wat te weinig wordt beseft, blijkt
ook bier: het zich openstellen voor invloeden, voert tot onafhankelikheid. Vrij in
rich zelf is niet een, een geest die niet zou ontlenen, zou niet worden verstaan ;
slechts wie zich in zijn navolgen beperkt, wordt een imitatie. Het verwijt van
navolging is als verwijt onzinnig ; geen groter volger dan Vondel die we dit jaar
als onze meest monumentale dichter herdenken ; geen sterker internationale orientering dan in onze eeuw van bloei, toen grote persoonlikheden hun roem zochten
in het evenaren van de kunst van anderen en ondanks dat een geheel nieuwe, grote
'kunst het aanzijn gaven die sterker dan die van vorige geslachten het merk der
persoonlikheid droeg.
Een enkel woord over Holland, het opstel dat Haantjes voor de bundel schreef ;
een oordeel er over laten we anderen, ik wil slechts een enkele opmerking maken
meer dan de meeste schrijvers dezer essays heeft Haantjes zich beziggehouden met
de vraag ; wat de oorlog met dit alles te maken heeft gehad en hij heeft uitvoerig
daarbij bediskussieerd, dat een land als 't onze, dat aan de oorlog niet meedeed,
.niet minder dan andere naties die invloed heeft ondergaan, niet minder, wel anders.
Daarom is het zo dubbel jammer, dat hij gemeend heeft Vlaanderen uit zijn be
schouwingen weg te moeten laten. In de tegenover elkaar plaatsing zou het betoog
.aan helderheid, aan dokumentatie en diepte hebben gewonnen. Maar het opstel is
'zo toch al belangwekkend genoeg om een plaats tussen de andere in te nemen.

KRONIEK.
JOHAN DE MEESTER EN WIJ.
De „Gulden Winckel" laat in de nieuwe jaargang ook eens de oudere letterkundigen aan
het woord. Daar is natuurlik absoluut geen bezwaar tegen, als deze oudere letterkundigen dan
maar zorgen, dat ze, wat de feiten betreft, behoorlik bij zijn. Bij iemand als Frans Coenen,
(Januarienummer) die ondanks zijn ironiese kijk op mensen en toestanden merkwaardig jong
blijft, behoeft men nooit te twijfelen of hij is bij ; Johan de Meester, die in het Februarienummer
aan het woord komt, is dit niet of niet meer. Hij zal het hebben over ,zelfzucht bij de kritiek.'t
Hij stelt de vraag : „Is het waarlijk onbehoorlijk, van den criticus de zelfverloochening tevragen, welke het Evangelie vordert van ieder mensch ?" En dan zegt hij : „A1 dadelijk bots ik
bier op hen -- zij zijn zoo velen en verscheiden ! — die zich dat boek toeeigenen als een bezit,
waar ik geen deel aan hebben mag. Inderdaad is er in het moeras van Ds. Wittewrongel met.
diebegenadigden van diverse pluimage zelden land te bezeilen. Toch heeft er een orthodox
tijdschrift bestaan, waar o.a. ,,Schrijver" in schreef (van As), dat de litteratuur om de litteratuur nam, de grieven uitsprak, die orthodoxen moesten hebben, doch ondanks of na die bezwaren waardeerde. Het is een witte raaf gebleven in onze confessioneele contrijen."
Deze passage bewijst twee dingen. In de eerste plaats dat de Meester weinig begrijpt vande moeilikheden waarvoor het probleem Christendom—kunst de orthodoxe Protestanten stelt.
In de twede plaats dat de Meester, wat de feiten betreft, niet meer bij is.
Dat een kunstwerk, als aestheties gewrocht, zijn eigen wetten heeft, onafhankelik van de ethica,
wie zal het ontkennen ? Maar daarmee zijn we er nog niet. Schoonheid staat nu eenmaal niet
los van ethica ; Christus is de vervulling van beide, omdat Hij de vervulling van het gehele
leven is. Daarom is het voor de orthodoxe Christen in laatste instantie nooit voldoende om
te vragen : voldoet het werk ons uit aesthetisch oogpunt, maar staat er achter deze vraag nog
een andere : brengt het werk ons levenswinst ; weegt de schoonheidsverrijking, die het ons geven.
kan, op tegen de neertrekkende invloed, die er soms in ander opzicht van uit kan gaan?
Natuurlik mag men deze laatste vraag nooit in een aesthetiese beschouwing betrekken. Dat
zijn we roerend met Johan de Meester eens en wij betreuren het dan ook ten zeerste dat zo
vele zogenaamde Christelike kritici dit nog niet beseften. Maar met een aesthetiese beschouwing
alleen zijn we er niet. Er ligt voor ons nog een belangriker vraag achter deze beschouwing.
Zo voelden de leiders van ,Ons Tijdschrift" het ook. Zij raffelden niet eerst hun ethiese
bezwaren of om daarna te waarderen. Ze waardeerden, waar dit nodig was, onder voorbehoud.
Ja, en dan het twede punt. Daar zullen we maar niet te veel van zeggen. Het is niet prettig.
als je telkens en telkens weer je eigen zaak verdedigen moet.
Johan de Meester kent „Ons Tijdschrift" wel. Hij kent schijnbaar ,,Opwaartsche Wegen"
niet. En dat terwijl dit tijdschrift een bibliografie van zijn werk publiceerde,
litterair werk openbaar maakte waar hij, Coen 't eenmaal in boekvorm verschenen was, veel lof
voor had en menige goede, zuiver aestheties georienteerde kritiek gaf.
L'histoire se repete. Toen ,Ons Tijdschrift" verscheen, werd het als achterlik en bekrompen
genegeerd ; sinds het opgehouden had te verschijnen, werd het meer dan eens genoemd ; 'n verdienstelik blad, heette het nu, maar helaas ter ziele, jammer. Wie weet hoe beroemd wij nog
eens worden -- na onze dood. lover is 't echter nog niet, gelukkig. Op 't ogenblik zijn we
nog springlevend !
,

-

GERARD BRUNING EN WIJ.
Omdat we dus aan de ene kant streng vasthouden aan de eis van een zuiver aesthiese kritiek
en aan de andere kant het goede recht erkennen van een beoordeling die boven deze zuiver
aesthetiese kritiek uitgaat, waarbij het niet meer enkel gaat om de schoonheid, maar om de
Levenswinst, daarom kan het soms lijken alsof we met twee maten meten, alsof we tegelijkertijd
prijzen en oordelen. Het sterkst en het duidelikst vinden we deze schijnbare tweeheid wel
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in het werk van de jonggestorven, onstuimige, Katholieke kriticus Gerard Bruning.
Gerard Bruning is zich deze tweeheid volkomen bewust geweest. In zijn ,Nagelaten Werk"'
schrijft hij ergens : „Het gaat op een bepaald moment in de kunst om niets anders dan de
kunst en op een ander bepaald moment (of tegelijkertijd !) om niets anders dan de mensch,
maar ditmaal worden de normen van zelve van hooger orde (wij cursiveeren ; zie boven), omdat
nu het criterium niet de kunstenaar maar de mensch is. Wie beide momenten verwart, vertroebelt het inzicht en men zal er dan toe moeten komen, ofwel terwille van de kunst een
gore cochonnerie, ofwel terwille van een buiten-kunstelijk a-priorisme het stichtelijk versje
te aanvaarden. Maar wie beide momenten te rechtertijd hanteert, -- en elke kunst-gevoelige
hanteert die momenten wat hij er in theorie ook over beweren moge, — zal de cochonnerie
verwerpen omdat het op een bepaald moment om den mensch en alleen om den mensch gaat,.
het stichtelijk versje, omdat het op een bepaald moment om de kunst en alleen om de kunst gaat."
Wat Gerard Bruning over deze kwestie schreef, is vooral hierom voor ons van zo groot belang,
omdat wij van onze voorouders de neiging overgeerfd hebben om het Leven te vervangen door
slechts een kant daarvan, de ethiese. Doet men dit, dan komt men er zeer gemakkelik toe
om een kunstwerk te beoordelen naar eisen die daar in wezen geheel vreemd aan zijn, om de
aesthetiese zijde van het leven geweld aan te doen ten gunste van de ethiese. En meer dan
enige andere groep moesten juist de Christenen van de eenheid van het Leven overtuigd zijn!
,

JAN GRESHOFF EN WIJ.
Hoe we over Jan Greshoff's uitval in het Februarie-nummer van Den Gulden Winckel denken,
hoeft maar een gedeeltelike toelichting, na wat we over Gerard Bruning zeiden. Waarheden als koeien zijn de meeste van Greshoff's beweringen, ze zijn door ons nooit ontkend. Ze
hebben alleen op een bepaald ogenblik geen raison. Wat de Witte over Multatuli gezegd heeft,
is de verwoording van wat zovelen hebben ondervonden : hij heeft je een pons te pakken, en
dan komt er een periode, dat hij begint te vervelen en te ergeren. Bij velen ook komt bewondering
en ergernis tegelijk. Omdat Multatuli ons als mens zo weinig te bieden heeft. De bewondering
blijft niet, omdat ze ons zo hopeloos leeg laat. Multatuli is zelf de eerste om te protesteeren..
tegen een zuiver aesthetiese aanvaarding van zijn persoon. Hij wilde geen mooischrijver zijn.
Zij die hem zo interpreteerden, rekende hij tot het publiek dat hij verachtte. Dat in 1929
nog geschreven moet worden tegen een zuivere fart pour l'art theorie is toch eigenlik wel dwaas.
„Is er dan niets veranderd ?"
DE KOOL EN DE GEIT.
In een der christelijke bladen werd over een kortelings verschenen christelijken roman (namen en
titel noemen we niet, opdat men niets persoonliks in onze critiek zal zien) een recensie geplaatst
met de navolgende beschouwing na een resumee van den inhoud van 't boek
Ziehier in korte trekken de inhoud van dit boek.
We behoeven niet te zeggen, dat de schrijfster talent heeft, haar naam is als zoodanig onder
ons Christelijk publiek gevestigd. Nagaan, of zij de oplossing van het vraagstuk dat zij stelde
bij het schrijven op gezonde wijze heeft gevonden kunnen we in dit bestek niet, want dan
zouden er nogal wat vragen te stellen en antwoorden te geven zijn.
Laten we deze aankondiging eindigen met te verklaren, dat wij het boek van begin tot einde
met klimmende belangstelling lazen en er hier en daar stukken in voorkomen, die door diep en
heilig gevoel ontroeren.
Men kan critiek en waardeering beide uit deze passage lezen, maar het eene zegt al even
weinig als het andere. Blijkbaar is het hier te doen om de kool en de geit te sparen. Wij meenen,
dat zulk recenseeren geen nut heeft : boekbespreking in de christelijke pers moet allereerst duidelijk
zijn en niet op tactische overwegingen gebaseerd. En bovendien doet het schade, want zulk een
wijze van beoordeelen geeft voet aan de nog altijd bestaande voorstelling, dat de recensent die,
critiek levert op dergelijke boeken, zich schuldig maakt aan het afmaken van wat uit eigen kring is,
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WORDEN ONZE DICHTERS KATHOLIEK, OF VERLATEN ZE DE GODSDIENSTIGE
KRING ?
Ds. G. van Veldhuizen begon in net nummer van 2 Maart van OP DEN UITKIJK een
opstel over moderne poezie, dat aan een niet onbelangrijke mate van onbezonnenheid lijdt,
die zich maar matig met de waardigheid van zijn ambt verdraagt. Heftig doordravend veroordeelt
hij alle poezie van '80 tot nu. En als men dan komt aan het eind en verwacht, dat hij nu nog
enige hoop gevestigd heeft op werk uit eigen kring, dan wordt ons ook die hoop ontnomen
de moderne poezie kan niet in eigen kring ontstaan en.... onze dichters worden katholiek of
ze verlaten geheel de godsdienstige kring. In het volgend nummer van OP DEN UITKIJK,
dat bij het, verschijnen van dit nummer ook reeds verschenen is, zal dit nader worden aangetoond, en tegelijk daarmee worden bewezen waarom het onbillijk is aan de redakteurs van de
ERTS-almanak te verwijten, dat ze de christelike moderne poezie negeren. We zijn in verschillend
opzicht nieuwsgierig. Vooral de bewi1zen voor de geestelike verwording van onze Christelike
dichters interesseeren ons zeer.
EDGAR WALLACE.
Edgar Wallace is de schrijver van 'n vracht detectiveverhalen.
Nu weten we allemaal wet dat dergelike verhalen, waarin moord en diefstal de hoofdrol hebben
weinig of geen . aesthetiese waarde bezitten ; dat ze dus op z'n best een onschuldig tijdverdrijf
zijn en dat, in minder gunstige gevallen, het gevaar niet denkbeeldig is dat ze bij de lezer waanvoorstellingen oproepen of versterken en zo een nadelige invloed uitoefenen.
Toch is er tussen het ene en het andere detectiveverhaal altijd nog een heel verschil.
In hun soort zijn de verhalen van Wallace nog de slechtste niet. Zij hebben althans een reele
basis. In een lezing die deze schrijver het vorige jaar eens voor Londense studenten hield, vertelde
hij hoe hij tot in de kleinste biezonderheden met het leven en het werk van iedere misdadiger
in Europa op de hoogte was, hoe hij de geschiedenis van deze misdadigers aan zijn verhalen ten
grondslag legde. Zo ,waarheidsgetrouw" was hij daarin, dat er eens een misdadiger bij hem kwam
die wilde weten, waarom hij in dat en dat boek z ij n leven had durven beschrij ven !
Niettegenstaande het feit echter, dat aan de boeken van Wallace veel ernstige studie ten grondslag ligt, is het aantal boeken dat hij jaarliks produceert, buitengewoon groot. In het jaar 1928
publiceerde hij er in het geheel — 81! Daarnaast schreef hij dan nog geregeld artikelen voor
dagbladen, werkte hij nog voor toneel en film.
In zeer korte tijd heeft Wallace naam gemaakt; eerst in Europa, nu ook in Amerika. De
,,London Mercury" van Maart 1929 geeft een staaltje van de wijze waarop thans in Amerika
reklame gemaakt wordt voor zijn boeken. Zulk een citaat is leerzaam, niet omdat het de boeken
zelf typeert, maar omdat het laat zien aan Welke factoren boeken als deze hun populariteit te
danken hebben.
,,Heel Engeland dweept met Wallace. Drie jaar geleden was hij nog zo goed als onbekend ;
thans spreekt iedereen over hem. Elk boek dat hij in Amerika uitgaf, bleek onmiddellik een
.succes. WAAROM ? Omdat alleen Wallace het lugubere vermogen bezit om u kippevel te doen
krijgen, --- om uw bloed te doen verstijven, — om uw haar overeind te doen staan, -- bij de
griezelige en huiveringwekkende toestanden die zijn tovenaarspen beschrijft. Voor geheimzinnigheid -- gruwelikheid -- actie-verhaal ; voor elke minuut een nieuwe sensatie, en elke bladzij
een nieuwe verrassing, moet u bij Edgar Wallace zijn.
Iedere andere schrijver van geheimzinnige sensatieverhalen verdwijnt in het niet bij deze man
die zijn eigen films niet kan zien omdat ze zo griezelig zijn. Middernachtelike kreten in met
spinnewebben bedekte ruimten. Het gerammel van ketenen in geheimzinnige verborgen gangen•
Plotselinge schoten van wie weet waar. Het mes van de in stilte werkende moordenaar, die zijn
huivering wekkende taak verricht onder de open van de beste detectives van Scotland Yard. Ziedaar Edgar Wallace".
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Benoni, door Knut Hamsun,
Rosa, door Knut Hamsun. Beide vertaald door S. van Praag. Beide uitgave i
van J. Philip Kruseman, 's Gravenhage. z.j.
In deze beide romans bekruipt ons wel sterk het gevoel van de verlatenheid en onbarm^hartigheid van het arme Noorse fjordenland.
Wat een kleine mogelikheden in deze armzalige kustplaatsen. En al deze mogelikheden liggen
bijna in de hand van een man : in hoeveel Noorse romans treffen we hem niet aan: de handelaargeldschieter die de hele streek in zijn macht heeft, die ondanks bedrog en zijn schuld tegenover
vele meisjes het respekt heeft van alien die met hem in aanraking komen en die alle verzet
of kritiek door zijn eigenaardig-brutale takt weet te smoren.
Zelfs Benoni en Rosa, die toch heel wat meer zijn dan de andere personen in de omgeving
van Sirilund, wat zouden ze zonder Mack.
Benoni en Rosa, twee vervolgromans, geven een goed beeld van Hamsuns kunst, al vind ik ze
niet zo sterk als het boek van Hamsun, dat ik kort te voren aankondigde : zijn Zwervers, waarin
de hoofdpersonen zich wat vrijer bewegen kunnen en waarin men daarom wat gezonder lucht
.ademt. Toch zijn Benoni en Rosa zeer lezenswaard, al was het maar om sommige mensen eens
te bevijden van het romantiese fantasiebeeld, dat zij zich van de Noorse bevolking hebben gevormd.
v. H.

Vejon wereld, door Maurits Dekker. H. P. Leopold's Uitgeversmaatschappij,
's Gravenhage 1928.
Kinderen van ons yolk, door Antoon Coolen, N.V. Paul Brand's Uitgevers*bedrijf, Hilversum.
,,Zijn wereld is een vlot geschreven boek. Het verhaalt van Dolf, een jongen met veel fantasie en weinig doorzettingsvermogen. Geen wonder dat hij opgroeit onder het motto: twaalf
ambachten en dertien ongelukken. Hij maakt het nog beter dan het speekwoord aangeeft. llet
aantal vakken dat hij probeert, bedraagt op z'n minst vijf en twintig. Onderwijl groeit hij en wordt
hij zich zijn vrijbuiterige natuur steeds meer bewust. Hij begrijpt dat een schrijversloopbaan het ware
voor hem is. Voordat hij echter als auteur enig succes gehad heeft trouwt hij met een jonge vrouw
die al even vrij en onmaatschappelijk is als hijzelf. Een ogenblik wordt hij, vrijwel buiten ziju
schuld, in een moordzaak betrokken en dan hoort hij de gevangenisdeur achter zich sluiten.
Al spoedig blijkt echter zijn onschuld ; hij keert naar zijn moeder, zuster en vrouw terug en
zijn dochtertje biedt hem namens deze ,een witte bloem" aan.
Er spreekt nogal een anarchistiese toon uit dit boek. Hoofdzaak is dat Dolf zijn hierboven
aangegeven natuur kan uitleven ; in zoverre hij daarbij in botsing komt met of schade berokkent
aan anderen, ligt dit aan de „maatschappij" waarin hij moet leven. Hij steels oud koper, niet uit
begeerte maar uit zucht naar avontuur en 't wordt hem, althans door de schrijver, niet ten kwade
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geduid. Hij leent onder valse beloften geld van andere mensen, maar wat hindert dat ; dezemensen hebben het immers zelf ook gestolen. ? Hij laat moeder en vrouw in de meest kommer-voile omstandigheden leven, omdat hij zelf te laks is zich ernstig in te spannen ; maar was het
toch ook weer niet sympathiek in hem dat hij zich niet onder het juk van de maatschappij begeven wilde ? Eties gezien kunnen we ons bezwaar tegen dit boek dus op deze wijze formuleren:
er ontbreekt hier in dit boek het besef aan een buiten ons staand Gezag (en het is wel duidelik
dat ik daarmee niet bedoel de zo verfoeide maatschappij), dat op onze persoonlikheid in kan
werken, dat haar plichten oplegt en haar zo vormt, zorgt dat ze niet in het wilde uitgroeit.
Met ons aestheties oordeel heeft dit alles echter niet te maken. Daarover dan nu. ,Zijn wereld"
is het boek van een pure-sang materialist. Reeds in de beelden die de schrijver gebruikt, komt.
dit uit. Deze beelden zijn over het algemeen zeker niet slecht. Maar wel zijn ze heel vaak ontleend aan de dingen van het materiele leven. ,Zijn bleek gezicht was goor als een lang gebruikte
zakdoek."
Over dit materiele leven gaat het hier vooral. Maar waar dit zozeer in het middelpunt
staat, wordt het wel heel moeilik om een „roman" te scheppen, d.w.z. een verhaal met een begin.
en een slot, een harmonies geheel. ,Zijn wereld" is niet zulk een afgesloten eenheid. De episode
van Dolf-in-de-gevangenis is, ondanks de grote lading goedkope romantiek die ze bevat, niet.
meer dan weer een episode uit Dolfs leven, misschien een beetje meer bewogen dan die welke
er aan voorafgingen, maar dan toch van dezelfde rang. Als we, na de vijf en twintig ambachten
en dit laatste ongeluk het boek sluiten, dan zitten we eigenlik al weer te wachten op het zes en.
twintigste ambacht. Dit laatste pleit voor Dekker's schrijfkunst, maar houdt het tegelijkertijd
niet de veroordeling in van zijn boek als roman"?
Nog duideliker komt dit gebrek uit wanneer we ,Zijn wereld" plaatsen naast een ander boek_
uit ditzelfde jaar, ,Kinderen van ons yolk" van Anton Coolen. Groter verschil dan tussen
deze twee boeken is wel niet denkbaar ! Vanuit het roezige grotestadsleven worden we eensklaps
naar een stil Brabants dorpje verplaatst. Na de anarchist Dekker laten we de katholiek Coolen
aan het woord. Toch is er hier een vergelijking mogelik. Ook in Coolen's boek gebeurt niets dan
wat losse voorvallen uit het dorpsleven. Een notaris, die veel weldeed, sterft. Een timmerman
ziet zijn huis afbranden kort voordat zijn vrouw haar twaalfde kind verwacht. Een boeredochter
doet een keuze tussen twee aanbidders en, als haar twede minnaar het haar ook na haar
huwelik lastig maken blijft, wordt hij door haar man moedwillig gedood. Ook hier dus niets dan
eenaaneenschakeling van enkele dorpsgebeurtenissen. Maar de voorvallen die hier in dit boek_
verhaald worden, worden bijeengehouden door de figuur van de pastoor, de vriend van de
notaris, de hulp voor de timmerman, de raadsman van de jonge boerin. Deze pastoor die de
rampen van zijn parochianen aan zijn eigen hart meelijdt en toch, ondanks alles, zijn geloof aan
Gods wondervolle en goedertieren leiding in deze wereld weet te behouden, vormt de band
tussen deze gebeurtenissen, of beter nog, geeft aan deze gebeurtenissen relief. Door zijn figuur
weet Coolen aan dit boek een geestelike diepte en achtergrond te geven die ,Zijn wereld" mist;
weet hij ook, aestheties gezien, het harmoniese geheel te bereiken dat in het boek van Dekker
ontbreekt.
J.
H.

-

,

Schets eener beschavingsgeschiedenis van Nederland, door Dr. H.
Brugmans, Haarlem, De Erven F. Bohn 1928,
De Volksuniversiteitsbibliotheek breidt zich nog steeds geregeld uit ; een bewijs dat haar
werk en opzet gewaardeerd worden. Dit succes is niet onverdiend ; de meeste deeltjes uit deze
Bibliotheek zijn buitengewoon goed. Ook het boekje van prof. Brugmans mag er zijn.
Het is bescheiden van opzet; 't wil slechts enkele lijnen trekken., Een algehele, min of meer
volledige beschavingsgeschiedenis viel dan ook buiten het bestek, zou ook nog te veel oorspronkelik onderzoek vereist hebben.
Prof. Brugmans richt zijn aandacht vooral op de steden en de beschaving die zich in die:
steden ontwikkelde. Zodoende bereikt hij, voor het eerste deel van onze geschiedenis, een con--
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tinuiteit, die hij niet verkregen zou hebben, zo hij zich van meet of in hoofdzaak tot de staat
en de staatsidee had bepaald. Zo kon hij dus zijn geschiedenis niet eerst in de zestiende ecuw,
maar reeds in de middeleeuwen laten beginnen.
Maar in de twede helft van zijn boekje moet prof. Brugmans zijn eens ingenomen standpnt
dan opgeven, omdat in de loop der tijden, en vooral na het ontstaan van het koninkrijk Holland
de staat toch hoe langer hoe meer op de voorgrond treedt. De schrijver zou daarom beter gedaan
•hebben zo hij zijn schets op een nog andere grondslag had opgebouwd, namelik op die van de
.scam en de nationaliteit. Als hij ons, duideliker dan nu, had laten zien, hoe uit de veelheid der
rassen de eenheid der nationaliteit groeien gaat, vorm krijgt in staatsverband, zich aftakt in andere
landen en (en dat is hier het voornaamste) zich op haar eigen wijze uit in cultuurleven.
Maar ook in de tegenwoordige vorm heeft dit boekje zijn nut. Wij zijn, helaas, veel te uitsluitend opgevoed in politiek-historiese zin. Het is daarom wel eens goed en vaak verrassend
om het Nederlandse leven, zoals zich dat de eeuwen door openbaart, eens van een geheel
andere kant te bezien.
Het is nog zeer de vraag of in de afscheiding van Vlaanderen tijdens onze opstand tegen Spanje
.zich ,een historische noodwendigheid voltrok" (pg. 12). J. H.

De twee Vaderlanden, door A. J. Mussche. N.V. v. Loghum Slaterus' Uitgeversmaatschappij, Arnhem,
Het hart van Mussche wordt onweerstaanbaar getrokken door twee polen : aarde en hemel!
Aarde genomen in den ruimsten zin van het woord : de schoonheid van de natuur, de vreugden
van het leven, de menschen ; — en hemel : God. Zijn hart voelt zich een met de aarde ; — zijn
hart hunkert naar een opgaan in God. De aarde, de hemel, — de twee vaderlanden van zijn hart!
In het eerste vers uit dezen bundel : „Eerste verrukking" geheeten, heeft hij uitgestort al zijn
liefde voor de schoonheid van de aarde, de vreugden van het leven, vol echte levensblijheid,
Vlaamsch uitbundig, maar toch beheerscht, — (in tegenstelling met vele van zijn volgende ge,dichten, waar zijn gevoel dikwijls met hem „op den loop gaat", de woorden en beelden
over elkaar heen tuimelen en een onbeheerscht rhytme de zinnen niet bindt, maar verbrokkclt).
We zouden hem in dit vers pantheist kunnen noemen, (zooals Urbain v. d. Voorde Gezelle
pantheist noemt) God een met de natuur, de natuur deel van God :
„God overbloeit de valleien met wolken van bloemen ... .
.... hoor God tierelieren in Bien leeuwrik die steil naar de zonne klimt !"
Het leed hier op aarde kan de vreugde niet dooven :
„dock schreien en sterven zijn maar de donkere dalen,
waaraan de levensvreugde ontstijgt des te dieper puur".
Het lijden geeft relief aan de vreugde, de vreugde wordt intenser, door de tegenstelling met
het lijden.
Dit is het eene vaderland, waar hij zich thuisvoelt, maar zijn ziel heeft daaraan alleen niet
:genoeg : „mijn ziel dorst naar een vaderland van uiterste verrukking — en uiterste beproeving
als 't moet. Naar God, al moet het dwars door Satan heen".
Hij wendt zich naar zijn andere Vaderland. Deze verzen doen ons denken aan de Psalmen, harmonisch van bouw en inhoud, zwaar en donker als daar is een kreunend worstelen om God,
van een blanke klaarte als hij zingt van Gods nabijheid.
Maar ook hier vindt zijn ziel de begeerde rust niet, tot hem komt de noodkreet van de aarde:
„van de jochies die schreien om een bordje soep", van heel de ellende van de menschheid, die
schreeuwt om hulp ; en hij keert weer naar zijn eerste vaderland, nu niet om te genieten van
de schoonheid, maar omdat hij zich aan de aarde gebonden weet door de menschen, zijn broeders.
Het is jammer dat zijn verzen bijna nooit geheel gaaf zijn, zelfs in zijn mooiste gedichten
,,De twee Vaderlanden van mijn hart" en ,,Twee psalmen" (door Dirk Coster in zijn bundel
,,Nieuwe geluiden" opgenomen) vinden we soms nog regels of beelden, die onecht gevoeld zijn of
van een rhetorische gezwollenheid.
-

-
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,,Ik heb gespeeld met het stof en de modder van greppels zoo teer als met witte bloemen,
en de vuile schotels van mijn moederken gewasschen als blinkende sieraden ;
-- toen stond telkens de drift om, de kimmen te zien in mij op en 'k wrong mij door het dakvenster : dan tuurde mijn ziel over de wereld".
,,Aan al de deuren staan de moeders bereid met den zoen, die reeds zoet is van eeuwigheid,
en wij buigen onder de zegening van de kinderen op hun armen — wijd zijn de steegjes van.
daadvaardigheid, en de barrikaden rijzen als monstransen naar de sterre transen".
Maar de onderstroom van zijn verzen getuigt van een diepe menschelijkheid en we proeven.
bitter zijn lijden, als hij zijn innerlijke verscheurdheid uitkreunt met de woorden
,,Ik ben een door God op de handen gedragene.
zijn hoogten en verten trekken mij aan.
en mijn bloed doet zijn dolende aanroepingen
op den polsslag der sterren gaan.
Ik ben een door 't leed aller menschen geslagene,
hun honger en heimwee doen mij aan,
bij nachte komen hun snikken en tranen
als donkere wateren door mij slaan".
Want ook bij de menschen vindt zijn ziel niet wat zij zoekt. Een oogenblik komt de verleiding
van de rust: „De nacht heeft God en de wereld vergeten", maar hij blijft sterk, totdat „de
trouwelooze liefde, haat en laffen smaad" van hen voor wie hij heel zijn leven gaf, hem de ge-nadeslag geeft. Nu is hij alles kwijt : God en de menschen,

.

,,Ik schrei niet: mijn smart is te groot voor tranen;
ik klaag niet aan: zij blijven toch altijd mijn broers ".
Welk een wereld van stilgedragen leed ligt er in deze simpele woorden!
Nu komt de verleiding in de lokkende kroegj es en deernen tot hem, daarna op zijn ziekbed.
in de dood, die de beloofde en zoo zeer begeerde rust kan schenken. Zijn gezondheid keert weer
en in een Lang vers, een samenspraak tusschen Daneelken en de paus, vindt hij voor zich de
oplossing : „Men wordt niet binnengelaten tot God, tenzij men kan wijzen op groeven in zijn.

gelaat en 't stof van alle kimmen aan de zolen draagt. De smart alleen maakt ons rijp voor
God — en daarom is het leven zoo hard voor wien het liefheeft, daarom slaat het zoo wreed
op onze harten los, om ze gansch zacht te krijgen". Het leven hier op aarde aanvaarden, zooals
God het gegeven heeft, met zijn geluk, maar vooral met zijn strijd, een optrekken naar een doel,.
dat pas bij het sterven bereikt wordt. En slechts hem die zijn tragiek heroisch voltrekt, is het
gegeven te gaan over de toppen van het leven. Met een trilogie : „De broederlijkheid van leven
en dood"; „ .... van vreugde en smart" en „ .... van de menschen en God", besluit hij dezen
bundel.
En al wenschen we zijn verzen vaak soberder, minder door een onbeheerschte hartstocht vertroebeld, en zijn beelden meer zuiver, — toch weet Mussche ons door zijn waarlijk kunstenaar.
zijn een diepe menschelijkheid te openbaren, die tot in onze ziel doordringt.
LAURA OLIVIER.

De velden rijpen, door Jacob Paludan. Amsterdam, Uitgevers-Maatschappij
Elsevier 1928,
In dit boek wordt het koren niet rijp, maar rot. Er is een overvloed van levenslust en levenskracht in dit boek, die aan het slot geheel is verziekt.
Zelfs Ralf die altijd sukses heeft en Ivar die het sukses niet kende, ondergaan dit proces van verzieking ; voorspoed noch tegenspoed kunnen het weren. Onbelangrijk is het leven niet, het

,
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wordt alleen maar niet goed geleefd. Aileen een zelfingenomen praatjesmaker als Bertel, meent
dat hij rustig de weg van het geluk gaat, als hij zich zijn bourgeoiswelstand heeft geschapen,
en een vrouw zonder idealen en karakter van Ivar heeft overgenomen. Dat leven is even rot
als van hen die de ziekte kennen.
In Vogels om den vuurtoren van dezelfde schrijver was er nog een schijnoplossing, een goed
slot na een bijna verprutst leven ; in De velden rijpen is er nauweliks een slot : alleen een nieuw
begin, en dit begin is een herhaling.
Dit hele boek is geschreven met de geest en het raffinement van Ralf, rnaar ook met zijn
levensverzadiging, met zijn nuchter-welwillend doorzien van de mensen ; met het verwaarlozen
van zijn romanties-poetiese aanleg, met zijn nuchter weten en toch stil naar ieder blijven luisteren en ze alien verachten. Er is maar een groot man in dit boek, waar Ralf en de schrijver
respekt voor hebben : Ivar, maar die words in de modder geduwd, en de schrijver weet evenmin
als Raif het middel om hem te redden.
Er is een tijd geweest, dat men zich in onze kringen druk maakte over de vraag, of het goed
was Eline Vere te lezen, of dergelike boeken niet vergiftigend werkten. Als dit een Hollands
boek was, zou het debat spoedig weer begin len. Gelukkig hebben we hier nu een buitenlandse
roman van een bij ons nog weinig bekend schrijver, die dus nog niemand voor zijn geestelike
standing verplicht is te lezen. En de kwestie kan dus rustig in een tij dschrif t besproken worden
en niet bij al de heftigheden van een dameskransje of van een troepje gewichtige oude heren
tegelijk met dienstbodenkwesties en moderne zedenverwildering order de rubriek ontaarding
worden geboekt.
Alleen — om misverstand te voorkomen — ik heb het niet over de vraag, of dit boek geschikt is voor schoolbibliotheek, voor het rijtje boeken in de Lectuurgids, of andere keurig geschifte verzamelingen, die spec'aal voor de ,.ongerijpte velden" worden toebereid. Ik spreek hier
over de vraag of een boek als dit, met een verkeerde, een verwrongen levensopvatting bij volwassenen
een verkeerde werking heeft, of tegen een dergelik kunstwerk gewaarschuwd moot worden. ell
wat voor konsekwenties meer aan deze konklusie vast zitten mogen. Dit is geen literaire vraag,
maar een vraag van de praktijk en praktiese vragen zijn alleen voor zuiver-dogmatiese naturen.
gemak kelik om te beantwoorden, zodat de meesten ' van ons met de vragen blijven zitten
Er zijn dingen die smerig zijn. Daar ben je vies van. En als je er niet afblijft, ga je stinken en
er is heel wat nodig om je weer fris te maken. Aileen een zwijn kan het in de vuiligheid, die ik
nu bedoel, uithouden. Deze smerigheid heeft met kunst niets te maken.
Er zijn vruchten die rot zijn. Dikwijls kun je dat dadelik zien ; dikwijls is er nog een schijn
van gaafheid, daar zit de rotheid van binnen. Maar wie van deze vrucht proeft, zal zich niet
vergissen. Jammer dat er altijd nog joden zijn die deze rotte boel voor gaaf fruit verkopen,
en dat er nog zoveel mensen zijn die eten zonder proeven. Deze viezigheid is van kunst slechts
de wansmakelike imitatie.
Het wezen van een echt kunstwerk is nooit rot of stank. Maar een goede vrucht kan wel.
in de smerigheid zijn gevallen of te veel in de buurt van een rotte boel geweest zijn, zodat hij
ook een rotte stee heeft gekregen.
Of het mogelik is de vrucht te reinigen, of hij 't waard is, of men 't zieke deel zal amputeeren,
het zijn vragen die ieder voor zich persoonlik zal moeten beantwoorden en het is nooit vertrouwd de vereiste bewerking aan anderen over te laten. Het is mogelik, dat de gereinigde of
verminkte vrucht lekkerder, gezonder, verfrissender is dan het onaangetaste, gave er naast. Verder
is er op de wereld nog heel wat, dat smerig smaakt, maar artsenij is. We moeten de dingen die we
niet kennen, vooral niet te gauw smerig noemen.
Om zonder beeldspraak te spreken. Ik meen de geest die uit het boek De velden rijpen spreekt
duidelik verworpen te hebben, -- al ben ik misschien onbillik geweest, doordat ik verzwegen heb
hoe hier geschreid wordt om een verloren ideaal, maar toch zal voor velen dit een goed boek
kunnen zijn. Er is niets wat ons zo doet grijpen rond ons geestelik houvast, als de negatie
er van door een talentvol tegenstander. Men wordt zich zijn rijkdom nooit zo bewust als tegen-
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over de armoede. Dat leidt niet tot hoogmoed ; daarvoor is het talent van de tegenstander borg,
die U op een paar kwetsbare plekken wist te wonden, voor hij werd verslagen.
Dat de sterken door alle strijd sterker worden, voor wie elke worsteling een training is en
versterking van het zelf bewustzij n, dat willen velen nog wel toegeven. Maar de zwakken ... .
Er zijn meer zwakken dan sterken. We hoeven ons bij onze overwegingen bij dit boek niet druk
to maken over de vele oppervlakkigen die alle boeken met het zelfde animo . lezen. Ze krijgen
bij hun lektuur nog meer afwisseling van toon en opvattin.g dan in hun Leven dat ze leven,
maar het ene verjaagt het andere en zij blijven de zelfden. Ook niet om de stemmingsmens die
alle sensaties even heftig ondergaat. Hij kan zich gebroken voelen onder een boek als dit, morgen
leest hij Pallieter en meent dat het leven een pretje is. Maar de geestelike tobber die aan de
betekenis van het Leven twijfelt, wordt die door een boek als dit niet de put ingeduwd ?
.Misschien, elke tobber reageert op een bevestiging van zijn twijfel weer anders. Een sterk
boek, zoals dit toch ongetwijfeld is, wekt bijna nooit een berustend cynisme, het wekt op tot
-verzet, tot een nieuw begin, dat geen herhaling worden zal.
Maar die ene dan, die wel na het lezen van dit boek het opgeeft ? Onze verantwoordelikheid
.is groot, die van de romanschrijver en die van de kritikus die de betrekkelike waarde van een
verkeerd levensinzicht wil bewijzen. Zeker gebeuren er ongelukken door het lezen van boeken,
er is geen enkel boek waar ik niet een waarschuwing bij zou kunnen schrijven, tot bij de
Bijbel toe, ja bij de Bijbel misschien het meest. En er is geen ontmoeting die geen gevaren in
zich bergt. En alle goede raadgeving is gevaarlik, want meestal wordt goede raad verkeerd
begrepen. En verschrikkelik is de verantwoordelikheid die we op ons laden met schrijven, omdat
.zovelen niet lezen kunnen. En toch zullen we onze schuld niet kunnen ontkennen: als wij
niet hadden geschreven, zouden zij niet verkeerd gelezen kunnen hebben.
Meen niet, dat alleen Eline Vere zijn slachtoffers heeft, ook Pallieter, niet alleen literatuur
van buiten onze kring, ook onze Christelike roman bergt zijn gevaren, niet alleen onze belachelike namaakroman, ook onze goede, ook Schrijver, ook Sevensma-Themmen, ook Wilma.
Bij elk boek is er altijd weer die ene, die bezwijkt en die andere die geergerd wordt.
Is er dan geen verschil en is er dan geen norm? Waarvoor hebben we kritiek, als ze ons
niet de weg wijst ?
Het is gemakkelik genoeg, om in De velden rijpen een cynies pessimisme, ontstaan uit levensverzadiging te konstateren. En het is gemakkelik genoeg om te weten, dat dit niet de goede
levenshouding is. Maar dat wist U al voor ik er over begon. En een kritiek is geen ethies discours. Een mens, of een brok leven, een boek is geen stukje theorie. Het leven is er niet om
bediskussieerd, maar geleefd te worden. En daarom kwam de vraag, de praktiese vraag : wat
doen we als we lezen, wat betekent het voor ons? En dan is het antwoord dit : als we een
waarachtig boek lezen, verinnigen, versterken, verdiepen we ons leven, maar we verzwaren
het ook. Het was een dwaling te denken dat het geestelik leven zijn diepste accent zou krijgen
in de afzondering. Wij geloven niet in het heil van de kloostercel. Wij staan midden in de
wereld en vertroosting puttend uit de gemeenschap met eensgezinden, beseffen we de kracht
en de diepte en de reddende betekenis van ons eigen getuigenis pas, waar we die kunnen toetsen
aan die van anderen.
Wie mocht menen, dat hier een absolute vrijheid wordt geleraard, lere lezen. En verder, onze
verantwoordelikheid is groot, van die schrijven en van die lezen. Een ieder zij in zijn gemoed
ten voile verzekerd. V. H.

SONNET
DOOR

MARTIN LEOPOLD.

In zwoelen nanacht aan een vijverzoom
Naar 't effen, maanweerkaatsend water staren,
Beluist'ren 't zachte zoeven van de blaren
En diep verzonken zijn in zoeten droom, -Op der gedachten wieken, moe en loom,
Gedreven door begeeren, rustig varen
Naar blauwer oorden, waar de sterren waren
Als witte bloemen in een held'ren stroom, -Is, in de stilte naar uw God verlangen
En bij Zijn macht en grootheid stillestaan.
Is, roereloos, Gods verre roep opvangen
En in Zijn melodie verloren gaan.
Is, de vertrouwde vree van Zijn gezangen
Doorleven, en het lied der rust verstaan.

DR001VITUIN
DOOR

MARTIN LEOPOLD.

De nacht houdt dezen wondertuin gevangen
binnen den overslag van zijn gewaad,
een paarse sluier, wijduit neergehangen
voorlangs des hemels reinblank droomgelaat.
Ik weet : dit oord van mijmer en getoover
is niets dan weerglans van een vroegen droom ;
is slechts een uitgebloeide schemer over
een dood verleden : bronontvloeide stroom
Van dingen, die voorbij zijn en verloren -zoo dezen tuin van nachtelijk bestaan ;
uit levee wordt de koele dood geboren :
de roode rozen bloeien naar vergaan.

OUD Hues
DOOR

MARTIN LEOPOLD,

Het beeld van den nacht staat buiten,
als uit ivoor gesneden,
aan de gesluierde ruiten,
die de droomen van hun verleden
in schemergewaden sluiten,
want het beeld van den nacht staat buiten -En het beeld van den dood staat binnen,
uit ebbenhout gekorven ;
en de donkere glans van de tinnen,
sinds eeuwen uitgestorven,
gaat zwarter glanzing winnen,
want het beeld van den dood staat binnen ---

RIJKDOM
DOOR

WILMA.

Zaterdagmiddag ! In tante Netta's kinderlooze woning is het alles behalve rustig
op den Zaterdagmiddag.
Ze heeft heel wat arbeid buitenshuis, omdat haar man toch een groot deel
van den dag op school moet zijn. Iets van dat werk heeft ze naar binnen getrokken ;
op de woelige, vrije Zaterdagmiddagen heeft ze een troepje jongens van het eerste
jaar op school om zich heen, jongens, waar hun moeders geen raad mee weten.
Ze doet spelletjes met hen, op mooie zomerdagen onderneemt ze tochten buiten
de stad. Het is haar feestmiddag.
Wonderlijk is het, dat de jongens, die op school geen oogenblik stil kunnen zitten
bij haar het allerliefste schooltje spelen ; de rekensommen worden raadseltj es, de
teekeningen, prijsvragen. Op het buffet staan de prijzen, een appel met wangen zoo
rood als die van jaapje Sanders, een mooie gele peer, een gekleurde noot, er is
altijd prijsuitdeeling aan 't eind van de les.
,,Als ik bij voorbeeld eens vijf appels....,. laat eens zien ...... " tint tante
Netta en kijkt haar troepje rond, ...... aan Dik geef !"
Diks oogen glinsteren, omdat hij de uitverkorene is, die de vijf appels mag
hebben.
,,En als Dik er nu twee aan Gerrit geeft, en ook nog een aan jopie, .... hoeveel
houdt hij er dan zelf nog over?"
Dik kijkt zoo verheerlijkt over zijn rijkdom van vijf appels en zoo grootmoedig
naar Gerrit en Jopie, dat hij bijna vergeet uit to rekenen, hoeveel hij er dan zelf
nog overhoudt.
Ze zitten allemaal met vuurroode kleuren, want die de meeste sommen goed
heeft, die krijgt...... ze weten precies welke prijs ze 't liefst zouden willen hebben.
Ze rekenen op hun vingers. Daar gooit er een zijn wijsvinger in de lucht....
og
n een, nog een, hoog, hooger ! ,, Ik wist niet, dat j ullie zulke lange armen hadden",
lacht tante Netta. ,Kom Dik, waar blijft jouw vinger?"
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Nog even, daar gaat Dik's armpje ook omhoog, een klein, mager armpje vergeleken bij die van de anderen.
Maar wie zal nu 't eerste het antwoord zeggen ? Dat is een verschrikkelijke moeielijkheid !
Eigenlijk is Dik aan de beurt ; want hij is de baas van de vijf appels !
Maar Dik laat 't hoofd hangen. Hij vindt dat Jaap moet beginnen. Jaap kan
niet zoo goed rekenen als hij ; Grootvader thuis heeft gezegd, dat hij een professor
in 't rekenen is en dat hij daarom later in den winkel mag helpen, dus ...... „nu
Jaap, jij dan !" ,Neen Gerrit ! ...... Neen, JO" pie ...... neen, tante Netta, Hendrik
eerst ! Ze roepen allemaal door elkaar, ze zijn allemaal bang dat de ander hun antwoord of zal hooren.
Tante Netta houdt de handen voor de ooren en lacht. Ze kent het spelletj a al lang.
Daar glijdt kleine Dik van zijn stoel. Hij is zoo klein van stuk, dat hij moeite
heeft er alleen weer boven op te komen.
En als hij nu bij tante Netta staat, met zijn smal, veel te wit, blauw-dooraderd
gezichtje en groote, vragende oogen, dan buigt tante Netta zich maar een beetje
naar hem toe.
,,Mag ik het heel zachtj es in je oortj a zeggen, tante Netta ?"
„Ja natuurlijk," en ze voelt Diks armpjes om haar hals ; hij blaast haar 't antwoord in 't oor...... ja" --- lacht ze ....... , en Dik huppelt weer naar zijn
plaats.
Jopie, naast Naar, ligt met zijn knieen op tafel. 't Mag eigenlijk niet. Thuis mag
het ten minste nooit ! maar om het geheim van het antwoord: „kijk tante Netta",
zegt Jopie, en houdt zijn open hand nu bijna vlak voor haar gezicht, ,,ik zal het
op mijn hand schrijven, maar dan moet je goed kijken, hour !"
Tante Netta kijkt haar beide oogen uit en ontcijfert een reusachtige 2.
„Ja, j a", glundert ze, „dat zijn er al twee 1"
„Sst ...... " waarschuwt Jopie verschrikt.
„Ja natuurlijk twee jongens, die 't goede antwoord hebben."
Gerrit teekent in tante Netta's hand. Flipje trekt het tafelkleed over zijn hoofd
en wijst tante Netta half in donker twee vingertj es. Voor jaapje Sanders moet ze
in den hoek van de kamer komen, het duurt een heelen tijd, eer ze alle antwoorden
bij elkaar heeft.
En ze zijn allemaal goed!
„Jongens, dat is funk van jullie, maar kijk eens naar de klok ! Het is dadelij k
tij d om te gaan ! Nog een raadseltje en dan naar huffs."
Ze kijken voldaan en schikken zich in postuur om te luisteren.
„Klein en groot", begint tante Netta.
,,Rond en rood
,,Zuur en zoet,
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Luister goed,

."

„Een appel natuurlijk ! een appel !" jubelt de heele troep tegelijk.
„Jullie zijn me veel te slim of ! Dan de mand met appels maar op tafel, als jullie
't zoo goed weet! Vooruit Gerrit, jij bent de oudste !"
En Gerrit, al even verheerlijkt als kleine Dik beurt de mand van 't buffet en
zet hem midden op de tafel.
Eerst allemaal een appel, dan allemaal een noot, een groene, een gouden, daar
mogen ze om raden.
Als elk het zijne heeft jaagt ze haar heele hoop der toekomst met een grapje de
deur uit.
Het is de laatste Zaterdagmiddag, dat de jongens dit jaar bij tante Netta mogen
komen. De weken vlak voor Kerstmis is het te druk.
Als ze de kamer weer binnenkomt, en de sporen van al die kleine voeten wegveegt, en de stoelen weer op hun plaats zet, voelt ze de stilte.
Telkens houdt ze even op met redderen ; ze kijkt zoekend rond, alsof ze verwacht,
dat er toch nog ergens in een hoek een paar voetjes zich schuil houden, die plotseling te voorschijn zullen springen om haar aan 't schrikken te maken ; ze luistert
naar een of ander verdwaald geluidje van een vroolijken jongenslach, .... er is
niets achtergebleven dan stilte.'Tante Netta heeft 't gevoel, dat ze nog nooit zoo
sterk als vandaag verlangd heeft naar een paar kleine trippelvoetjes, die nooit meer
weg zullen gaan uit haar huffs.
Dat komt misschien omdat ze zooveel voor het Kerstfeest te doen heeft, en dan
gaat het altijd om de kinderen, de kleine kinderen vooral.
— Het is eindelijk avond, en nog we! Zaterdagavond, behalve den Zondag de
beste tij d van de week voor Netta ; want dan is haar man thuis en werkt ....... .
alsof Frits ooit ledig kon zij n ! — maar de boeken zijn aan kant en de tafel ligt vol
met allerlei wonderlijke spullen uit de oude, vermolmde tooverkast, die boven op
zolder staat.
De deuren van die kast gaan niet anders open dan onder afgrijselijk gekraak en
gepiep, dat behoort er zoo bij! maar de inhoud loont de moeite.
Een uitdragerswinkel !
Vlak vooraan een houten paard, wit met bruine vlekken, 't heeft ooren noch
staart. In een hoek zit een groote pop, die haar prachtige, blonde krullen verloor,
en nu met haar gehavende hoofd onnoozel de wereld in staart.
Er is een rommelige blokkendoos, een kapotte vlieger, een stapel prentenboeken,
die er niet al te schoon meer uitzien, er zijn jurkjes en kieltj es en j aponnen,
verkleurd en gehavend, een oude zijden mantel met kralenwerk is er, uit wie weet
wat voor kist van een deftigen zolder te voorschijn gekomen, er is van alles watt
De planken komen nooit leeg ; er zijn heel wat menschen, die weten van de
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wonderkast, en zorgen dat ze gevuld blijft ; die ook weten dat Netta en Oom
Frits beiden geleerd hebben te tooveren.
Want dat moet men kunnen, als het er om gaat, van oud en verkleurd en versleten, vroolijk, splinternieuw te maken.
„Wat in de wereld kan je nu nog van dat leelijke, grijze vod fabriceeren," zegt
Frits die bezig is een prentenboek dat uit elkaar ligt, weer in zijn fatsoen te
brengen.
Netta houdt het grijze vod tegen het licht en begint hartelijk te lachen.
„Wacht maar, zegt ze en ze heeft een vuurroode kleur van plezier, want in haar
verbeelding heeft ze er al een prachtig, bont lapje bij gedacht, en een jurkje gezien,
waar een kindje in kan, dat koud is, en dat misschien nog nooit in zoo'n moo
jurkje is gestoken.
„Wacht maar," zegt Netta ; ze knipt, en past en meet, en eer de avond om is
:kan ze iets omhoog houden, dat Frits met geen mogelijkheid meer herkent. Het oude,
.grijze vod is omgetooverd in het mooist denkbare jurkie.
,,Wel, wet", bewondert hij, ,.wat heb je dat handig gedaan, ik zie het kindje er
.al in !" En dan bekijken ze samen de geplakte boeken, ze bekijken, wat er nog
_weer op tafel ligt en overleggen, hoe ze dat het beste in orde zullen krijgen, want
:rnooi moet het in ieder geval worden !
Ze maken ook een pakje open, dat Bien morgen pas is gebracht ; er zit splinter
nieuw wit-wollen goedje in, broekjes en truitj es, een manteltje, een mutsj a ... .
.Netta's oogen schieten vol tranen. Het is van de doktersvrouw, ze had het alles
:gekocht voor haar kleintje, dat het nu niet meer noodig heeft.
En plotseling begint ze onbedaarlijk te schreien. Nog zelden heeft Frits haar zoo
'bedroefd gezien.
Als ze eindelijk bedaard is, fluistert ze: „Frits ik vind het ontzettend, dat de
-doktersvrouw haar kindje moet missen. Maar ik heb er nooit een gehad ! dat is nog
erger."
Frits is nu ook bedroefd ; ze gaan zwijgend opruimen. Wat kant en klaar is,
wordt in de tooverkast achter de linksche deur geborgen ; het andere gaat bij al
,den ouden wonderlijken rommel achter de rechtsche dear.
Het duurt lang eer Netta Bien nacht den slaap kan vatten. Als ze eindelijk indommelt, droomt ze,.... dat ze door de straten van de stad loopt en voor een winkel
'blijft staan, waar wel duizend lichtjes branden.
Prachtige dingen, zooals ze in haar heele leven nog niet gezien heeft, liggen voor
de glazen, maar ze heeft niet veel geld en daarom koopt ze alleen maar in haar
'verbeelding.
Opeens merkt ze, dat er iemand naast haar staat, een vreemde.
Wonderlijk ! de heele straat is vol menschen, die haar vreemd zijn, er schuift zich
telkens iemand naast haar die ook van de pracht daarbinnen wil genieten.

-
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En toch is ze zich sterk bewust, dat er iemand bij haar staat, die ze nu duidelijk.
hoort zeggen : ,Als je zoo'n warm nestje hebt als jij, dan is het toch wel heel.
jammer, dat er geen kleine voetjes in rondtrippelen." Netta snikt in haar slaap.
Haar man hoort het, hij steekt zijn hand uit en strijkt haar voorzichtig over 't:
voorhoofd,.... ze slaapt door. ,Arme Netta", zegt hij zachtjes.
Maar Netta droomt, dat ze naar Bien vreemde opkijkt,.... neen, die heeft toch
niets gezegd, hij staart met een onverschillig gezicht door de ruiten, ... en meteen
hoort ze weer diezelfde stem : „Al is het nestje klein, dat hindert niet, als het
maar warm is !"
„Ja, natuurlijk", zegt ze hardop, in haar slaap.
Haar man luistert,
„Wat zal er nog meer volgen ?"
Netta droomt maar voort ; ze wordt niet wakker van de hand die zich weer zacht:
op haar hoofd legt.
ze droomt, dat iemand haar schouder aanraakt en zegt . „Als er geen kleine voetjes
rondtrippelen, dan moet je ze gaan zoeken, al zou je ze ook van de straat ophalen."'
,,Ja", zegt Netta weer hardop, „een kindje van de straat."
Dan wordt ze opeens stil, ze is diep en rustig in slaap.
Maar nu is haar man klaar wakker. Hij gaat rechtop zitten en denkt, .... denkt,.
tot het tijd is om op te staan.
-- De Zondagmorgenklokken luiden.
Netta zet vlug het ontbijt gereed.
Haar man kijkt haar af en toe aan, en vraagt zich af, of ze nog zou weten,wat ze heeft gedroomd.
Maar Netta zegt niets.
Wonderlijk stil gaat het ontbijt voorbij en dat nog wel op den Zondagmorgen.
,,Scheelt er wat aan?" vraagt hij eindelijk.
,,O neen", zegt ze, ,ik heb alleen wat zwaar gedroomd". Er trekt een hevig rood.
over haar gezicht, want ze heeft den ganschen morgen aan niets anders gedachtdan aan Bien zwaren droom.
Het is of ze nog aldoor die stem hoort: „Het doet er niet toe of het nestje klein
is, als het maar warm is!
Als er geen kleine voetjes rondtrippelen, moet je ze gaan zoeken, al zou je ze van-.
de straat ophalen."
Maar ze durft er niet over te spreken.
Haar man is niet sterk, hij is op school den heelen dag onder kinderen ; soms komt
hij verbazend moe thuis+ Een kindje geeft veel zorgen.
Als de klok voor de tweede maal gaat luiden, trekken ze samen naar de kerk.
Het is er behagelijk warm. Vlak in hun buurt zit kleine Dik tusschen zijn Grootvader en Grootmoeder.
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Hij is eigenlijk te klein, vindt Netta, en Grootvader en Grootmoeder vinden dat
ook, maar ze durven hem niet alleen in huis laten.
Netta moet aldoor naar kleine Dik kijken, ook als de Dominee al op den preekstoel staat. Wat is hij verschrikkelijk mager en bleek, en wat zit hij onnatuurlijk stil.
Zijn Grootouders zijn goede menschen ; ze hebben hem in huis genomen, Brie
jaar geleden, nadat zijn moeder tijdens een griepepidemie plotseling stierf ; zijn
vader was al een jaar te voren heen gegaan.
Een eenzaam leven heeft het kind toch bij twee nog betrekkelijk jonge menschen,
die het hoofd vol hebben van de belangen van hun goed-beklante zaak.
Ze hebben geen tijd voor Dik. Hij zit als een oud, wereldwijs mannetje met opgetrokken schoudertjes tusschen hen in, en staart naar den preekstoel.
Tante Netta kan haar oogen niet van hem afhouden, ze kijkt, kijkt, tot Dik het
opeens merkt. Daar spreidt zich een groote, goede glans over zijn gezichtj e, gelukkig!
nu is hij weer kleine Dik van de hoop der toekomst !
En nu eindelijk kan Netta luisteren, naar het Evangelie van het komende Kerstfeest, de lofzang van Maria: Mijn ziel maakt groot den Heer,
En mijn geest verheugt zich in God, mijnen Zaligmaker.
Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken
Nederigen heeft Hij verhoogd.
Hongerigen heeft Hij met goederen vervuld,
Rij ken heeft Hij ledig weggezonden ............ "
Ze wordt zoo blij onder 't luisteren. Ze begrijpt opeens, dat het er op aankomt
arm en nederig en hongerig te willen zijn met het Kindeke, om door Hem zoo
rijk gemaakt te worden, dat je nog volkomen gelukkig zou kunnen zijn, al had je
ook niets in de wereld, al ontging je ook het allerliefste.
Thuis uit de kerk is ze weer even opgewekt als gewoonlijk, want nu wil ze maar
rustig afwachten, hoe God haar blij zal willen maken op het Kerstfeest+
Terwijl ze aan tafel zitten, begint Frits opeens te lachen.
,Waar heb jij zooveel plezier om ?"
,,Om iets, dat in mijn vestzakje zit, mijn Kerstcadeautje voor jou zit in mijn
vestzakj e."
,,Dan zal het vast niet veel bijzonders zijn", lacht Netta.
,,Probeer of je 't raden kunt !"
Ze raadt de allerwonderlijkste dingen, tot ze het eindelijk opgeeft.
Frits haalt een klein netjes opgevouwen stukj a papier te voorschijn, dat reikt hij
haar over. Er staan maar een paar woorden op: ,een kindje van de straat, je moogt
het gaan zoeken." Dat is om stil van te worden! Rood en wit wisselt of op Netta's
gezicht, ze heeft geen woorden, enkel maar een paar groote tranen. Dan staat ze
op en slaat haar armen om hem been.

-
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Het is dus wezenlijk Gods stem, die ze vannacht heeft gehoord, maar ze vraagt
niet verder, haar man zegt ook niets meer, ze zijn samen gelukkig.
KLEINE D IK.
De grootouders van kleine Dik hebben een manufactuurwinkel in een tamelijk
nauwe straat, die op de markt uitkomt.
Het ruikt in Bien winkel naar bombazijn en manchester en blauw-schortenlinnen ;
,,het ruikt er niet lekker", vindt kleine Dik.
Er staan groote rollen goed in de openkasten ; er hangen dikke wollen sokken in
een stijven bundel aan haken tegen de zijwanden ; maar boven de toonbank
prijken aan een gespannen touw prachtige, roode zakdoeken en zwarte voorhemdjes
-met roode en gele en witte bloemen bestikt. Er zijn doozen met garen en doozen
met band en op de toonbank staat een glazen kist met witte vakjes ; daarin liggen
rolletjes zij in wel honderd kleuren.
Vlak naast die glazen kist, staat een glazen flesch met bruine steken, lekkere,
glimmende, bruine steken, van die echte, om bij de koffie te presenteeren.
Die flesch vindt kleine Dik het belangrijkste van den heelen winkel.
Vrijdags en Zondags krij gt hij altij d een klein wit puntzakje met een paar steken
erin. ,Vrijdags drie en Zondags vier, dat is een voor elken dag van de week", zegt
Grootmoeder. Daarom zijn de Vrijdag en de Zondag de prettigste dagen. De Vrijdag
is het allerplezierigst !
Dan komen de boeren en boerinnen van de markt en drinken in de achterkamer
ie met een steek.
een komm a tj a koffie
Ze geven hem zakjes met lekkers en reepen chocola, veel te veel voor zoo'n kleinen
jongen, vinden Grootvader en Grootmoeder, maar hij mag alles houden, omdat
hij er zoo zoet mee is.
Grootvader en Grootmoeder hebben het altijd verschrikkelijk druk, van 's morgens
vroeg tot 's avonds laat.
's Morgens moet het huiswerk zoo gauw mogelijk aan leant zijn, omdat de klanten
bediend moeten worden, en 's avonds moet de winkel weer netjes in orde gemaakt :
de stukken goed, die uit de kasten gehaald zijn, opgerold en de doozen met garen
en band en knoopen op hun plaats.
,,Als alles niet op zijn plaats komt te staan, zit je later met de handen in 't Naar,"
zegt Grootmoeder. Het lclinkt wat onbegrijpelijk, maar zooveel begrijpt kleine Dik
,er wel van, dat Grootmoeder geen tij d heeft om met hem te spelen. Hij mag
doen, wat hij wil, als hij haar maar niet voor de voeten loopt.
Zondags is de winkel natuurlijk gesloten. Dik gaat met Grootvader en Grootmoeder
-naar de kerk. Het duurt wel een beetje lang, vindt Dik, maar Grootmoeder zegt,
te doen;
dat hijl al zoo mooi stil kan zitten^ en h ijl kri'lgt centen om in de zakjes
l
d at vergoedt veel.
,
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Het overige van den Zondag is erg vervelend, Grootvader en Grootmoeder dutten
over hun courant en gaan vroeg naar bed.
Het is geen wonder, dat ze moe en slaperig zijn, omdat ze het de heele week zoo
druk hebben.
,,Wat je met eigen krachten doet, dat is 't eerste verdiend", zegt Grootvader, en
die weet het natuurlijk, en Grootmoeder zegt, dat het later allemaal voor kleine
Dik is, omdat hij de eenige is die ze nog over hebben.
Dik is een gemakkelijk kind. Hij kan zich uren lang vermaken met oude prentenboeken.
Grootmoeder zorgt voor goed eten en drinken en nette kleeren, maar verder heeft
_ze niet veel tijd voor hem.
In 't begin kwam Dik altijd met zijn prentenboeken en zijn speelgoed naar Grootmoeder toe ; zijn eigen moesje speelde dikwijls met hem en vertelde hem van
de plaatjes, maar Grootmoeder zei meestal : je bent een beste jongen als je slaapt,
:maar ik heb werkelijk geen tijd, ik moet in den winkel zijn", en Grootvader zei:
„Loop me niet voor de voeten, jongen, ik heb haast !"
Dik is er nu heelemaal aan gewend, dat niemand tijd heeft om naar hem te luisteren.
Als de prentenboeken hem vervelen, gaat hij op zijn knietjes in de lage vensterbank
Zitten en kijkt naar buiten op het plaatsje.
In het midden staat een oude kastanje boom, en aan den overkant is het magazijn
met zijn stoffige ruiten ; onder een afdak wordt de handkar bewaard, waarmee
Grootvader vroeger den boer-op ging. Daarvoor is hij nu te oud.
Kameraadjes, bij wie kleine Dik kan gaan spelen, zijn er niet ; daardoor heeft hij
vanzelf vriendschap gesloten met de musschen, die onder de pannen van het
magazijn nestelen, en met een prachtige, bruine lijster. Die lijster is echt een vriendje
van hem geworden. Elken morgen zit hij kleine Dik op te wachten. Als het wat
,

.tang duurt, begint hij snel te roepen, net zoolang, tot kleine Dik naar buiten komt.

De lijster houdt zijn kopje op zij, knippert met zijn pikzwarte oogjes, en strijkt
vlak bij de voetjes van Dik neer, om zijn kruimels op te pikken. Bang is hij in
It geheel niet. Alleen als de booze, bonte kater van den buurman in de nabijheid is,
durft de lijster niet naar beneden komen. Hij roept: tok-tok-tok ....... , met een
-nijdige stem en waarschuwt zoo de andere vogeltjes. „Pas op ! pas dp, pas dp",
roept hij, en dan weten alle vogeltjes dat de vijand op hen zit te loeren.
De musschen blijven allemaal in hun veilige dakgoot zitten, en al strooit kleine
Dik nog zulke verleidelijk lekkere kruimels, er komt er geen een!
In 't begin begreep Dik daar niets van ; hij hield van alle dieren en haalde
-lien bonten kater aan, gaf hem stilletjes de rest uit zijn melkkroes. Maar toen hij
.hem eens met een muschje in zijn bek over den muur zag springers, wou Dik
niets meer van hem weten. Hij joeg hem weg, zoodra hij hem zag; en de booze
skater begreep al heel gauw dat hij 't bij kleine Dik verbruid had, en durfde zich niet
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meer openlijk op het pleintje vertoonen, maar loerde van achter een hoop ou den..
rommel, waar Dik hem niet zien kon, op een lekker boutje.
Dik weet nu, dat er gevaar is, als de lijster „pas - op ! pas - op" gaat roepen, en
jaagt eerst den kater weg van achter den rommelhoop. Maar op een morgen heeft
de kater van uit een nieuw gevonden loerplekje toch weer zoo'n aardig muschje
verschalkt. De lijster heeft hem niet gezien, zijn kameraadjes dus niet kunnen waarschuwen. Het mooie bruine veerenpakje ligt verscheurd op den grond, en de kater
zit heel brutaal te kluiven en kijkt of en toe met een oog naar het venster van de
woonkamer.
Dik komt net voor 't raam, om te kijken, waar zijn vriend de lijster toch blijft,_
en daar had j e 't.
Hij vliegt naar buiten, grijpt den eersten, den besten Steen en gooit er mee naar
den kater, die verschrikt zijn boutje in den steek laat en wegrent'; maar de Steen.
vliegt door een ruit van het magazijn.
0wee!
Grootvader is verschrikkelijk boos. ,,Daarvoor werken we niet zoo hard," zegthij, en geeft Dik een harden klap om zijn ooren.
Dik vlucht snikkend naar Grootmoeder, die hem gauw een steek in den mond.
stopt. Ze kan kleine Dik niet zien huilen en troost hem, zoo goed ze kan. Grootvader meent het niet zoo kwaad, straks is hij 't weer vergeten. Maar Dik moet ook.
niet met steenen gooien, wel foei i",
,,Maar die leelijke kat", snikt Dik, „die heeft weer een vogeltje gepakt."
,,Is 't anders niet ?" zegt Grootmoeder, ,dat doen alle katten, daarvoor hoef jij* ze.
toch niet met steenen te gooien!"
Dik heeft er geen vrede mee. Hij begrijpt 't niet. Die kat is dik en vet, hij heeft
het goed bij den buurman. Waarom moet hij dan ook nog die aardige kleine vogeltjes.
opeten !
's Avonds is Dik verschrikkelijk stil. Niemand merkt daar iets van, want er moet
zooveel gecijferd worden en zooveel bepraat ! Dik zit in zijn hoekje bij het venster
en denkt aan zijn moesje. Hij denkt altijd aan zijn moesje, als hij verdriet heeft,
of als er iets is, dat hij niet begrijpt.
Als hij naar bed gaat, is Grootvader het nog niet vergeten van die ruit, want hij.
zegt: „Het wordt hoog tijd, dat je naar school komt ; jongens, die kattekwaad uitvoeren moeten maar naar school."
Grootmoeder trekt hem naar zich toe en zegt vergoelijkend : ,Hij wordt ook a1_
zoo groot !" Maar Dik ligt in zijn bed en denkt aan zijn moesje.
Hij weet niet precies meer, hoe ze er uitziet, maar hij weet nog heel goed, hoe ze.
hem 's avonds toedekte, en 's morgens wakker kuste, en hoe ze buiten met hem iii
't zand speelde. Alles bij zijn moesje was warm en zacht.
Dik snikt in zijn slaap.
,
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Grootvader en Grootmoeder hooren het niet. Als je overdag zoo hard werkt,
en zooveel aan je hoofd hebt, dan slaap je vanzelf den heelen nacht door.
— Een paar weken later gaat Dik werkelijk naar school ; 'n beetje bang natuurlijk,
omdat hij zoo klein is.
Maar het valt mee 1 De grootere jongens doen hem niets, en er is een aardige
meester.
Het prettigste van alles is, dat Jaap en Gerrit en Flipje en Joop hem op een
Zaterdagmiddag meenemen naar tante Netta. Dat was wat !
Tante Netta lijkt op moesje, dat gelooft kleine Dik vast en zeker. Hij heeft jets
van zijn moesje teruggekregen. Maar hij zegt daar niets van tegen grootvader en
„grootmoeder ; het is een geheimpje van hemzelf, dat hij zorgvuldig bewaart.

(Wordt vervolgd).

NOG BLOEIT....
DOOR

MARTIN LEOPOLD.

Nog bloeit de lente van uw lach
Over dit ongeduldig water,
En speelt een roekelooze sater
Met witte bloemen die ik later
In uw zwart Naar beminnen mag.
En wenken uit uw lichte morgen
De hemelingen zacht naar mij,
Maar houden hun geheim verborgen
Achter de vleugels weggeborgen
En gaan met zacht muziek voorbij.

DIE JEZUS KRUISIGDE
DOOR

H. VAN ELRO

1
Wij riepen hem uit verre landen,
opdat hij niet zou kennen onze schande ;
hij nam het geld en was tevreden
en dreef de spijkers die wij smeedden
gehoorzaam door des Heilands handen.
2.
Hij was een knaap nog en zijn blanke oogen
stonden onder de rosse wenkbrauwbogen
verwonderd om dit milde bloed
dat fonklend overspatte op zijn goed

en zich wel nimmer meer zou laten drogen.
Boven hem eindde niet het steunen....
hij moest zich schaamrood aan het kruishout leunen,
Een stem sprak bittre woorden die hij niet verstond,
maar plotsling hoorde hij hoe uit den harden grond
zich moeilijk openbrak een duister kreunen.

GOEDE VRIJDAG
DOOR

H. VAN ELRO

Wij zijn met Christus op het Kruis gebonden,
ons bloed vloeit naamloos uit Zijn open wonden ;
o, dat wij eenmaal ook Zijn einde vonden
en met Hem uit den dood opstonden
Maar wij zijn diep begraven in de zonde
en niets aan ons is ongeschonden ;
o God, leidt ons niet immer in den ronde,
opdat wij eens ook in Uw blanke waatren mondden

GETHSEMANE
DOOR

JOHAN GOOSSEN.

In 't nachtlijk zwerk glanst blank de volle maan.
Haar stille Licht bestraalt de sluim'rende garde.
Op 't scheem'rig pad, diep in d'olijvengaarde,
Knerpt scherp het zand, waar moede voeten gaan.
Ter dood bedroefd, bleef Jezus, sidd'rend staan,
Toen Hij, vol angst, in 's lijdens afgrond staarde,
Een peilloos diep, de felle hel ontwaarde.
En 't bloedzweet brak zich aan zijn slapen baan.
Zijn reine menschheid deinsde voor die straf.
Hij kermt : „Weer, Vader, dezen bitt'ren beker,
Kan 't naar Uw wil !" God zweeg .... Nu wist Hij zeker,
Wis is mijn smaad, mijn smart, mijn kruis, mijn graf.
De donk're dood grijnsde, nabij, Hem aan.
Toch zou Hij willig 's Vaders wegen gaan.

BRIEVEN AAN EEN GEVANGENE
DOOR

R. H.
IV.
,,Wat weet ik van God ? Wie is God ? Wat heeft-ie met mijn schuld uit te staan?
Waarom moet Hij voor mij de kastanjes uit het vuur halen ? Of waarom moet ik
ze voor Hem uit het vuur halen?"
Ziezoo, dat is kranig gezegd ; vooral dat van die kastanjes. En nu het antwoord.
Wat je weet van God ? Niets. Wie God is ? Niemand. Wat hij met je schuld uit
te staan heeft ? Niets. Waarom Hij voor jou de kastanjes uit het vuur moet halen?
Moet hij niet. Waarom jij voor Hem ? Moet je evenmin. Is dat niet even ,,kranig"
geantwoord!
En nu ? Is de bitterheid in je, die je dit vragen deed, nog niet bevredigd ?
Is er grooter heerlijkheid dan niets van God te weten ? Want hoe zouden we
waarlijk niets van God weten, indien we alles van onszelven wisten ! En als wij
.maar lets van onszelven wisten.... Je zoudt niet bitter zijn en tot troost geen bitterheid zoeken.
Is er grooter vreugde dan te weten, dat God niet iemand is als jij en ik, met
zonde en zorg beladen, gebukt gaand, zonder lack, zonder openheid. Wanneer je
er tot in het diepst van je hart van overtuigd waart, dat God niet iemand is
.. als jij en ik, zou je j schamen over je kranigheid. Je zoudt de vreugde gevoelen
van het verlangen en niet zijn koorts. Want je zoudt niet besmet zijn met begeerten.
.Het gansch Andere, dat in geen woorden en wetten te vangen is en dat toch niet
anders dan door deze teekenen onzer stoffelijke gebrokenheid kan worden benaderd.
.Benaderd -- maar op millarden lichtjaren afstands. Dat in ons woont, maar niet
als een koning op zijn purperen zetel...., dichter en inniger dan wij hebben
gerust onder het hart onzer moeders. Het gansch Andere is niet iemand als jij en
1k; het is meer dan wij denken (altijd weer meer en toch zich zelf blijvend), meer
dan wij voelen, meer dan wij weten. Het is dat zonder hetwelk ons niet mogelijk
zou zijn iets te weten, iets te voelen, iets te denken.
Welke wegen je gaat, steeds is in God het einde. En zie terug : alle wegen begonnen in Hem. Toen de liefde in je ontwaakte -- je was nog klein, een vlinder
_.lag met gebroken wieken te sterven op het tuinpad en een pijn of je zelf dood zoudt
gaan stak in je borst --- was het de adem van God, die je ronde blauwe kijkers
beroerde ; nu je in je cel borst aan borst met den duivel der eenzaamheid vecht, is
het Gods hand, die je kracht geeft en staande houdt. ,Ik wil leven, ik wil leven"
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roep je. Waarom zou je anders kunnen ,willen leven", wanneer je er niet zeker
van was, dat God achter je stond ; wanneer je niet voel de, dat dag en nacht armen
zijn uitgebreid om je te ontvangen.
Denk niet aan menschen, aan vrienden noch aan hen wier medelijden je opwekken zult ; denk alleen hieraan : waarom wil ik leven, waarom kan ik dit willen ?
Immers omdat ik het moet willen.. Niemand weet het beter dan jij., die jezelf en.
je leven zoo vreeselijk hebt vervloekt, dat je toch leven moet, dat je schreeuwt om.
het leven, al zou het ook het ellendigste zijn.
Ook de zelf-moordenaar moet leven. Wie kent de helsche eeuwigheid van zijn.
doodsoogenblikken ? Wie waagt het te oordeelen ?
Als het je mogelijk was niet aan God te gelooven, zou je reeds lang gestorven_
zijn; lichamelijk misschien niet. Maar wat doet dat er toe: je zou een beest zijn.
en op handen en voeten gaan ; geen mensch rneer, zelfs geen beest-mensch. Want
bedenk : zoolang de mensch nog rechtop kan gaan, heeft niemand het recht hem.
een dier te noemen, al is hij ook de liederlijkste schurk, die je kent. Als je je kind
hebt zien geboren worden, zooals ik, zul je dat begrijpen. Een mensch is een mensch_
en een dier is een dier. Vergeet dat nooit !
Zoolang je rechtop gaat, moet je aan God gelooven. Ook de liederlijkste schurk,..
die je kent, gelooft aan God, al vervloekt hij Hem, zichzelf en de wereld ook duizend.
maal. Niemand kan zeggen, dat hij niet aan God gelooft. Er zijn woorden, die geen.
beteekenis krijgen, al spreekt men ze dagelijks. Zoo gaat het met deze dwaze
dronkemansvervloekingen, zoo gaat het met den „verlichten" atheist, die God als.
een sprookje beschouwt voor groote kinderen.
Probeer het eens, God weg te denken uit je leven, uit het leven. Je komt nooit:
zonder vraagteeken uit. Je begint telkens met een klein en je eindigt met een groot.
En dan 2.... Zie, het vraagteeken verplettert je DDe een langzaam, de ander snel..
Doch wat beduidt dit ? Twee dingen : dat het vraagteeken een ,,kracht" in zich.
bergt en dat die sterker is dan jij. Met andere woorden, wie zijn denken ten einde
denkt, denkt tot aan God. Wil je een voorbeeld van dit denken? Kant. Wil je een.
ander? Plato. Wil je een derde ? de „pantheist" Spinoza.
Werkelijk, probeer het gerust God weg te denken uit je leven. En al mocht het je.
maken tot een „godloochenaar". Het is altijd beter, dat to zijn dais een farizeeer !.
,

V.
Niets heeft God uit te staan met je schuld. Maar hoe kun je van ,schuld" spreken.
zonder van God te spreken ? Dat immers is juist het wonderlijke, dat er ,schuld"
bestaat, schuld van elk ik tegenover alien en zichzelf, doch schuld, die nimmer in.
waarheid bij anderen te vinden is. Steeds kaatst zij terug op het eigen ik, waarheen.
men ook gaat om haar te zoeken. Ieder onzer weet, dat hij de schuldigste is. Hoe
zouden wij dit kunnen dragen, indien wij van God niet meer kenden dais Zijn naam
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Wat is je schuld ? Dat je anderen bedrogen hebt ? Wie steelt meer de arme of
de rijke, die ontbeert of die te- veel heeft ? De martelingen van den hongerige
en van hem, die in overdaad leeft, verschillen misschien minder dan wij gewoon
zijn te denken. Maar dat alles doet hier niet ter zake.
Schuld hebben beteekent verantwoordelijk zijn. Zoo is er maar een schuld
(waarin alle andere begrepen zijn) : de verantwoording, die nagelaten wordt of
uitgesteld. Blind is wie in drift handelt, doch blinder, die meent in klaar overleg het kwaad te bedrijven. Schuldiger is wie de verantwoording uitstelt dan wie
haar nalaat. Ieder wete dit voor zichzelf.
Wie de verantwoording nalaat handelt als een kind, lichtvaardig, ondoordacht,
Grooter zijn de gevaren, die hem bedreigen door „eigen schuld", schijnt het, dan
bij volwassenen. Doch hij kept ze niet. Hij leeft „instinctief", tot ook in hem
eenmaal het bewustzijn ontwaakt. Wie de verantwoording uitstelt handelt niet;
als nand vliedt het leven door zijn handen. Niemand kan handelen zonder een
schuld op zich te nemen. Doch wie meent door niet-handelen zijn schuld te
kunnen ontgaan, laadt op zich een schuld, waarvan gezegd is dat zij de zwaarste
onder de menschen is: hij zondigt tegen den Heiligen Geest. Afschuwelijk mag
het zijn, toch is het waar : lichter zal van bebloede handen de schuld te delgen
zijn dan van blanke, die nimmer uit hun hooghartige rust werden opgeschrikt.
Ik ken je schuld niet en ik wil haar niet weten. Wat zou ik met haar te maken
hebben als reeds God niets met haar heeft uit te staan ? Of : juist, omdat Hij er
niets mede te maken heeft, zijn wij het, de anderen, de vrijen, aan wie jouw schuld
is toevertrouwd ?
Gemakkelijk is het te zeggen : ik heb meer schuld ; maar moeilijk het te erkennen. En toch, het is de eenige voorwaarde, waarop ons dit toevertrouwen kan
worden geschonken. Willen wij het dan? Sommigen. De meesten niet. Wij ' meenen
genoeg te hebben aan onze eigen last, Alleen : wij moeten ! Jij, die je schuld
niet of wilt staan, zelfs niet aan God; wij, die haar niet op ons willen nemen,
zelfs niet uit God's handen: wij moeten !
Niets heeft God met onze schuld te maken, want God is niet iemand als gij
en ik. Het te maken hebben van God met ons gaat ver boven ons begrip. Wij
kunnen het niet beter uitdrukken dan in dezen harden negatieven vorm : God
heeft niets uit te staan met onze schuld. Als wij maar weten, dat al worden twee
muschjes om een penningsken verkocht, er niet een van deze zal op de aarde
vallen zonder onzen Vader.
VI.
Je zult het met me eens zijn: iemand moet de kastanjes uit het vuur halen, jij
of ik, of.,.. God ; tenzij ze er maar ,voor de aardigheid" in gelegd zijn! Maar ...
wie heeft ze erin gelegd ? en moet die ze er niet uit halen ook?
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Zie : zoo eenvoudig, zoo dwaas simpel is het beeld ; doch nu de werkelijkheid
Van Adam's wege is onze schuld, van Christus' wege onze verlossing, ongeveer op
dit thema is de kerkelijke dogmatiek sedert eeuwen gebouwd. En nu zeg ji)
want daarop komt in hoofdzaak je beeldspraak neer : persoonlijke schuld erken ik
slechts en geen verlossing dan door mijzelf. M.a.w.: ik wil slechts boeten voor
eigen schuld en alleen verlost worden door eigen daden. Vanzelfsprekend, niet
waar ? Maar wat is eigenlijk ,eigen schuld" ? Het zedelijk begrip van eigen
schuld zouden wij kunnen omschrijven als datgene wat binnen onze verantwoordelijkheidssfeer valt, wat wij hadden kunnen ,helpen". En dat Adam zondigde,
kunnen wij niet helpen. Kon Adam zelf het wel helpen ? 1 Ik weet, dat je niet te
gauw ja" zult zeggen op deze vraag. Menschen, die het kwaad niet alleen van hooren
zeggen kennen, zijn niet zoo ,streng" in hun oordeelen over hun naasten. En
alleen menschen, die met het kwade van aangezicht tot aangezicht hebben gestaan,
zullen van het goede meer kunnen zien dan het prachtige masker, dat de duivel te
dragen pleegt als hij op onze wegen dwaalt.
Adam kon het niet helpen, jij en ik evenmin. Maar waar blijft nu de schuld, de
verantwoordelijkheid ? Is er geen kwaad ? En die donkere oogenblikken dan dat
de grond openbrak voor je voeten en de adem van het helle-vuur je lippen schroeide;
toen je deedt, wat je niet wilde, toen je wilde en deedt wat je wist, dat verkeerd
was? Is er geen kwaad? En je wist.....
Ieder weet deze dingen alleen voor zichzelven, niemand weet ze anders dan hij.
Daarom is ieder oordeel, dat geen zelf-veroordeeling uitspreekt, een godslastering.
Want slechts omdat God is weten wij en weten wij met menschelijke zekerheid.
Wie uit anderen hoofde meent te weten -- en zoo meent te weten hij, die anderer
daden en denken onder afzien van zichzelven oordeelt —, weet in werkelijkheid
niets ; duizendvoudig ziet hij zichzelf weerkaatst zonder ook maar een seconde
zijn spiegelbeeld te herkennen.
Eigen schuld bestaat alleen als deel van een algemeene — van een meer dan
zedelijke -- schuld. Altijd weer vergeet men dit, dat de mensch maar een centrum
lij kt, dat niet de zon om de aarde draait, maar de aarde om de zon.
Schuld in dezen zin is een mededragen van het Eene, alomvattende Leven, een
omhoogdragen, een zich richten en gericht houden. Het is onze n at u ur, zooals het
die der planten is zich te wenden naar het licht.
Zonder schuld het leven te leven zou onmogelijk zijn, doch evenzeer zonder
verlossing. Wie de schuld erkent, kan de verlossing niet uitsluiten. Wie immers
zou van schuld het geringste weten, wanneer hij niet althans aan de mogelijkheid
van een verlossing geloofde. Schuld zonder verlossing is even ondenkbaar als duisternis zonder licht. Verlost kan slechts worden wie zich gebonden weer. Wie nimmer
het licht zag, zag ook nimmer de duisternis !
Moet ik je nog overtuigen, dat deze verlossing niet een werk van je eigen ,trot-
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schen", ,onaf hankelijken" geest kan zijn? Dat, wie tweeduizend jaar geleden voor
je aan het kruis gestorven is, nog heden voor je sterven zal ?
P.S. De gedachte laat mij niet los, dat wij Tangs elkaar heenpraten. Misschien
is God gestorven, eer wij elkaar begrijpen. Maar God kan niet sterven....
Het sneeuwt, voor jouw venster en het mijne. Andere vlokken zien wij, die dezelfde
zijn. De lucht is grauw en dik. Op de aarde wordt het lichter en witter. Het is
vandaag Driekoningen.
Vandaag is de aarde de aarde niet weer. In dichte drommen vallen de vlokken en
dekken haar. De geluiden glijden schuw aan de stilte voorbij.
Het sneeuwt, voor jouw venster en het mijne. Vandaag is de aarde de aarde
niet meer. De droom begint in het witte hart der werkelijkheid, de droom, die van
venster tot venster, gaat als een bedelaar. Ook van mijn venster naar het jouwe.
Laat hem in, hij is een bedelaar. Het wordt donker al, maar het sneeuwen heeft nog
geen einde,
VII.
,,Boeten beduidt deemoedig zijn, Maar wie is zoo heilig, dat hij zoo boeten kan ?"
Om deemoedig te kunnen zijn, moeten wij de doorn der hoogmoed in ons vleesch
hebben gevoeld. Wij moeten het beseffen, dat wie het ,waagt" met de deemoed
in zijn leven, tot in zijn laatste uur door satan's listen zal zijn omringd. Maar alleen
deemoedig zijn, maakt ons nog niet tot mededragers der wereld-schuld. Niet enkel
moeten wij ons buigen onder dit juk, wij moeten onze last ook verplaatsen Er is
een weg, die wij moeten gaan......
Deemoed alleen kan niet helpen. Er moeten sterke handen zijn, die willen. Het
,,Uw wil geschiede" beteekent 66k: werk-vreugde ; niet uitsluitend : in volkomen
offervaardigheid schikken wij ons.
Heilig is degeen die van heiligheid niet weet ; die duistere en lichte wegen tastend
noch verblind bewandelt en die t och geen „slaap-wandelaar"' is. Wie zijn de heiligen
van dezen tij d ? De naamloozen, die wij niet kennen. Vooral niet ,,wij", met onze
onkuische lippen en rusteloos zoekende oogen. Wij: de intellectueelen, die kibbelen
om den voorrang in God's voorraadschuren en het zaad laten verschimmelen ; wij
de geroepenen, die twisten over onze uitverkorenheid, waarvan niets vast staat op
deze aarde ; wij: de boeren, die het land en de verborgen wijsheid onzer vaderen
ontrouw werden ; wij: de kooplui, die woekerwinst nemen op onze diensten. Wij
alien, die alleen den god met het doodsmasker kennen. De god, die aan het geld
tellen en het met vrouwen slapen een einde maakt,.......
Wie in den dood God aanbidt, aanbidt hem in zonde. Want: „de bezoldiging der
zonde is de dood". De verschrikkingen van het sterven kunnen ons niet verlossen
van onzen eigenwaan. Niemand gelooft aan zijn einde, eer het over hem komt.
En dan ? Het is ons niet gegeven meer te weten. Wie God's majesteit uit eigen
!
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doodsangst te bewijzen meent, bouwt een afgodsbeeld erger dan het gouden kalf..
Wij weten niet wat heilig is, maar het moet onheilig zijn het leven te verzaken,
dat wij uit het bloed en de smarten onzer moeders hebben ontvangen. Wie God in
zijn leven niet zoekt, wie Hem in zijn kleinste gedachten, zijn nietigste daden niet
aanroept, tot Bien zal Hij ook door den dood niet spreken.
Heiligheid is meer dan alle deugden te samen, omdat zij van deugden niet (meer)
weet. Zij begint aan gene zijde, waar het triest gedrang onzer „meeningen" in een
zonnig zwijgen overgaat.
Daarom heb ik geen antwoord kunnen geven op je vraag.
VIII.
„Ik kan me vooralsnog geen God indenken, die mij zijn gaven en geschenken
aanbiedt ; ik wil geen gaven. Ik wil mijn rechten als mensch" ..... .
,,Alle menschen hebben gelijke rechten", luidde een leuze der fransche Revolutie.
Evenveel rechten of rechten van denzelfden inhoud ? Het bleef een strijdvraag tot
op den huidigen dag. Wat zijn je rechten als mensch ? Een goed omheind eigendom ?
Het ongestoord bezit van je vrouw en je brandkast ? Er is eigelijk maar een recht en
dat is het recht om te werken. Daarom is de werkeloosheid de verschrikkelijkste
ziekte van onzen tijd; zij ontneemt den mensch zijn bestaansrecht ! ! ! Zij zegt: neen,
waar God ja heeft gezegd.
Je rechten als mensch ? Werken, zoolang het licht is. Al het overige wordt, naar een
oude formule, je ,toegeworpen". Je kunt er acht op slaan of niet. Geloof me, begin
niet met andere „rechten" te eischen. De hemel is geen va.kvereeniging. Zij heeft
geen weerstandskas voor stakers. Wie tegenover God als eischer treedt, vindt zelfs
geen deur om aan te kloppen. Hoe zou hem dan kunnen worden opengedaan ?
Hoe ik dit weet ? Natuurlijk omdat ik zelf als eischer tegenover Hem heb gestaan.
Ik zou eigenlijk niet weten, hoe ik mij God anders moest voorstellen dan als een
Schenkende, dan als de Schenkende. Wie rechten verleent is zelf aan het recht onderworpen. God kan niet anders dan aan Zichzelf onderworpen zijn. Je hebt, ongetwijfeld, alle „recht" er een andere godsvoorstelling op na te houden, maar het is
de vraag, of zij niet halt maakt, waar zij eerst aan te vangen heeft : n.l, bij datgene
wat (heel in het algemeen gezegd) den menschelijken kosmos volstrekt te boven gaat.
Is dat het geval, eindigt zij, waar het Absolute ,begint", dan kan zij geen gods-voorstelling in den eigenlijken zin van het woord worden genoemd ; indien wij tenminste
willen trachten de woorden, die wij bezigen, aan hun oorspronkelijke begrippen verbonden te houden.
Het denken kan God niet op eenige directe wijze benaderen. Het kent Hem slechts
als het gansch-Andere. Wie „God" denkt, heeft het denken ten einde gedacht. Onze
godsvoorstelling, van welken inhoud zij ook moge zijn, zal dus, willen woord en
begrip elkander dekken, d aar moeten ontspringen, waar.... het Absolute (zij n
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rijk, zijn werkelijkheid !) ,begint". [Dit ,beginnen" kan natuurlijk niet anders
-dan beeldspraak zijn evenals alle eigenschappen en hoedanigheden, die wij ,onzen
God" plegen toe te dichten HHet is immers juist een ,,eigenschap" van het
Absolute, dat het begin noch einde heeft.]
Het Absolute ,,begint", waar het wil. Overal. Maar het kan nimmer anders
aanvangen dan tegenover het enkele ding. God is geen abstractie, die boven de dingen
zweeft. Zijn wezen is even concreet als Zijn spraak (de schepping), Door onze eigen,
vermoede, geestes-eenheid als het ware te projecteeren op onze godsvoorstelling
-drukken wij deze aanvang van het Absolute tegenover het enkele ding nog het beste
uit. Wij spreken dan, overigens zeer onbeholpen en dikwijls verwarring wekkend, van
God's persoonlijkheid, Eerst door God als „persoonlijkheid" te erkennen — waarvan
de onze hoogstens een uiterst vaag en flets voor-beeld zal kunnen zijn -- mogen wij
het wagen met de gedachte aan een „contact" tusschen God en ons. In werkelijkheid
is dit contact van zoo onmiddelijken aard, dat het niet redelijk kan worden na-gedacht.
Zijn mogelijkheid is ons in Christus gegeven, in Jezus bevestigd. Elke poging het
in redelijkheid na te denken, ontneemt het noodwendig de signatuur zijner echtheid.
Alleen in knechtsgestalte openbaart het Woord zijn voile heerlijkheid, hebben het
de ouden gezegd.
En wat zou dit contact, deze eerste aanraking met God's persoonlijkheid, ons
anders vermogen te doen inzien dan dat Hij de Schenkende is? Hoe kan daarin jets
zoo vernederend liggen, dat het je er toe brengt als een verkiezingspropagandist
van „onze rechten" te spreken? Vaagt niet reeds het beschroomde denken aan de
werkelijkheid van dit contact al je ,.menschelijke", al te ,.menschelijke" bezwaren
weg?!
IX.
,,Een volmaakte God, een heilige God kan ik mij alleen voorstellen, indien ik weet,
dat ik in onnaspeurlijke atomen mijn slechte eigenschappen verlies" ..... .
Met andere woorden : God is in mijn oogen eerst heilig en volmaakt, wanneer Hij
mij doet weten, enz. enz. Alweer deze afhankelijkheid ; hoe kan toch God's heiligheid
en volmaaktheid afhangen van wat Hij mij al dan niet weten doet ? Hoe kan dat,
tenzij God niets anders dan ons eigen monsterlijk schaduwbeeld is!
0, ik weet wat je kwelt, ik wil er niet aan voorbijgaan. Maar nog eens moest ik
:het je zeggen : een voorwaardelijk God is de gemeenste valstrik, die de booze ons
spant. Loochen God of geef je over, tracht niet te transigeeren. Het kan je onderang zijn!
Niemand is er, die zijn eigenschappen verliezen kan voor zoover hij zichzelf blijft.
En zichzelf blijft men laten we zeggen: tenminste ! — tot zijn dood. De eigenschappen teekenen het blijvende van den geestelijken mensch. Daaraan valt niet
te ontkomen. Maar het is verkeerd te spreken van slechte ( of goede) eigenschappen
,en zich te verdiepen in hun : al of niet bestendigheid. ,Slechte" eigenschappen bestaan
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evenmin als ,goede". Of een eigenschap ,slecht" of ,goed" is, hangt of van de gesteldheid van onzen wil. De deugt ligt steeds in het gulden midden van twee ondeugden. Zij is de smalle weg, voor niemand gelijk, voor ieder gevaarlijk.
Is de gesteldheid van den wil te veranderen ? Ik kan soms niet anders dan het
kwade willen, zeg je; hoe moet ik nu komen tot den ,omslag" naar het goede? Of
ben ik alleen maar geboren om het kwade te willen, is dit mijn noodlot of, voor mijn.
part, mijn erfenis ?
Niemand kan het kwade willen, men kan alleen blind zijn voor het goede. Jij en_
ik en de anderen, wij zijn dat dagelijks, want wij meenen altijd weer te weten wat
wij niet weten. Er is geen grootere verblinding dan deze zekerheid tegenover God.
en ons elf, Wie niet besef t, dat hij bij elke keuze, waarvoor het leven hem stelt r
kiest in God's naam, loopt gevaar verkeerd te hebben gekozen. Daarom kiezen wij
zoo vaak en zoo hardnekkig verkeerd ; want het komt onze eer te na niet in eigen
naam te kunnen kiezen! Wij vinden het ,immoreel" enz. enz.
Maar is dit reeds niet te veel gezegd? Kunnen wij wel kiezen ? Kunnen wij niet
alleen maar: de keuze niet voorbij laten gaan ! In God's naam kiezen is immerszich toevertrouwen.
Niet terugwijken op het oogenblik der keuze, standhouden en willen kiezen zonder r
haken en oogen ; na elken nederlaag met meer vertrouwen, na elke triumph ootmoediger, dit, dunkt me, moet wel de gesteldheid van den wil zijn, die onze ,goede"'
eigenschappen bepaalt.
Beproef je op dit punt. In onnaspeurlijke atomen zul je j slechte eigenschappen
verliezen. Maar maak er geen spelletje of een „oefening" van. Beproevingen komen
onverwacht. Het leven laat zich niets afdwingen. Zelfs de duivel komt op tijd
-

X.
Ik heb mijn handen, schrijf je, tegen de muren bloedend geslagen, toen, voor de:
eerste maal, dat ik hier zat, een merel in de kastanjeboom voor m'n celraampje begun.
te zingen ; nu liggen ze stil als groote, doode dingen op m'n knieen..... .
Welk woord is goed genoeg om je dit lijden dragelijk te maken ? Achter het bosch
verbrandt de hemel in schrille kleuren. Vlakbij, in de top van een hooge, ranke spar rzit ook een merel en zingt. Ike boom staat juist voor het slaapkamerraam van onzen.
jongen. Wie ter wereld kan weten of hij niet eens zal slapen op jouw brits?
Honderden zijn er als jij en ieder kan zoo worden. Ook de directeur van de gevangenis, je rechters en de domine, die zich schaamt voor zijn vrijheid, als hij je.
bezoekt. 0, dat wij alien ons schaamden als hij!
Ik schaam mij voor mijn woorden, voor mijn brieven, voor mijn handen, die
bevlekt zijn met inkt. Maar dat is niet voldoende. Niet uit te wisschen is deze schande
nooit, nooit zal onze liefde groot genoeg zijn voor ook maar e-en enkel menschenkind..

EZECHIEL
DOOR

A. J. D. VAN OOSTEN.
I.
PROFEET.
Kon 't ook de tengere reep des lichaams derven
Gods messen sneden hem tot ruwen riem
— of hart en ziel wild rilden onder 't kerven —
en in zijn geest schroeide Gods heete priem,
en aan zijn wezen vraten looi en scherven,
zijn leden kromden siddrend bij Gods vlam
tot wee van krimpend 't teerste leven sterven
hij hijgend neerlag, uitgerekt en lam.
Dus wierd hij 't koppig land ten stugge zweep
ten taaien teugel die 't Gods weg zou leiden
ten vasten zadelstreng voor 's Ruiters rij den —
maar 't steigerend yolk ontvlood Jehova's greep
en wierp God Af en dorst Zijn tuig vertreden
en holde voort in zijn weerspannigheden.

II.
GODSGERICHT.
De rechters, koel en blind, deden Zijn Woord,
tweesnij dend zwaard de wulpsche stad doortijgen
God Zelf zat aan de groote Tempelpoort
en op het gillen antwoordde Zijn zwijgen.
Vervaard krijschte mijn stem: laat of ! Zijn neigen
was mild naar mij, maar donders stormden voort
de echo's, op 't hevig, 't Land zal krijgen
de v olheid van wat 't boven Mij bekoord' !
Ik zag de gevels, rood, druipen van bloed
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de straten, rood, ten boorde vol van bloed
de heuvelruggen rood, bloed-overtogen ..... .
Toen hief de reine bode, streng, den mond :
„'t is al naar uw gebod" .... Eer ik God verstond
sloeg Hij Zijn schaduw voor mijn kranke oogen.

III
GODS WINGERD

Ezech. 15.
Wijkt nu Uw Droom van mij? 0 God, den damp
van Uw verdwijnen zie 'k nog rookend trekken....
Gena — Uw Bondsvolk ! — o, de wilde kramp
van knettrend, levend loof in 't helle blekken
van Uw Verderf — Uw Oordeel — ramp op ramp!
'k Voel nog mij n hart de pun der vlammen lekken ... .
0 God, wendt of Uw Vuur, o, laat den kamp
van mijn gebed den tijd des reddens rekken !
Maar Gij hebt recht. Uw wijngaard dierf zijn schat.
Geen vollen tros — Al wuft en welig blad.
Uw mes vond ranken ongekromd verbloeid ... .
Wie keert den toorn van Uw bedrogen hand?
'k Weet mee mij rukken af, en mee in brand,
met 't laatste vaagsel warrelend uitgegloeid.

IV.
WEEKLAGE
O mijn arm Volk! Mijn blinde wezen zucht
en kermt in angst, mijn zinnen, gansch ontdaan,
ontrooven mij de kracht, 't verstand. Vergaan
is 't laatst betrouw op heul — u God-ontvlucht !
O Volk! Volk! Volk! Hoort, hoort het schrikgerucht !
De knieen klepperen, harten bonzend slaan,
al 't wapentuig vergooid, 't heir rond de vaan
muitend verstrooid — wijl 't bang den vijand ducht !

EZE CH IEL
O Ziet het zwaard, mijn Volk, het zwaard, het Zwaard !
Wat krijsch ik nog — is nooit uw ziel vervaard ?
Ziet dan Gods Handen grijpen naar uw bloed !
O Vorst die heilloos dit arm land regeerd' :
Acht u gekend ! Uw glorie omgekeerd !
Hij komt, Die naar Zijn welbehagen doet !

V.
LIJDZAAIVIHEID
Toen liet hem God de drift der zinnen stremmen
en rouwloos in zijn rouw hem 't bitter loon
van zijn bediening zien, zijn leed ten hoon
in scheurend wee de leege handen klemmen,
de hijgingen van 't hart meedoogloos temmen
in 't daagsche, kalm bedrijf. 't Effen vertoon
van kloekte in 't vaal gelaat, en koel-gewoon
Zijn boodschap zeggen tot de ontstelde stemmen
van 't gapend yolk -- om wonder Gods te zijn
met kreunend lijf en doodverwonde ziel.
En kwam hem hard, genadeloos, met pijn
van diepste felheid naar 't Zijn wil geviel,
te leeren dierst verliezen stom betreuren
zoo Zijn Beraad het recht en wel wou keuren.

VI.
DE WRAKE GODS
Mag mijn verslagen stem Uw Slag niet weren
van mijn lief Volk — of Gij zijn haters trof ! laat Heer dan nog mijn derf elij k woord zich keeren
tot 't bandeloos pak dat neerscheert in Uw Hof!
Dat schimpend smaalt op Uw vergeten lof !
Dat schaatrend joelt bij 't schennelijk onteeren
van toch Uw Naam, Uw Roem ! Van boeiend stof
ontsla mijn lippen Heer, tot profeteeren !
En kon hij schrikkelijk van Gods wraak gewagen :
zijn huil klonk heescher om des vijands lot,
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zijn krijten heft'ger over 't heidensch rot,
dan hij zijn dierbaar land had durven klagen !
Toen, 't hart ontlucht van eigen rouw en wrok,
werd hij de trouwe, die Gods wacht betrok.
VII.
DE WENDING.
En stond hij als een donkere kolom
bij nacht en dag ter waak bij 't Heiligdom,
zoo deed hem God de komende eeuwen zien
en toonde alom wat naar Zijn Plan geschien
en worden zou — en onverschrokken klom
hij op den Top des Tijds en zat daar stom
aan al Gods wijzen uitleg 't oog te bin
en leerde ontsteld: hoe alles was voorzien
en toebeschikt naar breeder wereld-ord'
en milder hemeltrant, dan zijn verkort
en veeg verstand begrip verkrijgen kon.
En zag God aan, en vond zijn trotsche yolk
in dat gezicht vervluchtigen : een wolk
van armen damp bij Gods volstrekte Zon ..... .
VIII.
DE OPWEKKING.
Hij zag ter vlakte in een ontsteld gezicht
het doodenheir, tot dor skelet vergaan,
dooreengemengd in 't bleeke nand, zoo dicht
als dikke sneeuw, die nauw' valt te doorwaan.
En kende : 't open graf, na 't eindgericht
van heel zijn yolk — Gods yolk — en vond zich staan
een man wiens ziel hoopt, twijfelt, wanhoopt, zwicht -zoo liet God hem Zijn naast Bedoelen raan.
Hij daalde niet, gaf 't over met een woord :
Willig, wat God zou doen,
„Gij weet het Heer !"
neeg hij het hoofd en gleed ter aarde neer.
De Geest des levens daalde op hem -- en toen

EZECHI^L
God naar hem omkeek en zei : Profeteer !
golfde uit zijn schreeuwen de echo wekkend voort.

IX.
HERSTEL
Toen kon zijn mond over de' herleefde velden
weer de' aangenamen tijd des Heeren melden
en 't yolk verzaamlen uit de verste ellend'
tot 't heilig erf in vrijheid, bang ontwend,
zelfs minder straf zijn toorn den heidnen gelden'
wanneer hij van Gods groote gunst vertelde --een blij heraut, gelijk zijn heer hem zendt,
na rouw, te maken goed gerucht bekend.
En meest mocht in zijn jubel 't Bondsvolk deelen
nu God de breuk des lands voorgoed te heelen —
te geven kwam zijn Eenigen Vredevorst,
Maar bij het dagen van dit hoog verblij en
verdroeg hij zijn geluk slechts onder schreien
waar brak het leed, lang door zijn ziel getorst.

X.
„DE HEERE IS ALDAAR".
Zoo ving hem 't zoetst en hevigst visioen :
.- de wond des yolks nu ganschelijk genezen,
`'t land weer in vree, wou trouw den Heere vreezen,
van zonde ontsmet door Gods volkomen Zoen,
en naar 't bestek — door de' Engel :oegewezen
met mast en snoer, gereed door 't yolk te doen,
beschermd voor ramp, gevaar of tegenspoen :
Gods stad herbouwd — Zijn Heiligdom herrezen !

Vast in den grond van 's Godes nieuw verbond,
geworteld in het hart der vromen, stond
hersteld de Tempel tot den dienst des Heeren!
Toen riep zijn stem met laatsten juichkreet, kl aar
,den naam dier stad: „de Heere is aldaar !",en zonk, en zweeg, en mocht tot stilte keeren.

125

VONDELS DICHTERSCHAP
DOOR

H. A. MULDER,

III.
We zagen Vondels werk als 'n sterrenstelsel dat zelf wentelde oxn die ,onbeweeg-.
bre spit," die ton der Zonnen : God. We zagen hoe daarin elk drama opnieuw
wentelde om zijn eigen spil ; hoe daarna elk karakter wederom 'n idee uitdrukte..
We zagen deze groote raderen opnieuw in kleiner raderen grijpen, die op hun beurt
draaiden om 'n denkbeeld dat Vondels verbeelding had warm gemaakt. Ik herinner ook aan Vondels natuurbeschrijving waarin een motief het alles beheerscht...
Dit concentreeren van gedachte en beeld om een middelpunt gaat door tot in
deenkele regels waar de woorden geschikt staan op de maat eener idee.
ik herinner aan 't Stoksken van Oldenbarneveldt :
,,Mijn wensch behoede u onverrot,
O stock en stut, die geen' verrader,
Maer 's vrijdoms stut en Hollants Vader
Gestut hebt, op dat wreet schavot ;. . . . "
Gevoelt ge hoe deze „stock en stut" alleen van belang is, omdat Vondels geest
speelt met 't begrip ? Nu eens is 't de echte stok, dan weer is 't Oldenbarnevelt zelf.
En zoo, door 't nu eens in eigenlij lien, dan weer in symbolischen zin gebruiken van
een enkel woord, wint ook de klank van zijn vers aan gloed. Ja, de stok en stut van
Oldenbarnevelt wordt de stut van zijn eigen vers.
Ik herinner nog aan 'n regel uit De lijckklacht aan 't vrouwenkoor, over 't ver-lies van zijn vrouw — „die zegt hij „met den lijckschroef 't harte schroef t."
'n Schakeeren, 'n schoon schakeeren is Al Vondels werk. 't Gaat door tot in zijn.
techniek. Soms is 't, zegt Verwey, of hij zijn woorden ,als muzikale mozaleken.
eenvoudig naast elkander plaatst" (Vondels vers p. 116). Hij lijkt, gelijk 't heet
in 'n vertaling naar Du Bartas, op den dichter, ,,die tiktak(t) even kloek van wol en..
zacht katoen (een) heerlijk gouden doek." (De Heerlijkheid van Salomon).
Ja zelf spreekt hij met voorkeur van ,hoogselst' en ,diepsels," zijn werk vergelijkend bij 'n relief, waarin het een schoon tegen 't ander afsteekt gelijk de
wereld hem 'n schouwspel is, waarin elk onderdeel zijn van God bepaalde zin heeft..
-

-

-

VONDELS DICHTERSCHAP 127
Want zoo is het bij Vondel : de aarde is ijdel, en haar praal is vergankelijk
in menig vers heeft hij 't gezongen maar toch is zij schoon, want 's hemels schoon
spreidde zich bij sprenkelen over haar uit. En al
„waelt de lely van 't kompas,
Die met den zeilsteen wert bestreken,
Rondom, en zoeckt de starlichte as,
Haer wit, waer van zij was versteecken,
(Uitvaert van Maria v, d. Vondel),
al is dit zoo, — wie ziet als Vondel, vindt somis het licht dat, „in de duisternisse:
blonk," ziet sonis in verrukking de aardsche dingen overgoten met een licht,
dat ze uit zichzelf niet bezitten. Dat ze uit zichzelf niet bezitten, zeg ik — want
Vondels symbolisme, gelijk men het noemt, en waarover ik hier spreken wil, is
heel lets anders dan het symbolisme der romantiek -- het nadert meer dat der
Middeleeuwen, althans dat van sommige Middeleeuwsche litteratuur. ,Alle Schonheit ist Allegorie" zegt de romanticus Fr. Schlegel ; en zijn broer herhaalt : „Das
Schone ist eine symbolische Darstellung des Unendlichen". Huizinga, in zijn Herfsttij sprekend over 't Middeleeuwsche denksysteem van 't symbolisme, merkt op:
nog is ons dit gevoel niet vreemd, van deel te hebben aan den geheimen zin der
wereld. De wereld verandert opeens, 't is als 't verschil tusschen 't zonder liefdekijken naar iemand en 't met lie/de zien naar dienzelfden persoon. En dan maakt
hij 'n onderscheid tusschen allegorie en symbool en haalt Goethe aan, volgens wien,.
bij 't symbool, de idee in het beeld oneindig werkzaam is ,und unerreichbar und.
selbst in alien Sprachen ausgesprochen doch unaussprechlich .... " De allegorie
daarentegen is schoolsch, het beeld drukt hier 'n begrensd begrip uit. (Zie Herfsttij,,
Hoofdst+ IX, „Verbeelding en gedachte"). Vondels kunst echter is niet 'n uitdrukking
geven aan dit gevoel dat Huizinga beschrijft, en dat ook meer 'n benaderen van 't
Middeleeuwsche gevoel is dan 'n omschrijving er van noch ook is zij 'n ,,symbolische Darstellung des Unendlichen" althans niet in den zin waarin Schlegel.
dit bedoelt.
Immers : dit Unendliche is voor den romanticus 'n ongekende macht, die zich.
slechts in het schoone openbaart. Zoo wordt het schoone vergoddelij kt. Maar voor
Vondel is het schoone slechts de afglans van 't goddelijk wezen, dat zelf van tijd
noch eeuwigheid te meten is. Maar 'n Wezen dat hij kept uit Zijn openbaring. Wat
hem bevangt is dan ook geen huivering om 't nabijvoelen eener geheimzinnige kracht
die alles Brij f t, 'n soort , Centrumf euer", maar is : behoefte tot aanbidden. Wat
echter zijn symbolen bezielt, is 't feit dat 't zinnelijk schoone hem evenzeer of glans
is van Gods Schoonheid als 't geestelijk schoone. Zoo kon voor Vondels verbeelding
elke idee haar lichaam bezitten omdat dit paste in zijn harmonisch wereldbeeld. Zoo
spelen zij in elkaar over, geestelijke en zinnelijke schoonheid, als 'n paradijs waar
menschen en engelen zich mengen in hun beurtzang.

,
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Toch -- al heeft er bij Vondel geen versmelting plaats van 't geestelijke en 't zinnelijke (dat is alleen 't geval bij de hostie volgens Vondels nieuwe geloof ) toch gaat
bij hem Goethes onderscheiding tusschen levend symbool en schoolsche allegorie
we! op. Men kan bijv. niet zeggen dat in zijn Palamedes de idee inhaerent is aan
haar symbolen : de Palamedes is louter 'n politieke allegorie, waarin 't een min
of meer op 't andere past, als de stukken van 'n legkaart op 'n plaat. Hoe anders
is dit bijv, bij de Lucifer, waar niet 'n begrensd begrip, maar 'n matelooze idee
wordt uitgebeeld : de idee van den Hoogmoed, die zich tegen God durft kanten ;
en daarin verder de hooge gestalten van Gabriel, den profeet, Michael, den koning,
en de tedere rouwende Rafael, den priester ! Hoe anders is het in Maagden, waar
we voelen dat alle pracht van taal slechts dient om de pracht eener geestelijke
overgave uit te beelden ! Als de ruwe Attila zich — met ons — verbaast over de
diamanten, 't scharlakenrood en purper waarin de 11.000 gevangen maagden pralen
voelen we : Vondel beeldt daarmee de schoonheid hunner ziel en van hun marteldood af, ,opdat die zichtbre praal" — zegt Ursul, de koningin en leidster der Maagden — „Gods vijanden, door 't oog, tot in het hart toe straal, en krachtig overtuig
't hardnekkige geweten". Ik sprak in ander verband al over de schoonheid, de glans,
die voor Vondel het bloed en de tranen van 'n martelaar bezitten. Ik kon 't toen
nog niet geheel verklaren — thans zien wij ook dit in 'n hooger, wijder verband.
Bleven Vondels oogen droog? Nee, maar waar zijn natuurlijke oogen leelijkheid
,en smart moesten zien, zag zijn innerlijk oog 'n bovenaardsche heerlijkheid. 't Schoon-ste vond ik dit innerlijk zien uitgezongen in 'n reizang uit de Maagden. Het is
juist October, waarin de Hunnen de Maagden vellen en slachten. En is October
ook niet de maand van een der schoonste blinkendste dingen, van den wijn ?
Vondels geestesoog ziet nu de maagdenslachting als 't treden van 'n wijnpers door
-den grooten Wijngaardenier, door God.
Zang
,,De wijnpers van Gods grimmigheid
gal witte en purpre druiven parsen,
En met een rooden dauw vervarschen.
Dit veld, dat om vervarsching schreit.
Gods snoeimes strekken zwaard en spiesen,
Zijn wijnberg 't Ellef duizendtal,
De druiven, die hij parsen zal,
En aan den wijnstok Jezus wiesen.
De paardevoet (= Satan) dreigt in dees druif
Te trapplen met bloeddronke hoeven
(Helaas, hoe drukken ons dees schroeven !)

Dat hen het sap om d' ooren stuff'
Die most wil ons (ons = de rei van Keulenaars) te bitter smaken,

VONDELS DICHTERSCHAP

129

Maar alle Hunnen dronken maken,

Tegenzang : 't Is Wijnmaand, 't is de rechte tijd.
Laat Bien wijngaardenier betijen,
Die maet kan stellen ieders lijen ;
Hij ' zet den merkpaal van den strijd,
Hij geeft bij beurte zon en regen,
Dan zonneschijn, dan regenvlaag ;
De zonne schijnt niet alle daag,
Noch juist wanneer 't ons valt gelegen
Het water left niet eeuwig vlak,
Het onweer weet zijn tijd en stonden.
't Staat al aan tijd en maat gebonden,
Wat voorvalt onder 't hemelsch dak.
Gods roeden, die het lichaarn plagen,
Zijn bezems, om de ziel to vagen.

'Toezang :

Gij zalige Englen ! altemaal

Ten dienst der vromen uitgelezen,
Daalt neder, ieder met een Schaal;
Koomt, schept het sap der zuivre bezen (= bezien)
En mengelt dit, dat bidden wij,
Met bittre tranen, die wij schreyen.
Daalt veer, onsterfelijke reyen !
Verkeert dees gal in lekkernij ;
Verkwikt ons, midden in doods pijnen,
En parst uit alsem puik van wijnen !"
Hoelang zal de wijn van deze zang ons dronken maken van verrukking ? Zoolang
voor ons de wijn 't zelfde beteekent als voor Vondel. Zoolang ook wij in lien
rooden gloed 'n hooger schoonheid dan alleen van de zinnen beseffen. Vanwaar
al die pracht van diamanten, turkooizen, saffieren en robijnen in Vondels werk ?
Vanwaar die rozen, die duiven, die zwanen, vanwaar al dit goud en zilver en
ivoor -- als voor Vondel de schrijn deter 'woorden niet 't kostelijk juweel hunner
:geestelijke beteekenis besloten hield ? Als Vondel aan 't geloof dacht, het dierbaarste
wat hij bezat, dan zag hij ook tevens het schoonste wat de zinnen konden zien,
diamant en zonlicht. Als Vondel aan 't ongeloof dacht, aan den opstand, het weerzinwekkendste wat hij kende, — dan zag hij ook tevens 't leelijkste wat zijn aardsche
oogen gezien hadden : nacht, zwijnen en -- want de werkelijkheid was nog niet
leelijk genoeg -- draken. Zie Lucifer op eenmaal veranderen van 'n witten Engel
in een donkeren duivel : ,dat glinstrend parlemoer in eene zwarte huit ... , " ,,Nu
is de schoonheit maar een ondier,. , , . "
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Zoozeer viel voor hem het geestelijk-schoone met het zinnelijk-schoone same, en,
dat hij nog in zijn hoogen ouderdom voor zichzelf 'n dood wenschte die ook 't
lichaam sparen zou, -- 'n hemelvaart. Brandt vertelt n.l. ,Op een anderen tij dt
zeide hij tegens zijne nicht Agnes Blok : ik heb geen sin in de doodt, en als zij
vraagde : Hebt gij wel zin in 't eeuwigh leven ? was zijn antwoord : jae, daar
heb ik lust toe, maar ik wilde er wel als Elias naar toe vaaren." Maar op 't laats t
begreep hij toch, aldus Brandt, dat hij „den gemeenen weg (inmoest)".
De dood was 'n „leelijke prij", gelijk hij 'n andere keer zei, -- dood, zonde en
hel liggen buiten 't schoongeschakeerde geheel dat zijn zielsoog lief had. Ze vormen
niet een zwarte noot in 't tonengeheel -- dit is 'n beschouwing die pas met de
romantiek opkwam, — die toen althans haar formuleering vond, bij monde van
Victor Hugo, die aan 't leelij Ise 'n belangrijke plaats aanwees. Ook hierin
verschilt Vondel hemelsbreed van Rembrandt, die, aldus Barnouw, schoonheid
ontdekte , zelf s in het leelij ke, en kunst schiep uit het gesmade en uit smart"!
(p. 174. Zie nog p. 179, 186, 216).
't Is dus wel duidelijk dat Vondels symbolisme er niet een is dat, zooals 't:
romantische, uitgaat van de raadselachtige werkelij kheid, — waarin vage beseffen
de luisterende ziel ontroeren, beseffen
en eener andere realiteit, ongezien ademend.
in de wereldsche dingen maar dat 't meer 't Middeleeuwsche nadert, dat immers'n denksysteem is. Dit denksysteem is, aldus Huizinga, 'n kathedraal van ideeen :
't verband der dingen is er niet een van oorzaak en gevolg (dat is de genetische
denkorde), maar een van beteekenis en doel. (Herfsttij, p. 339).
Ook bij Vondel kunnen we spreken van 'n ideeen-kathedraal ik sprak al van.
'n ,pyramide" doch dit beteekent niet dat Vondels werk eigenlijk de dichterlijke
,,inkleeding" van bepaalde gedachten is. Vondels woord is 't schoone lichaam van
zijn visie : ' n idee was voor hem geen abstractie maar 'n visioen ; 'n idee kwam.
niet in de eerste plaas als gedachte in hem op, maar als tang. Ook in dit opzicht
was hij 'n harmonisch mensch dat zijn zinnen de bewegingen van zijn denken
meeleef den.
Doch als bij ieder geestelijk kunstenaar, wien 't niet in de eerste plaats om 't
daartoe besefte hij to
verklanken van aandoeningen zijner zinnen to doen is
diep dat de dingen ,niet zijn, wat zij schijnen" (Joz, in Egypte) als bij ieder
geestelijk kunstenaar zien we ook bij Vondel de eerste weelde van klanken en.
beelden of nemen en zich, met 't klimmen zijner jaren, beperken tot 'n al kleiner
schat, niaar van beproefde schoonheid. Daarmee ging samen 'n stijl-vereenvoudiging.
die hij in de Grieken had leeren beminnen zoozeer dat hij in zijn hoogen
ouderdom met afgrijzen terugdacht aan het pathos van Seneca dat hij in zijn.
jeugd verheerlijkt had en -- nagevolgd. Dit beperken van zijn beeldenschat beteekent
voor Vondels dichterschap, dat hij zich Al meer concentreert op geestelijke kernen,..
dat hij Al meer verbeeldingskunstenaar wordt, Al meer symbolist. En 'n verbeeldings-,

,

V ONDELS DICHTERSCHAP 131

kunstenaar grijpt steeds terug naar dezelfde klanken en beelden, vooral als hij
ern overheerschend grondgevoel of een overheerschende grondgedachte heeft uit
te drukken. Ik herinner aan Swinburne, aan- A. Roland Hoist, Dit zijn romantische
symbolisten, d.w,z. hun verzen zijn de steeds weer anders ingestelde spiegel hunner
eigen ziel.
,,Zoo beeldt zich eindeloos dezelfde ziel
Onidat zij Naar gelaat onbeeldbaar weet
Achter het masker van het oogenblik,"
aldus de romantische symbolist Boutens.
En uit 'n artikel over „Het Schoone Symbool" (door W. Kramer) in 't Dec.
nummer van ,Opw. Wegen" 1927 dat zich ook tot 't romantische symbool
beperkt -- haal ik aan wat Aart v. d. Leeuw van zichzelf zegt
,,Ik zoek in oude legenden,
ik zoek in wiegedruk,
naar beelden voor mij n ellenden,
naar 't beeld van mijn getup."
Vondels Vers heeft niet Vondel zelf tot spit, maar 'n scala van ideeen — en
daarin de hoogste idee waarrond zijn woorden klimm►en : God. Zijn eigen menschelijke ontroeringen zijn daarbij niet uitgesloten, maar ze zijn ondergeschikt gemaakt.
Dat ze er nochtans zijn, bewijzen zijn drama's, ik herinner slechts aan Jefta (hoe
,,klassiek dit ook is).
Geen uitbundige vreugde, geen uitbundige smart, maar alles bedwongen, en omsnoerd in 'n vers dat sours hijgt van beheerschte ontroering.
,,'t is kunst de blijdschap in te toomen
Zoowel als roues te matigen. Wij koomen
In beide wel te kort. De weerelt gaet
Door druck en vreughi bij beurte. Wie de maet
En regel treft, is wij s ... , " (Jefta, vs. 45-49).
Dit verklaart mede de objectiviteit die ik in 't begin kenmerkend voor Vondel
noemde. Vondel behoort evenals Bach tot die objectieve kunstenaars van wie
A. Schweitzer zegt dat ze niet in de eerste plaats eigen innerlijk uitbeelden, maar
dat de ideeen van hun tijd hun uitgangspunt vormen. Doch evenzeer als Bachs
kunst ons niet verkilt, maar vervoert, zoo verrukt ons Vondels hymnisch geluid,
ook nu nog.
Geen wonder is 't meer --- nu we Vondel kennen als den verbeeldingskunstenaar — dat het persoonlijke in de karakters zijner drama's meestal maar vaag
aangegeven is, dat er daarentegen een trek is die alles bij hen overheerscht. Zoo
is 't niet in 't leven. Maar zoo is 't wel in Vondels verbeelding. Iedere rot draagt
voor zich 'n deel van deze verbeelding. Iemand als Jozef b.v,. is eensdeels de arme
jongen die door zijn broers bespot wordt en gehaat ook is hij de bijbelsche
"

132

VONDELS D ICFITERSCHAP

jozef, voorbeeld van den Messias -- anderdeels is hij Vondel. Want Jozef is 'n
ziener, vertelt hij niet opgetogen aan de broeders dat de man, Bien hij in Dothan
ontmoette, geen man was, maar 'n engel?
En beschrijft Vondel zichzelf niet, als hij Johannes den Dooper in de eenzaamheid
van zijn rotsspelonck vervoerd laat zijn:
,,Wie kan begrij pen hoe de zinnen weiden gingen
Door alle hemels hene, en wat bespiegelingen
Van Gode en zijnen Zoon den opgetogen held
Verlichtten !"
Ja At zijn helden zijn zieners, peilers van Gods geheimnis, wien engelen de diepere
zin van hun levenslot ontvouwen. In Samson komt de engel Fadael 't de schreiende
vrouwen vertellen, hoe Samsons dood ziet op 'n Verlosser, „die stervende den
Doot den doodssteek nog zal geven" en geen wet van wraak -- Heilige Wrake
heet het stuk ook -- maar 'n wet van liefde brengen. — Zoo is het verhaal van
den Bode in Gijsbrecht dat van 'n ziener. De nonnen sterven, met den ouden
Gozewijn, dat is 't gegeven. Maar herkent gij niet den grooten Christen-symbolist
- gelijk Koopmans Vondel noemt -- als hij daar niet langer de nonnen, maar
de deugden zelf, Geloof en Liefde en Hoop, ziet strijden met haar zusteren tegens
Ondeughd? (vs. 1428).
Gozewijn wordt zoodoende 'n zon gelijk, en de non Klaeris „de klaere maen,
Al d'andren starretjes, die blij ten reye gaen,
En juichen om dees twee, daer zij haer glans uit scheppen."
En in hun dood zijn ze haast nog schooner:
,,Zij vielen overhoop, en lagen bij malkander
In 't rond, gelyck een krans van rozen, wit en rood.
Doen stond Klaerisse daar bij Gozewijn, ontbloot
Van menschelijke hulp. Ghij zoudt ze bey zien proncken
Als bloemen op haar' steel, in eenen beemd, verdroncken
Van eenen rooden plas."
Als we eenmaal dit weten : hoe schoon Vondel de wereld zag, dan zullen wij
Vondels drama niet langer meten naar andere wetten dan die waarnaar dat drama
is gebouwd. We zullen de eigen bronnen zoeken waaraan dit werk zoo schoon
ontspringt. En als we eenmaal Vondel liefkrijgen, zullen we het niet meer verdragen, dat men hem kortweg verschuift naar zijn tij d, waarvan hij wet 'n belangrijk fenomeen was; dat men nieent zijn waarde uitgeput to hebben als men
hem 'n Middeleeuwer, of 'n Klassicist, of 'n kunstenaar van de Barok, genoemd
heeft. At deze benamtingen zijn in zooverre van belang, als ze ieder van 'n andere
kant den toegang ontsluiten tot deze wijde wereld, waar eens Vondel als koning zat.
Want Vondel was, behalve 'n dichter-ziener, ook 'n dichter-koning.

TWEE VOETEN
DOOR

INA BOUD IER-BAKKER.
Is voor de nauwlettende beschouwer in de verschillende scheppingen van een
kunstenaar immer een dieper eenheid te herkennen, de kunstenaarspersoonlikheid,
die in telkens nieuwe bloei het eigen innigst leven tot openbaring brengt, — biezonder
sterk spreekt die eenheid in het werk van Ina Boudier-Bakker.
Al haar romans en novellen zijn gestalten van een levensvisie, van een levensconflict, dat zijn typerende aanduiding vond in de tietel van haar eerste grote
roman, Armoede.

Aan den Overkant, Grenzen, Een dorre plant, Moeders, Het Spiegeltje, De straat,
de brochure De moderne vrouw en haar tekort, het zijn alle meer specificerende
varianten op het grondthema, daar gegeven : Armoede aan geluk de werkelikheid
van elk leven. Of in de omschrijving van de sceptiese Paul : „Er schuilt een armoede
in ieder menschenbestaan. En die armoede scheidt ze in verbittering van onbegrepenheid, of drijft ze naar elkaar toe in hulpeloosheid van verlangen, maar alle
liefde vermag niet de leemte te vullen, eenzaam blijft tenslotte ieder, naast dengene
die hem 't liefst is. En zoo tobben wij allen rond, elk op zijn manier". 1)
Armoede door egoisme, armoede door botsing en wrijving van karakters die door
onbeheerste hartstocht elkaar wonden, of in „schuldelooze schuld", omdat het
leven bijeen voegde wat niet bij elkaar past, armoede in de ban van conventie en
standbegrip, .... met het stilinvretende leed van het wegsterven der verwachtingen,
van het doodlopen van alle streven tegen de niet te verschuiven ,,grenzen": grenzen
van kracht, de grenzen van medogenloze levenswetten.
Een strijd onder gesloten hemel, met als enige winst wat voorwaardelik geluk,
of een late berusting in het onvermij delike en het gelaten weer opnemen van het
levensjuk, tot de dood zegt : het is genoeg.
Dat is de donkere inslag in al de levensweefsels, waarin deze schrijfster een
,,psychologie vivante" van haar tijd gaf.
In som,mige harer schetsen of romans is een enkel der genoemde motieven uitgewerkt, in andere, als in de gezinsroman ..Armoede", zijn verschillende deter draden
dooreen geweven, of stralen zij uit van een helbelicht knooppunt, als in „De Straat".
In dit laatste werk is het namelik de kermis, die in zijn rosse gloed het angstvallig
verzwegen leed en de ontbering der stille levens in een oud vergeten stadje openlegt.
1

) Armoede.
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Het is vooral het tekort in het leven der vrouw, dat zij met de indringende blik
der liefde speurt. Zo ook in haar jongste werk.
Twee Voeten is de eigenaardige tietel.
Niet het gelaat is hier de sprekende spiegel van het leven, zoals het verbloeit
van verwachting tot verwelking en dood, maar de voeten, die in hun gang het
rythme tekenen van het leven dat zij dragen.
Twee in wit satijn geschoeide sierlike voetjes van een bruid, die straks hoopvol
de onbekende paden van het jonge huwelik opgaan. Maar de waan, wankele bodem
voor zo menig huwelik, wijkt ook hier voor de ontnuchterende werkelikheid. ,Als
zij samen liepen gearmd werd zij gauw moe. je kunt niet in den pas met me blijven",
schertste hij soms. En ze keek naar beneden, naar haar twee kleine voeten, die hun
best deden, en er daarbij vreemd stumperig uitzagen. Als verdwaald in een wereld
waar zij zich onbeholpen gedroegen". Haar man is musicus. Maar de muziek
van deze weinig begaafde ,Streber" blijft haar vreemd. Zij geeft haar nooit iets
van die diepe ontroering, die de kleine dingen in haar wekken. Zijn zwakke,
ijdele voeten gaan wegen, die steeds verder van haar afvoeren, al leven zij naast
elkaar. De hare worden gloeiend en pijnlik in de rusteloze draf om het bestaan in de
bekrompen woning van de pianoleraar, waar de armoede binnenkomt. Zij vindt haar
troost in het beluisteren van het rythme der kindervoeten : „ze trippelden vooruit
en weer terug — en al ontkwamen ze nooit aan het dwingend rythme van je eigen
gang, hun stap had een eigen geluid, een eigen karakter."
Tot ook die haar verlaten, om eigen zelfbewuste wegen te gaan, eigendunkelik
en zelfverzekerd, zonder schroom, zonder liefde, zij die hebben leren lopen met
de mannenstap. Zij wordt een vreemde in het eigen huis: „Om haar raasde het
onophoudelijk gepraat over radio, bioscoop, sport en daps. Een stem, die aldoor
tegen den toon aanzong. De lach, Bien zij niet volgen kon. Dan kwam de pijn — die
gezel waarvan niemand in huis nog wist". Zij kan niet meer mee.
Zoo spiegelt in dit vrouwenleven ook de verandering in de tijdgeest. ,,Moeder
kan zich niet meer met deze wereld vereenigen", lachen haar kinderen. De moeder
lacht niet terug. Haar lach heeft zij verloren. „Om haar eigene voeten, die misvormd en pijnlijk zich borgen onder den langen rok stond, drong, stormde een
gansche nieuwe wereld van onbeschroomd zich toonende voeten. Die onder den
zeer korten rok alles van het oude leven schenen weg te dansen. Die renden, bezit
nemend op vreemde wegen, waar de vroegere vrouwen zich niet hadden durven
droomen. Die zich staken in vliegmachines en den oceaan overvlogen — die zwommen eenzaam over de zee ......
Zij heeft die nieuwe geest reeds voor jaren gevoeld als vijandig in de vrije vrouw,
die kamers van haar huurde, en met de gedecideerde stap van twee plompgeschoeide voeten haar leven verontrustte. Een rythme dat haar vreemd is.
alleen .... in haar zorgen, in haar heele leven". Zij beseft, dat
„Aileen liep zij
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de enige geluksmogelikheid in het leven is, to weten met wiens voeten de jouwe in
gelijke pas oplopen, zodat het klinkt als een stap. Zij kent die voeten wel, maar
zij staan aan de onbereikbare overkant. Het zijn die van haar vijftien jaar oudere
neef Bartof, de vriend van haar jeugd, wiens stem haar reeds toen als muziek klonk.
'Een enkele keer ontmoet zij hem en nooit waren haar voeten veerkrachtiger en jonger
gegaan als in dat korte samengaan. Ook hij vond in zijn huwelik niet die harmonie,
'van het samengaan met een, die door haar liefde, begrip, warmte, meeleven steunt
en troost. Zo is hij vereenzaamd tot de moede oude man, die verloren heeft in het
_leven. Verloren ook in de kloek gestreden levensarbeid, die gebroken wordt door
machten, waar hij niet tegen op kan : ,Dat waren de vele, vele voeten uit de vroegere
jaren die in den avond zich in het burenhuis (een vergaderlokaal van arbeiders
naast haar huffs) vastberaden en dicht aaneengesloten hadden — die zij stil had
hooren worden bij telkens een andere felle stem die heengegaan waren
driftig, bewust .... Het was het groote leger, dat zij had hooren strijden naast zich
•— waarvan zij bevend de echo gevoeld had in haar eigen borst. Dat had hem overwonnen. Opgezogen was hij en zijn werk in den wilden kolk van een nieuwe wereld
— een geweldige polsslag, waarin de stap van den enkeling zich verloor."
Zo opent zich achter dit eenvoudige verhaal van een vrouwenleven een diepere
achtergrond. Zo is hier een hoger realisme, waarin de tekening van alledaags leven
dieper zin verkrijgt als medium van de geest van zijn tijd.
Zo werd ook deze kleine roman een mooie proeve van die synthetiese werkwijze,
welke Dirk Coster 1 ) als een nieuwe openbaring van het talent van Ina BoudierBakker constateerde, in haar vorig boek De Straat. Zij het ook, dat De Straat
door zijn meesterlike concentratie, door zijn felheid van levensopenbaring in evocatieve plastiek dieper trof.
Het verhaal is sterk symbolies doorleefd. De symboliek van de spraak der voeten
is niet altijd vrij van gezochtheid. Maar mooi is het symbolies motief van het tropies
visioen, in de jonge vrouw gewekt door de geuren van het aan haar woning grenzende
pakhuis, dat herleeft voor de oude moeder, die de brieven leest van de enige haar
-geestelik verwante zoon in Indie. Zij wordt van ontroerende kracht in de tekening
van de sneeuwavond, als wage angststemmen de in eigen kring vervreemde vrouw
omhuiveren. Het is de stervensure van de enige wiens levensrythme met het hare
'harmonieerde, met wiens voeten de hare in de geest gelijke tred gehouden hadden,
van neef Bartof. Bij zijn begrafenis liep onopgemerkt een kleine vergrijsde vrouw
mee. ,,Om haar de stilte van den sneeuwdag. Naakte boomen die hun takken ten
hemel hieven. Een enkele vogel kleumend in den top. Toen langzaam — in deze
eenzame wereld van graven — die andere grootere broederschap van duizend stil-geworden voeten viel de beklemming, alsof zij alleen ging in de afgeslotenheid
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Een Unamistisch kunstwerk. Proza I, 171.
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van een glazen klok, van haar af. De wanden braken. Die alien hadden geleefd.
en verzuimd en verloren. Zij was maar een enkele kleine schakel uit den langen.
ketting. Zoo lang tot dezelfde Hand ook haar loste en vrijmaakte."
Thans is zij de volkomen eenzame. Haar vermagerd lichaam smelt snel op als'
een kaars die fel brandt, tot ook haar misvormde blauwverkleumde voeten stil liggen._
in het smalle bed.
Dat is de armoede in de levensverbeelding van Ina Boudier-Bakker, de donkere
gesloten hemel die over al de levens die zij verbeeldt zijn troosteloos grauw licht
zeeft. Hun horizon reikt niet uit buiten het tijdelijke. Daarom wordt hun geniis.
en begeren niet gelouterd tot het heilig heimwee van het geloof. Er is geen sterkend.
uitzicht op een toekomst, waar alle lijden tot genade van begrijpen klaart. Daarom.
ook is het sterven in deze romans van zo diepe tragiek. Het is een dof wegzinken in
het niet-zijn van het lichaam, dat geen kracht meer heeft om te genieten zijn schameL
genot, om te lijden. Het is de begeerde verlossing uit de doelloze marteling die
,leven" heet. „Was ik het maar", zegt Oom Jan, staande bij het lijk van zijn broer
Evert Terlaet (in ,Armoede"). In „De Straat" : „Het was de Dood die door de
Straat ging. Midden tusschen de rosse kermis trok hij zijn onverbiddelijke lijn. Het
wasde Dood, dachten de vrouwen, het was de vrij heid voor een van hen .... Hun.
oogen, waarin de gloed der lichten spiegelde, staarden wijd als donkere diepten vol
geheim. Elk van haar zag den Bevrijder, hoe hij eenmaal zou gaan door de Straat,.
om zijn koude hand op haar te leggen".
Het is het pessimisme, waartoe de materialistiese levensbeschouwing, die zijn.
kunstvorm vond in de realistiese en naturalistiese roman der 19de-20ste eeuw
noodwendig voeren moet.
Het spreekt in deze roman als in al de werken van Ina Boudier-Bakker niet als.
de kreet der bittere opstandigheid, niet in de koude tekening van de objectieve be
schouwer, maar met het innig accent als van een moeder over haar lijdend kind.Met dat diep menselike meegevoel, die wijsheid der liefde, die verstaat de fluisteringen van elk mensenhart. Scherp speurt zij de krachten die verwoestend in die
levens werken, maar ook de spranken van zieleadel, aan het lijden ontgloeid tot
koesterend meegevoel en offerende liefde.
Dat is het sentiment, dat de milde tere toon zet in haar werk : het echt vrouwelike,.
het moedergevoel, de behoefte de warmte der liefde te spreiden over het kille Leven
van armoede en gemis. Dat schlep de mooie hoofdpersoon in dit boek, Greet, een.
heldin der liefde, die tegen zelfzucht en miskenning trouw bleef in onafgebroken
toewij ding. Hier is niet de gemakkelike oplossing van het huweliks conf lict door een.
scheiding, die slechts rekent met het eigen „recht op geluk", maar de moeielike.
eerlike gang op de weg van de plicht en van het offer, waar de voeten worden._
gewond en misvormd. Maar daarom ook stralen die voeten, als zij stil liggen voor
goed, een wondere schoonheid uit. W. KRAMER.
,
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KRONIEK
DE TACHTIGER WORDT ZEVENTIG.
Voor ons blijft het bijna iets ongeloofliks, dat nog zoo kort geleden, er zoo iets groots is
gebeurd, in onze tijd, in ons eigen land. 't Lijkt meer te zijn van vroeger tijden, uit verre landen,
of als een van de verhalen die ouder en grooter word en.
't Was in 't literaire land, in 't jaar van Willem Kloos. Een revolutie, een omwenteling was
uitgebroken. Plotseling en fel uitslaand, als een geweldige brand. Een angstig licht en een
laaiende gloed kwam in de oogen. De scherp luisterende oren vingen wondere nieuwe geluiden op.
't Bloed klopte anders en 't hart had zijn oude rithme verloren. 't Leven werd onrustig. De
dreun van de oude woorden verbleekte en werd weggeslingerd door de nieuwe glanzende geluiden. Andere heersers waren opgestaan. Vooraan ging Willem Kloos. Met een souvereine
minachting zag hij naar 't verleden en profetisch klonk de muziek van zijn woorden. Hij legde
een andere glans over alles wat zijn mond aanroerde. Hij klom ten troon en heerste over
de taal van zijn land. En zijn troonrede ontstelde zijn onderhorigen.
.... in de pracht van mijn staat'ge woede
voel ik mij groot en heerlijk, dat Ik vrij
Haten en kwaad-doen mag, met sterke hand....
En in zijn grondwet beeedigde hij zijn enig artikel: „1'art pour 1'art."
En zijn koninklikheid hing over mens en ding een purperen hoffelikheid.
Jaren later is 't bekend, dat de koning is geworden banneling. Van de troon gestoten en.
alleen gelaten schrijft hij zijn kronieken.
Voor ons blijft het bijna iets ongeloofliks, dat nog zoo kort geleden, er zo iets groots is gebeurd, in onze tijd, in ons eigen land.
Maar er zijn dingen en dagen die ons de werkelikheid verzekeren. En daarom waarderen we.
de herinneringsdagen.
Willem Kloos wordt zeventig jaar. Nog altijd is er een glans gebleven, die hij met ontstellende rijkdorn heeft gehangen over veel woorden.
Wij delen in de vreugde van zijn feestdag.
HET JAAROVERZICHT VAN „DE STEM."
Dirk Coster heeft in „de Stem" zijn jaaroverzicht weer beeindigd. Een voor ons verblijdend
teken is dat twee van de drie romans die hij als de belangrikste in het afgelopen jaar aanprijst,
Christelike verhalen zijn of willen zijn.
Deze twee boeken zijn: Tyne van Hilletje van Alie Smeding en Kinderen van ons Volk van

Antoon Coolen.
Over deze beide romans zegt Coster mooie dingen. Toch menen we dat zijn beschouwing
over deze boeken dieper zou zijn, zo hij zich beter in de Christelike geestesgesteldheid had
kunnen inleven, dat zijn kritiek hier gehandicapt wordt door zijn ethies indifferentisme.
Dit geldt towel voor Tyne van Hilletje als voor Kinderen van ons Volk. Over het eerste boek
zwijgen we; binnenkort hopen we een artikel van Smit te plaatsen over het werk van Alie
Smeding ; ook het hier genoemde boek komt daarin te sprake.
Liever lichten we daarom ons beweren toe met een enkel woord over het twede boek; in
het vorige nummer werd deze roman reeds kort besproken.
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Coster ziet in Kinderen van ons yolk een terugkeer tot het primitieve, tot een ,kinderlijkhezid
van voor het leven". Als zodanig stelt hij dit boek dan tegenover de productie van de modernmeelevende jong-Katholieken.
Deze tegenstelling heeft haar verdienste ; ze geeft gelegenheid tot menige mooie karakteristiek.
Echter doet Coster met deze tegenstelling aan het boek, waar hij hier over schrijft, tekort. Want
dit boek is niet zuiver-primitief. Het zou het zijn als het alleen het boek was van de timmerman met zijn twaalf kinderen, van de jonge boerin wier dubbele liefde tenslotte uitloopt op een
dubbele tragedie. Maar achter deze beide figuren staat er een andere, de pastoor ! Ondanks zijn
landelikheid heeft deze pastoor deel aan het moderne bewuste leven. Hij heeft de twijfel van
dit leven, de vloek en de zegen daarvan, geproefd. Hij heeft de vragen die dit leven in hem
wakker maakten, aan zijn ziel doorleden. Maar — hij heeft het geloof behouden !
Het bewuste element, dat deze pastoor eigen is, komt vooral tot uiting in zijn verhouding
tot een andere intellectueel in hetzelfde dorp, tot de notaris, een edel mens, maar — een atheist.
Dirk Coster is over deze notaris niet al te best te spreken ; hij is hem al te vrij en al te
goddeloos.
Het zij zo. Toch zouden we hem niet gaarne missen ; daarvoor heeft hij in dit boek een
'te betekenisvolle taak. Met al zijn atheisme belicht hij de ziel van deze waarlik-Christelike pastoor.
De figuur van de pastoor is op zichzelf reeds verdienstelik getekend. Toch krijgt hij pas zijn
voile waarde door en in de compositie van het verhaal. Met zijn bewuste vroomheid weet hij
perspectief te geven aan het eenvoudige godsdienstige leven van zijn parochianen, weet hij het
landelike aan het moderne religieuse leven te verbinden.
Op deze wijze is het Coolen gelukt zijn boek uit te heffen boven de sfeer van het primitieve.
Daarmee is hij dan zelf meer geworden dan enkel een ,vertolker van een voor-stadium der
Katholiciteit."
DE BESCHULDIGING VAN Ds. VAN VELDHUIZEN.
Het artiekel van Ds. van Veldhuizen in OP DEN UITKIJK is nog niet vervolgd bij het
schrijven van deze Kroniek. Wel tract redaktie en kroniek-schrijver met hem in korrespondentie,
waaruit bleek, dat zijn beschuldiging niet gericht was tegen degenen, die wij gewoon zijn ,onze"
dichters te noemen. Geheel duidelik is het ons nog niet kunnen worden, wie het wet zijn. Maar
vvaarschijnlik zal Ds. van Veldhuizen deze kwestie binnenkort wat breedvoeriger behandelen
misschien zelfs wet in ons blad. Misschien zal het dan mogelik zijn elkander beter te begrijpen
:POEZIE EN LITURGIE.
De Ned. Herv. Gemeente in Den Haag heeft op j.l. Paasmaandag twee liturgiese diensten
gehouden. In een van deze diensten heeft de predikant-!eider (ds. D. A. van den Bosch) óók poezie
voorgedragen : De Heer is waarlijk opgestaan, van Nic. Beets, een fragment uit Thomas van
B. ter Haar, en een fragment uit de Paaschzangen van Da Costa.
Welke factoren hebben de keuze van deze predikant bepaald ? Zuiver aesthetiese ? Waarschijnlik niet. De gedichten die in een dienst als de hier genoemde kunnen worden voorgedragen,
moeten, wat hun geestelike sfeer betreft, met de dienst zelf in overeenstemming zijn.
Iedere tijd heeft zijn eigen geestelik lied. De waarheden die aan dit lied ten grondslag liggen,
zijn wet steeds dezelfde, maar zij worden telkens anders gezien en beleefd. Aileen de zeer geslaagde onder deze verzen weten, niet enkel door de daaraan te gronde liggende gedachten en
feiten, maar ook door de vormgeving daarvan, op te klimmen boven het tijdelike. Zij zijn van
alle tijden.
In de verzen van eigen tijd is het tijdelike karakter der vormgeving vaak een hulpmiddel bij
het herbeleven ; in ieder geval is het daarbij geen bezwaar. Bij histories geworden verzen is
het dit wet.
Hieruit volgt dat men, bij het kiezen van poezie die in liturgiese diensten gebruikt kan worden
voor histories geworden verzen een strengere maatstaf aan zal moeten leggen dan voor verzen
van eigen tijd.
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De keuze, die Ds, van den Bosch deed, valt daarom niet te be wonderen. Een vers als dat van
Ter Haar zou in de tijd toen deze nog leefde, misschien nog in een liturgiese dienst gebruikt
'kunnen zijn. Bijna honderd jaar na dato deugt het daar niet meer voor.
Waarom big liturgiese diensten niet meer gebruik gemaakt van de jonge protestants-Christelike poezie ?
BEZITTEN WE EEN ECHTE LITTERATUURGESCHIEDENIS ?
Deze op het eerste gezicht wat dwaze vraag stelt Prof. Mornet in Les nouvelles litteraires
van 13 April. Hij vraagt zich af, wat men zou zeggen van een historikus, die wel uitvoerig en
met grote voorkeur al de glorie van de tijd van Lod. XIV zou beschrijven, al de grote mannen
van zijn tijd, al zijn overwinningen, al de grote feesten, maar niet de schaduwzijden, de ellende
op het platteland, de brutaliteit der zeden, de lege schatkist. Wat van de historikus, die 100
pagina's zou geven over Lod.'s regeering tot 1680 en 5 pagina's over de rest, onder het voorwendsel, dat deze laatste tijd slechts een tijd van verval, haast een ineenstorting is.
Toch doen we in onze litteratuurgeschiedenis niet anders. Al de ,overwinningen" worden
breedvoerig besproken, over onze ,nederlagen" lopen we vlug heen. Onze litteraire geschiedenis is een geschiedenis van de grote generaals en van overwinningen.
Al is het waar, dat in onze Nederlandse literatuurgeschiedenis het hier gesignaleerde euvel niet
zo sterk spreekt als in de Franse, louter en alleen omdat ons materiaal niet in zo overstelpend
getal voorhanden is als in Frankrijk, toch is principieel dezelfde kritiek uit te brengen.. Onze
literatuurgeschiedenis is opgebouwd rondom de grote figuren en de belangrijke perioden. We
.zullen dadelik toestemmen, dat dit in zeker opzicht nuttig en dikwijls nodig is, maar willen er
toch eerst op wijzen, dat er op deze wijze dikwijls tegenover de figuren van het tweede plan
.onrechtvaardigheid wordt begaan. Hoe zijn niet allerlei gans niet onbelangrijke dichters achter
de grote 17de-eeuwers schuilgegaan ? Hoeveel goede gedichten uit de 18de eeuw zij niet met
die tijd in de officieele literatuurgeschiedenis opzijgeschoven ? En dan nog, wat wel werd opgemerkt en aanvaard, hoe is het niet naar de grote figuren toe geinterpreteerd als aarzelend
voorlopen of navolgen I
Een andere, daarmee paralel lopende fout is de retrospektieve onrechtvaardigheid, om litteratuurgeschiedenis te schrijven vanuit onze hedendaagse smaak en in de eerste plaats belangrijk te achten,
wat nu op het ogenblik voor het ogenblik ons het meeste te zeggen heeft, het meest aan ons
is verwant. Hoe weinig wordt er dikwijls gerekend met het feit, dat een schrijver uit de l7de
eeuw niet beoordeeld moet worden met het kriterium van onze tijd maar dat het er op aankomt
te vragen, hoe groot zijn waarde was voor de 17de-eeuwer.
In hoeverre zijn dit verwijten tegen onze handboeken ? De schrijvers van onze bekende
.litteratuurgeschiedenissen waren zich deze tekortkomingen wel bewust, trachtten er aan te ontkomen en zondigden toch ook telkens weer. Dat is voor een deel ook hun verdienste. Want
wat is het doel van een dergelik handboek? Toch ook, naast historie, een bloemlezing, een keuze
voor het geslacht van onze tijd, een poging om wat voor ons nog leven heeft, door te geven aan
het nageslacht. Daar komt nog bij, dat een „echte" geschiedenis nog niet, en waarschijnlik
nooit mogelik is.
Als we ons bij het gebruik van dergelike werken dan ook maar bewust zijn van hun betrekkelike historiciteit, dan houden ze hun bestaanrecht. Alleen van een detailstudie mogen we
voorlopig eisen, dat er gepoogd wordt aan alle elementen volkomen recht te doen. En
al zal het ook daar bij een pogen moeten blijven, daar kan het ideaal wel zo ver bernaderd
worden, dat er een zeer waarschijnlike illusie van het behandelde tijdperk of de besproken persoon
bereikt wordt.
Wanneer dergelik materiaal in voldoende hoeveelheid is geleverd, dan kan een bekwaam historieschrijver ook dichter komen tot een eerlike herleving der tijden, tot een aanvaardbare herschepping van het verleden.
,
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BOEKBESPREKING.
Landloopers, Roman door Sophie de Jongh. P. N. van Kampen & Zoon, A'dam...
Als deze roman twintig jaar geleden verschenen was, of nog vroeger, men zou haar dankbaar
hebben aanvaard en Sophie de Jongh zou er meer naam mee hebben gemaakt dan nu het geval_
zal zijn. Het lezen van een boek als dit, dat ontegenzeggelik grote verdiensten heeft, maakt ons
wel heel sterk duidelik, hoezeer het naturalisme de dood is genaderd. Verwey heeft het bij het.
oprichten van De Beweging wel goed gezien, dat het naturalisme ons niets meer had te vertellen en al heel spoedig in onbelangrijkheid was verlopen. Dat zegt niets tegen het talent van.
de naturalisten, ook niet tegen dat van Sophie de Jongh, maar het naturalisme heeft in zich
geen voortstuwende kracht. Het is als de voorbijwriemelende stroom van de mensen in de drukke
straten, het als een doem geleefde alledagsleven. We hebben behoefte boven de werkelikheid
te worden uitgeheven. Dat heeft Sophie de Jongh geprobeerd te geven in de figuur van Joost
die alles begrijpt en vergeeft. Zo'n figuur heeft kans tot een tragiese heroiek gevoerd te worden,
die door de levensdoem heenschijnt en deze opvoert tot nieuwe levensmogelikheid. Daarvoor is
hier Joost te anekdoties. Maar toch heeft de schrijfster door deze vermenging van idealisme en
realisme wel getoond uit de wanhoop van een meedogenloze vanzelfheid weg te willen. Maar
verder dan een benauwende cirkelgang is haar weg niet geworden. v. H.
-

Een reis om de wereld in 44 dagen, door Palle. Amsterdam, van Holkema en.
Warendorff's Uitgevers-Maatschappij (z.j.).
Wie het onopgesmukt verhaal van Palle's reis om de wereld leest, zal misschien het hoofdschudden over de manier waarop men tegenwoordig zijn best doet en er in slaagt om jongemensen hun evenwicht te laten verliezen, of over de vele wijn, bier, cocktails, etc. die vol-.
wassenen een jongen van 15 jaar te drinken geven of over de danswoede die zelfs in de benen.
van deze gezonde, sportieve jongen schijnt te wonen, hij zal toch eindigen met van Palle te houden..
Men hoeft in dit boek maar even zijn neus te steken, om plezier te krijgen in dit frisse, los
van sensatiezucht geschreven verhaal, geschreven door de held van 't verhaal zelf, die gelukkig,
ondanks overdreven bewijzen van belangstelling in zijn persoon, de wereld, in alle geval zijn refs.
belangrijker blijft vinden dan zich zelf.
Dit aardige, uitvoerig geillustreerde boek, heeft met literatuur niets te maken dan de band die
het aan de persoon en 't werk van Jules Verne bindt, maar zal oud en jong een paar aangename.
uurtjes van onderhoudende lektuur verschaffen. V. H.

Nieuwe tucht. Studien door Mr. Herman van den Bergh. „De Spiegel", Uitgeversbedrijf Amsterdam (z.j.).
Tussen 1918 en 1921 schreef Mr. Herman van den Bergh deze opstellen in Het Getij, het.
tijdschrift waarin toen de meeste jongeren elkaar vonden. Het is een pleidooi voor een noodzakelike vernieuwing onder erkenning van de noodzakelikheid van voorgangers ; een pleidooi.
voor internationalisme, een internationalisme trouwens dat bijna uitsluitend Frans gekleurd is ;.
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een pleidooi voor een vrij metrum, voor moderne beelden ; een waarschuwing tegen rytmies proza;
een uitvoerig pleidooi voor de erkenning van de assonance als volwaardig rijm, waarbij vooral
Jammes als adstruktie moet dienen.
Onder waardering van veel wat in deze opstellen is gezegd — al is het soms van omslachtigheid niet vrij — komt de vraag toch naar boven, of heruitgave nu nog betekenis heeft. En ik
geloof, dat het meer de sympathie van de herinnering is, die zijn makkers bij de heer van den
Bergh op heruitgave hebben doen aandringen dan het voelen van de noodzakelikheid dier
uitgave. Ons leek het verschijnen van dit bundeltje ietwat overbodig. Maar er verschijnt zo veel
overbodigs van veel minder gehalte, dat we sukses aan dit boekje niet zouden misgunnen. v. H.

Christusbeelden, door A. Pierson, uitgegeven door J. L. Pierson, Bij P. N. van
Kampen & Zoon, Amsterdam 1928.
Met dit boekje komt de noon aandacht vragen voor onuitgegeven werk van zijn vader. Het
bevat n.l. de Nederlandsche tekst van het laatste hoofdstuk van de in 1886 in het latijn verschenen ,Verisimilia" door A. Pierson en S. A. Naber. Zes beelden van den Christus, die door de
Katholieke kerk under een beeld zijn ondergebracht, hoewel ze oorspronkelijk door verschillende
richtingen zijn ontworpen.
Een werkje waar zeker met belangstelling van zal worden kennis genomen door hen, voor
wie Pierson nog altijd wat te beteekenen heeft.
Te zeer theologisch, leent het zich niet voor nadere bespreking. G. C. H. Bos.

Mariken van Nimwegen. Lyrische bewerking naar het Middeleeuwsche
.mirakelspel, door Martien Beversluis, Amsterdam. N.V. Uitgevers-Maatschappij
.,,Kosmos ".
,,De waerachtige ende een seer wonderlicke historie van Mariken van Nieumeghen, die meer
dan seven iaren metten duvel woende ende verkeerde" behoort tot het beste van wat uit de
Middeleeuwen tot ons is gekomen. En het lijkt een hachelik bestaan van een kunstwerk als dit dat
door allerlei gegevens aan een bepaalde tijd is gebonden, een moderne bewerking te geven.
Beatrijs scheen de modrne dichter altans meer vrijheid te gunnen en is er ondanks dat toch
maar matig afgekomen, zelfs bij Boutens, en ook bij de geloofsverwante dramatiese bewerkers.
Des te meer lof en eer is het voor de kunstenaar Beversluis, dat hij een werk heeft kunnen
leveren, dat meesterlik geslaagd kan genoemd worden.
Buitengewoon bescheiden heeft hij zich zeer dicht bij de tekst gehouden en toch heeft hij
genoeg vrijheid genomen om niet in een slaafse parafrase te vervallen. De dialoog van het
.oude en het nieuwe stuk lopen bijna geheel paralel en toch is hij niet achter de letter aangedraafd.
Waar hij een eigen weg gaat, bijv. bij de zelfmoord van de Moeye en bij het spel der klokken als
Marieken Nimwegen binnengaat, is de dramatiese spanning versterkt en de psychologie verdiept.
En ondanks de grote gebondenheid die de stof oplegde heeft de dichter overal een buitengewoon
goed vers geschreven. Een uitweiding over de zeven vrije kunsten, die men nu juist niet van een
modern dichter zou hebben verwacht, toont hoe hij een met zijn stof is geworden. De lyriese
monologen, o.a. van Ghysbrecht (le verdeling, 5e tafreel) zijn meesterstukjes.
De meeste vrijheid nam de dichter voor zich in de 3de verdeling, maar het heeft het karakter
van het stuk niet aangetast.
Mocht bij een nieuwe opvoering de tekst van Beversluis gekozen worden, zo geloven wij zeker,
dat deze tot een groter publiek zal spreken, al heeft deze bewerking toch ook weer mede onze
liefde voor de oude Mariken versterkt.
De dichter kan zich overtuigd houden dat „van ons harte zij ongescheiden" zijn zal.
De tekeningen van Nans Amesz vooral die tegenover pag. 24 en 82, zijn zeer goed.
v. H.

142

BOEKBESPREKING

Deirdre en de zonen van Usnach door A. Roland Holst, Bij Hijman, Stenfert
Kroese en van der Zande. Boekverkoopers te Arnhem.
Eindelik wordt dit prachtig prozagedicht tot een grocer publiek gebracht. Te lang lag het in.
het schoon mausoleum der Palladium-uitgaven.
Deirdre is een van de schoonste momenten uit de geschiedenis van ons modern proza. Het
paart het weke van van Schendel, het visionaire van Prins met de klassieke rust van v. Genderen
Stort's Kentaurvertaling, het heeft bovendien al de grootsheid die schuilt in de sagentijd van
Oud-Ierland. De grote hartstochten die door dit oude verhaal gaan, worden door het primitieve
wezen van deze personen vereenvoudigd, maar tevens versterkt. Het is een mannelik verhaal,
dat ondanks de meest verfijnde vormgeving zijn voile kracht heeft behouden.
Het is een sombere geschiedenis van een onverbiddelik noodlot, dat over Deirdre wordt
voltrokken waarbij ze onder bioed en vuur de trotse schoonheid der zonen van Usnach en de
verraderlike Concobar Mac Nessa met zich in den dood sleept. Om Deirdre speelt het raadsei
van haar vreemde schoonheid en de sombere Druidenvoorspelling en zij neemt dit raadsel mee
in haar vrijwillig einde, als haar bestemming reeds haar trotse geliefde tot het einde heeft gevoerd.
Groot is Deirdre in haar liefde, groot in haar smart, als ze weet dat ze voor Noisa nooit zo
geheel het leven vullen kan, als hij haar leven vulde.
Prachtig is ook de filosofiese omspinning van het verhaal, die vooral treft in het begin van elk_
hoofdstuk.
Aanbeveling hoeft dit werk niet, alleen vermelding van het verblijdend feit, dat het in deze
nieuwe uitgave (die even voornaam eenvoudig is als de vele andere uitgaven van deze firma)
onder het bereik van velen is gekomen. v. H.

Zwervers, door Knut Hamsun. N.V. van Loghem Slaterus' Uitgevers Maat-,
schappij. Arnhem. In het jaar MCMXXVIII.
Al Leven wij in een ander milieu, het merendeel van ons moderne mensen zal dit verhaal van
zeer nabij kunnen meeleven. Want we lijken in een belangrijk opzicht op August en Edevard,.
wij, losgerukt van onze grond, ontwortelden. Hoevelen van ons tegenwoordig geslacht blijven
nog een met het huis, met de streek waar we geboren zijn? De een vroeg, de ander laat, zwerven
we weg van de oude vrienden, de vertrouwde plekjes en het lukt ons nooit meer ons zo tuis.
te weten als in onze kinderjaren. Bij alle goeds dat we mogen ondervinden, nooit vinden we
meer dat vanzelfsprekend begrijpen, altijd blijft er een gemis schrijnen. En als we terugkomen.
op de oude plaatsen, bij de echte vrienden, dan kunnen we 't maar half meer waarderen. Hadden.
we 't andere, het vreemde maar nooit gezien, maar nu is het kontakt verstoord en elk weerzien bergt teleurstelling in zich. Er is smart in de herkenning van verloren geluk.
Met de geweldige gaven die Knut Hamsun bezit in realistiese tekening en begrip van onzearmelike ziel, heeft hij in eenvoudige zwervers uit de Noordse vissersdorpen dit gevoel van onrust
en tragies tekort aan levensgeluk uitgebeeld. Er zou een paralel te trekken zijn met Van eigen
stam door Johan Bojer, alleen speelt hier het konflikt in nog veel kleiner begrenzing, wat door het.
talent van Hamsun nog verdieping brengt. Een buitengewoon mooi boek. V. H.

Felix Roma, door G. J. Hoogewerff. Zutphen. W.J. Thieme & Cie MCMXXVIII.
,,Actueel-historische" schetsen noemt de schrijver zelf in zijn inleiding deze opstellen. Ze
zijn ingesteld op de ontwikkelde leek en bedoelen noch historiestudie noch het raadplegen van
een reisgids overbodig te maken voor de bezoeker van Rome, maar wel om rond enkele ,merkwaardigheden" van Rome historiese belangstelling te wekken, om kennis en genot te vermeerderen. Deze uitstekend geschreven en goed gedokumenteerde opstellen stonden in vroegere
jaren in het Algemeen Handelsblad. Deze herdruk in boekvorm behoedt ze terecht voor deeervolle begrafenis in het dagbladarchief. v. H.
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De geheimzinnige villa, door G. K, de Wilde.
De zwarte wonderdokter, door P. de Zeeuw J. Gzn. Beide uitgaven van J. van
Bleek. Den Haag 1928.
Twee geschikte jongesboeken. Het eerste vertelt van de inval der Duitsers in Belgie ; de vat
van Luik en de inundatie bij Yperen ; alles verteld in verband met de avonturen van een paar
jongens is een ,geheimzinnige" villa. Met heel veel sympatie is de Roomse priester uitgebeeld.
Het andere verhaal is een zendingsgeschiedenis. Het lijkt me verkeerd gezien om het hele fetischgeloof en al wat daar aan vastZit voor te stellen als een groot georganiseerd bedrog. Dat is het
heidendom te veel door een Westerse bril gezien. 'k Geloof ook, dat de jeugdige lezers een wet.
wat eigenaardig begrip zullen krijgen van de Engelse kolonisatiemanieren. Maar het zal wel de
jongensaandacht boeien. v. H.

De krekel bij den haard, Van Charles Dickens. Vertaling van Mr. J. C. Bloem,
N.V. Uitg. Mij. Kosmos (z.j.).
Mr. Bloem meent, dat het ogenblik gekomen is tot een juiste waardering van Dickens. De.
tijd van mateloze bewondering en die van onbillike kritiek is voorbij. Hij overweegt in een kleine
inleiding de mogelikheid van een nieuwe eerlike, hechtere Dickenswaardering en wil de proef
op de som nemen door Dickens in een moderne vertaling tot het publiek te brengen.
Hij heeft met De krekel bij den haard een gelukkige keus gedaan, al haalt het niet bij Oliver Twist,
Pickwick of andere van zijn groter werk. Maar het heeft op deze werken een belangrijk ding
vodr. De zwakke kompositie van Dickens' werk oefent een verslappende invloed op de aandacht
uit en velen blijven halfweg in de grotere werken steken, ook al houden ze van de schrijver..
Dat gevaar van teloorgaan der belangstelling is bij een kort en weinig ingewikkeld verhaal als
dit niet groot. Overigens zien we Dickens hier van zijn goede en kwade kanten.
Het mag misschien een beetje verwondering wekken, dat een modern auteur zo'n burgerlik.
braaf en sentimenteel verhaal heeft willen vertalen. Maar wij zijn blij om deze hernieuwde
introductie van Dickens bij ons publiek om het vele grote dat Dieckens bezit : zijn liefde voor
het leven, zijn kracht van typeren, zijn humor. En de vertaler wijst met grote nadruk bovendien
op het feit, hoe potentieel Dickens van verwante schrijvers uit zijn tijd verschilt.
Het verhaal dat qua intrigue in onze tijd niet meer zou worden aanvaard, is door deze
kunstenaarspotentie boven zijn tijd geheven. v. H.

Bar Abbas, door Jan Walch. ,Boek''en Periodiek". R. J. Goddard. Den Haag 1928,
Bar Abbas is door zijn lafheid schuldig aan Jezus' dood. Zijn passief ontkomen uit de kerker
stiet Jezus in de hand zijner vijanden. Zijn schuld is karakterloosheid, die tot wreed onrecht
leidt. En zijn geslacht onder ons is eindeloos. Nog altijd leeft de laffe ten koste van de rechtvaardige. In een rij van gestalten voert Walch Barabbas door de historie : Barbacius die Diocletianus bracht tot de Christenvervolging, Arius die de goddelikheid van Christus lochende en
tegenover de keizer het bij eede ontkende, Julianus die het Christenrijk van Constantinus wilde
doen eindigen en aan de mis het lichaam van Christus nuttigde, enzovoorts, een rij van gestalten
van laffe zonde. Een mooi 'boek, goed geschreven : Jan Walch is een veelzijdig man : schrijver
van verschillende geestige verhalen, tooneelstukken, gedichten ; knap geleerde die zich vooral
toelegde op de studie van ons vaderlands toneel, terwijl hij door Het Schouwtoneel ook aan
de praktijk van ons modern toneel verbonden was, maar die ook verschillende 18e eeuwse dichters
aestheties zuiverder waardeerde dan voor hem was geschied ; filoloog toonde hij zich in zijn
pas verschenen woordenboek. En hij zal nog wel heel wat meer achter de rug hebben dan wat
ik opsomde. En nu kompleteert hij zich weer op een heel gelukkige wijze naar een andere zijde.
door deze historiese verhalen. We bevelen ze in de belangstelling aan. F. H.
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Verzen door Mona Dahmen-Scholte, A. W. Sijthoff's Uitgevers-Mij., Leiden.
De titel van dit bundeltje is een vergissing. Net bevat namelik geen enkel vers ; wel veel
J. H.
prullige rijmelarij.

De familie Frank door Martin Andersen Nexo. Amsterdam, van Holkema en
Warendorf's Uitg. Mij. (z.j.).
Naast Pelle en Ditte, de romans van het overwinnend proletariaat, heeft Nexo verschillende
werken geschreven over het troosteloos leven der armen, niet blind voor hun tekortkomingen,
die echter in grote deernis worden verklaard. Het begin waaruit de mislukking van het leven
der Franks hun oorzaak neemt, wordt gevonden buiten de kring der armen, bij de kleine of
grote kapitalisten. Een werkgever die zijn macht en invloed misbruikt, vernielt het leven der
anderen. Te vaak geeft het leven het droevig bewijs, dat een dergelike roman niet buiten de
.realiteit hoeft te staan. Alleen kan men een schrijver die telkens in zijn werk deze werkelikheid
naar voren brengt, eenzijdigheid verwijten. Eenzijdigheid is een veel voorkomend gebrek, maar
is ook een aesthetiese tekortkoming, omdat ze op de duur het vertrouwen in de fiktie van de schrijver
ontneemt. Dat er ook andere bezwaren zijn, hoeven we hier niet te betogen, ze liggen na het
'voo.rafgaande voor de hand.
Bezien we de roman op zich zelf, dan wordt dit bezwaar zwakker gevoeld. Het is meer het
totale oeuvre, dat door zijn herhaling het karakter van propagandalitteratuur aanneemt. Het
merkwaardige is, dat in Pelle en Ditte, die meer rond uitkomen voor wat ze zijn, deze tendenz
het minst als een bezwaar wordt gevoeld.
Kleermaker Frank dan is aan de drank geraakt, omdat hij merkt dat zijn vrouw al in handen
van de bierbrouwer is geweest voor ze hem huwde. Zijn vrouw wordt ongelukkig, omdat ze door de
dronkenlap in armoede en schande wordt gesleept. Thorwald, haar kind, wordt een straatschooiertje. Verlossing komt er in 't gezin, door de dood van Frank.
Het is een povere inhoud ; waarde krijgt die door het innig meeleven van de schrijver, door
het diep doordringen in deze twee volkstypen : de lap die tot straattype is geworden, waar de
menigte mee solt en die als zodanig een zekere populariteit geniet, de helleveeg, die bij de
.hele buurt veracht en gevreesd is. De deernis waarmee dit verhaal is geschreven, verheft het
toch weer ver boven tendenzwerk in de gewone, slechte zin van het woord, het is een tot kunstwerk gekristalliseerde sociale ontroering. v. H.

In de generaliteitsianden, door L. E.
De vlucht van Mesdames, door L. E.
Anna Maria de Sandra, door L. E.
Alle uitgaven van Ruys' Uitgevers Mij. Zeist. (z.j.).
Weer enige staaltjes van de bescheiden kunst van L. E., waarvan In de generaliteitslanden ongetwijfeld het beste is. Ofschoon wat armer van stijl, doet het denken aan De wrok van Diederik
.Spijkerboer van Mevr. Kuyper-v. Oordt : een uitstekende milieutekening, levens met zeer
begrensde mogelikheden en weinig gekompliseerde karakters. Francosa en Ds. Rauwers op de
smerige Peelweg vergeet men niet gemakkelik, evenmin als de armelike vreugde van haar jawoord.
Dan leven er sterkere hartstochten in Anna Maria de Sandra. Maar in dit verhaal voelt men te
sterk, dat voor de beschrijving van een sterk en diep gevoel als van Anna en Sybe het talent
van L. E. te kort schiet. De kracht van Anna's karakter wordt ons meer door redenering be
wust dan dat we die beleven. De vlucht van Mesdames is een met liefde geschreven biografie.
Aan de fictie is maar weinig plaats gelaten. We zien geen grootse mogelikheden in L.E. 's kunst, haar
werk is echter nooit onbeduidend. Wie belang stelt in het probleem van De Opstandigen en
Gouden Teugels, leze Anna Maria de Sandra en zal dezelfde vragen op waardiger wijze beantGwoord vinden. v. H.
-

IMBECILE
DOOR

GABRIEL SHIT.

Dit leven was een onverzettelike muur van vrezen,
en God alleen een slordig „Onze-Vader".
de meeste mensen kwamen hem nooit nader,
kenden niet het duister-diepe van zijn wezen.
buiten — 's avonds — flitsten lichten door zijn haren,
hij dacht een komeet —
auto's, razend
en in een klampen, waarvan God slechts weet,
wist hij zijn hart dan langer to bewaren.
als hij aan tafel spijzen tot zich nam,
angstig, gulzig, in een blinde haast,
was hij om onze tranen steeds verbaasd,
en voelde niet waaruit de stilte kwam.
en mechanies dankend in een altijd-killer Onze-Vader,
sterker : ,geef ons heden ons dageliks brood",
kende hij de angsten om de dood
dieper dan een van ons, want zeer veel nader. .. .

CONFLICT
DOOR

GABRIEL SHIT,

Voor Vader,
Vader, deze woorden zijn geen trots-verwaten weten,
zij zijn de steigerende wil van mijn geslacht;
geen liefdeloosheid, maar de verbeten
kentering van mijn jonge kracht.
Vader, weet je dat de wereld met haar lichtreclame,
voor mu meer spreekt van God dan sterrenpracht ?
en dat het starend uitzien vanuit donkere ramen
over drukke avondstraten, mij de stilte bracht ?
Vader, helle schreeuwen van sirenen,
grijpend met machtig klauwen in de sterke. dag,
doen jou herinneren een verdwenen
bezonkenheid -- mij een dageraadslach.
Vader, dit leven is een eindeloos geven,
overdragen, geslacht op geslacht ;
een korte innigheid -- oneindig-diep beleven --en dan vervreemding — noodzaak
zonder klacht.
Vader, dit kan geen troosten zijn, alleen berusten :
dit leven kent slechts de bedwongen pijn.
Maar weet : wij landen beiden aan de zelfde kusten,
en zullen beiden, Vader, eens geroepen zijn. —

RIjKDOM
DOOR

W ILIVIA.

II.
KINDJE VAN DE STRAAT.
Netta is aan 't zoeken naar haar kindje van de straat.
Dat kost verbazend veel tijd, want ze rnaakt 't zich niet gemakkelijk met dat zoeken.
Natuurlijk zou ze elken middag, of nog beter elken avond uit kunnen gaan, naar
de arme buurten van de stad ; allicht zou ze een klein bleek stumperdje vinden,
dat geen moeder had, die er naar omkij kt.
Er zijn zoo vreeselijk veel van die stumperdjes ! Telkens, als ze vroeger door zoo'n
buurt kwam, had het haar pijn gedaan, dat ze niet dadelijk zoo'n kindje in haar
armen had kunnen nemen en naar huffs dragen.
Ze zoekt op de allermoeielijkste manier.
's Morgens voor 't ontbijt bidt haar man altijd, of God zelf hen het kindje wil
doen vinden, dat bij hen behoort.
Maar als hij naar school is, begint het bidden voor Netta eerst recht.
Waar ze ook mee bezig is in de woonkamer, of in de slaapkamer of de keuken,
altijd is ze aan 't spreken met den Vader in den hemel, die geen muschje vergeet.
Hij kent ze alien, en nog zooveel beter kent Hij alle kleine kindertjes. Hij wacht
er op, dat de harten van eenzame menschen opengaan, om zijn verlaten kleine kindertj es binnen te laten.
Ze spreekt er ook niet meer over tegen Frits. Die weet wel, hoe ze aan 't zoeken
is ; aan duizend kleine vergissingen in haar anders zoo goed geordende huishouding
weet hij, dat haar hart uitgegaan is naar alle mogelijke kleine stumpers, die ergens
wachten op een moeder.
Intusschen nadert het Kerstfeest.
Op een middag is ook die geheimzinnige deur met de knip van de tooverkast
opengegaan ; twee kleerbakken vol zijn naar beneden gebracht en in een mand gepakt voor de zuster van de wijk.
Spik-splinternieuw en vroolijk gekleurd ziet alles er uit, het is bijna niet te gelooven.
De pop heeft een prachtige haardos gekregen en het bruin en wit gevlekte paard
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spitst zijn ooren en draagt een wapperende staart. Er zijn bonte zakken met knikkers
er zijn truitjes en ponnetjes uit den rommel getooverd, alleen het kindje van de
straat is er nog niet. Het is Zaterdagavond voor Kerstmis. Overal hebben de Kerstboomlichten al gebrand op de Zondagscholen. Nu is het heiligen avond, nu begint
het feest in de huisgezinnen. Tante Netta is den heelen dag ietwat bedrukt geweest.
Ze verlangde naar haar vroolijke jongens, haar „hoop der toekomst", naar kleine Dik
vooral met zijn armpjes om haar hals. Maar nu schudt ze alle droevige gedachten
van zich af. Ze steekt het licht achter de roode ster-uit-het-Oosten in den hoek van
de kamer aan, ze steekt een paar groote witte kaarsen op den schoorsteenmantel aan.
Er staan hulsttakken en maretakken op elk denkbaar plekje, en in die feestelijke
kamer gaat ze bij het vuur zitten wachten op haar man.
De vorst knappert op de ruiten, de vlam snort door de kachel, verder is alles stil.
Zeker zal het morgen helder Kerstweer zijn! Bij heldere lucht beieren de klokken
zoo vroolijk over de stad, en de straten zijn vol menschen met feestelijke gezichten.
Het duurt nog een poosie eer Frits thuis komt ; en nu het zoo heel stil is, wordt
Netts toch weer bedroefd. Ze heeft vandaag ook niet meer kunnen bidden om het
kindje. Ze gelooft wel, dat de Vader in den hemel haar heeft gehoord, maar ze had
zoo gehoopt, dat het er voor Kerstmis nog zou zijn.
Af en toe vallen er tranen op haar handen.
Daar hoort ze Frits aan de voordeur .... ,,Wie weet !" denkt ze.... en ze staat
vlug op, terwijl ze haar tranen wegveegt.
Ze steekt nog een paar kaarsen aan en als Frits binnenkomt, staat het theegoed ook
al klaar met een schotel versch Kerstbrood.
Hij heeft niets bij zich.
,, Kij k", zegt hij verheugd, „wat heerl ij k !
Wat heb je alles feestelijk ingericht ! nu kunnen we vanavond rustig bij elkander
zijn". Netta is boos op zichzelf, dat er toch even een leelijke gedachte om den hoek
komt, een gevoel van spijt, omdat Frits er blijkbaar niet aan denkt, dat zij haar Kerstgave nog niet ontvangen heeft.
En dat moet toch het kindje zijn, het kindje van de straat.
Er wil weer een traan vallen.
Ze verzet zich hevig ! 't Mag niet! om de wille van hun geluk niet!
De tranen blijven gehoorzaam binnen.
Als ze thee heeft geschonken, en het Kerstbrood aangesneden, is de strijd volkomen
gewonnen.
Ze zitten samen bij het warme vuur in het kaarslicht, en praten zoo vertrouwelijk
over alles wat er gebeurd is in dit jaar ; ze zingen de oude Kerstliederen, ze gaan
zingende naar bed; want het Kindeke Jezus is geboren, wel „op strooisel geleid",
maar Hij is toch de Koning ! Hij wint het van alle leed.
En dat is het eigenlijke wonder van het Kindeke in de kribbe.
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-- Den volgenden dag helder vorstweer, de zon in de straat, en klokkenmuziek
over de stad, en menschen met Zondagsgezichten in Zondagskleeren, zich verheugend
over den schoonen dag, op weg naar het feest. Heel velen op weg naar de kerken
met hun klokkenmuziek, omdat het Kerstfeest, het feest voor de wereld is.
En hoe meer menschen er dan bij elkander zijn, hoe feestelijker het is ; want het
Kindeke in de kribbe is van elk mensch en van elk kind, ook van het kleinste,
maar Hij is in de allereerste plaats het Kindeke van de wereld ; omdat God de wereld
zoo lief had, daarom kwam hij.
En dat zegt de Dominee in de kerk nu ook. Netts wordt zoo blij vanmorgen als
ze in lang niet geweest is.
Kleine Dik zit weer tusschen zijn Grootvader en Grootmoeder. Hij heeft een
nieuw jekkertje aan WWat zal dat lekker warm zitten !
Hij is er zeker erg trotsch op, want hij kijkt niet naar den preekstoel zooals gewoonlijk. Hij strijkt over het zachte duffel, en telt de knoopen.
Af en toe kijkt hij naar tante Netta, want die moet het toch ook zien !
En Grootmoeder kijkt of en toe naar kleine Dik en lacht en is ook trotsch op
het mooie duffeltje.
En dan kijkt Grootmoeder weer naar den dominee, want er is zoo'n blije klank in
zijn stem, dat ze haar heele winkel thuis vergeet, en die kan ze anders nooit vergeten,
zelfs niet in de kerk.
En Netta vergeet, dat ze haar Kerstgeschenk nog niet ontvangen heeft, haar kindje
van de straat. Ze denkt alleen aan het Kindeke in de kribbe, het geschenk van God
aan de arme wereld.
De zon schijnt door de groote boogvensters en brandt goud op de witte muren,
de hemel is zoo blauw ! en als de menschen de kerk uitgaan, hebben ze blije gezichten en wenschen elkander geluk met den kostelijken feestdag,
Frits en Netta wandelen nog een eindje om, het park door. De jongens probeeren
met de neuzen en hakken van hun Schoenen of het us al houdt, niettegenstaande
het waarschuwende bordje. Er zit een vrouw op een van de banken naar de jongens
te kij ken.
Frits en Netta blijven ook even staan ; de jongens hebben zoo'n schik, maar het is
toch gevaarlijk ; er is een klein dreumesje bij en het ijs draagt nog lang niet,
,,Ik moet ze er toch vandaan halen", meent Frits, ,,wacht hier maar even, ik ben
dadelijk terug. "
Netta wacht, kijkt intusschen naar de vrouw. Ze zit zoo roerloos, haar gezicht
staat zoo strak! Die viert geen Kerstfeest vandaag, dat is duidelijk te zien.
Arm lijkt ze niet, alleen bedrukt ! en wat heeft ze toch op schoot ! dat lijkt wel
een kindje in die n wollen doek.
De vrouw heeft aldoor strak voor zich uit zitten staren, nu kijkt ze plotseling op!
een bleek, versteend gezicht, en meteen heeft Netta precies 't zelfde gevoel als toen
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ze in den droom voor het winkelraam stond en iemand haar schouder aanraakte en zei :
,,Als er dan geen kleine voetjes rondtrippelen, dan moet je ze gaan zoeken, at
zou je ze van de straat ophalen."
Zoo duidelijk voelt ze weer die aanraking, dat ze omkijkt, of Frits ook achter haar
staat. Neen, die komt daar juist van den vijverkant met de heele troep, kleine peuters.
Netta ga^.t naar de bank, ze moet wel gaan. „Is het niet te koud om daar zoo te
zitten, ik zie dat u een klein kindje bij u hebt."
Nu kilt de vrouw haar recht in de oogen, maar zoo hard van wanhoop is die
blik, dat Netta plotseling weet : „Nu...... nu heeft de hemelsche Vader mij op
het goede spoor gebracht, ik weet het zeker."
Ze kan nog geen woord zeggen. De vrouw zegt ook niets, ze kijken elkaar maar
aan. Tot eindelijk Frits, die zijn jolige kleuters naar huis heeft gestuurd, weer bij
haar komt. Dan kan Netta opeens haar woorden vinden.
,,Frits", zegt ze, ,kijk toch eens ddat kan zoo niet !"
,,Scheelt er wat aan ?" vraagt Frits.
De stem van de vrouw is even hard als haar oogen. „Dit" .... zegt ze, terwijl ze
naar den doek wijst, waarin zich nu iets beweegt, dat kreunt, als een klein, ziek dier.
Tante Netta buigt zich over het bundeltje op den schoot van de vrouw. „Is het
ziek? waarom zit i e dan bier ?"
„Omdat ik geen dak boven mijn hoofd heb, en omdat mijn geld op is, en mijn
man dood is, en omdat ik geen werk kan vinden door het kind. Het voor een prikje
uitbesteden, wil ik niet, overal word ik afgestooten. De menschen vinden het te lastig.
Je zou zoo denken, dat er juist reden was mij wel aan te nemen omdat ik een
kindje te verzorgen heb, 't is precies andersom. De menschen praten zooveel en

zoo mooi ! Wat geeft 't?
Ik kon nu eindelijk een redelijk goede betrekking krijgen, ik kom pas uit 't ziekenhuis, weet u. Zwakke menschen kan niemand gebruiken, maar het kind kan
ik niet meebrengen, het is nog geen jaar+"
De toon, waarop de vrouw spreekt is koud en onverschillig, als of er iets in haar
bevroren is door de koude in de wereld.
,,Het is nog precies even koud in de wereld, als in den nacht toen onze Heer
geboren werd", denkt Netta, „toen was er ook geen plaats voor de moeder en het kind."
Maar zij heeft een warm nestje ! ,,Mag ik er voor zorgen ?" zegt ze opeens, „toe
laat mij er voor zorgen. Ik heb wel een plekje voor uw kindje, niet waar Frits?
hebben wij geen goed plekje ?"
De vrouw kijkt schuw naar den man, die daar zoo zwijgend staat ; ze ziet hoe
hij glimlacht, en dan verandert er iets in haar gezicht, ze kijkt niet meer zoo
wanhopig strak. ,Ga met ons mee," zegt Netta, ,dan kan je zelf zien, waar je kindje
blijft, en dan kun je de betrekking aannemen, en zoo dikwijls bij ons komen als
je wilt."
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Vreemd, dat de vrouw nu zoo onrustig wordt. Weer die schuwe blik in haar oogen.
,,Neen, peen," zegt ze, „neem het maar mee, ik kom later wel, eerst moet ik
zeker weten, dat ik de betrekking krijg, zeg maar waar u woont."
Frits schrijft zijn adres op een stukje papier en geeft het Naar. Ze doet wat
vreemd, maar het is toch mogelijk, dat alles is, zooals ze zegt. De vrouw geeft het
kindje aan Netta, over, die nu haar Kerstgeschenk heeft, haar kindje van de straat,
waar ze om heeft gebeden ; het kindje dat in haar warme nestje thuishoort, omdat
de Heere God zelf het voor haar heeft bestemd.
Als een echt Kerstkindje is het gekomen op den feestdag voor de wereld, en het
zal niet aan Netta liggen als het ook geen gelukkig kindje wordt.
En nu gaan ze op weg naar huffs. Ze kijken nog even om naar de vrouw, die
weer even roerloos voor zich uit zit te staren.
„2e weet het nu toch goed," zegt Netta, ,dat ze komen kan, wanneer ze wil."
Maar het is allemaal zoo wonderlijk ! als Netta de moeder weer zoo ziet zitten,
heeft ze 't gevoel dat het kindje van de moeder is losgemaakt, en aan haar eigen
leven vastgeknoopt, voorgoed. Eerst als ze thuis zijn, veilig binnen in de warme
'kamer, en als Frits een gemakkelijke stoel bij de kachel heeft geschoven, waar Netta
in kan zitten met haar bundeltje op schoot, wordt de wollen doek voorzichtig of gewikkeld .... en ach zoo klein, en zoo mager is het kindje dat er te voorschijn
komt! De tranen schieten Netta in de oogen. Het is een meisje, blond met donkere
-oogj es .... „hoe heet j e toch ? Frits, we hebben vergeten te vragen, hoe het heet !" —
Frits is den heelen Kerstdag druk in de weer, want, gek genoeg ! de tooverkast
is leeg i ze hebben op een kindje gewacht, en nu is er niet eens 'n wiegje om het
in te leggen. Maar Frits weet wel raad.
Bij den dominee zijn kleintj es, en het allerkleinste kleintje is toch al te groot voor
de wieg. Hij heeft niet eens geduld om tot den avond of tot morgen te wachten;
hij stapt er op af, en komt een poos later terug met een rieten wiegje onder den
arm en een heele stapel klein goedje. Als nu de moeder komt, dan kan ze tevre en zip n !
Ze wachten Bien heelen avond, den volgenden dag en al de dagen van het oude
jaar, er komt niemand !
,,Misschien komt ze later," denkt Netta, ,misschien was ze te wanhopig, of te
. moe ! Jammer dat we vergeten hebben den naam van de vrouw te vragen, we
hadden er te vast op gerekend, dat ze komen zou."
Maar het kindje heeft al lang een naam gekregen : Marietje heeft Netta het
genoemd, en met elken dag wachten op de eigenlijke moeder, heeft ze het nog wat
dichter aan haar hart gedrukt. Het is heelemaal Netta's kindje geworden.
- Als de vroolijke jongens van den vrijen Zaterdagmiddag in Januari voor 't eerst
weer komen, staat er een wiegje in de kamer, een klein kindje ligt er in.
Ze mogen allemaal om de beurt kijken, en ze moeten ook wat zachter doen dan
,
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anders ; maar dat vinden ze best; ze vinden het zelf s verbazend gewichtig 1
Kleine Dik zit 't dichtst bij de wieg. Als hij op zij kijkt, kan hij 't kindje zien.
liggen ; en telkens als hij naar 't kindje gekeken heeft, kijkt hij met zijn groote,..
vragende oogen tante Netta aan. Tante Netta is nu opeens.... tante-moesje geworden, hij ziet het duidelijk, ze is net als zijn moesje!
Hij vergeet de raadsels mee te raden, hij vergeet de sommetjes uit te rekenen,
hij heeft nergens oogen voor dan voor het kindje en voor tante-moesje,
Als het tijd is voor de jongens om naar huis te gaan, zegt hij ook heelemaal..
vanzelf ; ,dag tante-moesje !"
„He" jouwt de groote Gerrit, „hij zegt tante-moesje in plaats van tante Netta !"r
Dik words vuurrood, maar tante Netta streelt zijn bolletje, ,dat mag Dik best
zeggen, ik ben toch jullie tante, en Marietjes moesje !" In de gang ziet ze, dat
Gerrit nog eens heimelijk ,sliep uit" doet tegen kleine Dik.
Groote tranen schieten in zijn oogen, hij bait zijn kleine, booze vuistjes.
In een oogwenk heeft Netta haar heele troepje op straat geschoven en de deur
achter hen gesloten.
Als de jongens een tikje verbluft buiten staan, zien ze dat de groote Gerrit erniet bij is. Die zal er van lusten ! Als tante Netta boos is, dan is ze alles behalvegemakkelij k !
Ze wachten tot Gerrit de deur uit komt. Hij gaat haastig, verlegen op zijn eentje^
naar huis. -Kleine Dik heeft verdriet ; eigeniijk veel te veel verdriet voor zoo'n klein mannetje._
Er is altijd verdriet in zijn leventje geweest, van het oogenblik af, dat zijn moesje
gestorven is.
Maar dat is al een vanzelf sheid voor hem geworden ; hij weet niet anders of het
behoort zoo. Vrijdags en Zondags zijn lichtpuntjes om let zakje met steken, en seders
hij naar school gaat is de Zaterdag de feestdag omdat hij dan bij tante Netta mag zijn.
Verder zijn de dagen triest van eenzaamheid. Dat heeft zijn gezichtje zoo ouwelijkgemaakt, en zulk een vragende uitdrukking aan zijn oogen gegeven.
Maar nu gebeuren er, kort na elkander, twee dingen, die alles nog veel troosteloozer maken voor kleine Dik.
Het eerste gebeurt op een Zaterdagavond. Grootmoeder heeft het zeker erg druk.
gehad, veel te druk, voor iemand, die al over de vijf tig is.
Ze is zoo erg slaperig, veel slaperiger dan gewoonlijk, en de kas moet nog wet
nageteld. Dat is vreemd ! Haar oogen staan zoo wonderlij k, en als ze praat, kan
Dik haar bijna niet verstaan. Ze praat met een dikke tong, net als iemand, die.
dronken is. Het klinkt zoo grappig. Dik zou er om moeten lachen als Grootvader
niet zoo bezorgd keek.
Ze gaan maar wat vroeg naar bed ; dat is gezond, zegt Grootvader.
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Den volgenden morgen is Grootvader alleen op, Grootmoeder ligt met de oogen.
dicht, alsof ze slaapt, maar ze heeft een rare, blauwige kleur en er komt een geluid
uit haar half open mond, dat Dik nog nooit gehoord heeft.
Hij is bang ! Hij moet opeens aan zijn moesje denken, vooral nu de dokter komt r
en alles in huis verandert.
Hij mag of en toe bij Grootmoeder kijken, maar ze ziet hem niet, ze kent hem
niet ; en als het Maandag wordt, gaan de gordijnen voor de winkelramen niet omhoog zooals gewoonlijk. Het rare geluid, dat je 't heele huis door kon hooren is
er niet meer. Dik mag ook niet meer bij Grootmoeder komen, en Grootvader zit
bij de tafel te schreien.
Nu begrijpt Dik er alles van. Het is precies als bij zijn moesje. Grootmoeder is.
weg, en ze komt nooit terug. Kleine Dik gaat niet naar school tot Donderdag toe
Dan wordt Grootmoeder het huis uitgedragen, de gordijnen voor de winkelramen
gaan omhoog, hij moet weer naar school, en alles lijkt precies als vroeger ; alleen
is het nog drukker geworden voor Grootvader, want er is een nieuwe tante in
huis gekomen, die ook in den winkel helpt. Maar ze moet nog leeren, waar alles
te vinden is, en hoeveel alles kost, en dat is verschrikkelijk moeielijk. Het spreekt
vanzelf, dat die nieuwe tante heelem a al geen tijd heeft om zich met Dik te bemoeien.
Dik vindt het ook vanzelfsprekend ; gelukkig is hij een handig kereltje, hij weet
zichzelf te redden; hij kan zelf brood van den bak nemen, en bijschuiven als het
eten op tafel staat, hij heeft geen hulp noodig bij 't aan- en uitkleeden dat merkt
de nieuwe tante gauw genoeg. En in 't begin is Dik daar ook erg trotsch op. A is
die nieuwe tante maar een beetje om hem gaf, zooals Grootmoeder!
Grootmoeder hield toch wel veel van haar kleine Dik. De nieuwe tante zegt nooit
een woord tegen hem. Ze kijkt hem met haar scherpe, booze oogen achterdochtig
aan alsof ze altij d denkt, dat hij kattekwaad uitvoert. Hij moet haar maar zooveel
mogelijk uit den weg blijven. Grootvader merkt het niet, die heeft het veel te druk !
Kleine Diks hartje wordt hoe langer hoe eenzamer. Als zijn vriend de lijster er
niet was, dan zou hij 't vast niet uithouden. Maar de lijster is er 's morgens vroeg
en roept met schelle fluittonen voor het raam van de woonkamer tot Dik naar
buiten komt; en 's avonds zit hij op den bovensten tak van den kastanje en roept:
„goeien nacht, goeien nacht !"
Het wordt nu Lente en het fluiten en roepen, wordt zingers, en de lijster heeft
het zoo druk ! Waar ergens zou hij toch zijn nest hebben?
Zeker wel op zoo'n veilig plekje dat de booze kat van den buurman hem niet
vindt.
Dik verlangt verschrikkelijk naar de Lente, naar de zonnewarmte. Er komt nooit
zon in de kamer bij Grootvader en het is er soms erg kil ook, want de nieuwe
tante vindt het onzin zoo hard te stoken, als ze toch bijna voortdurend in den
Winkel zijn.
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Maar het voorjaar heeft kuren ! Je denkt : „nu zijn we er, nu is de kou voorgoed
voorbij !" Je hebt al Lentewolken gezien, en al een groen waasje over de heesters
in de tuinen ; de knoppen van den kastanje staan gezwollen in hun veilige goudbruine schubben te wachten op een warmen dag, om hun bloesemtrossen naar
buiten te laten. Je denkt : „misschien morgen wel !" En dan opeens wordt de
hemel strak als in den winter, de zon gaat in een grijzen kouden nevel onder, en
's morgens hangt het waschgoed stijf ; er is een vliesje us op het water en de
menschen loopen met roode neuzen en roode handen.
We! foei ! Wie had dat nu gedacht !
En dat zegt Grootvader ook op een morgen, als Dik beneden komt. Hij is een
beetje laat, begint gauw aan zijn boterham, en onder 't eten merkt hij, dat hij iets
.mist. Hij is nog wat slaperig, kijkt de kamer rond .... o ja, natuurlijk, zijn vriendje,
de lijster is er nog niet. Die heeft zeker gedacht : „Wat een luie Dik, ik wacht
niet langer ! '
Dik propt zijn brood in zijn mond en gaat naar buiten met een extra
brokj e.
,,Hallo," roept Dik, en begint dan te fluiten. Heel goed kan hij het nog niet, hij
kan het niet zooals de groote jongens, maar als hij zijn mond toespitst en de lucht
opzuigt, komt er toch een fluittoontje te voorschijn. Daarmee heeft hij zijn vriendje
al dikwijls gelokt.
Hij fluit en fluit, er komt niemand. Dik is een beetje verdrietig ; het wordt ook
tijd om naar school te gaan. Hij zal zijn brood kruimelen in den hoek bij de schuur,
dan ziet de nieuwe tante het niet. Die vindt, dat het zonde is zooveel brood aan
de vogels te geven.
In den hoek ligt iets donkers .... wat is dat? Dik vliegt er naar toe met een
schreeuw van schrik. Daar ligt zijn vriendje stijf en koud met gebroken oogj es ;
de eene vleugel is lets gekwetst. Misschien is hij tegen den scherpen rand van het
dak gevlogen, en heeft zijn nest niet meer kunnen bereiken. En het is zoo koud
geweest, vannacht ! Dik staat met de doode lijster in zijn handen. Hij ademt op het
kopje, hij streelt de vlerken, de dikke tranen loopen hem over de wangen.
Hij weet zelf niet, hoe lang hij daar staat. De nieuwe tante tikt tegen 't venster,
meteen schuift ze het omhoog, en roept: „Je komt te laat op school! wat sta je
daar te treuzelen !"
Met de lijster in zijn beide handjes rent hij naar de achterdeur, zijn hartje bonst.
Hij loopt tegen de nieuwe tante aan. „Wat heb j e daar ?" zegt ze, „een dooie vogel ?
bah! gooi weg !" Maar hij schiet langs haar heen naar den winkel. .Grootvader,
grootvader," snikt hij, en dringt zich tegen hem aan.
„Wat is dat nu, kleine man ? .... een dooie lijster; kom jongen, daar moet je
niet om huilen ! Welke jongen huilt daar nu om ? Er komt wel weer een ander.
Wacht !" hij krijgt de flesch met steken, schudt er wat op zijn hand en doet ze
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in een zakje. ,Daar, dat is voor jou, en nu niet meer huilen, en als de wind naar
school ! Je komt te laat, mannetje !"
Dik legt de doode lijster voorzichtig achter de glazen flesch met steken, dat is
het veiligste plekje, denkt hij, en holt de deur uit. Op straat laat hij het
zakje met steken uit zijn hand vallen. Hij kijkt er niet eens meer naar om. Wat
kunnen hem die steken schelen !
De zon schijnt, maar het is koud. Dik trekt zijn schoudertjes op, o ja, dat is
waar ook, hij heeft zijn duffeltje niet aangetrokken toen hij naar buiten ging om de
lijster te voeren.
En Grootvader heeft er ook geen erg in gehad. Grootvader was juist bezig met
het uitmeten van een stuk goed.
Dik rilt van kou, en toch kan hij niet hard loopen, en dat terwijl het al zoo
vreeselijk laat is ; zijn hartje bonst zoo raar, en zijn oogen steken ; de wereld is
zoo wijd en zoo koud, de huizen zijn zoo hoog en de weg naar school is zoo ver.
Er loopen ook geen kinderen meer op straat.
Hij komt den bakkersknecht met zijn broodkar tegen, dezelfde, die altijd bij
Grootvader aan de deur komt.
,,Wat doe jij hier nog, baasje, jij had al lang op school moeten zijn, daar zit wat
op, dat vertel ik je !"
Dik geeft geen antwoord, probeert te rennen, maar zijn beentjes zijn zwaar als
lood, er knijpt iets in zijn hartje en er zit een groot brok in zijn keel.
De schoolstraat is heelemaal leeg, geen enkel kind meer te zien ! Dik staat stil,
hij kijkt rond. Zoo alleen is hij! Grootmoeder is weg en zijn vriendje is weg en
Moesje is weg! en dat is het allerergste ! Hij kan niet verder, hij durft de school
niet ingaan, hij weet geen raad. Precies op hetzelfde plekje blijft hij staan en snikt
met zijn vuistje voor zijn oogen en er is niemand, niemand, die kleine Dik ziet
in zijn groote verdriet.
Maar plotseling houdt hij op met schreien. Hij denkt na, of hij luistert, ... .
opeens zegt hij,.,, „tante-moesje," en maakt rechtsomkeer. Hij voelt geen lood
meer in zijn beenen, hij kan weer hard loopen, al is de kneep in zijn borstje niet
weg, en al willen de dikke tranen maar niet ophouden met vallen.
Tante-moesj e ! die is precies als zijn eigen moesj e !
Loopen ! nu het er om gaat bij tante-moesje te komen !
Daar is de straat! Daar is het huis ! Daar staat hij op de stoep en reikt naar
de schel. Die zit zoo hoog! Zaterdags gaat hij altijd met grootere jongens, daardoor
heeft hij nooit gemerkt, hoe hoog de schel zit.
Hij rekt zich op zijn teenen, hij rekt zijn arm haast uit 't lid, eerst de eene arm,
en dan probeert hij nog eens met den anderen, hij raakt met het topje van zijn wijsvinger aan den rand van de bel, maar hij kan er niet op drukken. Dan barst hij in
een hopeloos gesnik uit. De wind blaast koud door de straat, zijn vingers gaan er
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zeer van doen. De wind blaast door zijn kiel heen ! .... Maar gelukkig, daar komt
iemand aan, een oude heer op zijn morgenwandeling.
,,Kan je niet bij de bel, klein duimpje," vraagt hij. ,Woon je hier ?"
Dik schudt snikkend van ,neen."
,,Moet j e hier dan zij n ? weet j e, wie hier woont ?"
,,Tante-moesje," snikt Dik, ,hier woont tante-moesje."
,,O," lacht de oude heer, ,als tante--moesje hier woont, dan is het wel in orde,"
en hij drukt heel hard op de schel, want hij ziet hoe koud, dat kleine, bleeke
kereltje is, en hoe bedroefd.
Hij wacht ook even, tot er opengedaan wordt.
Een jonge vrouw komt aan de deur.... ,Tante-moesje zelf natuurlijk," denkt de
oude heer, als hij ziet, dat ze Dik in haar armen opvangt, nu hij struikelend over
de mat naar binnen glipt.
Hij neemt zijn hoed of voor tante-moesje en gaat verder.
Maar kleine Dik is veilig binnen, en zit, zoo groot als hij is, op tante Netta's.
schoot met zijn hoofd tegen haar schouder, en schreit zijn eenzaamheid uit en zijn.
groot verdriet. En ieder die de kinderen lief heeft weet, wat er nu gaat gebeuren..
Er was een vogeltje het veilige nest binnen gevlogen ; het heeft den weg gewezen aan een ander arm, verkleumd vogeltje, dat ook een schuilplaats noodig had.
Frits maakt het dienzelfden avond met Grootvader in orde.
Kleine Dik mag bij hen blijven tot hij wat grooter en sterker is.
Een dubbele gift is Netta in den schoot gevallen.
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In de rust van het lage weideland
staat de wilg, verlaten, alleen,
Haar takken met zilv'ren bladen gerand
vloeien teer -met den hemel in een.
Zij fluistert muj toe in klanken stil,
die zacht van heur takken gaan,
en vraagt muj of ik nu luisteren wit
en haar ruischende woorden verstaan ?
Nu hoor ik een ij del windegesuis,
gedragen op zonnigen schijn,
als knoppen en takken blijd' en luid
der lente verkondigsters zijn,
Dan klinkt ery een machtig schoon accoord,
een lied van een scheppende kracht,
als 's zomers de kroon met blad'ren getooid
omhoog stijgt in zilveren pracht.
Ook snerpt door haar loover een dissonant,
als jagende vlagen zoo fel
haar buigende takken met krachtigen hand
doen zwiepen, den stormen ten spel.
En als in den winter de Noordenwind
,omij zelt haar stam en heur kruin,
dan klaagt er het lied van verlatenheid,
of God in dit alles kan zij n ?
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,,En is aan den drang der natuur eens voldaan,
dan komt voor mijn kinderen de bloeitij d weer aan,
het zonnige leven geheel zonder zorgen,
slechts 't heden is toekomst, het andere morgen.
,,En nu komt de zomer vruchtbaar en rijk,
Mij n bladertak wordt dan een tempel gelij k,
Waar vogels en vlinders in schittrende pracht,
Hun levenslied jub'len bij dag en bij nacht.
„Aan mijn voet huist de veldmuis met zijn gezin,
In m'n wortel boort zich het kevertje in,
mijn takken bieden een schuilplaats aan alien,
die mijn gastvrije huis maar in willen vallen."
,,Dan komt de herfst met zijn wolkengetoover
en kleurt met zachtbruin mijn takken en loover.
Van heinde en ver komen ouden en jongen,
die in mij en met mij beminden en zongen.
,,Teneinde is nu hun liefdespel,
hun lied roept als afscheid een blij vaarwel.
Zij trekken in troepen, in rijen, getween,
en volgen den roep der natuur, als voorheen.
,,De vlinders, insecten, al 't kleine gedoe,
Zij worden hun dartele leven ook moe,
hun eieren, hun kroost is in takken en holen,
bij tij ds voor de kou van den winter verscholen.
,,En als in den winter de bladeren vallen,
is de eik wel het minst verlaten van alien,
het wild komt spelen aan zijn voet,
alle wintergasten kennen hem goed.
,,Zij vinden bij hem, zoo klein als groot,
een vriend in lief de, in leven en dood i"
En zoo heeft ons d' oude eik in het veld,
't geheim van zijn eenzame leven verteld.

DE DICHTER VAN OOSTEN
DOOR

J. VAN HAM.

De verschijning van de bundel „His Master's Voice" geeft me een gerede aanleiding om aan een reeds enige tijd gekoesterde wens te voldoen, n.l. om een
en ander te zeggen over de dichter van Oosten.
Dat is een enigszins gewaagde onderneming, want ik ken bij lange na niet zijn
reeds vrij omvangrijke produktie. In 1924 begon hij reeds in De Nieuwe Gids te
publiceren. Tal van tijdschriften hebben daarna vrij regelmatig werk van hem
opgenomen. Hij is al enige malen aan bundeling toe geweest, maar zelfkritiek weerhield hem tot heden. Ik leerde hem het eerst kennen uit Oud Delft en Via Dolorosa,
beide in de 6de jaargang van Opwaartsche Wegen gepubliceerd. Augustus en
De Herleefde Moabietische Soldaat al eerder geplaatst, deden mij van v. Oosten.
nog niet iets biezonders verwachten. Uitvaart voor Oud Delft geplaatst was veel
later ontvangen+ Oud Delft boeide me door het visionaire karakter, misschien maakt
het op deze en gene een ietwat verstandelike indruk : de branding der huizen, de
roodkuivende golf der pannendaken, opgebotst tegen de blauwe rots der hoge kerk
en neerstortend in 't schuimend groen der bomen en de mensen als broze schelpen
aan 't strand. Maar het is ook gezien voor de allegorie begon, het is in beweging
gezien, die huizen staan niet onverschillig naast de logge kerkkolos, ze strekken er
zich naar uit ; hier is geen gepeuter, ook geen stil etswerk, hier is een modern.
schilderij vol dadendrang ; een verstilling komt pas in het vers, als hij van uit deze
hoge gebeurtenissen de kleine daden der mensen waarneemt, klein, toch ook hem
lief ; er is een stille sympathie in de wijze waarop hij op de broze schelpen neerziet.
In de Via Dolorosa boeide me 't meest de hartstochtelike gang van het laatste
sonnet : de felheid, waardoor dit gedicht meer een aaneenrijging van kreten wordt
dan een regelmatig zich ontwikkelend gedicht, alleen bijeengehouden door de als
overpeinzing tussen de felheid vallende en telkens terugkerende regel God met het
houten kruis.
Een dergelijke verstilling, die als een bevrijding uit het zich vaak moeilik voortbewegende vers van v. Oosten zich losmaakt, vinden we in veel van zijn gedichten,
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In het algemeen ligt de grootste waarde van zijn gedichten in het slot, zij het niet
altijd als een bevrijding. Merkwaardig is bv. in dit opzicht het laatste gedicht,
dat we van hem in ons blad publiceerden (ook in His Master's Voice opgenomen),
Het Drijfwerk. Het begint met wat nuchter geredeneer over het domme geweld
van de stampende machine, daar maakt zich aan het eind van het 5de couplet eindelik
de stem van de dichter uit los, het 6de en 7de couplet maakt de angst van de dichter
voor het onontkoombare, het machinaal-noodwendige tastbaar voor ons ; daar is
het eerste gedeelte tot een benauwend slot gekomen, daar is ook de eenheid van
objekt en subjekt in eenzelfde beklemming samengegroeid. In de volgende coupletten
gaat de dichter in de allegorie die vanzelf uit deze beklemming gegroeid is, door ;
hij maakt ze zelfs uit het beeld los om alleen op zichzelf te staren en de angstige
gelijkenis neemt zo de gestalte van de meest ontstellende werkelikheid aan, dat hij
in vertwijfeling de handen omhoogstrekt, als angstkreten klinkt de roep van zijn gebed,
tot in zijn laatste woord blijft de angst klinken, het kind wiens hand nog trilt in
die van de vader.
Een van de gevolgen van het felt dat van Oosten's vers aan het eind zijn bevrijding vindt, is dat hij dan dikwijls pas goed loskomt en zijn gedicht over vooraf
vastgestelde maten heengroeit, zie het 16-regelig sonnet Op het Vliegveld, en dat
de dichter ten slotte het sonnet geheel verlaat, en zoals in de hele bundel His
Master's Voice het langere vers kiest. Hieraan zal hij voorlopig zich wel houden;
daar vindt hij de ruimte die hij behoeft. Een bezwaar in deze vorm blijft nu nog
zijn vers bedreigen : het sonnet met zijn dwang tot beperking voert bij een dichter
als van Oosten tot een pittig vers, zal het langere vers bij zijn grotere vrijheid
diezelfde puntigheid bewaren? Ik bedoel zullen we het krampachtige slot dat een
van de grootste waarden van v. Oosten's vers was niet in de grotere vrijheid ver.liezen ? De bundel die voor ons ligt kan ons daar het ontkennende antwoord op geven.
De bundel His Master's Voice bevat twaalf gedichten, alle van het nieuwe type
in van Oosten's poezie, zoals onze lezers dat hebben leren kennen in De Rattenvanger van Hameln en Het Drijfwerk. Het eerste gedicht His Masters Voice gaf aan
de bundel de naam, en geeft tegelijk de bedoeling van de bundel weer. Na verwondering over het mysterie van de dunne broze gitten schijf vol achteloze zachte
groeven, komt de beklemming van de vraag, hoe in dit of gepij nigd leven altijd weer
geduldig tot Gods eer te zingen. Gods scherpe tucht komt de broze teergevoeligheid
van het hart, beteekend van leeds vaste groeven, tot Zijn hoge dienstbaarheid beproeven. Dat besef, dat de pun van ons Leven Gods tucht en beproeving is, doet
hem hier het slot zonder strijd vinden : hij kan dadelik overgaan in jubel, hij hoort
de stem van zijn Meester en neemt die over.
Dezelfde stemming van geloof, gehoorzaamheid en zielerust, in alle geval van
.het verlangen er naar, zit ook in de beide volgende gedichten: De Spin en Spiegelend dakraam bij zonsondergang :
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Vie zich maar willig vallen laat
tot God, prijst Hem in werk en lied!
en:
O God! laat ons de gaaf niet derven
die Gij een venster gunt en deelt ;
zoo lichte uit onze schaamle scherven
en wederlichte : Uw heerlijk beeld !
In de drie volgende gedichten : De Zandweg, Eenzaam Duinland en Donker
Water wordt de oplossing niet zo dadelik gevonden. Ook bier dringt het gedicht
. naar een slot, maar dit einde is slechts een aarzelend hopen geen bevrijding, geen
.geloof ; een vraag, geen antwoord. Tragiek wordt dat in Eenzaam Duinland en
Donker Water
0, ik wankel in den blinde,
dolend in een zelfde kring ;
dwaas ! wie zou nog te' avond vinden
wat bij dag verloren ging ?
Schamel duin, de bonte middag
houdt onze armoede onbedekt ... .
Vlinder, lichte witte wiekslag,
liefde, blijft ge weggevlekt ?
en nog wan opiger :
Onverklaarde
moe van klagen
zijn wij maar terzij gegaan
vreemden, immer nacht en dagen
dolend naast de levensbaan.
Bevrijding breekt zich echter machtig los in de vijf volgende gedichten : onze
lezers kennen daarvan : De Rattenvanger van Hameln; misschien is het daarom het
eenvoudigste om daaraan te laten zien, wat ik daarmee bedoel ; ook al spreekt
het in de andere misschien nog jets duideliker : het verhaal van de rattenvanger,
een verhaal van menselike kleinheid en hebzucht, gevolgd door een zeer pijnlike
wraak wordt voor de dichter een troostvol symbool : de zwervers die onder de
ondank van de wereld lijden, hebben nog een toekomst. Wat in deze vijf verzen
klinkt is de vitaliteit van De Uitbreker die zich niet laat gevangen houden, maar
zijn leans weer te Brij pen. Zoo ook de zwerver, die zich niet moet laten knechten,
maar de toekomst bevrijden ; de wraakgedachte is op de achtergrond gedrongen,
maar het zelf behoud staat voorop ,,tot de zegen van 't Nu", In dat vertrouwen
waagt hij de strijd.
vliegende nood is levenswaard.
besluit
de bundel ; daar dringt de nood nog eenmaal sterk tot
Het Drijfwerk
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het gebed en heeft de bundel zijn organiese afsluiting gevonden. Want deze bundel..
is een geheel ; toen ik voor het eerst deze verzen doorlas, meende ik : van Oosten
had de bundel gemakkelik met een even groot aantal goede gedichten uit kunnen.
breiden, ik erkende wel een zekere affiniteit tussen de verzen, maar niet als bij
verdere lezing en overdenking.
Mettertijd is er waarschijnlik een heel lonende studie te schrijven over van Oosten.
als Christen-symbolist ; nu reeds is er aardig materiaal aanwezig, want een van de
kenmerken van v. Oosten's poezie is zijn neiging tot allegoriseren. Er is niets in de
dingen rondom hem waarbij van Oosten zich niet persoonlik betrokken ziet, of nog
sterker, waarin hij zich niet als spiegelbeeld ziet weerkaatst. Het is overstelpend te
zien, hoe alles onder zijn handen symbool words. Natuurlik, hij schrij f t ook verzen
als Op het vliegveld of Uitvaart, waarbij hij zelf uit het vers gebannen is, maar ook
die objektivieteit verlaat hij meer en meer ; als een Jan Luyken is het meest onbelangrijke hem nooit te onbelangrijk om het niet tot God te verheffen. Van andere
dichters is gezegd, dat ze waren de stem der dingen; bij hem worden alle dingen
stem van eigen zielenood, maar in zo zuiver symbool, dat de dingen blijven in hun
acrd.
En dit alles gebeurt in de voile hevigheid van het moderne vers en niet zoals,
men allicht in een allegorist zou verwachten in het kalme tempo der beschouwing.
Dat is eigen zielenood die het vers zo'n vaart geeft. Daarom wringt en dringt elk
vers aan zijn slot zo naar bevrijding.
Wij verheugen ons in de verschijning van deze bundel en verblij den ons in de
bescheidenheid der keus+ Met belangstelling zien wij uit naar de verdere ontwikkeling van deze dichter, die niet alleen zijn eigen stem wil laten klinken in zijn.
vers, maar bovenal die van zijn Meester.
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J. HAANTJES.

In ,Eldorado", de nieuwe bundel van Slauwerhoff, komt een prachtig gedicht
voor op Columbus. Na dagen zeilen wordt eindelik het langverwachte land bereikt ;
het scheepsvolk juicht, maar Columbus zelf staat ,gebukt door diepverborgen pijn".
Niet de drang naar ontdekking heeft hem gedreven, enkel het verlangen om steeds
maar verder voort te zeilen. Nu hij zijn doel bereikt heeft, weet hij zijn leven doelloos
geworden. Reeds ziet hij de donkere toekomst voor zich ; de ongenade en de verguizing die hem ten deel zullen vallen. Hij besluit dit bittere lot niet of te wachten,
maar met enkele getrouwen op een klein schip te ontvluchten,
Reddend in 't eeuwig wijken van de luchten.
Een waan van ruim : de wereld is niet rond.
Natuurlik hebben we hier geen beeld van de historiese Columbus. Columbus
is hier de dichter zelf, die zich wondt aan de eindigheid van deze wereld, die
telkens en telkens weer aan deze eindigheid tracht te ontkomen, die telkens en telkens
weer wordt,
Tot de vergetelheid van nieuwe tocht geprest.
Voor een ogenblik gelukt het de dichter dan wel het smartelik besef der eindigheid
kwijt te raken ; in de armen van een vrouw, in een droom van vernieling en verwoesting, in een intiem verkeer met de wijde zee. Om daarna slechts door des te
smarteliker teleurstelling te worden getroffen. Want de bevrediging die hij zo
vindt, is maar ti j deli j k, en juist omdat ze maar tijdelik is, is ze in de allerdiepste
zin niet oneindig, is ze ,waan" en ,,vergetelheid". Woorden van een huiveringwekkende eerlikheid !
Het best en het vaakst ziet deze dichter zijn verlangen nog wel bevredigd in de
1 ) J. Slauwerhoff, Eldorado. C. A. J. van Dishoeck, Bussum. J. J. van Geuns, Het uur
der sterren. C. A. J. van Dishoeck, Bussum.
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bijna ruimte- en tijdeloze atmosfeer van de oceaan Slauwerhoff is „de zee bevolen."
'k Ben een smal vaartuig, murw en diep verkleumd.
Mij streelt het grootst, wulpscht wezen der natuur.
Oneindigheid is 't, die in den maalstroom dreunt.
Zee kent geen grenzen, geen chineesche muur.
Zo sterk is de verwantschap tussen de dichter en de zee, dat in veel van Slauwerhoffs verzen symbool en persoonlike uiting geheel samenvallen. Wilt ge een voorbeeld? Het hierboven aangehaalde couplet is ontleend aan „Het eeuwige schip".
Dit is „het smalle vaartuig". Toch hadden we, toen we dit couplet lazen, het
gevoel of in dit vers de dichter zelf tot ons speak, niet middellik, door een beeld,
maar onmiddellik, in eigen woorden. Het motief van „het eeuwige schip" past
deze dichter zo goed, dat het een zo direct mogelike uiting wordt voor zijn eigen,
persoonlik beleven.
We beseffen dit nog beter, wanneer we deze verzen even vergelijken met die
van de Engelse dichter Masefield. Slauwerhoff heeft ongetwijfeld veel van Masefield
geleerd ; de uiterlike overeenkomst is hier en daar treffend. Naar toch, naast deze
uiterlike overeenkomst, welk een verschil ! Masefield mist de directheid die
Slauwerhoff eigen is. Zijn verzen zijn verhalen-van-de-zee, die van Slauwerhoff
uitingen van een om bevrijding worstelende ziel.
Slauwerhoff spreekt tot ons met beelden. De taal waarin deze als het ware
aan ons opgedrongen worden, moet aan deze beelden volkomen ondergeschikt zijn,
mag in zichzelf geen aesthetiese waarde bezitten, moet eveneens zo onmiddellik
mogelik zijn. En dat is ze ook. Slauwerhoffs taal draagt de atmosfeer in zich van
het zeeleven. Ze is wind-doorwaaid, kaal maar sterk.
Wanneer men na „Eldorado" „Het uur der sterren" opneemt, de bundel van
van Geuns, die tegelijk met die van Slauwerhoff bij van Dishoeck verscheen, dan
heeft men het gevoel alsof men plotseling van een slingerend zeeschip naar een
rustig park wordt verplaatst. Het ziet er alles zo keurig uit. Niet alleen zijn de
gedichten in deze bundel netjes soort bij soort in afdelingen bij eengebracht ; er
wordt ons ook meegedeeld uit welk manuscriptboek ieder van deze verzen genomen is!
Van Geuns gebruikt over het algemeen een zeer eenvoudige taal.
Ik leefde als kind lang in een stall aan 't water.
Daar trok de haven mij met vreemde macht.
Die liefde voor de schepen heeft mij later
Nimmer verlaten, waar mij 't lot ook bracht.
Kan het gewoner ? En toch, dit alles lijkt maar zo. Het is niet gewoori. Ieder
woord staat bij van Geuns precies op zijn juiste plaats. Ieder woord is bij hem
zorgvuldig op zijn effect afgewogen. Van Geuns' gedichten zijn juist allesbehalve
eenvoudig. Ze zijn veeleer gekunsteld ; hier en daar misschien wel wat to gekunsteld.
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Over het algemeen echter is deze gekunsteldheid bij hem eerder een verdienste dan
een gebrek, is ze een noodzakelik component van zijn vers.
De gedichten van van Geuns zijn stemmingsverzen. „Het uur der sterren" bevat
verzen over kinderen, over een drenkeling, over een blinde, over helden die sneuvelen, over grachten en poorten, over schilderijen. Ieder van de hier genoemde
gestalten, ieder van de hier genoemde plaatsen omweeft deze dichter met een
waas van tere mijmering ; ieder van deze personen en plaatsen lost zich op in
een stemming. Maar was dit ook niet het geval met de Jezus-verzen die wij van hem
plaatsen mochten ? Waren ook deze niet eerder de uitdrukking van een sfeer dan
een epiese verbeelding of een historiese werkelikheid ?
Iedere gebeurtenis, ieder beeld is voor deze dichter aanleiding tot een stemming.
Hoe vervagen nu alle grenzen, hoe verdwijnt nu alle vastheid llal deze poezie zo
niet in een iji gedaas verlopen? Neen. Want daar is in van Geuns een verstandelik
element dat het gevoelselement in evenwicht houdt, en dat verstandelike element
uit zich in gekunsteldheid.
De afgepaste woordenkeus, de zorgvuldige effectberekening zijn even zo vele
rotspuntjes (en de dichter zal mij, bij wie nog de forse stem van Slauwerhoff nadreunt door zoveel tere ontroering heen, dit ongelukkige beeld wel willen vergeven)
in de onmetelike zee der stemming, ze zijn de ruggegraat van van Geuns' verzen.
Maar waarom hier nog langer over geschreven? Nu ge eenmaal de sleutel bezit
tot deze poezie zegt een enkel vers, mits met toegenegen aandacht gelezen, u meer
dan een omschrijving met vele woorden.
REGULIERSGRACHT.
Er ligt in 't midden van de groote stad
Een stille gracht met boomen aan weerszijden.
Het leven gaat daar-buiten veel te rad
Hier rust het uit en sluimert tusschenbeide.
Een wandelaar die dwalen komt hierheen
En om zich nog het straatgeluid hoort suizen
Blijft in verwondring staan ; hij is alleen ;
Het water spiegelt boomen slechts en huizen ... .
Toen ik vanmiddag ging die gracht voorbij
Zag ik er drijven d'afgewaaide blaadren
— D' eerste dit jaar -- het was zoo stil om mij
Dat ik meende ; de herfst te hooren naadren ... .

IM WESTEN NIGHTS NEUES
^sz•^

ERICH MARIA REIVIARQUE.

Wat is er nu voor biezonders aan deze ,Remarque", dat zoo iedereen hem leest ?
Als epische bouw beschouwd, kan dit boek niet halen bij ,Opfergang" van Fritz
van Unruh, en, vergeleken bij Barbusse en Arnold Zweig schiet het tekort in
indringingsvermogen ten opzichte van den aparten, eenzamen mensch.
Is het dit, dat de sensatie hier zoo heel dichtbij gebracht wordt en dat de helsche
verschrikking hier aangeduid wordt, zoo dat ook fantasielooze burgers het werkeli jk heel erg vinden ? Maar waarom heeft men dit dan niet gevonden in „De Verminkten" van Leonhard Frank en in Andreas Latzko ? Of is het zoo, dat op een
geheimzinnige wijze hier het psychologisch moment getroffen werd tusschen het
radicaal vergeten van de oorlogsjaren en de bewuste wending tot nieuwen, ongebroken arbeid aan de bestaande orde ; gelijk een mensch in de laatste oogenblikken,
voordat hij definitief wegzeilt in den slaap, in de oogenblikken dus waarin de
biologische zij de van het leven zijn wetten uitviert, geestelijk zoo heel helder de sfeer
van de kamer voelt en de kreet van een vogel langs het raam? Want zoo was het
toch wel ongeveer de laatste twee jaren : niet meer het opzettelijke, het boosaardige complot van sommigen aan de verschrikking niet te denken, maar de wetmatige gang van de velen naar de sluimering van een volstrekt vergeten, tot herstel
van hunne krachten, opdat zij, ontwaakt, weer optimisten zouden zijn en weer
gelooven zouden, dat de strekking van het moderne leven een goede, een cultureele,
een humane zin heeft. Ja, zoo was het wel! En ziedaar, men hoort -- en al is het
voor ettelijke menschen, die tijdens den oorlog werkelijk van verre meegeleden
hebben, irriteerend te merken, dat de groote „men" het zich blijkbaar absoluut niet
heeft kunnen voorstellen, wat de oorlog is, tenzij het hen wordt gezegd, verteld,
beschreven als een bericht uit het gemengd nieuws men leest en wordt geschokt
1 ) We ontvingen dit artikel van een onzer medewerkers. Deze beschouwing moge tegelijk
dienen als inleiding voor de uitstekende vertaling die we ter recensie kregen : Van het
westel ijk front geen nieuws. Erich Maria Remarque. Geautoriseerde vertaling door Annie
Salomons. Uitgave Erven J. Bijleveld, Utrecht 1929. v. H.
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,en men tast den waanzin en — voor hoe-lang ? vele leuzen verbleeken en heel wat
bordpapieren fr ,beginselen" van staathuishoudkunde tuimelen ; vele harten weenen
en gaan vanuit den doop dier smarten vragen met een onverwachte angst, die eigenlijk
.achterstallig is en bijna verjaard, naar de zin der orde, der onafhankelijkheid, der
regeerwijze, waaruit deze daemonie niet toevallig, niet als bij verrassing, maar
..noodzakelijk voortbreekt ; en velen begonnen zich de oude schuld toe te rekenen.
Het bijzondere van dit boek is dit, dat het in het geheel geen bijzonders heeft,
dan alleen de bijzondere wanhopigheid, waarmee men hier ter helle inschrijdt
,,laat varen alle hoop, gij, die hier binnentreedt", en de bijzondere ernst van het
gebaar : ,gaat heen, gij zijt mij alien moeilijke troosters". — Want wat men aller wege prijzen hoort, dat dit boek geen tendenz heeft, en dat er alle opstandigheid
-aan ontbreekt, is inderdaad het eigenlijk bijzondere, maar tegelijk het bovenmate
'verschrikkelijke. Remarque is te moe om iets te gelooven, iets te hopen.
Dit boek is werkelijk geschreven door een van die generatie, „die door den
oorlog vernield werd, ook als ze aan zijn granaten wist te ontkomen". Hier is
took niet het minste spoor van eenig verzet Meer en wij weten niet wat wij doen,
als wij het daarom prijzen. Bewust prijzen kan hier alleen de Satan.
Dit boek is noch als kunst groot noch als profetisch getuigenis, het is groot, zooals
_het leed groot is en de vertwijfeling, een grootheid, die grenzeloos de schoonheid
veracht en het idealisme belachen zou, indien zij nog lachen kon.
Hier is een groep jongens uit de hoogste klas van het gym, die in het trommel"vuur hun wereldbeschouwing verliezen en de eerbied voor hun leeraren, die hun
geest, hun geweten, hun hoop zien vergaan, die de goede aarde en de goede jeugd,
hun lieve moeder en hun lieve Heer voor-goed kwijt zijn. Als de hoofdpersoon met
verlof thuiskomt, kan hij met geen mogelijkheid begrij pen, wat al die boeken op
-z'n kamertje eigenlijk beduiden, noch ook waarom de menschen de domheid en
de misdaad begaan kinderen te telen. Zijn deze jongens weer ,buiten", dan is het
noemen van de vragen der leerstof van school en Konfirmandtenunterricht, het
bloote herhalen alleen, genoeg om alien in een navrante verbazing te dompelen.
Ze spreken er nog wel eens, van in de rust-tijden hoe dat moet, als de oorlog afgeloopen is weer naar school, naar de laatste klas ? maar dat kan toch niet —
,door een nood-examen toch student worden ? „Etwas besser ist es. Aber Quatsch
bleibt es trotzdem, was sie dir da eintrichtern". Kropp trifft unsere Stimmung
,,Wie kann man das ernst nehmen, wenn man hier drauszen gewesen ist". —
,,Wenn ich daruber nachdenke, Albert so mochte ich, wenn ich das Wort
Frieden hore, and es ware wirklich so, irgend etwas Unausdenkbares tun, so steigt
es mir zu Kopf. Etwas weiszt du, das wert ist, das z man hier im Schlamassel gelegen
hat. Ich kann mir blosz nichts vorstpllen. Was ich an Moglichem sehe.... das
kotzt mich an, denn das war ja immer schon da and ist widerlich. Ich finde nichts
ich finde nichts, Albert 1"
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Hoe het tot zulk een volstrekte vertwijfeling komt ? Doordat deze jonge menscherr
het leven begonnen lief te hebben en voor zijn heerlijkheid huiverden en zich,
ondanks hun branie, te min voelden, beneden het peil der schepping maar nu ge-dwongen werden oneindig minder te worden als ze in zichzelf zijn, oneindig hard,
oneindig instinctief, oneindig gemeen. Ze merken hier dat, wat het beste in hen is,het volstrekt onbruikbare is. Wat hier gebeurd, is een roekelooze verkrachting der
zielen, het is de daemonische dagorde : dat ieder, op straffe des doods, zijn geweten.
met een brandijzer toeschroeie. De keuze is : dier-worden of gek-warden.
Maar dit zou de maat der vertwijfeling nog niet volmaken als dit particulier,r,
toevallig, katastrophaal was, een verschrikkelijk geval, een samenloop van barreomstandigheden, een duister avontuur -- maar zie, dit is wettig, dit is uitvoering
van het recht, dit werd met de hoogste sancties voorzien en draagt het zegel van
den staat en de gemeenschap, van de menschheid en van „God". Dit is geen hel,.
geen moord, geen menschen-abattoir, dit is het veld van eer, en hier wordt dehistorie der volken gesmeed en hierop teert de expansie van onze industrie.
Deze jongens worden niet gek, omdat zij stelselmatig trachten over niets na to
denken ; er zijn er wel, die neerhreken in den waanzin en bijna ieder krijgt wel eens
een aanval van de „front-kolder", maar de meerderheid houdt het uit ; doch de
waanzin is een vlucht, waarop de ziel minder schade lijdt, dan bij deze vlucht
in het starre, in de verharding des harten uit nood. Zelden heb ik de bezetenheid.
aller theoretici aangaande den zin van den modernen oorlog sterker gevoeld dan in
dit boek, dat geen aanklacht is en daarom een aanklacht in het quadraat, dat niets
zegt dan dit: dat hier niets te zeggen is, dan dat zoo de werkelijkheid is.
„Wir waren noch nicht eingewuzelt im Leben. Der Krieg hat uns weggeschwemmt. Was wir wissen ist, vorlaufig nur, dasz wir auf eine sonderbare
and schwermutige Weise verroht sind, obschon wir nicht einmal oft mehr traurig
werden". In de matelooze leegte, in de godverlatenheid weent men niet meer
Want deze heele werkelijkheid is niets dan gestolde doodsangst. Uit doodsangst alleen
kunnen, deze ferme frissche jongens de andere jongens aan de overkant afslachten.
Men heeft de doodsangst over hen als een wolk uitgehangen om hunne actie of
te persen en te voeden De doodsangst, het flakkeren van het benedenste
instinct, wordt in dit boek woord, eenvoudig, instinctief woord. Daarom is het
geen literatuur, daarom heeft het geen profetische ader, want de ziel in doodsangst
kan niet vooruitzien, maar is met elk dier, op een basis van ademend bestaanteruggedrukt. Vandaar dat hier slechts een hymne ruimte vindt : alles wat adeni
heeft, loven de aarde :
,,Erde, Erde, Erde! mit deinen Bodenfalten and Lochern and Vertiefungen, in
die man sich hineinwerfen, hineinkauern kann ! Erde, du gabst uns im Krampf
des Grauens, im Aufspritzen der Vernichtung, im Todesbrullen der Explosion, die.
ungeheure Widerwelle gewonnenen Lebens. Der irre Sturm fast zerfetzten Daseins.
-
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flosz im Ruckstrom van Dir durch unsere Hande, so dasz wir, die Geretteten in
dich gruben and im stummen Angstgluck der uberstandenen Minute mit unseren
Lippen in dich hineinbissen".
En zeg nu vrij met iemand als Hans Eluher 1 ), de buitengewoon diepe
en zuivere doordenker van de zin van den haat tegen het germaansche,.
wezen, zeg nu vrij met deze mannelijke hooghartige geest dat het wapengeweld een geheimenis, een koninklijk, een ridderlijk geheim is, verschrikkelijk en
verheven en dat alleen menschen van het secundaire ras deze angst zoo doorleven,
terwijl bij het primaire ras de menschelijke substantie in deze angst beeft voor het
Mysterium tremendum maar zich tegelijk uitverkoren voelt laat deze jongens
dan tot het secundaire ras behooren, het is een feit, dat zij zoo zijn. En het is zeker
dat 66k een mensch van het primaire ras de ,minderwaardige" doodsangst kennen
zou, zoodra hij geen doe!, geen zin in den strijd meer zou zien. En dit is het uni verseele feit, dat Remarque, hier belijdt : niemand rept van de eer, niemand gelooft,.
dat dit het vaderland ten goede komt, niemand zwicht meer voor eenige ideologie s
ieder heeft in zijn hart maar een woord : het is een groote zwijnerij ; en wij alien
kunnen het weten.
Dat staat hier te lezen en het maakt onze theorieen stom voor langen tij d.
„Inzwischen ist das deutsche Flugzeug abgeschossen warden. Wie ein Komet
sturzt es in einer Rauchfahne abwarts. Kropp hat dadurch eine Flasche Bier verloren
and zahlt miszmutig sein Geld"; of: Unsere frischen Truppen, blutarme Knaben ;
Sie verstehen nichts vom Kriege, sie gehen nur vor and lassen sich abschieszen.
Ein einziger Flieger knallte aus Sp as z zwei Kompagnie-n von ihnen weg, ehe sie
etwas von Deckung wuszten, als sie frisch aus dem Zuge kamen".
Met zulke zinnetjes, zonder stemverheffing, zonder ondergrondsch gegrom van
opstand staat dit boek vol. En wie het zou prijzen om deze zijn objectiviteit, zonder
opstand of tendenz, werkelijk, die weet niet wat hij doet. Waar verontwaardiging
is, daar is het geweten levend, en waar opstand is daar is op een of andere wijze
een heimelijke hoop. En waar men het uitschreeuwt uit de diepten tot den verborgen
God, daar is geloof. Maar dit stille r starre bericht is niets dan een teeken dat
geruststelling voor onze ontstelde gemoederen ! hier alleen maar een heele generatie jonge menschen geestelijk is omgekomen, ook als zij „het leven" er àfbrachten.
Wat zou er voor zin in het leven overblijven voor iemand, die het , stoffelijk
overschot" van zijn kameraad als bloedbrei en skeletsplinters met een lepel van
het beton der casematten halen moet ?
Wat zou een preek, welke ook, voor weerklank vinden in de ziel van iemand,
die gezien heeft hoe een heele rij recruten, die iets te vroeg hun gasmasker hebben
1 ) 0. a. schrijver van : Die Deutsche Position; die Deutsche Renaissance, Eraktat fiber
die Heilkunde ; die Aristie des Jesus von Nazareth.

170

IM WE S TEN N ICH TS NEU ES

afgedaan, zich dagenlang ten doode wurgen en hun eigen verbrande longen stuk
voor stuk in eindelooze angst moeten uitbraken ?
Hoe zou een jong hart hier aan Gods Voorzienigheid kunnen gelooven ? fiber
uns schwebt der Zufall. Wenn ein Geschosz kommt, kann ich mich ducken, das
ist alles. Dieser Zufall ist es, der uns gleichgultig macht. Ich sasz vor einigen Monaten in einem Unterstand and spielte Skat ; nach eine Weile stand ich auf and
ging, Bekannte in einem anderen Unterstand zu besuchen. Als ich zuriick kam,
war von dem ersten nichts meter zu sehen, er war von einem schweren Treffer zerstampft. Ich ging zum zweiten zuruck and kam gerade rechtzeitig um zu helfen,
ihn auszugraben. Er war inzwischen verschu ttet worden.
Remarque noemde zijn boek: ,Im Westen nichts Neues". Dat stond in het
legerbericht van den dag, waarop de hoofdpersoon eindelijk sneuvelen mocht en
zoo verlost werd van den angst terug to moeten keeren, bij de groote „men" die,
fantasieloos en gewetenloos niets begrijpen zal: „Im Westen nichts Neues" het kon
ook als weemoedig legerbericht van de Vredesbeweging gelden, als zij verslag
deed van de ontwapeningsconferentie, maar ook als zij volstrekt ontnuchterend
document humain ! --- de uitingen van den doorsnee-kerkelijken mensch verzamelen kon ; ook de kerkelijke „men" heeft niets geleerd. Met name daar geldt
ondanks het eerbiedwaardig pogen van enkelingen : van het westelijk front geen
nievwvs ! En ook dit is gezegd niet als aanklacht noch als bekentenis.
Of zou er nog iemand zijn, die in deze ,bespreking", nu aan het eind lets positiefs,
een oplossing, een troost verwacht, wellicht eischt ? Hij leze het boek: „Im Westen
nichts Neues" -- en wie het al gelezen heeft en nog niet begrijpt, waarom wij
hier niets meer aan kunnen toevoegen die vergeve het ons, dat wij met heel
onze armzalige negativiteit voor hem staan en hem ergernis moeten geven.
-

1 ) Aileen, ergens in een hoekje van het boek staat dit, wat iemand zegt tegen een door hem
neergeschoten ,vijand" : Heute du, morgen ich, davonkomme, kamerad, will ich kampfen gegen
dieser, das uns beide zeischlag : din das Leben — and mir —? Auch das Leben. Ich verspreche es dir kamerad. Es darf nie wieder geschehen. M.

KRONIEK.
MEDEWERKERS VOOR !
Zal onze Kroniek de taak blijven vervullen die we zeif er aan hebben toegedacht, dan zal
de medewerking er aan meer algemeen moeten worden. De bedoeling van de Kroniek is niet,
dat de redaktie in deze rubriek een maandelikse taak krijgt om de lezers van letterkundige
.nieuwtjes te voorzien. Maar de opzet is van het begin of het verkrijgen van enig kontakt met
yde lezers. Wij bezitten in ons Verbond met zijn kringen gelegenheid om samen over allerlei
van gedachten te wisselen, een gedachtenwisseling, die meestal de vorm van lezingen met debat
:aanneemt, we bezitten een essayistenkring, een auteurs dito is zo goed als opgericht, de beide laatsten
bespreken praktiese en principiele kwesties ; we hebben ons tijdschrift, waar tot heden auteurs
en essayisten een plaats ionden ; we willen voor onze lezers nu nog een klein hoekje reserveren
•om te i .4ageren op de kleine en grotere dagelikse gebeurtenissen in onze literaire wereld. Natuurlik
vindt de redaktie zelf het ook prettig om zo'n hoekj a te hebben, waar het zonder gewichtig
.artiekel zijn meningen en meninkjes kwijt kan ; maar het hoofddoel is toch om mensen buiten
de redaktie aan het werk te zetten.
Dat is nog maar schaars gebeurd ; wordt de nieuwe rubriek niet gewaardeerd ? Wij geloven,
Fdat het jammer zou zijn, als we moesten besluiten er mee op te houden. Daarom roepen we
.nog eens medewerkers op voor de Kroniek. Uit de inhoud van de Kroniek der laatste afleveringen
kan nu wel gebleken zijn, wat we ongeveer van onze medewerkers verwachten.
WHET VONKJE,

Het Vonkje is een nieuw tijdschriftje, dat „van tijd tot tijd" verschijnt. Of er na de eerste
aflevering al meer gevolgd zijn, is ons niet bekend. De inhoud van het eerste nummer doet naar
volgende nummers nog niet verlangend uitzien, maar er zijn meer tij dschrif ten onbelangrijk
begonnen. Het wil nog niet meer zijn dan een vonkje, wie weer tot wat voor vlam het nog uitslaat. Als het maar niet tot een van die literaire binnenbrandjes wordt, gevoed door de vlam van
wederkerige bewondering.
Daar is voor een buitenstaander niets aan te genieten dan 't nare brandluchtje.
DIE NUWE BRANDWAG.
„Die brandwag" was een tijdschrift dat een belangrike rol speelde in de opleving der Afrikaanse
.letterkunde van nu twintig jaar geleden. Het bestond tot 1922. Thans komt „Die nuwe brandwag"
de opengevallen plaats innemen.
,,Die nuwe brandwag" staat onder de redactie van M. C. Botha, M. L. du Toit, D. F.
.Malherbe, E. C. Pienaar en J. H. Pierneef. Het verschijnt vier maal per jaar; uitgever is
J. H. de Bussy.
„Die nuwe brandwag" is een tijdschrift, vir kuns en lettere". Het kunstgedeelte wordt in het
eerste nummer goed vertegenwoordigd met artikelen van P. A. Hendricks (over de schilderijen van Pierneef), A. C. Bouman (over de illustraties van A. M. Luyt) en Gerrit Bon (over
,,Musiek in Suid-Afrika). Het litteraire gedeelte is minder hoopgevend ; de oude krachten hebben
.daarin wel zeer de overhand, vrijwel nergens hoort men een nieuw geluid. Maar wat niet is,
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kan komen. Wie weet is „Die nuwe brandwag" zelf niet het middel om tot een wederopleving
der Afrikaanse letteren te geraken.
Er moet ons over dit Tijdschrift een opmerking van het hart. De Afrikaanse letterkunde zal
voor deze wederopleving vooral steun kunnen vinden bij de Nederlandse litteratuur. En het is
juist deze Nederlandse litteratuur, die er hier zo bekaaid afkomt. F. van den Heever schrijft
over de ,Nederlandsche Historian". Wat hij over dit meesterwerk van Hooft zegt, is volkomen
onbelangrik en zonder inzicht. Ook zijn verdere opmerkingen zijn er vlak naast. O.a. hemelt hij,
de stijl van Prinsen in zijn Handboek op en kamt hij daartegenover de taal van van Looy of !.
Een tijdschrift als „Die nuwe brandwag" diende te zorgen voor betere voorlichting op dit terrein.Vier korte artikeltjes over de vier voornaamste romans die er in een jaar in Nederland verschijnen, vier korte studies over de vier belangrikste dichtbundels die er in een jaar in Nederland.
het licht zien, is dat te veel gevergd ?
Overigens hebben we niets dan achting voor de ondernemingsgeest van onze stambroeders,
zoa-ls die ook uit de oprichting van dit tijdschrift weer blijkt. We wensen ,Die nuwe brandwag'°
dan ook van harte een voorspoedig en gezegend bestaan toe!
SANGIRO EN DE ZUID-AFRIKAANSE JEUGD.
In de vorige jaargang plaatsten we een artikel over het werk van Sangiro. Hoezeer deze.
schrijver ingang vindt bij de Zuid-Afrikaanse jeugd, bleek uit de dit jaar gehouden taalexamens.
Een van de onderwerpen voor een opstel, dat de candidaten voor deze examens maken moesten,
luidde ,,My nouste ontkoming". De meeste candidaten die dit onderwerp kozen, wisten te.
woekeren met de bij Sangiro opgedane avonturenschat.
Het Aprilnummer van ,Neerlandia" haalt een passage aan uit het verslag van een der
examinatoren, dr. Malherbe, waarin deze het hierboven vermelde verschijnsel als volgt omschrijft
Van alle Afrikaanse skrywers is die invloed van Sangiro op hierdie jong stiliste verreweg die
opmerklikste wat inhoud, styl en woordeskat betref. Omtrent driekwart van die noue ontkomings
was jagawonture met ,arnosters", maanhaar-" en „kraagmannetjie leeus" —• na willekeur. Byna
sonder uitsondering het elke leeu ,00r die hoe gras aangesuis gekom soos 'n inspirasie !" om.
dan to sterf deur die koeel van die jagter, met of sonder „die rou geroggel van 'n sterwende leeu."
Die onderwerp „my nouste ontkoming", het bewijs gelewer dat onder ons skoolgaande jeug
daar baie ontluikende Baron MOnchhausens is. Om darem binne vyf minute agtereenvolgens
deur 'n tier, (= een tijger) 'n krokodil en 'n maanhaar-leeu aangeval te word, met die uiteindelike
resultaat dat die krokodil die leeu verslind en die tier die Aug neem, is darem vir ons held 'n
noue ontkoming !
'n Ander seun-jagter spring weer op die rug van 'n wilde kraagmannetjie (wat by per abuis
vor sy gewonde bok aangesien het), en ja op hom myle ver totdat die koning van die diere
eindelik oor 'n boomstam struikel en sy nek breek ! „So ry ek jul almal nog die ewigheid in !"
is die triomfkreet waarmee hierdie groot jagter sy bloeddorstige geskiedenis sluit !

BOEKBESPREKING.
Zondag, door Mien Labberton. J. M. Meulenhoff te Amsterdam. MCMXXVIII,
Mien Labberton is een modern-religieuse editie van Mevrouw van Hoogstraten-Schoch. Dus
-is het mogelik van haar werk een heleboel vriendeliks te zeggen, maar het is moeilik haar werk
:literair an serieux te nemen. Het is vol aardige frisse opmerkingen, het leest wel prettig, vlot
.meestal, maar het is geen kunst. Wat ontbreekt er dan aan? Een van de grootste bezwaren
is dat de principes het leven verdringen. Het leven is voor hen aanwezig ter illustratie van
.hun principes en princiepjes. Als er over toekomstplannen gesproken moet worden, dan heeft
Mien Labberton een jongetje klaar, dat torens bouwt ; als Gods grootheid moet worden getoond, dan heeft ze er een die wijze vragen doet. En zo wordt er voor elke wijze les iets bi j.gesleept uit het „rijke"' leven. Ontegenzeggelik hebben deze lekepreekjes hun eigen waarde ;
. maar voor een kunstenaar leeft zijn kunst uit zijn hele menszijn op; dit is een kunstmatig groeisel.
Voor een kunstenaar vallen uiterlijke en innerlike wereld samen ; als hij wat schrij f t, is het van,zelf doortrokken van zijn geest ; tot een harmonies geheel zijn levensverbeelding en levensinzicht
ineengegroeid.
Als we Mien Labberton lezen, voelen we te sterk, dat ze bedoelt ons wat te leren. Er korrit
dan iets irriterends opdringerigs in de aangedragen wijsheid. Bij een kunstenaar verstaan we pas
achteraf, dat het werk ons ook nog wel wat te zeggen had voor de inrichting van ons eigen leven.
Hebben we nu kwaad van dit boek gezegd ? Ik geloof het niet, het is alleen soms wel eens
nodig een misverstand uit de weg te ruimen : er zijn zoveel mensen, die een boek dat ze met
enig genoegen lezen, met literatuur verwarren. En speciaal bij Mien Labberton zijn er onder
..de jonge meisjes zoveel, die dwepen met aardige zoete stukjes als deze en daardoor dikwij is
ernstige literatuur, over het hoofd zien. v. H.
-

Wat de zee aanspoelt, door Leo van Breen. G. W. den Boer, Middelburg.
Het boekje gedichten van Leo van Breen heeft de bekoring en de gebreken die jeugd-poezie
:heel vaak aankleven. De dichter pakt wel eens een idee aan dat nog ver boven zijn macht ligt

en dat er dus of wat kcal afkomt of slechts half verwerkt blijft. Hij doet wet eens wat gewichtig
over een vondst die heus niet zo heel veel oin 't lijf heeft. Hij heeft nog niet geheel zijn eigen
geluid gevonden, maar staat nog voortdurend onder invloed van anderen, vooral van Van
Duinkerken.
Maar wat hij is, dat is hij met zulk een frisheid, met zulk een onbedorvenheid, dat we hem
al deze dingen graag vergeven en welwillend naar hem blijven luisteren.
Bovendien — deze verzen bezitten genoeg poezie om de verwachting op te wekken dat Van
..Breen het niet bij dit eerste begin zal laten, maar ons later met rijper, beter werk zal komen
verblij den.
Laat ik bij wijze van eerste kennismaking een van zijn verzen hier afschrijven. Het bezit zowel
,.de goede als de minder goede eigenschappen van heel dit bundeltje.
GEBED.
Zo droef ligt de wereld als een lege straat op
winteravond ;
huizen bleek verkommerd, bomen scheef
verwaaid.
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Op een berg ben ik geklommen om de wereld klein
te noemen ;
in een dal ben ik gezonken om de wereld groot te
heten.
Maar dat alles kon de wereld niet veranderen.
Help mij, Heer,...
Want de nood van mijn hart woedt feller dan Uw
zwaarste brand.
M'n biddende vingers zijn bleke kaarsen, die mijn
deemoed reiken naar Uw glorie.
Ze hebben het Kruis gekerfd in m'n vlees,
het rode, bloedende
eeuwig brandmerk van de twijfel aan Uw goedertierenheid ... .
Heer, laat mijn ziel een zaadkorrel zijn in Uw hand,
en werp mij over d'onvruchtbaarheid van mijn
velden.
In Uw regens zal ik verdrinken,
in Uw zon zal ik verzengen,
in Uw winden verwaaien.
Maar in Uw licht zal ik opstaan ;
Vlammende brand van gouden oogst,
om de wereld te weten als een verre storm.
J.H.

Bernard Rochowitz, door J. F. Heemskerk, Uitg. Van Holkema en Warendorf's
U.M. Amsterdam.
Van dit, tot onze verbazing in een onzer Christelijke bladen uitvoerig en zeer gunstig beoordeeld.
boek, een roman in vier flinke gedeelten, kunnen wij tot onzen spijt weinig goeds zeggen. De
schrijver moet aan dit zware, compact gedrukte werk zeer lang hebben gearbeid en hij heeft zich
blijkbaar alle moeite getroost, de compositie zoo redel ijk mogelijk te maken, maar het resultaat
is niet evenredig aan de gegeven moeite.
Al lezende krijgt men zeer sterk den indruk, dat „Bernard Rochowitz" het eerste romanwerk_
van Heemskerk is. Natuurlijk houdt dit Been veroordeeling in, maar waarom moet, als eerste
productie, dan zulk een boek, van dezen omvang worden geproduceerd?
Zie dit citaat slechts
,,Rudolph was toen vier en twintig jaar oud; kort na het huwelijk stierf zijne moeder. Hij
schrikte op van het bedrag der schulden ; maar helaas had hij meer de wufte natuur zijner moeder
dan den adel van zijnen vader geerfd. Hij overlegde niet met zijne vrouw en terwijl zij het oogenblik
blik verwachtte, dat zij moeder zou zijn, vertrok hij naar Baltovi om bij de vrienden, die van
zijne feesten op Boekanew hadden genoten, raad en hulp te zoeken."
Reeds uit het aangehaalde blijkt een voorkeur voor het minutieuse, waarvan de moderne romanlezer niet meer gediend is, welke verouderd is. En het dapper vasthouden aan de eveneens verouderde uitgangen drukt dit bezwaar nog meer!
Voorts is er in de stijl die onbeholpenheid, die er het onmiskenbare bewijs van
is, dat de schrijver zich niet voldoende tot het viot schrijven van een roman heeft voorbereid
met het voor zichzelf tot klaarheid komen. Wie b.v. nog spreekt van lieden, die ,elkander slechts,
enkele zeldzame malen" zagen geeft er het bewijs van, te worstelen met de taal.
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Vervolgens houdt de schrijver het tooneel der handelingen in een gefingeerde omgeving. En,
dit niet alleen, hij fantaseert zelfs de namen van dynasties, koninkrijken, steden, rivieren en
provineies. Zoodat de lezer als een kat in een vreemd pakhuis staat. Heel schoolmeesterachtig
heeft de auteur dat, ook door hem gevoelde bezwaar trachten op te heffen, door een kaartje
voor in het werk of te drukken en, in het verhaal, telkens aardrijkskundige aanwijzingen te geven,
die de lezers moeten orienteeren, maar hun juist hinderen als overbodige ballast. Men oordeele :
,,De graaf, kwam per spoor van Pramundi tot Rothwald, een stationnetje van den eenigen
spoorweg in Gyda, die de Noordelijke provincie Mabrasten doorsneed als verbinding van Waldangen en Kolschow, de hoofdsteden van het Kirmische Rijk en van Livatie, van Rothwald bereikte hij Boekanew in vier uur rijden met de postsjees."
Dit is mogelijk allem,aal heel belangwekkend, maar de lezers hebben nu eenmaal geleerd, te
vragen : wat heb je er aan 1
Tenslotte is heel de wijze, waarop de situaties, de dingen, daden en menschen, worden gepresenteerd, hopeloos conventioneel.
Vroeger, zoo'n dertig a veertig jaar geleden, zou het boek waarschijnlijk succes gehad hebben;
thans verkrijgt het dat, naar onze meening niet.
Als we den auteur een goede raad mogen geven, dan is het deze, dat hij wat minder zoekt
aan de periferie onzer belangstelling en tracht, onzen aandacht wakker te houden met kortere
verhalen. P. H. M.

De laatsten door A. v. Haersolte-van Holthe tot Echten. Uitgeversmaatschappij „Elsevier" Amsterdam.
In dit boekje beschrijft Mevr. van Haersolte het levenseinde van de oude gravin van Swaerde,
een zonderlinge figuur, met een oribuigzamen wil, koel en hard voor zichzelf en anderen. Het
was alleen de graaf van Swaerde geweest, die, zelve mogelijk nog zonderlinger, koeler en onbuigzamer, de liefde wist te wekken in haar hart. Al haar liefde concentreerde zich op dezen
man en met hem op zijn verwaarloosde landgoed, sedert eeuwen in het bezit van de familie
v. Swaerde. Met hartstochtelijke liefde hadden ze samen gewerkt, zich alles ontzegd, om dit
landgoed weer in zijn ouden, weidschen staat terug te brengen.
En nu, oud en alleen achtergebleven leeft zij nog slechts in de herinneringen aan
haar man ; het heele leven en alle dingen hebben slechts waarde voor haar, in
zooverre ze met hem in verband staan. Vandaar haar vaste bezoeken aan een ouden
vrijgezel, die haar eigenlijk in 't diepst van haar hart onsympathiek is, maar die
haar dierbaar is, omdat hij de eenige vriend van haar man was. Tegenover het huisgezin van
haar eenigste zuster blijft ze koeltjes, lichtelijk ironisch, geen gemeenschappelijke herinneringen
aan haar man binden hen aan Naar. Hoe sterk haar vereerende liefde voor haar overleden echtgenoot en diens bezittingen is, blijft wel uit het feit dat zij haar eigen familie onterft en haar
heele fortuin en bezittingen nalaat aan de laatste van Swaerde, een iichtzinnige doordraaier, die
ze eigenlijk veracht, maar die de naam draagt van haar man: een Honore' van Swaerde!
Het verhaal is vlot geschreven, met een fijn humoristisch tintje, dit laatste vinden we vooral
in de beschrijvingen van de familie Verheul en de oude Coen van Heurn met zijn stijve huishoudster. De figuren zijn uitstekend waargenomen en uitgebeeld, vooral de oude gravin is raak
geteekend, zij is een levende figuur geworden en ondanks haar zonderlingheid geen karikatuur.
Een groot bezwaar is er echter aan te voeren tegen de compositie. Pas als we 't boekje uit
hebben en er over hebben nagedacht, begrijpen we wat de schrijfster eigenlijk met dit verhaal
heeft willen zeggen.
Dat komt omdat zij door uitweidingen over bijfiguren zich op zijpaden gaat begeven ell daardoor de lijn uit het oog verliest. Zoo wordt ons in het eerste hoofdstuk omstandig de verloving
van Cathrientje Verheul aangekondigd, terwij 1 die voor het eigenlijke verhaal absoluut zonder
eenige beteekenis is. We zijn daardoor direkt het spoor al eenigszins bijster. In hoofdstuk vijf
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wordt zeer uitvoerig de familie van Heurn en het leven van Coen, de oude vrijgezel beschreven.
Ook dit is hier niet op zijn plaats. Terwijl we van de laatste van Swaerde daarentegen zoo goed
.als nets te weten komen en de verhouding tusschen tante en neef ternauwernood en dan nog
zeer vaag wordt aangeroerd. We zijn dan ook eenigszins verrast als we aan 't eind het zonderlinge
testament hooren.
De titel dekt het verhaal dan ook niet; de gravin en Coen v. Heurn zijn hoofdpersonen en
niet de gravin en Honore, zooals 't had behooren te zijn.
Dit is heel jammer, omdat het boek overigens goede kwaliteiten bezit.
LAURA OL IV IER.

De Vikings in Byzantium, door A. C. Bouman. Swets en Seitlinger,
Amsterdam 1929.
Wat de heer Bouman ondernomen heeft, is als een zeer zware taak te beschouwen en in
.de beoordeling zal daar zeker rekening mee gehouden moeten worden. Hij laat zijn stuk spelen
in de kring der Waeringen, de beroemde lijfwacht aan het hof te Byzantium. Hij heeft het op
zich genomen twee totaal verschillende beschavingsmilieu's naast elkaar te laten zien, twee verschillende volkskarakters te tonen en de onderlinge inwerking. Als aangrijpingspunt kiest hij
de laatste hoofdstukken uit de beroemde saga van Grettir : de wraak van Thorsteinn dromundr
op Thorbjorn ongull. Daarnaast staat dan de verhouding van Thorsteinn en Spes en die van
Haraldr en Keizerin Zoe, evenals die tot Maria.
Dit gedeelte is in de beroemde saga niet meer dan een zwak toegift van een latere bewerker.
Toch zit er genoeg in om het tot een boeiend geheel te laten groeien. Wat is daar echter van
terecht gekomen?
Wat krijgen we van de vikingen te zien ? Een beetje romanties nalef geknoei. Hoezeer Thorsteinn mistekend is, moge ieder die enigszins met de geest der oude Noren of IJslanders bekend
is, blijken uit de volgende aanhaling
,,Haar hoe te vinden hem, die als een bij
in voile zomer rondzoemt om de bloemen,
als 't hele veld vervuld is van muziek,
die duizend vlerkjes beven doen in 't rond ?"
Abusievelik ook ziet de schrijver het dienstnemen onder de Waeringen als een soort vernedering
voor de Noren, waar een figuur als Thorsteinn zich met verontwaardiging van afkeert. Integendeel gold het voor een grote eer een tijdlang dienstman te zijn van een buitenlands vorst om na
korter of langer tijd met rijke geschenken terug te keren. Erger is, dat noch Harald, noch Thorsteinn mensen van vlees en bloed geworden zijn. Van het avontuur van Thorsteinn en Spes
vernemen we slechts iets bij gerucht, hij treedt eigenlik alleen op als bloedwreker.
Als hoofdpersoon ziet de schrijver veel meer I-Iaraldr, die echter een slappe figuur schijnt,
die nog weer eens een echte viking moet zien, om zich vrij te kunnen maken van wat hem
boeit in Miklagard. Daartegenover zouden we dan graag iets willen zien van die sterke
machten die hem zo zijn aard hebben doen verliezen. Van de verleidende macht van Maria merken
we niet veel; waarom die twee elkaar liefhebben, wat ze in elkaar bewonderen, blijkt nergens.
We horen Maria alleen maar klagen over het feit dat ze Harald niet voldoende schijnt te kunnen
boeien. En het gesprek van Harald met keizerin Zoe en de eunuuch Johannes is zo'n paskwil,
dat dit gedeelte dat een hoogtepunt van dramatiese spanning zijn moest, alleen een glimlach wekt.
Ik erken er was hoog gemikt en dat dwingt tot tempering van een veroordeling maar dat
mag toch niet verhinderen op te merken hoe bloedeloos dit drama is.
Een eigenlik slot ontbreekt. Wat hier gegeven wordt, is wel een einde, maar geen slot.
v. H.

jULI
DOOR

A. J. D. VAN OOSTEN.

Groot Juli dient, plechtwaardig opgedragen,
Aard's Hoogmis in Gods zuivre Kathedraal.
Al vrome weiden spreiden de altaarpraal.
Ontbloeide vuren brande' aan bonte hagen.
Koekoek in 't gors tolkt hemels klokkeslagen.
Lucht's koren juuble' hun oud-gewijde taal.
De psalm der waatren ruischt in klaar koraal,
Wind wolkt land's wierook tot Gods welbehagen.
De kirnmen knielen te' onter, veer en dof.
Zon's blindend licht vlamt in Tijds eeuwig Midden.
Wonder Mysterie blinkt in Heerlijk Stof.
Een belle stem zwerft door den stillen hof,
en smelt in ootmoed tot devoot Aanbidden
en zwelt in vreugde tot volzalig Lof.

DE EENZAME EIK')
DOOR
R. HOUWINK HZN.

Er staat een eenzame eik in het veld,
geen een heeft zijn vele jaren geteld,
zijn stam is krom, zijn schors niet meer glad,
alsof hij in 't leven veel zorg heeft gehad.
Ik heb aan zijn struikige voet vaak gerust
en heb er mijn liefste zoo dikwijls gekust,
wij hebben er 't lied van het leven beluisterd,
dat hij als geheim ons in 't oor heeft gefluisterd.
,,Als het levenverwekkende zonnelicht
,,des voorjaars het wonder der schepping verricht
„van wortel tot tak al mijn vezels doet zwellen
„dan botten mijn knoppen die niet zijn te tellen.
,,Dan bersten mijn zwellende knoppen tot bladen
,,mijn bloemtroc j es, zwaar en met stuifmeel beladen,
„lonken en wenken in liefderoes dronken,
naar mijn's gelijken, die ver staan te lonken.
,,Dan komen de bij en hun gonzig lied zoemen
,,te zuigen de nektar uit al mijne bloemen,
,,te dragen het stuifmeel, de vrucht mijner liefde,
„naar de wachtende schoot der verre geliefde.
1 ) Aan dit gedicht ontbrak door een vergissing bij vorige plaatsing het eerste gedeelte,.
waardoor de rest onbegrijpelijk werd. Deze fout wordt hier hersteld, voor slot zie No. 4, pag. 158..

DE BEUKENHEG
DOOR

WILLEM DE 1VIERODE.
Stug in den grond gestooten,
. Met wortels ruig als pooten
En zwaren klauw,
Dicht op elkaar gedrongen
En wild ineengewrongen
Wij zij n het grauw ! :
De menigten, die 't leven
Elkander over geven
Schier onbewust :
Die gul hun nooddruft deelen.
En gram elkaar ontstelen,
Maar zonder lust.
Doch als wij stil verzaamlen
Van elke ontbloote en schaamle
Den kleinen zucht,
Dan snellen onze trotsche
Schreeuwen omhoog als knotsen
Wij willen lucht !
Zie, boven ons vermoeien
Hoe enkle twijgen woeien
Gelijk een vlag.
Wij kromden onze schoeren
Nog dieper en wij zwoeren :
Een ruimer dag 1
En grimmig zij n de loten
Als stekels uitgeschoten
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En bijten zon
En staan als kandelaren
Met brandend lichte blaren.
En stralen 6n!
Zoo zegeviert het leven .
Wij slieren Tangs de dreven
En slingren over 't pad,
En waaien Tangs gezichten
Ons schaduwen en lichten
Met schamp en spat !
Eindelijk vrij ! o Meester !
Gerechte ! die geen heester
Of boom beperkt,
Hebt Gij 't armzalig dringen
En smartelijk verwringen
Eindlijk gemerkt ?
Het knakte en het knapte !
Wij voelen de oude slapte
En lij den straf !
De Hovenier beteugelt
Wat zich in drift bevleugelt
En breekt het af.
Verslagenen, gewonden,
Van top tot teen geschonden
Verbergen wij 't gezicht.
Maar onze wortels woelen
O God, naar Uw bedoelen,
Naar licht !

OP EEN HEETEN ZONDAG
DOOR

H. J. HEIJNES

Wel twee jaar later dan die heete Zondag stond in de ,Wekelijksche Weidekrart",
van welke wij alien lezer waren : ,Dezer dagen behaalde onze mede-ingezetene,
de heer B. Vroegop Hz., door met gunstigen uitslag afgelegd examen, de hulpacte
lager onderwijs". Toen dit bericht ons onder de oogen kwam, verwonderden sommigen onzer er zich over. Want wij hadden reeds sinds verscheiden jaren her tegen
Barend Vroegop ,meester" gezegd, en voor hem aangeslagen. Daarom zou men
ertoe kunnen komen te denken, dat de ,Weidekrant" het mis moest hebben, indiera
die gedachte geoorloofd ware ; zij was echter niet geoorloofd, daar het blad het
nooit mis had. Toen vertelde de fijne bovenmeester, in wiens school Barend van
Hein werkzaam was, aan ons, dat de jonkman tot hiertoe kweekeling bij hem was
geweest, en dat dit niet hetzelfde als onderwijzer was. Daar waren wij tot nogtoe
niet van op de hoogte.
Dus op Bien heeten Zondag zeide Kees Bakker tot iemand, die niet anders dan een
kweekeling was : ,Morj en, meester." Maar dat kwam er niet op aan.
Reeds trilde de lucht van de hitte, en het was toch nog geen tien uur in den voormiddag. Want de klok begon pas te luiden voor de ochtendkerk. Tegelijkertijd kwam
Kees Bakker uit het achterdeurtje van zijn houten huisje, onder den linkerarm een
teenen mand, in de rechterhand een mes.
De flonkerende zon liet felle lichtschichten flitsen van het lemmet van het mes.
Achter den ouden boerenknecht verscheen zijn huisvrouw in het deurtje. Zij
kwam echter niet verder, daar zij niets anders dan haar hemd aan had. Want de
warmte plaagde haar bovenmatig, te meer nog, dewijl zij vleezig en kortademig was.
Zij zette in den deurpost de handen in de zij den, en hapte, het groote gerimpelde
gezicht bloedrood, amechtig in de lucht.
Doch Kees slofte den hoek van het huisje om naar het voorerfje, dat aan den weg
was gelegen. Hij slofte en slofte, het large smalle lijf naarvoren gebogen. Zoo had
de arbeid zijn lichaam gekromd, meer nog dan de leef tij d, al waren zoowel hij als
moeder nu van de zeventig niet meer zeer ver. De beenen, die hem droegen, zoo
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goed zij nog konden, waren in den loop zijns levens zeer dun geworden, want zijn
lichte onderbroek van twijfelachtige kleur vlagde slap om zijn onderstel heen. En
zijn laag losgeknoopte hemd gaf de omlijsting aan een groteske tentoonstelling van
knoken en ribben.
Maar als ik hem aanzag, zoo heb ik altijd gevonden, dat er aan zijn gelaat lets
was, om hem te begeeren. Dat was adeldom, ik geloof, dat het zoo genoemd moet
worden ; die adeldom, welken een menschenleeftijd van zorg en geduld ten slotte
weleens op een gezicht legt. Hoewel zijn gezicht verstard en verdroogd was, kan
ik niet helpen, dat ik dit altijd heb gevonden.
Nu de talrijke kinderen, die hij bij zijn huisvrouw gewonnen had, hem alle hadden
verlaten, sommige doordat zij gestorven, de andere doordat zij getrouwd waren, had
hij zich van een toom kippen voorzien ; daarbenevens van enkele konijnen. Dat ging
vroeger niet, maar thans wel. Daarom had hij dit gedaan.
Op dezen morgen van Bien heeten Zondag wou hij wat gras voor zijn konij nen
snijden. Daarom slofte hij met die mand en met dat mes naar zijn voorerfje,e, want
daar was een grasveldje.
Nu lag hij op zijn knieen het gras of te snijden, en de zon brandde op zijn pezigen
nek. Dan weer viel van zijn gezicht een zweetdruppel op zijn hand, waarmee hij de
pruikjes gras bij een greep, en dan weer een op zijn hand, waarmee hij het mes
hanteerde.
En Barend Vroegop, die ter kerke ging, kwam eraan langs den weg ; hij had een
omvangrijk kerkboek onder den linkerarm. Daar hij uittermate Lange beenen had,
maakte hij groote stappen.
Maar hij hield zijn schreden in, toen hij bij het huishekje was gekomen, waarachter Kees Bakker het gras sneed, en zijn schaduw gleed over Kees' handen. Die
hief daardoor het hoofd even op van zijn arbeid, en den kweekeling van de fijne school
ziende, zeide hij : ,,Morjen, meester". Meteen verwonderde het hem, hoe het doodelijk witte gezicht van den slungeligen jongeling thans, terwiji het vuur uit den
hemel op den kalen weg viel, toch nog even doodelijk wit kon zijn als het altoos was.
Den langlijvigen knaap verwonderde het daarentegen blijkbaar, dat Kees Bakker
het gras sneed.
Want hij zeide met zijn lijzige stem, die nu eenmaal niet anders dan zoodanig
was: „Het is jou zeker een zorg, Kees Bakker, dat de Heere van dezen dag zegt
in zijn Woord : ,,Dan zult gij niet arbeiden". Wacht even, sabbatschender, of het
je oak nog een zorg zal wezen, als je eenmaal de schrikkelijkheid zal moeten
ondervinden van Gods heilig ongenoegen".
Aldus sprak deze zestienjarige vrome, zich eenige afwijking veroorlovende van het
woord uit het boek, dat hij onder den arm had :.Bestraf een ouden man niet hardelijk". Maar ik vind dat niet erger van hem dan van ons alien, ingeval wij door ons
Leven met den bijbel onder den arm loopen, en het tegenovergestelde van hetgeen
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daarin staat beoefenen. Ook Kees Bakker nam het meester Vroegop niet kwalijk ;
hij sneed de rest van het gras af, dat hij noodig had voor de konij nen, en dacht
.niet verder aan den verbolgen tempelganger.
Doch de konijnen waren hem zeer dankbaar, toen hij hun het versch gesneden
gras bracht. Terwijl die dat verslonden, spoelde Kees zich de handen af in de sloot,
en wiesch zich daarna het hoofd met de druipende handen. Het overige van zijn
.zondagstoilet ging hij binnenshuis waken.
Kort daarna kwam hij opnieuw naarbuiten, en had nu een zwarte kamgaren
bovenbroek over de onderbroek heen aan, en over het hemd heen een gestreken
boezeroen met verschillend gekleurde strepen. Ook was hij thans van een pet voor-zien, maar gebruikte die tot vergeefsche pogingen, om er zich in de snikhitte koelte
mee toe te waaien, in plaats van er zich het hoofd mede te dekken.
Nadat hij twee schreden gedaan had, stond hij stil, en maakte eenige keeren
.achtereen zijn wangen bol en dan weer hol, om de gloeiende lucht, die met het
ademen in zijn mond drong, terug te blazen. Na het besef te hebben gewonnen van
:het ijdele dier werkzaamheid, sleepte hij zich loom naar zijn huishekje. Hij boog
.zich daarover, en keek met zware oogen den zondag-stillen weg af. Die lag te
blakeren en te roosteren in den zonnebrand. Het was, alsof vuur van den weg uitstraalde gelijk er vuur van den hemel op neerstraalde. Het hoofd van den man aan
het hekje zakte met korte zetjes a1 lager en lager voorover. Maar toen voer een schok
-door hem heen ; die kwam voort uit de plotselingheid, waarmee hij zich ophief in de
..zich-bewustwording, dat hij bezig was, staande in te dommelen onder de heete zwoelte.
Dit mocht niet gebeuren, bedacht hij Bloom, want dat aan een mensch ras genoeg
een ongeluk overkwam. Suf begon hij de looden voeten voort te schuiven van het
^hekj a naar de houten bank, die hij op een pas of wat daar vandaan tegen zijn
_huffs je had staan Hij liet zich futloos op de bank zinken.
Heet, heet, heet! Er was geen tochtje in de lucht, er was alleen maar vuurgloed
.in. De hitte liet zich niet enkel voelen, maar men zoog de hitte, men snoof de
.hitte, men zag de hitte.
Opnieuw streek de dommel neer over den man ; die liet hem net nog zooveel
benul over, dat hij vaag besefte, hoe hij geleidelijk van de bank gleed. Daarom
^sloeg hij werktuigelijk den rechterarm over de achterleuning, die aan de bank was.
Zoo hing hij op zijn oksel, en in Bien toestand gaf hij den eersten snork uit een
:reeks, die met statig tempo volgde. Een bromvlieg zong een poosje het snorklied
"van den aamborstigen slaper mee, en spiraalde ten slotte op een zijner bloote
beenen neer, en drukte daarin haar angel. Zonder wakker te worden, trok de gestokene met een ruk het been op, en legde het voor zich uit op de bank. Daarop
vloog de bromvlieg weg.
Terwijl de zwoeger sliep en ronkte, trok de smalle schaduw, die eerst over de
bank had gelegen, zich duim voor duim terug, totdat ten laatste de erbarminglooze
,
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zon den slaper met de volheid harer verzengende liefkoozing omwikkelde. De zweetdruppels sloten zich op zijn aangezicht bij elkander aan tot beekjes, die zachtkens;
neervloten over zijn fel glimmend gelaat. Zijn hoofd was opzij gezakt, en zijn mond.
hing wijd open.
Het moet gezegd worden, dat, toen de kerk uitging, de zwaar slapende boerenarbeider, zooals hij daar tegen de bank hing meer dan hij erop zat, een buitengemeen leelijk schouwspel opleverde op Bien brandheeten Zondagmiddag. Doch.
daar zijn huisje nogal ver van de kerk stond, kwamen niet veel van de terugkeerende tempelbezoekers voorbij. Maar wel Barend Vroegop, en een andere jongeling,
die hem vergezelde.
Die andere was denkelijk even oud als meester Vroegop, maar niet zoo lang als hij, en_
niet zoo dun als hij, en niet zoo bleek als hij. Ik weet niet, vie die andere jongen was.
Maar Barend stiet hem aan, en wees naar de onsmakelijke vertooning, welke de.
ronkende en zwetende werkman, die daar tegen de bank in de zon hing te blakeren,
ten beste gaf. Daar kregen beiden in dier voege plezier over, dat zij, met de hander.
op de knieen, een tij dlang krom stonden te schaterlachen.
„Op een kiek, meester !" gierde die andere jongen.
,,Wacht hier even. Ik haal mijn toestel", zeide meester Vroegop.
Terwijl hij wegsnelde, riep dat andere jongemensch hem nog na : ,Gauw dan !"
En daar de beenen van Barend Vroegop, naar ik u reeds heb meegedeeld, wonderlij k.
Lang waren, was hij, met zijn camera gewapend, fluks opnieuw ter plaatse.
Toen klikte de camera, en daar werd Kees Bakker natuurlijk niet wakker van.
Maar een uur later bomde de eerste donderslag uit het inmiddels roetzwart geworden uitspansel, en daarvan ontwaakte Kees Bakker.
Ondanks het onweer bleef het heel den dag nog beklemmend zwoel. Maar desnachts ontlaadde zich een nieuwe donderbui, en de volgende dagen mochten menschen
en beesten verfrischt herademen.
Doch, o, buren, dat is een heete Zondag 'eweest ! Hoe hebbe jij het 'emaakt,.
buurman, en jib, buurvrouw ?
Maar toen het weer Zondag was, zaten of liepen wij te huiveren. Want zoo gaat
het in ons vaderland.
En toen vond Kees Bakker 's ochtends een enveloppe onder zijn huisdeurtje:
geschoven. Hij riep, terwij 1 hij deze opnam, aan zijn vrouw, die nog te bed was,
toe, dat er een brief was gekomen. Maar het was geen brief. Want toen hij aan de
sponde zij ner vrouw den omslag opengemaakt had, viel daaruit op de beddedeken
het portret, dat hem te zien gaf, zooals hij een week tevoren op de bank gelegen.
had. Vrouw Bakker kreeg terstond een aanval van haar kortademigheid; toch vermocht zij nog te krijten : ,Gemiene streek !"
Maar Bakker zelf zeide: ,Bedaar".
Toen nam moeder den briefomslag nog eens ter hand, en draaide Bien om en.
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om. ,Wat steet deer ?" vroeg zij, en wees op wat gekrabbel aan den linkschen
onderkant.
,,Deer mot de fok bij op", verklaarde Kees. Nadat hij zich den bril opgezet
had, las hij aan zijn vrouw voor : „Van B. Vroegop Hz. met de groeten".
,,Zoo'n vuile aap !" hijgde vrouw Bakker moeilijk,
Bakker zelf zeide daarentegen : „Bedaar".
Dat zeide hij, geloof ik, even goed tot zichzelf als tot moeder. Want ik zou niet
weten, hoe iets ooit meer bedaard kon worden gezegd dan de oude arbeider Bien
namiddag tot Barend zeide : ,Meester, je mosse effies binnenkommen, as je wille".
Dat was, toen meester Vroegop passeerde, nadat hij de zondagsschool had gehouden, zooals hij elken Zondag-namiddag placht ; ditmaal wachtte Kees Bakker
op hem aan het huishekje.
,,Met plezier, Keesbuur", antwoordde de schrale en bleeke jongeling.
,,Moeder", sprak Kees kort daarna, „tap meester een bakkie thee".
Terwijl de jeugdige gast van de thee dronk, begon Bakker : ,Ik mot zeggen,
meester, je hebbe mijn mooi uit'eteekend, .... "
Vrouw Bakker viel in de rede: je mosse je skamen. Nog wel een meester !"
Bakker zelf zeide echter tot zijn vrouw: „Bedaar".
De heer Vroegop verzekerde : „Het is niet, dat ik je heb willen beleedigen, buur".
Doch Bakker hernam : jeleedigen, dat is de rede niet. Veur mijn persoon maakt
het niks uit ; deer hebbe je j eigen niet om te zieneeren. Maar ik docht, nee je
woorden na te gaan, asdat het jou zoo'n groote zorg uitmaakte, dat de Heere in
zijn Woord den mot 'ezeid hebben : „Op Zundag zelle je niet werreken".
Barend zette zijn kopje veer, en vroeg: ,Nou, en wat dan ?"
„Wat den ?" ging Kees Bakker door. „Ik docht, asdat je mijn op Zundag niet
hadde kennen pottereteeren, of je mosse op Zundag werreken. Pottereteeren is
net zoo goed werreken, docht ik, as een bietje gras snijen veur me beessies, Nou,
en den werrekte ik toch, zoo 'ezeid, veur me hongerige konijntjes, maar ik docht
zoo, asdat jij, met datte je mijn zoo pottereteerdiz, op Zundag 'ewerrekt hebbe veur
den duvel".
Dat won de meester voor een grap laten gelden, want hij lachte eenigszins.
Toch werd hij vuurrood van aangezicht+ Daardoor zag hij er zeer vreemd nit, daar
geen oog hem ooit anders aanschouwde dan schrikwekkend wit. Hij zocht naar
een houding ; hierom zei hij tot moeder : „Heel anders vandaag dan met die hitte
van vorigen Zondag, niet, buurvrouw ? Dat was me wat !"
De vrouw zei terug : „Ik docht, datte jij het vedaag juist heeter vonde as lesten
Zundag, meester. Zoo'n rood hoofd ! En aers altijd zoo wit !"
Meer zeide zij niet. Haar man ook niet.
Meester Vroegop ook niet, want die ging keen.

VERZEN
DOOR

G, KAMPHUIS.
AMSTERDAM.
In 't natte asfalt van de straten
Spieglen slierten witte lichten, flits en schaduw
De lucht is dun en glinstrend :
Een groene sluier,
Waarin millioenen fonkelingen suizen,
En 'k zie mijzelf, een vreemdeling, hier in dit lichaam loopen
Tusschen de velen, in wier oogen glanzen
Hunkering en vrees en drift en dood —
Weer ben ik uren lang den weg gegaan,
Starend naar een helder, vreemd en onvermoed geluk -- Een vrouw —
Voorbij -- Haar snelle glimlach, en haar diepe oogen -Langzaam sloot de nacht zich dicht,

HET PARK.
De nacht zwoegt hijgend
En koortsig bonst het donkre bloed,
Het park —
Een woeste duisternis,
Waar vreemde vrouwenoogen fonklen.
Een somber, dreigend visioen —
Daarachter laaien vale vlammen
Boven een horizon, waarlangs de dag ontsteld verwoei -Een heldergroene ster viel sidderend,
En uit het giftig duister van de struiken
Brak plots de vloek eens satyrs,
Schaterende —
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HET LIED DER LOTOSETERS.
twv c3' os rig 2cozoio cpayot ^CCElc^3e'a xa^O zo'v,
ovxet' anayydlat na kv Yj -e v o53 vlmr at .
Odyssee IX.
i

Te lang reeds hadden wij gezworven,
Te lang reeds was ons moede hart
Geschroeid door vuur en strijd, en zwartGebrand ons lijf, door bijl en speer gekorven.
Hier bloeit de Lotos. Hier
Is 't eeuwig donkre derven
Voorgoed ten ende. Rust
Nooit zullen wij meer zwerven.
Wij zagen Troje's poorten branden,
Een vuurgloed rooder dan de zon —
Maar toen het duister in ons klom
Strekten wij smeekend doch vergeefs de handen.
Hier bloeit de Lotos. Hier
Is 't eeuwig donkre derven
Voorgoed ten ende. Rust
Nooit zullen wij meer zwerven.
Wij hadden jaren lang gestreden,
Wij zij n gepijnd door bloed en vuur,
En soms, in 't plotsling stervensuur,
Heeft iemand luid om vrede'en rust gebeden.
Hier bloeit de Lotos. Hier
Is 't eeuwig donkre derven
Voorgoed ten ende. Rust —
Nooit zullen wij meer zwerven.
Ons schip voer wel langs vele stranden,
Maar hier, hier is de zoete vrucht,
In 't bloemendal, waar wij, ontvlucht
Aan 't matelooze dolen, eindlijk landden.
Hier bloeit de Lotos. Hier
Is 't eeuwig donkre derven
Voorgoed ten ende. Rust —
Nooit zullen wij meer zwerven.
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Nooit keeren wij naar vrouw en kindren,
Vergeten zij ons vaderland —
Vergeten zij voorgoed de band
Des bloeds. Want deze spijs zal nimmer mindren.
Hier bloeit de Lotos. Hier
Is 't eeuwig donkre derven
Ten eind. Rust broeders, rust -Wij zullen nooit meer zwerven.

EEN AVOND.
Een avond, glanzend om ons dichtgezonken —
De dag, van zon en wreede geuren zwaar,
Werd hier, aan 't water, smeltend licht en klaar
En donkre boomen staren diep verdronken.
De wolken in hun transparante kleuren
Vervloeien blank in 't wieglend spiegelbeeld —
Ik voel je smalle hand, die mijn hoofd streelt
En uit je haren waaien zoete geuren.
Is eindlijk 't zieke woelen van de dagen
Gestorven tot een diep en zuiver uur ?
Nu heeft het moede hart de zware dour
Van doelloosheid en dwaasheid niet to dragen.
Wij bleven lang, totdat een helder vuur
Op 't water doofd' en we de sterren zagen .

EEN KOSTBARE BUNDEL')
DOOR

A. J. VAN DIJK.
Eerst iets over het uiterlijk. De colophon vermeldt, dat deze verzen gedrukt zijn
door C. Nypels op de eigen persen van Leiter Nypels te Maastricht, met de ErasmusMediaeval van S. H. de Roos, in een oplage van 125 exemplaren, alle genummerd.
De gebonden exemplaren zijn met rood leeren rug en verder met prachtig gemarmerd rood-groen-goud papier bewerkt.
't Is een weldadig gevoel dit heerlijke boek in handen te hebben en de mooi
bedrukte bladzijden met prachtig gekleurde beginletters geven een groot en aesthetisch
genot. Dit is met liefde een boek verzorgen. Een zeer zeldzaam boekje.
Het is ontzettend moeilijk iets te zeggen van deze verzen zonder ze te schaden.
De dichter heeft hier iets afgestaan dat zijn hart lang verborgen heeft gehouden.
Deze verzen zijn kostbaarheden, waar de ziel zwaar over gebogen heeft gestaan. Drie
zeldzame reeksen sonnetten zoo zuiver van vorm, zoo voorzichtig van woorden, zoo
subtiel van gedachten, dat er meer dankbaarheid dan bewondering in mij is ontstaan
voor dezen kunstenaar.
Daar is geen praal, maar enkel eenvoud, geen volheid, maar enkel stilheid van
belijden; een omzichtig spreken, over de dingen die gezien worden, langzame openbaring van het ongeziene. Het is een gaan op de grenzen der mystiek.

-

Over elk der reeksen wil ik iets zeggen, omdat de liefde mij dwingt.
Dat ons yolk nu eindelijk maar de wijsheid der dankbaarheid weet te vinden voor
dezen, onzen grooten dichter.
Wanneer men even nadenkt over den titel van den - bundel — De Lichtstreep
dan verwacht men iets wonderlijks, iets plotselings te zullen zien.
Immers is er geen lichtstreep mogelijk, dan aan een duisteren hemel, maar ook
nooit een scherpere scheiding tusschen donker en licht. Een lichtstreep verguldt
alleen de hoogste toppen en daartusschen blijft het mysterie verborgen hangen.
Er komt een zuiver beeld van goud op zwart. En zoo is 't in deze verzen. Wie
zich hier met toewijding geeft in het beluisteren, zal moeilijk ontkomen aan de
weergalooze zuiverheid en avondlijke simpelheid van toon. Er straalt voor mij iets
heel wonderlijks uit, over de wereld van dit kleine boekje met zijn grooten inhoud.
Een goud dat niet in woorden gebonden is, en de toppen van 't donkere leed blinken doet.
) Willem de Merode, De Lichtstreep. Uitgevers-Maatschappij Holland, Amsterdam MCVIXXIX.
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De smart klaagt in de diepten dezer verzen en als een zachte echo worden de
woorden weerkaatst. Hier komt de schuchterheid over ons, hier worden we stil,
hier ontblooten wij ons hoofd.
En dan in die stilheid en somberheid is er de fluistering van licht als een zachte
vertroosting.
Het eerste vers, De Rouwtoorts, is een herinnering aan een schoone jonge doode.
De woorden vallen zwaar en stroef.
Want dit verhaal is kort en droef :
Wij waren zalig met ons beiden.
Herinneringen aan de dagen vol geluk, 't geurende getij, aan stifle genegenheden .
Dan komt de dood, en het duister slaat over de woorden
Nu moet ik weenen in de duisternissen.
't Is nacht geworden en 't blijft nacht.
De eenige troost is moeilijk:
... na deze troostelooze
Tijden zullen geen tranen meer zijn.
De diepgang van 't leven maakt een zwaar en moeilijk voortgaan. Hier is de pijn
vrij gelaten. Als de hemel geheel is overtrokken van somberheid en leed, breken
deze wolken en zingt het hartsgeluid tot ons door als een gouden verheuging. Nu
komt het antwoord op de moeilijke vragen, die in branding het hart slaan. Dan
overzien wij plotseling in zijn geheel dit leven. De hoogste oogenblikken in goud
en dit rust op het donkere en starre en troostelooze.
Daar is 't dan:
God heeft u van mij afgeeischt,
En nu de teedre avond grijst,
Buig ik, niet meer vermetel,
Bij uwen leegen zetel.
Hoe zal ik zeggen, ziek van leed:
,,Hij doe, al schij nt het nog zoo wreed,
Wat goed is in Zijn oogen,
Zijn recht is vol meedoogen."
O dit, dat Hij zijn kindren slaat,
En plotsling in hun midden staat
Om 't liefste weg te rukken !
En duidlijk hoor 'k mij gezegd :
,,Kind! Ik heb veilig weggelegd,
Wat anders viel in stukken."
Het tweede gedeelte, De Gedroomde Zoon, is van geheel anderen inhoud, maar
onder het zelfde wondere licht. Daar is geen opengaan om 't licht een weg te laten,
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maar daar is aldoor een wachten tusschen dag en dag. Een lange wondere droom
van een sterk doorleefd geluk.
God weet, wij hebben soms een droom van noode,... .
Deze droom is schoon, vol van rijkdom en vreugde van een ongekend bezit, en
angst en zorg om het verlies. Hier is geen kommer om wat het heden is, want het
gaat hier niet om wat de tijd draagt. 't Is een spelen met den waan als kind.
Ik ben geen vader en ik heb geen zoon.
Niets dan een sage is zijn zacht bestaan.
Daarom is er een schemer, de hemel is gekleed in nevelen, en staat tusschen den
tijd, bedekt de toekoxnst. Staat tusschen heden en verleden. Alleen een onbewuste troost.
Er moet veel eenzaamheid en lijden komen
Eer wij ons troosten mogen met de droomen,
Die als een lichten uit ons molm ontstaan.
Wij liggen machtloos in het rustig duister,
En, moede, zien wij moedig naar den luister
Die uit ons opglanst .... , maar wij zijn vergaan.
Het derde en laatste deel,De Zachte Fluit, is geheel in de volgorde en de deelen van een
mis, gecomponeerd bij Mozart's Kronungsmesse. Een geweldige natuurzang, met
de rijke heerlijkheden van de sierselen der garde. De toon geeft wel de zekerheid
dat deze stralende pracht met moeite is verworven.
Maar toch is ook elk deel weer de voile openbaring dat al deze aardsche heerlijkheden
verschrompelen tot een hopelooze armoede in het licht en de tegenwoordigheid Gods.
In deze verzen voelt de dichter, door zijn indringend vermogen het leed van
het schepsel, dat gebogen staat te wachten ; maar ook dat alles daar is, om den lof
van den Schepper uit te stralen.
Hier geeft de lichtstreep alleen 't weten, dat er donkerheid bestaat.
Ach Heer, in dit uitbundig leven
Heerscht reeds een onbekend gevaar.
Als zij hun zoetste geuren geven,
Waaien zij vlokkend uit elkaar.
Maar ook geeft datzelfde licht de hoop op een smartelooze vrede.
Heer, houd Uw handen opgeheven
Ontvang dit arm verwelken maar.
Nu is de dichter gekomen langs den langen weg die voert naar Hem, wiens naam
gespeld wordt door alles wat uit het donker opstaat en naar het licht reikt. En
al deze stamelingen neigen zich tot een geluid, een lofzang aan de Lichtbron.
En meer en meer wijken de wolken en breeder en dieper wordt de lichtstreep. 't
Wordt enkel licht, alles staat overstraald, en dan.,..
..., het licht wuift blinkend open
En wij gaan stil U tegen loopen.

EEN WENDING BIJ JAN EEKHOUT')
DOOR

J. VAN HAM.

Toen ik de laatste maal over Jan Eekhout schreef bij de begroeting van zijn
eerste bundel, had ik bij veel waardering toch enige belangrijke bezwaren : gebrek
aan oorspronkelikheid, of liever een beetje rommelige afhankelikheid van iedereen
en nog iemand ; verder een gemis aan natuurlikheid, wat bij die veelzijdige navolging geen verwondering hoefde te wekken ; ten slotte een nog wat onbeholpen
vers, dat zich slechts bier en daar boven de onbelangrijkheid wist te verheffen, maar
toch nog vaak genoeg om iets belangrijks te verwachten.
In zijn tweede bundel heeft Eekhout deze bezwaren plotseling overwonnen: het
roezemoezige van de vorige bundel heeft plaats gemaakt voor eenheid van geluid
en stemming ; affektatie is vervangen door grote eenvoud en zuiverheid en zijn
vers is technies zeer belangrijk verbeterd.
Merkwaardig is dat het beste vers uit de vorige bundel Advent in toon en
stemming veel overeenkomst vertoont met Doodendansen. Als ik nog eenmaal
het 2de couplet van Advent citeer .
Wij Bolen tastend door den nacht
Waar is de stal 2 .... Waar blinkt de ster ? ... .
Heer ! wij vergaan .... ! Gij waart zoo ver ...
Reeds naakt daarginds Doods felle zeis --.
Kyrie eleis
.
en het leg naast Doodendansen dan vinden we de angst voor de dood, die
tot vertrouwdheid met de dood wordt terug en het Kyrie eleis klinkt uit de laatste
twee kwatrijnen als een angstkreet, maar ook als een toekomstverwachting, een
ten dode gedoemde die zich naar het leven richt, een hopeloze die moed vat. Want
deze overtuiging is na lezing van deze dikwijls zo hopeloze kwatrijnen bij me nagebleven, dat met het schrijven van deze verzen aan de dood gewijd Eekhout zich
de vertwijfeling uit het lijf geschreven heeft. Als een sterker mens is hij uit de
1)

Doodendansen door Jan Eekhout. Uitgave : Firma A. J. Bronswijk, Oostburg 1929.
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moeilike tijd teruggekomen, uit de dood tot het leven, Wat Eekhout verder geven
zal voorlopig slechts een bewerking van Chinese lyriek, maar toch ben ik
ervan overtuigd, dat hij voortaan met een eigen gewonnen levensinzicht zijn weg zal
gaan, wat zijn poezie slechts ten goede komen kan.
Terugkerend tot zijn bundel Doodendansen, de benauwenis van het
-onafwendbare van de dood voor de mens die zich niet in God geborgen weet, is
het hoofdthema. De blinkende naaktheid van het vorstelik mensenlichaam verworden
tot afschuwelikheid in de dood, de zaligheid van Eden en de straf der zonde, die
vreselike tegenstelling vormt de Introitus, om dan dadelik over te gaan op het
hoofdthema in een van de sterkste kwatrij nen :
0 Harde Nood ! van God berooid te zwerven 1
Om God te worstelen en den Dood verwerven !
Te gaan, te gaan,... om eindelijk, vermoeid
En wrang en eenzaam, ver van God te sterven!
De mens die God zoekt en niet vindt en zich dan afvraagt wat het einde zal
zijn (VI). In zijn machteloosheid verwacht hij het van een woord dat uit de wereld
der afgestorvenen tot hem komen zal, maar hun ervaring kan ons niet helpen.
. En hij aanvaardt de valse troost van schijnvreugde.
Verdrinken wij den doodsangst in den wijn.
Carpe diem wordt zijn leus, maar zonder echte levensvreugde ; zo komt hij tot
,de vertwijfeling, die het meest, luchthartig wordt uitgesproken in XIV :
Wat houdt ge rekening m ^t Eeuwigheden ?
Slechts de Momenten zijn Uw zekerheden.
Dies : zet ze om in liederen en wijn,
En gij zult lachen, gij zult zalig zijn !
Maar de pijn laat zich niet weglachen en hij probeert de dood te zien als de
zachte heelmeester die aan alle smart in vergetelheid een eind maakt :
Kinderen van pun zijn wij, want altoos snikt
De kreun van moeder door ons donker bloed.
Eerst als wij sterven dan wordt alles stil :
Hart, hand en oogen .... en zoo is het goed.
Opnieuw begint hij te vragen en te twijfelen :
Ik las van Liefde -- vond de Liefde niet.
En wanhoop is opnieuw het enige wat hij vindt; de nietigheid en nutteloosheid
van het leven brengt een gevoel van grote, troosteloze eenzaamheid :
Wat is het of wij sterven naar Doods luim ?
Wij zijn slechts in de zee wat nutloos schuim....
Het trilt, verwaait, vergaat.... Daarboven, eeuwig,
Wervelen de sterren door het wereldruim.
De Dood is het enige dat rest; fatalisties wordt het is XXVIII en XXIX be-
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leden. Maar diep in 's mensen ziel leeft het besef van zijn eeuwigheid ; en steeds
feller voelt hij het gemis van enige belofte voor deze eeuwigheid. En eindelijk komt
zijn schuldgevoel, dat de in wanhoop gewrongen handen tot het gebed samenvouwt
Den nacht doorkampt. Duizendmaal God verraden,
Roepend des Doods verbrijzelende Genade !
Doch dezen morgen vond 'k mijzelven, Heer,
Met handen die U om erbarming baden ... .
En gevoelt hij de behoefte om ootmoedig te prevelen het ,Bidt voor mij !"
Hij, die dit schreef was eens God zeer nabij.
Hij tong Gods Lof in menig melodij
Doch pijn heeft plots van God hem weggereten.
Nu zingt hij slechts den Dood nog., . .
Bidt voor mij.
Ik heb in de tietel van dit artiekeltje menen te mogen neerleggen mijn overtuiging
dat deze bundel in het leven en de kunst van de dichter Jan Eekhout een belangrijke wending betekent ; moge een volgende bundel bewijzen, dat inderdaad de.
Doodendansen een bevrijding voor hem hebben betekend.

AVONTURIER
DOOR

IDO KEEKSTRA.

Glimlachende hebt gij het zeil
geheschen en onbevreesd
het roer gegrepen ;
Uw hand was breed.
Het sehip ging overstag.
Verliet gij den nacht voor den dag ?
................ de golven werden steil.
Is dit uw einde of een afscheid alleen ?
Waart gij van pool tot pool alleen?
Van deze tocht kwaamt gij niet terug
en uw graf is gesloten met steep.

EEN BLIK OP DE MODERNE FRANSCHE
LETTERKUNDE
DOOR

Dr. J. W. MARMELSTEIN,

Weinigen zullen de behoefte aan een oratorisch voorbehoud zoo zeer gevoelen
als degene die, binnen het bestek van een tijdschriftartikel, een overzicht zal geven
van den huidigen staat der letterkunde in Frankrijk, het land waar stijl en welsprekendheid meer worden gewaardeerd en meer worden gecultiveerd dan in eenig
ander land ter wereld, en dat daardoor een litterair leven heeft intenser, vruchtbaarder en uitbundiger dan welke natie ook.
De „Nouvelles litteraires" geven wekelijks minstens honderd nieuwe titels van
boeken, die voor het meerendeel van belletristischen aard zijn. Veronderstel het
onmogelijke geval, dat iemand in staat zou zijn, z'n leescapaciteit op het peil van
die productie te brengen, dan blijft nog als onafwendbare eisch, de voorwaarde
van voldoenden afstand om een machtig en gevarieerd schouwspel naar zijn verhoudingen in ons op te nemen. Wie van te dicht bij naar groote dingen kijkt,
loopt gevaar, eigenaardige optische fouten te begaan.

Niemand ter wereld neemt het bij voorbeeld meer op voor den roem van Honore
d' Urfe. Toch was het succes van zijn Astree wonderbaarlijk en zijn heerlijkheid
scheen van stonden of aan duurzaam als graniet. In Duitschland richtte men een
,,Academie des vrais amants op en Lafontaine zegt in zijn Epitre a Huet :
Des bergeres d' Urfe chacuest idolatre.
Naderhand, op zijn ouden dag, doet Lafontaine nog deze bekentenis :
Etant petit garcon, je lisais son roman
Et je le lis encore, ayant la barbe grise.
Tegenover d' Urfe, die overschat werd, staan auteurs als Balzac, Stendhal, Flaubert,
wier werk door tijdgenooten onderschat is geworden. Eigenlijk kan dat gezegd worden
van alle werk dat sterk van het gewone type afwijkt. Het publiek juicht toe wat het
thuis weet te brengen en fluit uit, wat het voor de eerste keer verneemt. Alles wat met
onze dierbare gewoonten breekt -- met onze bedoel ik in de eerste plaats degenen
die de vier kruisjes achter den rug hebben -- wekt onze vijandschap op. Dat is
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een kwestie van zelfbehoud. Wij zijn zoo blijde ons wereldj a in categorieen te
hebben ingedeeld, in vakjes met etiketten, waarin alles op zijn plaats staat. Op een
zekeren leeftijd gekomen, kunnen we niet meer dulden, dat er een hand naar
onze hokjes en doosjes words uitgestoken. We zijn zelfs doodsbenauwd voor stofafnemen. Cocteau zegt het zoo buitengewoon juist + ,,Een meesterwerk is, voor de
critici, jets dat ze ergens mee kunnen vergelijken, lets dat er uit ziet als een
meesterwerk. Wij hebben alien, als de zeeman uit de romances, een papegaai op de
linkerhand en een aap zit op onze rechterschouder. Wanneer Picasso doet denken
aan Ingres of Corot, krijscht onze papegaai. Maar dat waarin hij van ze verschilt,
irriteert onze aap. Laten we die leelijke beesten de hals toch omdraaien." Wij
mogen hierbij wel voegen dat de moderne lezer de grootste moeite heeft een
rechtstreekschen indruk van een werk te ontvangen, omdat zijn zintuigen onder een
dikke laag herinneringen zitten. Wij worden niet vergezeld door een aap en een papegaai, maar wij hebben een menagerie aan onze linkerzijde en een voliere aan de
rechterzijde, met een heirleger van krijschende dieren die ons doof schreeuwen.
De moderne mensch, in wiens ziel de meest heterogene elementen, de ervaring
immers der voorgeslachten op wier schouders hij staat, vrijelijk naast elkaar bestaan..
heeft de grootste moeite zijn eigen persoonlijk gevoelen uit het wargaren van zijn
bewuste of onderbewuste herinneringen te voorschijn te brengen.
De snelheid waarmede hij geroepen wordt te reageeren, maakt hem bovendien in
hooge mate oppervlakkig. Zeker, wij behoeven niet zwaar op de hand te zijn en
te gelijken op Bien jongen Duitschen doktor die Shelley heeft bestudeerd, en nauwkeurige opmetingen heeft gedaan van de kracht der Gefuhlsstromung, van de Gefuhlsspannung, die de affektive, visuelle, motorische Reize heeft geregistreerd, en
ten slotte Shelley heeft ondergebracht in de formule : (II' III) S (A) m v 2
maar de oppervlakkigheid, waarmede wij met de boeken kennismaken, doet
ons in onze beste oogenblikken menigmaal blozen.
De tijd die onmiddellijk aan de moderne Fransche letterkunde voorafgaat, dat is
dus het laatste kwart van de ,stupide (zooals Leon Daudet hem noemt) dix-neuvie me sie cle", staat in het teeken van het positivisme (wijsbegeerte), het determinisme
(critiek) en het naturalisme (letterkunde), drie kanten van eenzelfde deprimeerende,
verdorrende levensbeschouwing welke de wetenschap met dezelfde overdrijving verheerlijkte als waarmede ze den mensch neerhaalde en God wegcijferde. De vooruitgang, met name die van de wetenschap, maakte God overbodig en rukte de sluiers
en doeken weg waarmede de mensch tot nu toe zijn ellende en schaamte gezocht
had bedekt te houden.
Het naturalisme is nu al jaren morsdood, er is niemand die eraan denkt, het weer
tot 't leven terug te roepen. Maar er is een element in de erfenis welke het ons heeft
gelaten, dat voortwoekert tot op den huidigen dag. Het naturalisme namelijk heeft
er in zeer sterke mate toe bijgedragen, de letterkunde te emancipeeren van een der
,
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kostbare goederen die het Christendom op de wereld gebracht heef t, la pudeur, de
schaamte. Een van de meest sprekende kenmerken der modernste Fransche roman-,
tooneel- of verskunst is dat de werken waarin niet een aantal sexueel zeer sterk gepeperde passages voorkomen, tot de uitzonderingen behooren. Het is een soort
van mode geworden onder de jongere schrijvers, geen roman de wereld in te sturen
zonder dat ze daarin, al is het bij wijze van intermezzo, laten zien, hoe ver ze in
de beschrijving van normale of abnormale erotische verhoudingen durven gaan.
Zoo zelfs, dat ernstige romans, wier klaarblijkelijke bedoeling zeker geen sexueele
prikkeling is, passages bevatten bij welke men Zola of Maupassant tamelijk mak gaat
vinden, zooals in Bernanos' Sous le soleil de satan of Hamp's Cantique des cantiques.
Een groot gedeelte van het werk van Marcel Proust is de minutieuse uitwerking van het schandelijke thema der tegennatuurlijke lief de. Hij heeft daar
zelfs voor gepavoiseerd, door een van zijn boeken als titel te geven de namen der
twee steden, die in deze schande ten onder zijn gegaan. De ,amoralist" Andre
Gide, die ondanks zichzelf met hechte koorden verbonden is aan zijn strengprotestantsche opvoeding en zijn werken bij voorkeur siert met titels die aan het
Christendom herinneren (Si le grain ne meurt, La Porte etroite, La Symphonie
pastorale, Le retour de l En/ ant prodigue, Les Nourritures terrestres), spreekt zonder
terughouding of schaamte van „la sensuelle extase", bereikt langs tegennatuurlijken
weg. De invloed van Proust en Gide -- het zij verre van mij om te beweren dat
dit het geval zou zijn alleen in aangelegenheden van sexueelen aard op de jongeren
is enorm.
Het is de vraag, of L'Enfer van Barbusse en La Garconne van Margueritte, met hun
vooze structuur en zwakke karakterteekening, nog kunnen gerekend worden tot
de letterkunde, maar zooveel is zeker dat het werkelijk mijlpalen zijn op den nood lottigen weg van vuilschrijverij. De verschijning van elk dezer beide boeken, die
luister ontvingen door de precedenten van de schrijvers, mag werkelijk gelden als
een dies ater in de geschiedenis der letterkunde. Alle protesten verhinderen niet
dat ze ieder op zijn beurt en in crescendo, een nieuwe etappe hebben geopend in de
richting der volmaakte schaamteloosheid.
Pierre Louys hult zijn erotische bedenksels in de atmosfeer van het oude
Griekendom. Maar Charles Maurras merkt terecht op dat het Hellas van Pierre
Louys door en door valsch is en misvormd. ,Sublimeering van het sexueele leven,"
schrijft hij naar aanleiding van Aphrodite, ,anders is het niet. Erotiek van de hedendaagsche decadentie, waarvan men met welgevallen een eerbiedwaardige cultus
maakt. Apologie voor losbandigheid die men begeert, en die men dekt met een eeuwenoude en lichtende traditie. De Griek, Bien Pierre Louys ten tooneele voert, is die
welken Juvenalis zijn satire en Paulus zijn anathema toeslingert, de Graeculus met
zijn onzuiver bloed, de verbasterde zoon der burgers en der soldaten uit den
heldentijd."
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Bij wijze van reagens tegen de onreinheid en de impudeur waarmede de moderne
Fransche letterkunde dreigt verpest te worden, vestig ik de aandacht mijner lezers
op een der veelbelovende jongeren, Julien Green, wien ik verleden jaar een kroniek
in Stemmen des Tijds') heb gewijd.
Ook het symbolisme behoort al sinds ettelijke jaren tot de verschijnselen van
het verleden, maar, voor zoover zijn aanhangers niet teruggekeerd zijn tot een neoclassieke opvatting van de kunst, zooals Moreas en Henri de Regnier, strekt zijn
invloed zich nog altijd sterk uit op de modernen.
De oorsprong van den naam symbolisme is naar alle waarschijnlijkheid te vinden
in het beroemde sonnet van den grooten en ellendigen Baudelaire, Correspond antes,
waarvan de beide kwatrijnen luidden :
La Nature est un temple ofi de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles ;
L' homme y passe a travers des forets de symboles
Qui l'observent avec des regards familiers.
Comme de longs echos qui de loins se confondent
Dans une tenebreuse et profonde unite,
Vaste comme la nuit et comme la clarte,
Les parfums, les couleurs et les sons se repondent.
De eenheid in de werkelijkheid, de gemeenschap tusschen de bonte verschijnselen
waarin de werkelijkheid tot den mensch komt, die tot uitdrukking te brengen, ik
geloof dat daarmee het best is aangegeven het programma van de symbolistische
richting. Evenals de Parmassische school en het naturalisme uitvloeisels waren van
en gedeeltelijk parallel liepen met het positivisme, valt de bloei van het Symbolisme
samen met de herleving van het pantheisme, dat men in den modernen tijd monisme
noemt.
Maar grooter nog dan de invloed van het symbolisme, qua richting, op de jongeren,
is die van de enkelingen Verlaine en Rimbaud. Verlaine geeft in verzen welke over
het geheel regelmatig van structuur zijn, dat wat wij in de laatste jaren, vooral in
navolging van l'abbe Bremond en Paul Valery, bij voorkeur onder ,poe'sie pure"
verstaan : de allerindividueelste expressie van de allerintiemste gevoelens, welke in
anderer gemoed het onuitsprekelijke tot het aanzijn roept. Rimbaud is de smeder
van het ongebreidelde vers, van het dichterlijk proza. Bovendien was hij de eerste,
bij mijn weten, die in zijn bespringen van het oneindige terecht komt aan gene zijde
der litteratuur. Hij transponeert de hallucinatie's, hij verklankt de stilten, hij geeft
vorm aan het onuitsprekelijke en fixeert duizelingen in haar vaart. Bovendien ziet
men in het werk van Rimbaud, als in een concave spiegel, terug of vooruit, al naar
1)

April 1928.
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men i t neemt — het verkleinde beeld van de dichtkunst der laatste zestig jaren.
Rimbaud begint met verzen te maken in den trant van Coppee, Musset, Hugo,
Banville; hij beoefent zij n „metier"; zij n gedichten zij n dan Lang niet onverdienstelij k,
.maar er Zit even weinig temperament in als in de eerste schilderijen van Jozef Israels.
Daarna, als hij de techniek der woordkunst beheerscht, komt hij tot de uitdrukking
van zijn essentie ; in lien tijd maakt hij de gedichten die van hem in de meeste
bloemlezingen opgenomen zijn : volmaakt korrekte verzen waaruit de vonken van
zijn geest spatten : Le Dormeur du vat, Les Voyelles, Les Assis. Het beroemde
Bateau ivre staat op de grens van deze kunst+ Daarna komt de periode
waarin hij over de grenzen van het algemeen menschelijke heenvliegt : een
drang van oneindige kracht naar onzichtbare heerlijkheid (un elan infini vers des
ssplendeurs invisibles). Hij geeft het aanzijn aan Les Illuminations. Daarna komt de
reactie : hij zal in die laatste definitieve periode maar een ding schrijven, een ding
't welk hij, in tegenstelling met zijn overig werk, aanvankelijk ook voor het publiek
bestemde : Une Saison en en/ er, een magistrale zelfontleding, in taal van vuur en
vlammen, niet te vergelijken met de taal van welk tijdgenoot ook, maar absoluut
verstaanbaar : ,,Zoo sta ik weer op den grond met een plicht om na te streven, en
de ruige werkelijkheid om te omvademen ; als een Boer!" (Je suis rendu au sol,
avec un devoir A chercher et la realite rugueuse a etreindre PPaysan !).
Het in omvang betrekkelijk zoo geringe en in de kinderjaren voltooide dichtwerk
van Rimbaud, dat nog altijd de blikken gevangen houdt en beslag legt op de gedachtenwereld van zoovelen, en waarin men de evolutie van romantiek, realisme,
tot symbolisme en dadaisme weervindt, met de onvermijdelijke reactie daarop,
-doet mij onweersprekelijk denken aan het radium, welks energie schijnt te ontsnappen
.aan de universeele wetten van slijtage of vergruizing.
Waarin onderscheidt zich de moderne litteratuur in Frankrijk na de crises van
naturalisme en symbolisme die ze in de laatste halve eeuw heeft doorgemaakt ?
Ik wil deze vraag behandelen, in hoofdzaak volgend het werkje van Emile Bouvier
dat verleden jaar verschenen is. 1
Ofschoon iedereen weet dat in de XIXe en XXste eeuw verstandelijkheid en
.mystiek telkens om de hegemonie hebben gestreden in de letterkunde, beschouwt
de moderne litterator, beschouwen Paul Valery, Andre Gide, Charles Peguy,
Dorgeles, Paul Claude!, 1'abbe Bremond en zoovele anderen dit geheele tijdvak als
een periode, waarin de vrijheid van het scheppen streng beperkt was, als omsingeld
.lag door de normen van de historische waarschijnlijkheid, van het wetenschappelijk
determinisme, en beheerscht werd door de wetten van proefondervindelijke kennis,
van logica en rede. Een onverzettelijk positivisme drukte als de looden schoenzolen
)

1)

Initiation

a la litterature d' aujourd'hui (La Renaissance du Livre, 1928, Paris.
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van het noodlot op de neergebogen hoofden van lezer en dichter. Elk aesthetisch.
genieten werd onfeilbaar teruggebracht tot wat voorzien, gekend of herkend kon.
worden. Classieken, romantiekers, realisten vleiden zich met de zekerheid, uit te
kunnen leggen, waarom een werk mooi was. Het was noodzakelijk en voldoende dat
sommige voorwaarden vervuld werden, en natuurlijk was het ons verstand dat op
zich nam, die voorwaarden nader te omschrijven.
Dat alles is veranderd, voorloopig althans. Veranderd vooral na de wereldramp
van 1914, die voorafgegaan werd door een tijd van ondragelijke spanning, en gevolgd
is door een Lange reeks van de wreedste teleurstellingen, en die aan zeer vele jongeren.
alle vertrouwen in rede, wijsheid, in maatschappelijke voorzorg of in wetenschappelijke reserve ontnomen heeft. Bovendien heeft Bergson zijn bewonderaars_
eraan gewend onze redelijkheid (die zich aan deductie en ons ruimtebegrip gebonden.
had) te beschouwen als een misleidende functie die onze ziel in haar grondslagen
aantast.
Dan bracht de arbeid der freudiaansche school de aanhangers der psycho-analyse
ertoe, de diepe waarheid van het ik en het geheim der persoonlijkheid te zoeken in
de minst opzettelijke van onze daden en in de meest onsamenhangende onzer woorden.
Eindelijk hebben de nieuwe beschouwingen omtrent den bouw der atomen het:
oude geometrische euclidiaansche begrip van de materie omvergehaald en analogie.
gelegd tusschen de wereld der ruimte en die der gedachte. Men is tot de erkentenis
gekomen dat de wetenschap een te groot, te hoog en ook te gevaarlijk ding was,dan dat dichters, romanciers en essayisten er als spelende mee zouden kunnen om-gaan. De echte geleerden hebben immers die groote kinderen de studeerkamer of
het laboratorium uitgezet, en de kinderen, moede van het luisteren aan de deur hebben,.
bedacht dat zij wat beters hadden te doen dan de gebaren der geleerden na te bootsen r.
Door al deze oorzaken heeft de moderne litteratuur een meer spontaan karakter
gekregen. Ten aanzien van een modern werk is het dus een overbodige vraag, te.
weten waarop het lijkt en vooral waartoe het dient. Het gelijkt op hetgeen de kunstenaar heeft willen scheppen, op dat wat misschien niets gemeen heeft met de voorwerpen waarvan sprake is in het verhaal. Maar waartoe dient het dan? „Het dient
om mooi te zijn", zeide Theophile Gautier reeds honderd jaar geleden.
„Poesie pure, beaute pure, litterature pure". Men gebruikt deze woorden om te
kennen te geven, dat er geen aanleiding bestaat om de oorzaken van de emotie.
die een kunstwerk ons verschaft, te zoeken elders dan in de diepste en de minstbekende regionen van ons innerlijk leven. In den modernen tijd heeft men begrepen.
dat al dat omdat, want, daardoor, enz. slechts een uitlegging gaven voor het minst
belangrijke, het minst oorspronkelijke, hoewel het meest opzettelijk overdachte deel.
van het werk, dus voor dat gedeelte dat de schrijver er systematisch aan heeft toege-voegd, dus voor al wat er verstandelij ks en niet voor al wat er spontaan prachtigs.
in was.
,

EEN BLIK OP DE MODERNE FRANSCHE LETTERKUNDE.

201

Maar waarom moeten wij dan letterkundige voortbrengselen prefereeren welke
weinig anders zijn dan het prostraat van een indruk, zooals deze verschijnt aan de
uiterste grens van zichtbaarheid in ons bewustzij n ?
Wel, is er niet meer poe-tische schoonheid in de werken die ingegeven werden door
de ongeweten persoonlijkheid dan in die welke de beredeneerde wil tot het aanzijn
roept ? De Ouden geloofden aan de Muze en het was een wet die zeide dat men
volgzaam moest zijn bij de inspiratie welke zij ons inf luisterde. Sommige dichters
uit onzen tijd drijven die antieke volgzaamheid tot het uiterste en zijn niet veel
meer dan registreerende en niet zich controleerende werktuigen- die opschrijven al
wat het onderbewuste dicteert. In plaats van, zooals de kunstenaars van vroeger het
deden, een keus te doen, in plaats van te beperken, te besnoeien, vergenoegen zij zich
met de min of meer lijdelijke rol van een bedding te zijn waardoor de gansche stroom
van beelden stuwt. En het samentreffen van sommige woorden, onafhankelijk van
hun gewone beteekenis, doet in eens de atmosfeer golven en deinen in kringen die
den geheimzinnigen bodem van ons bestaan bereiken. De innerlijke voldoening die
een vers, een verhaal, een beschrijving, een tooneel teweegbrengen, schijnt dan voort
te komen uit het harmonisch samentreffen van de beteekenissen der woorden, van
den klank der lettergrepen, van beelden, van verre herinneringen en onbestemde
verwachtingen die van uit de diepten waar ze te zweven lagen, naar boven dwarrelen,
waar de zon ze beschijnt. Als wij ze ontleden, blijkt dat het toover-vers of de beroerende strofe geen enkel nieuw of verheven begripselement bevatte ; de woorden
gelijken op de andere en nochtans schijnen ze te komen uit een andere wereld. Zij
openen het matte lage en dikke zwerk 't welk zoo dicht op onze hoof den hangt en
geven ons een blik in het diepe azuur van de ongekende heerlijkheid boven ons.
Laat nu niemand de opmerking maken dat al deze dingen nieuwer schijnen dan
zij het inderdaad zijn, dat, getransponeerd in den toonaard van den tijd, deze beschouwingen enorm veel doen denken aan de manifesten en zegezangen der Romantiek, een honderdtal jaren geleden.
Wanneer vormen en stempels lang gediend hebben, worden ze onbruikbaar, slaat
men ze stuk en neemt nieuwe die wel in bizonderheden van de versletene mogen
verschillen, maar toch vormen en stempels blijven. De klei, het metaal, het was en
de lak blijven ook. Romantiek, parnassianisme, symbolisme, zelfs het dadaisme,
zijn hernieuwingen van den vorm, maar per slot van rekening en na verloop van tijd,
brengen ze in het wezen der dingen weinig verandering aan. De menschheid, nimmer
in evenwicht, steeds door de loodlijn heen schietend, schommelt tusschen een paar
uitersten, idealen van klaarheid of mysterie, welke we sinds het begin der negentiende eeuw classicisme en romantiek noemen, maar die in wezen van alle eeuwen
zijn. Ook bier geldt het woord van Troeltsch : „es ist erstaunlich von wie wenig
Gedanken die Menschheit in Wahrheit gelebt hat,"

202

EEN BLIK OP DE MODERNE FRANSCHE LETTE RKUNDE.

Maar dat verhindert niet dat de menschheid telkens met nieuwe illuzie's van
bevrijding vervuld is. Ofschoon zij weet hoe zij in al hare bewegingen beperkt is
als door een kristallen deksel, doet zij alsof de onbeperktheid zich boven haar welft.
Als onnoozele kevers vliegen wij naar boven, maar in plaats van de ruimte in te gaan,
stooten wij met de domme hoofden tegen glas aan. Gedurende korteren of langeren
tijd stellen wij ons daarmede tevreden, wij maken ons vroolijk met ons eigen gebrom,
en trotsch met den waan dat wij veel hooger gaan dan die voor ons uitgevlogen zijn,
totdat wij, eindelijk moe-gebotst, gaan zitten rusten met de ontnuchterende conclusie
dat wij nog steeds in hetzelfde, aan alle kanten beperkte wereldje verkeeren, onder
de glazen stolp die wel licht doorlaat, maar geen lichamen.
Bij wat de moderne Fransche letterkunde produceert, is enorm veel moois, net
als vroeger, misschien meer dan vroeger, maar er is ook enorm veel bespottelijks en
ongerijmds, dingen die ons benauwen als een nachtmerrie. Als ze ons in kleine hoeveelheden worden geserveerd, nemen wij er vrede mee, maar zoodra het kwantum
grooter wordt, voelen we in ons een gevoel opkomen dat niet zoo heel ver is van
razernij. Ik geef het iedereen te doen om, gedurende enkele uren achtereen te lezen
in de Anthologie de la nouvelle poesie franpise 1 ) de verzen van de dichters der
voorhoede, Raymond Radiguet, Georges Gabory, Marcel Arlaud, Mathias Lubeck,
Francis Gerard, Tristan Tzara, Pierre Albert-Birot, enz.
In het streven naar het onbereikbare, in de hemelbestorming welke ze ondernomen beef t, stelt de dichtkunst zich dermate bloot aan het in zulke condities immer
dreigende gevaar van vervloeiing en verontstoffelijking dat ze ten slotte onverstaanbaar wordt. Evenals de kunst van Piet Mondriaan uitgeloopen is op een soort van
blank, met roode en blauwe blokjes beplekt, nirwana, waarvan alle beweging, dus ook
alle progressie, uitgesloten is, zoo is ook het eindpunt van de hyper-lyrische kunst
der surrealisten het onverbiddelijke en onverzettelijke Niet.
1

) Bij Kra, Paris, 1924.
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In de krietiek op „His Master's Voice", zoals die o.a. voorkomt in de beide ,Rotterdammers",
is een belangrijk verschilpunt op te merken met de beoordeling in Opwaartsche Wegen, beide
recensenten verklaren nl. de neiging tot allegoriseren als een behoefte tot preken en maken zodoende
dat wat het sterkste element van deze poezie uitmaakt, n.l+ het slot, tot het zwakste. Dat H.M.
in de N.R.C. tot een dergelijk oordeel komt, hoeft niet te verwonderen : hij lijdt als krietiekus
aan een grote beperktheid ; alleen wat hem wezensverwant is, kan hij oprecht waarderen. Zijn
voorkeur voor het buitengewone ontneemt hem alle norm, zodra hij tegenover verzen komt te
staan, die technies meer aan Gossaert doen denken dan aan Marsman. Als nog andere aversies
dan zijn oordeel komen vertroebelen, is hij helemaal de kluts kwijt.
De four, waaraan ook andere kritici niet ontkomen zijn, is dat ze niet hebben doorvoeld, dat in
elk gedicht van de bewuste bundel de dichter zelf de hoofdpersoon was, of zoals van Ham in
zijn beoordeling zei, dat zijn gedichten uit persoonlike nood geboren zijn. Er is dus geen sprake
van een beeld en een toepassing, maar de dichter ziet zichzelf, zijn benauwenis, zijn nood in alle
ding. Dat is zeker geen redeneerzucht of preeklust, maar een noodschreeuw. Wie dat niet snapt,
blijft absoluut aan de buitenkant van deze gedichten staan,
.EEN SCHANDAALTJE ROND EEN ONBELANGRIJK BOEK.
De heer J. Smelik heeft door een onhandigheidje veel belangstelling gewekt voor zijn roman

Door de branding. Zonder kwade bedoelingen, hoewel het er de schijn van had, werd het Chr.

Gymnasium in Den Haag en in het biezonder een van de leraren in een zeer ongunstig Licht
:gesteld. Gelukkig is de zaak in der minne opgelost en heeft Ds. Smelik openlik tegengesproken,
dat hij een leraar van het Haagse Gym op het oog had.
Er blijft echter een vraag achter : als het nu eens wel waar geweest was, was dan de zaak
in orde geweest? Twee kanten heeft deze kwestie en nog meer. Ten eerste, welk recht heeft
men om de auteur te verwijten, dat hij de hem omringende werkelikheid als model gebrui.kt ?
En die werkelikheid vervormt tot ze zijn fiktie heten mag? Het recht van de kunstenaar op zijn
omgeving mag men onaantastbaar noemen, maar wanneer een kunstenaar deze realiteit misbruikt
om er zijn tekort aan fantasie mee te verbergen, dan ontstaat er een realisme, dat met kunst
niets gemeen heeft. Als een auteur dan nog zo ver gaat om kontroleerbare feiten, namen voluit
te noemen of met doorzichtige namen aan te duiden, dan bereikt hij een realiteit, die sensatiezucht
doet vermoeden. Als dan de feiten niet blijken te kloppen, staat het verwijt van geschiedvervalsing of verdachtmaking de auteur te wachten. Zo is terecht aan Mevr. van Ammers-Kuller
enige boosaardigheid ten opzichte van de figuur van Beets verweten.
Een andere vraag: brengt de zucht tot aktualiteit de kunst niet in diskrediet en vertroebelt
-ze niet het inzicht in het wezen der kunst? Onze moderne probleem- en protestromans verlagen
ze niet het karakter van het kunstwerk tot het peil der brochure? En wekken ze geen wan-

1 ) Van Oosten's adres is geworden : van de Spieghelstraat 15, Delft, dit voor enkelen, die
.met hem in korrespondentie zijn gekomen.
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trouwen tegen de organiese groei van het kunstwerk? Draagt de kompositie van steeds meerderee
romans niet de kentekenen van het ondergeschikt maken van de fiktie aan de idee ? En wordt
het kunstwerk in zijn aard daardoor niet verkracht? En is dat niet een ordinaire spekulatie op
populariteit bij een massa die liever kletst dan bewondert?
CHRISTENDOM EN TONEEL.
De angst voor de verderfelike invloed van het toneel is niet een specifiek Hollands verschijnsel
ook in andere Protestantse kerken dan de Hollandse heeft van menige kansel een waarschuwing
tegen schouwburgbezoek geklonken, evenmin als hier geheel onweersproken.
Meer en meer dringt de overtuiging door, dat de fout niet ligt aan het toneelspel zelf, als
wet aan de keuze der stukken. Dit heeft „The London Public Morality Council" er nu toegebracht een lijst samen to stellen van stukken die ieder zonder bezwaar kan gaan zien. De
Bisschop van Londen, die voorzitter van dit komitee is, geeft door de waardigheid van zijn persoon
extra klem aan deze aanbeveling. De inhoud van de lijst — het zijn een negental stukken
geeft er niet de betekenis aan; het feit zelf van een geestelike censuur over het toneel is van meer
belang. Als mocht blijken, dat een dergelike lijst praktiese invloed heeft op de toeloop naar een_
bepaald stuk, dan zal het zijn invloed op de samenstelling van het programma der gezelschappen
niet missen. Dat kan het publiek in moreel opzicht niet anders dan ten goede komen. Natuurlik
zal dat advies moeten lopen over stukken, die aan begin van opvoering toe zijn en niet — zoals
nu — over stukken die geheel of bijna buiten het speelplan zijn gekomen. Dan krijgen we dus
een schouwburgkommissie, enigszins zoals we een bioskoopkommissie hebben. Dat de gevaren
van mistasten door het geven van een aanbeveling van goede, inplaats van het afkeuren of verbieden, van verkeerde stukken, tot een minimumbezwaar ten opzichte van de kunstwerken is teruggebracht, zal ieder erkennen. Als we de censuur der officiele lichamen als eerste waarborg tegen het
ergste kwaad beschouwen, dan is het werk van een dergelike kommissie een geestelike nakeuring,
die de stukken geschikt verklaart voor de mensen, die een strenger levensnorm aanleggen dan het
grote uitgaande publiek. Niemand die gelooft dat het dan verder zonder kritiek zal gaan en zonder
een bedenkelik hoofdschudden.

-

BOEKBESPREKING
BOEKBESPREKING
naar aanleiding van het in dit nummer opgenomen artikel Een blik op de moderne
fransche letterkunde.
E. Bouvier. Initiation a la Litterature d'auj ourd'hui. (La Renaissance du
Livre, 1928).
Een buitengewoon prettig en vlot geschreven overzicht van de moderne en modernste Fransche
letterkunde. De schrijver is lector te Montpellier (wat een prettig docent zal hij zijn !), maar,
ofschoon universitair, treedt hij de modernen met de grootste sympathie tegemoet. Hij geeft uitvoerige citaten tot staving van elke bewering die hij doet.

Anthologie de la nouvelle poesie francaise. Simon Kra, Paris 1924+
Het groote voordeel van deze bloemlezing is, dat ze ons vooral in aanraking brengt met het
werk der voorhoede. Regnier, Verlaine, Paul Fort, Verhaeren, Mme de Noailles hebben er
geen plaats in gevonden. Waarschij nlij k heeft de anonieme samensteller ze als bekend genoeg
verondersteld. Maar toch zou het niet kwaad zijn geweest indien het motief voor deze, overigens
verwonderlijke, weglating, vermeld ware geweest.
-

Le XXe siècle, anthologie des prosateurs fransais contemporains, par
P. Valkhoff.. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. 1926,
Eigenlijk is dit werkje van Prof. Valkhoff een schooluitgave, maar het is mooi en leerrijk
genoeg om door volwassenen te worden gebruikt. De korte biographische inleidingen worden
gevolgd door fragmenten, die door de oordeelkundige keuze van den samensteller en door hun afinetingen alleszins voldoende zijn voor een eerste kennismaking.

Fransche litteratuur van onze dagen, door Johannes Tielrooy. Haarlem,
H. D. Tjeenk Willink en loon. 1928,;
Dit werk van Dr. Tielrooy bevat uitvoerige beschouwingen over Proust, Jules Romains, Paul
Valery, Georges Duhamel, Andre Gide, Francois Mauriac, Jean Giraudoux, Andre Suares,
Henri Massis, de Montherlant en Cocteau. De schrijver verstaat zijn vak van letterkundig criticus
voortreffelijk. Bij elk zijner auteurs weet hij het essentieele te grijpen, en bevattelijk voor te
stellen. Het tempo zijner zinnen is gedragen. Tielrooy brengt zijn lezers op hun gemak. Ongeduldigen zullen hem soms wat te wijdloopig vinden, maar dat treft hen, niet den essayist.
Deze toont zich in deze gewilde langzaamheid een bekwaam pedagoog wien het wel bekend
is dat moeilijke begrippen, om bijgebracht te worden, een inleiding behoeven. Twee lange zinnen
bijvoorbeeld aan het begin van 't opstel over Jules Romains dienen om te zeggen dat er mijmeraars en werkers zijn, maar ze vormen tevens den aanloop tot een heel belangwekkend en min
of meer ingewikkeld betoog.
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Wat heel jammer is, is dat Tielrooy zich door zijn kennis der wijsbegeerte telkens laat ver-leiden, om uit de hoogte en op doctoralen toon over ons ongetwijfeld christelijk geloof te
oordeelen : Dogma's verharden (p. 119). Men is geen denker als men zich bij een.
eeuwenoud -dogmenstelsel dat Kant noch Bergson heeft kunnen bevredigen, neerlegt (p. 146)
En Calvijn, Pascal, Vinet dan?
Tielrooy begaat, in de oppervlakkigheid waarmede hij van het christendom heeft kennis genomen, een vergissing die werkelijk een blunder is, als hij zegt dat „de zondeval, de rijkdom, de
redding en het steunpunt van Pascal blijft." (p. 223).
En zou de essayist heusch meenen dat zijn relativisme eenige werkelijke waarde had? Het
is belachelijk, volgens hem, zonde en slechtheid te constateeren (p. 195). En in zijn beoordeeling
over Mauriac's Fleuve de feu geeft hij deze wijsheid ten beste : „Is het zoo erg dat een meisje
haakt naar liefde ? Is zij ten eenenmale verloren als haar zinnenleven zich uitviert, zij het
misschien tijdelijk buiten het huwelijk? Is zoo'n koud vrouwspersoon als Lucile iets anders dan
een kwezel?" -- Op een volgende bladzijde krijgt God de keus, om Gisele to approuveeren als
zij de instincten uitleeft, die Hij haar had meegegeven, oftewel afstand te doen van zijn.
almacht. (p. 169).
Het is Tielrooy's bedoeling niet, ons alle geloof te ontnemen ; neen hij is zoo goed ons ook,
zij het onder voorbehoud, in den conditionalis, den weg naar het geloof der toekomst te wijzen :
Indien de enkelen en de landen en alle dirigen, eens verstoffelijkte gedachten van God konden.
zijn? Dan zou het angstig en vergeefsche zoeken naar God onnoodig worden. Het leven ware
zelf vergoddelijkt, de moraal verwereldscht. (p. 223).
En, op 't eind van zijn opstel over Renan zegt hij: „Voor God heeft een ieder gelijk. Zulks
met God mede te beseffen, zich aldus op Gods standpunt te plaatsen (de cursiveering van den
essayist), zou, indien het geheel mogelijk ware, tot de hoogste doeleinden der menschheid gerekend kunnen worden. (p. 251)."
Tielrooy, de litterator, bevalt ons heel wat beter dan Tielrooy, de geimproviseerde en improviseerende apostel van het geloof der toekomst.

Essai sur le theatre d'Henry Bataille, par Dr. J. B. Besancon. J. B. Wolters,.
Groningue, La Haye, 1928.
Ofschoon mijn ,blik op de moderne Fransche letterkunde" buiten het tooneel is omgegaan,
ruin ik in deze boekbespreking gaarne een plaats in voor dit buitengewoon mooie boek. Niet
in de eerste plaats om het onderwerp dat Dr. Besancon behandelt, maar om de wijze waarop
hij het behandelt. Bataille, hoewel de dag zijns doods ternauwernood zeven jaren achter ons
ligt, heeft, op 't oogenblik althans, vrijwel afgedaan. Hij leeft in de herinnering der meesten
slechts voort als iemand die met zijn talrijke gedurfde stukken veel schandaal heeft verwekt. Maar
de schrijver van deze studie plaatst Bataille zoo juist en zoo mooi in de omlijsting van zijn tijd,
hij spreekt over de veelal scabreuze verwikkelingen van Bataille's tooneelwerk met zooveel wijsheid en moreel gezag, dat het lezen van zijn boek een geestelijke genieting geeft van goed gehalte, en tegelijkertijd onze blik op het moderne leven verdiept en verbreedt.
J. W. M .RMELSTEIN.

Liefde overwint, door Joseph Cohen. Amsterdam, Maatschappij voor Goede
en Goedkoope Lectuur+
Alhoewel we in een tijd leven, waarin soberheid een teeken van goeden smaak is, gebeurt het
toch nog wel eens, dat een pretentieuze titel als een kleurig uitwapperende vlag een minderwaardig ladinkje moet dekken. Maar tot die schrijvers, die met veelbelovende en interessant_
aandoende titels aankondigen, dat ze citroenen verkoopen, doch die kans zien, ons met een knot
of te schepen, behoort Cohen niet. De frissche en prettig aandoende inhoud van zijn verhaal is
omgekeerd evenredig aan de afgezaagdheid van zijn titel. Een pleizierige verrassing dus, iets,
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wat den criticus van nieuwe Nederlandsche literatuur al sinds menschenheugenis niet was gepasseerd. Ik wil niet zeggen, dat het alles achttien-karaats is. De manier waarop de schrijver
een heele familie, man, vrouw en kinderen op een goede Zondagmiddag uit den weg weet te
ruimen (ze krijgen een ongeluk bij 't zeilen) is wat al te opvallend voor het literaire goed fatsoen.
Ook is schrijver wel een groot liefhebber van detail, een hebbelijkheid, die hij wel uit zijn naturalistische opvoeding zal overgehouden hebben ; en voorts lijkt zijn verhaal of en toe meer op een
folkloristische voordracht met lichtbeelden, dan op een roman. Maar dat kan een groote verdienste toch in 't minst niet aantasten. Cohen weet namelijk weer te vertellen. Hij verveelt ons
geen oogenblik met ontledingen en pluizerijen -- hij vertelt genoegelijk en rustig door en houdt
onze aandacht vast. En dan — of Cohen in de school van Jakob Wassermann veel geleerd heeft
weet ik niet — is zijn werk doordrongen van een welbewuste, positieve idee. De idee der zelfopofferende liefde. Een oude grootmoeder wil haar ouderloos kleinkind in de wereld vooruithelpen. Al haar eerzucht, al haar instinctieve liefdeskracht zet ze achter dit doel. En ze bereikt
het. Haar kleinzoon moet advocaat worden en een deftig heer zijn. Als ze sterft is de jongen joist
geslaagd voor zijn eindexamen gymnasium en met het kapitaaltje dat ze voor hem heeft weten
weg te leggen, vertrekt hij naar de universiteitsstad. Meer hoeven we ook niet te weten. Want
het scherpst valt het licht op de oude-vrouwerifiguur. Grootmoeder is eigenlijk de hoofdper'soon,
de draagster van de idee der liefde. Het sympathieke van den schrijver Cohen is zijn houding
tegenover deze hoofdpersoon. Noch neerbuigend vriendelijk, zooals Hildebrand zaliger zijn diaconiehuismannetje, noch koel-observeerend, maar in den grond onverschillig zooals de vele tachtigers
hun ,objecten", — nadert Cohen tot de gestalte van deze sjofele, kleinburgerlijke oude vrouw,
met haar eerzucht van het kleinste allooi en haar bijna schaamtelooze zelfwegcijfering. Integendeel,
vol oprechte liefde verdiept hij zich in het kleine zieltje, dat met die eene wensch, die eene
toekomstvisie volkomen vervuld is: haar kleinzoon een respectabele plaats in de samenleving !
Het succes van Cohens boek is nu, dat hij ons overtuigt. Hij maakt ons aannemelijk dat zelfs een
zoo klein formaat mensch met zoo uiterst weinig bijzonders in zich en aan zich door wil, door
de bezieling met Qen exclusieve idee iets heel bijzonders tot stand kan brengen, iets heel bi jzonders kan worden zelfs. Want haar idee en de wijze waarop ze die verwezenlijkt, maken haar
tot een tragisch-overwinnende figuur, die boven haar eigen geestelijke niveau ver uitstijgt. Over
liefde kan Cohen alleen maar zoo schrijven, omdat hij er zelf deel aan heeft, zooals zijn opvatting
van deze figuur duidelijk bewijst. Dat is in het overigens zeer pretentielooze boek de nieuwe toon,
die treft en ontroert. v. d. L.

Sonate in verzen, van Herman J. Jordan Jr. Uitgegeven in het jaar 1928 door
De Ploeg te Utrecht.
Dr. Ritter heeft behoefte gevoeld deze dichtbundel een geleide mee te geven, een kleine introduktie. Voornamelijk omdat hij meent, dat een volgende bundel van deze dichter belangrijk.
kan zijn en dan deze daardoor wa^arde kan krijgen als histories dokument. Ik wil niet zo ondeugend zijn om met de heer Ritter over de publikatie van dokumenten te gaan twisten naar
aanleiding van deze bundel, maar kan toch de vraag niet binnenhouden, of het niet wat gewaagd
is de historiciteit van een dokument vast te stellen als de historie waaraan het dan deel zal moeten
hebben, nog moet worden gemaakt. Het uitgeven van een bundel verzen kan toch alleen gemotiveerd zijn door de waarde van de verzen die de bundel bevat. Ik waardeer de introduktie
van de heer Ritter dan ook alleen als het gebaar van een redakteur die een toekomstig talent
meent te ontdekken en deze gelegenheid geeft om zich te uiten en zijn werk te publiceren, alleen
maar omdat hij meent dat het aan zijn talent ten goede komen zal, als hij bereidwillige sympathie
vindt op zijn weg.
Dr. Ritter heeft gelijk, als hij meent, dat deze verzen een welwillend woord verdienen. Meer
ook niet. Er is te veel in de bundel, dat absoluut waardeloos is. Toch wikkelt zich uit deze verzen
een sympathieke persoonlikheid los ; mogen de verzen wat banaal klinken, toch neemt de dichter
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vanuit deze gedichten gestalte aan, vooral in het Andante en Scherzo, die ook het best van
geluid zijn.
Als deze dichter rustig voortwerkt, kunnen we misschien werkelik nog eens zijn verzen uit
deze Sonate als dokument ter hand nemen, ook al is dit woord er misschien te gewichtig voor.
v. H.

Vondel herdacht, uitgesproken op verzoek van de vereeniging ,Leidsch StudentenTooneel", 5 Februari 1929, door Albert Verwey. Uitgeverij C. A. Mees, Santpoort.
Het was in de stijl van Vondel's eeuw : de herdenking in dichtvorm. Het gelegenheidsgedicht
is zeer in diskrediet geraakt sinds de eeuw van Vondel, toen het de meest vanzelf sprekende
.zaak was. Hebben we er niet aan verloren ? Ik woonde indertijd de huldiging van Amundsen
bij in Oslo, toen men nog in de gelegenheid was hem de liefde van zijn yolk te betuigen bij
monde van een van 's lands dichters. fk heb nooit zo goed gevoeld als toen, wat een prachtkans
de dichter door de verwaarlozing van het gelegenheidsgedicht verloren heeft laten gaan om op
de grote dagen van de landsgeschiedenis de vertolker van de volkspsyche te zijn. Dat kan natuurlik alleen, als men zich met dat yolk voldoende een voelt.
Moeilik had het ,Leidsch Studententooneel" een betere keus kunnen doen dan door Albert
Verwey voor het uitspreken van een gelegenheidsgedicht de mogelikheid te openen. Hij immers,
al moge zijn poezie allerminst populair zijn, kent de dichter een belangrijke maatschappelike taak
toe. En wie onder onze dichters schrijft als hij een beschouwend vers? En wie heeft zich onder
hen zo in Vondel verdiept als hij ?
Verwey heeft in een kloek vers een korte, eenvoudige beschouwing over Vondel's betekenis
gegeven. Als belangrijkste momenten uit deze beschouwing wijs ik op de tamelik uitvoerige wijze,
waarop Verwey stil staat bij het verschil tussen populariteit en dichtergrootheid ; hij beschrijft
de langzame erkenning van zijn dichtergrootheid, hoe een dichter drie jaar na zijn dood pas
op zijn zerk hem als lieveling der Muzen eerde. Was dan Vondel zo ver van zijn yolk verwijderd ?
Torch niet. Waar zag men een dichter, die een spel schreef als Vondel zijn Gijsbrecht, die alsof
het een volksfeest gold jaarliks in dezelfde week op de planken komt ? Nochtans blijven de grote
dichters onbekend. En ook Vondel is dat lot niet ontgaan. Een andere belangrijke passus is de

beschouwing van Vondel als Grootnederlands dichter. Zuidnederlander, Brabander was Vondels
geest „getucht" door de geest van het Noorden. En zo werd hij de dichter van heel het Nederduitse yolk. In Vondels dichtkunst leefde de eenheid van Noord en Zuid. v. H.

Duitsche invloed op het Nederlandsch der Protestantsche theologen
sedert het begin der XIXde eeuw, door Dr. J. Leest. Bij J. B. Wolters' U.M.Groningen, Den Haag, 1929.
Deze Groningse dissertatie is een taalkundige verhandeling en zal dus maar een klein gedeelte
van onze lezers interesseren. We zullen dus volstaan met een kort overzicht van de inhoud.
Aan de behandeling van het eigenlike onderwerp gaat een inleiding vooraf, die een psychologiese verklaring tracht te geven van de wijze waarop de ontlening plaats heeft, speciaal bij Duitse
invloed. In verband daarmee behandelt hij de taak van de taaldocent, die bij zijn pogingen om
een goede taalpraktijk te leren niet voorzichtig genoeg kan zijn, voor hij zich aan veroordeling
van een germanisme waagt. Ook de voorkeur der tachtigers voor germanismen heeft de aandacht
van Dr. Leest. Ten slotte beperkt de schrijver zijn onderzoek tot de taal der Protestantse theologen.
De resultaten van dat onderzoek zijn neergelegd in een beredeneerde woordelijst. v. H.

AVOND BIJ DEN HARDENBROEK
DOOR

G. KAMPHUIS,

Aan Martin Leopold.
De dag is stroomend in den nacht vergaan.
Een ijle koelte beeft in d' avondluchten,
Waaruit het harde licht en daggeruchten
Wegstierven — om ons 't pure licht der maan —
De nacht is zuiver als doorzichtig glas,
En donker spiegelen in 't wieglend water
Schaduwen van dichte boomen, en staat er
Een windelooze stilte boven 't gras.
Wij dreven op den stroom en onze hand
Speelde achteloos met de maan in 't water -Hadden wij nu alles achtergelaten ?
Was dit de vrede van een ander land?
Hoor, in het bosch de jubel van een merel !
O lied! de aarde drinkt het licht der maan —
Zijn wij nu uit onszelven weggegaan ?
0 zuiver lied, zoo ver van deze wereld !

HERINNERING
DOOR

JOHN DAVID IETSWAART.

Voor Martin Leopold.
Ween niet om al het leed van vele dagen -Vergeet wat droevigs in het spreken is;
Wat zal ons hart in deze stilheid klagen
Om wat verlangen en het duister breken is.
Het regent in de stilte van je oogen
een kamperfoelie waait -- een wereld is in nacht —
Hoe heeft jouw groot verlangen dit verwacht
ten avond aan het venster neergebogen.
O, — van dit alles en de droeve dagen
onhoorbre tocht van weernoed om het huis -gestorven zang van 's leven's luttel klagen -verlangen's wind -- en regenend gedruisch.

DE MYSTISCHE VALLEI
DOOR

C. RTJNSDORP.

I,
De Heer Verhage lijkt wat hij is : een eerzaam muziekonderwijzer. Zijn vrouw,
in haar eenvoudigheid, legt de nadruk op het .,eerzame", door opvallend
goede glans op zijn schoenen te onderhouden en zijn gestreepte pantalon elke week
te strijken, ofschoon er dadelijk altijd weer hinderlijke horizontale kreukjes bij de
zakken konien. Op de rest van zijn toilet verinag meneer Verhage zelf zijn beroep,
met name de weer ideale kant daarvan, tot uitdrukking te brengen. Het gelaat met
de verstrooide oogen, die half uitkijken boven de bril, waarvan het brugje rust op
het wat lage neusbeentje, onderhoudt nadrukkelijk verband met zekere romantisch-muzikaal-priesterlijke gebieden van geest en .geschiedenis. Keert hij zich
om, dan is de ruime gejacquetteerde omkleeding der heupen, met een knoop aan
elke kant, hiermede in overeenstemming. Zijn vrouw berust hierin ; het is haar
heimelijk ideaal, dat haar man zal gelijken op een predikant. Want zoo werd ze op
hem verliefd en zoo blijft ze het.
De Heer Verhage is niet slechts onderwijzer, of „le'eraar", zooals het beschilderde
witte bord op zijn huisdeur flatteert. Hij is dit, zeer zeker, uit broodnoodzakelijkheid ; zelfs verkeert hij reeds jaren in de toestand, dat hij „nog enkele lesuren
disponibel heeft". Maar van het ideaal uit gezien is de Heer Verhage componist.
Tot nu toe oefende hij dit ietwat hachelijke beroep uit, door kleine versjes te
bewerken voor de paar gemengde zangkoren, die onder zijn leiding staan. Maar
sinds eenige tijd denkt hij over een Bijbelsch oratorium voor koren, soli en orkest
op teksten, die hij zelf heeft aaneengeschakeld, al voelt hij heimelijk alleen voor
het ontwerpen der voorspelen. Zijn vrouw „zou het heerlijk vinden", maar heeft
reeds in stilte besloten, haar oude zomermantel te vermaken.
Zij is mager en tenger en vertegenwoordigt het fatsoenlijk-burgerlijk levensinzicht,
dat zich gaarne bescheiden tooit met het vereenigd resultaat van volhardend wasschen
en vakkundig strijken. De kleeding van het kind staat onder invloed van de moeder ;

212

DE MYSTISCHE VALLEI

's Zondags herinnert zijn net Norfolk pakje levendig aan de houten jongeties met
rudimentaire knopvormige kopjes uit een m,agazijn van jongeheerenkleeding.
En ze hebben nergens schuld.
Van hem is de niet meer nieuwe, bruine piano, de viool en de piston, de muziekstandaard en de oude lauwerkrans. Aan de wand hangt een Beethoven in de storm,
met de aanvangsmaten van „die Ehre Gottes in der Natur" en een wat mollige
Lohengrin, opgewekt aanwandelend met Elsa aan de arm in een feestzaal. Het andere
kan van haar of van beiden zijn, maar het schoone en zorgvuldig heelgehoudene
van alles is toch zeker van haar.
II.
Ook genieen hebben familieleden, die, gezien de zeldzaamheid van het genie,
in de regel niet geniaal zijn. De biografieen laten omtrent dit punt geen twijfel.
Meneer Verhage .lost voor zich de zaak zoo op, dat hij ook tegenover hen de
eigenaardigheden van het kunstenaarschap, als lets, dat hij nu eenmaal niet helpen
kan, in redeloos vertrouwen demonstreert. Als dan ook zijn schoonzuster op bezoek
is en haar kind zit op de grond te huilen, slaat hij op de piano, omkijkend naar
zijn nichtje, eenige accoorden aan, waarvan het representatief karakter tot op zijn
jongste zielkundige ontwikkeling is bijgewerkt. Zijn blik trekt zich daarbij schelvischachtig binnenwaarts. Meteen voelt hij echter pijnlijk, dat zijn schoonzuster
dit losse kijkje in 't rijk van zijn verbeelding niet weet te waardeeren. Veeleer roept
zijn smal hongergezicht met de platte slapen en de contour van zijn haren andere
associaties bij haar op en wel van 't vroege ochtenduur, wanneer zelfs haar man
er geniaal uitziet. En het kind, dat boven een gedraaid lichaam een wezenloos starend
gelaat naar zich toegewend merkt, vindt daarin nieuwe aanleiding tot schreien.
— Heb je niks voor d'r in je zak ? -- Toe, voel nou is, Willem", zegt zijn vrouw.
Hij heeft een beduimelde envelop met een geschetste notenbalk — en een potloodje
—, maar zij weet zelf al betere raad. Uit een kast met zuinig bewaard speelgoed
van Henk haalt ze uit een cartonnen doos — ,kijk !" — een klein draaiorgeltje.
o ja", zegt meneer Verhage.
Terwijl zijn vrouw aan haar zuster de innerlijke motieven, die haar tot deze vondst
hebben geleid, blootlegt, maakt hij zich op, om de hoor- en zichtbare voortreffelijkheden van het instrument voor de aandacht van het kind te ontvouwen. Daartoe
knielt hij bij zijn nichtje neer, zoodat zijn jaspanden de grond raken. De welvarende
zuster kijkt onderwijl toe en knikt in zwijgende erkenning van deze en andere dingen,
die Verhages vrouw nagegeven moeten worden.
,,Ke-ling k'lle-long ; ke'ling k'lle-langh...."
— „Dada kindje, mooi orgeltje", vleit hij.
Met hel licht in de natte oogen staat het kleine meisje aan haar moeders mantelpak, ademend tuschen twee huilbuien in. Verwonderd neigt ze tot aanvaarding van
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deze prachtige oogen- en oorentroost, maar het aanbod is te dringend, des
brengers gelaat met de bril te dichtbij, de pupillen te klein en te fel, de kleeren te
lang en te donker, het haar te wild. Zich afwendend keert ze overtuigder terug tot
haar luidkeelsch verdriet. Haar moeder weert haar voorzichtig af van haar beige
mantelpak en probeert met een gestikt zakdoekje de verrassend vlug rollende traantjes
te stelpen.Op wiegedeinende toon beschuldigt ze onderwijl de booze oom en het orgeltje.
Oom Verhage rij st ontmoedigd overeind ; aan tafel drinkt hij het restje van zijn
thee uit.
Daar ligt het orgeltje, het slingertje onder, op de grond. De vreemde man, die
het aanbood, is weg ; de verleidelijkheid is gebleven. Als straks niemand op haar
let, kruipt het kind naar 't orgeltje, grijpt het en gaat er breeduit bij zitten. Met
handverdraaien kantelt ze de mooie doos om en om ; haar groote oogen vlak erboven
knippen niet.
Het slingertje heeft even de aparte aandacht van haar voorzichtig wijsvingertje,
maar ineens pakt ze 't orgeltje in de linkerhand beet en geeft ze een forsche ruk met
de rechter.
De vrouwen schrikken op en lachen. Ze kijkt hen ondeugend aan en grinnikt
luid op. Opnieuw draait ze het slingertje in een woeste ruk naar zich toe, waarbij
het melodietje nu geheel duidelijk, maar achterstevoren, optinkelt.
Het is een cartonnen draaiorgeltje in de vorm van een poppenkast. Op de achtergrond kijkt, met een uitdrukking van dronken vroolijkheid en feillooze acrobatiek,
een clown omhoog, gereed iets op te vangen. Ook op de smallere zijvlakken zijn
figuurtjes aangebracht, die zich daar, ondanks hun geringere bewegingsvrijheid, blijkbaar zeer wel bevinden. Aan de voorzijde is een open tooneel, waarin bij het draaien
aan 't slingertje een cartonnen schijf kleinere grappenmakers in verstarde buitelingen
doet rondbewegen. Daaronder buigt een clown het hoofd achterover tusschen de
beenen, om in een ietwat benauwde groet de laatste twijfel aan de grappige be
doeling der situatie weg te nemen.
Het orgeltje is een geschenk van een St. Nicolaas in een lunchroom jaren geleden, maar het heeft met vele andere nuttelooze voorwerpen een taaie levensduur
gemeen.
Nooit had meneer Verhage anders gedraaid dan zoo 't hoort, rechts van zich af,
ook de kleine Henk niet. En nu komt me zoo'n kind en doet 't ineens andersom !
Aan 't raam bekijkt en probeert hij 't orgeltje nog eens aandachtig. Waarom klinkt
dit rijtje tonen verkeerd-om zooveel beter ? Langzaam draait hij 't slingertje aan
't grappige houten handvatje naar zich toe en laat telkens de tonen even dreigend
voortrillen, alsof er een klokje zal gaan slaan. Het cartonnen schijfje is een beetje
scheefgedrukt, maar het mecaniek werkt nog perfect.
En aan zijn oor klinkt het als een carillon in een grafgewelf.
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Componist zijn is goed en wel, maar als de zangvereeniging door een nadeelig
saldo in geen half jaar salaris heeft kunnen betalen, als er een leerling al twee maanden
wegblijft en een ander juist heeft bedankt, als de tweelingen alweer vergeten hebben,
geld mee te brengen, — en als dan huur en belasting met vervolgingskosten
betaald zijn, terwiji zoo dringend noodig een pak voor hem en een goedkoop zomerhoedje voor haar eraf moeten, — dan warden sommmige voorwerpen in huis wel eens
met een bizondere blik aangekeken.
In een vochtige, donkere tusschenkamer staat een flinke Jacobean boekenkast.
Daar rijen zich, wat uitgeslagen en klam, geerfde deeltjes Beets en ter Haar, ook
Goethe en Schiller, theologische werken in stemmige bandjes, — kortom alles,
wat meneer Verhage, zoolang reeds als hij het kent, toch zoo noodig nog eens
lezen moet. Op de divan aan de andere niuur zou zij met een handwerkje luisteren
naar zijn stem onder de schemterlamp en zich gewillig door haar man laten binnenleiden in priesterlijk ontsloten gebieden van ontwikkeling en kennis. Maar in de
lamp zit geen peer, de zijde is hier en daar versleten en 't is hier altijd kil en ongezellig. Ze hebben eigenlijk niets aan die kast — dat hebben ze hier gisteren nog
zelf gezegd en hun stemmen klonken luid. Ook tegen de vader van een leerling heeft
meneer Verhage iets dergelijks uitgelaten.
— .,Hij kan toch allicht eens komen kijken, vin je niet ?" zei Verhage tegen zijn
vrouw. En zij antwoordde : „Kijken ? -- natuurlijk".
Wat is er met meneer Verhage aan de hand? Hij lacht — hij lijkt wel dronken
-- hij roept hard „jaaah !" en slaat met de vuist op tafel. Hij zet zijn bril of — veegt
zich in de oogen — bait beide vuisten en schudt ze. .
Met een rare stem neuriet hij herhaaldelijk een wijsje — 't motiefje van 't
orgeltje, in de verkeerde volgorde. Aan de wand bestaart Beethoven blootshoofds
een bliksemstraal -- mag hij, Verhage, ook niet een goddelijk vonkje?
Want in een vallei, overschaduwd door een geheimn, roept een zich verwijderende
hoorn zijn betooverde boodschap door een hoorbaar groeiend woud. In weiden
vormen bloemen zich tot menschenaangezichten, waarvan de lijnen breken in het
tranenlicht, dat bij het beschouwen plots zacht in de oogen brandt.
Een droonxerige piston zal het n otief zingen. Naar de hoorbare stilte daarop en
de in duizend fluisteringen luidbaar wordende groeikracht der natuur zal hij inniger,
ademloos moeten luisteren, onx 't in een muzikaal schema te kunnen vangen. Hoe
zal 't motief opklinken uit de verschillende hoeken van 't orkest? Zijn neuriende
stem breekt op de inwendig zingende orkestrale polyphone. Het opschrijven heeft
nog tij d ! Eerst niag hij nog zelf genieten, onrustig-zalig, geprikkeld in neusgaten
en oogen, met koude tintelvlagen over de wangen.
Met een opgewonden hoofd loopt hij naar buiten. Het is vijf uur ; een grbot

DE MYSTISCHE VALLEI

215

atelier loopt leeg ; bij dit nauwe kruispunt staat, in de blauwe rook van een tegengehouden motorfiets, een verkeersagent, zijn witte handschoen bezwerend in de
zon. Een remmende tram bij een halte loeit als een stervend rund. Opeengepropt
staan wachtende auto's en vrachtwagens te ronken en te sidderen -- daar gaat 't
verkeer weer door, tusschen vlagen rook en licht ; motoren knallen ; meisjes en mannen balanceeren op fietsen in en uit zon. Verhage loopt ertusschen, de groote vlam
van de zon in zijn gezicht — in 't diepe blauw verheft zich een kernigwitte wolk. .
Hij kan wel huilen van geluk — o, 't begint, het komt !
IV.
De heeren knipperen, elk op zijn wijze, tegen het licht en kunnen nu, beleefd
grinnekend, zien wat ze zeggen. Al aanstonds voelt meneer Verhage met onfeilbare
intuitie, dat zijn bezoekers de kast niet zullen koopen. De pa van de leerling, de
rechter elleboog op zijn wandelstok, verwacht binnen redelijke tijd een rechtmatige
lofspraak op zijn zoon. De geitig glimlachende jongeman -- een aankomend bediende in assurantien met een vlinderdasje, — en een meisje, dat hij tyranniseert —
heeft het vochtig uitgeslagen rood van de klassieke ruggetjes al opgemerkt en bedacht, dat hij voor zijn huishouden beter een nieuwe kast kan nemen.
In tegenwoordigheid der adspirant-koopers ontgaat het de heer Verhage ganschelijk, dat hij voor de verkoop moeite moet doen. En onder de oogen van de boebazen
der muziek, die ook hier van de wanden blikken, verklapt hij als een vrouw zijn
jongste artistieke blijde-verwachting.
De bezoekers verwonderen zich niet. Zij weten, dat een artist nu eenmaal anders
is dan een ander. Misschien zouden zij zich zelfs niet erover verbaasd hebben, indien
zij hier een dimensie meer of minder zouden hebben aangetroffen. Daarom zetten
zij zich in de voorkamer op de hun aangewezen plaatsen gelaten neer en probeeren
de inleidende verklaring te volgen, die als een bergbeek onregelmatig van 's heeren
Verhages lippen stort.
Hij speelt hun 't motief voor en noodigt hen uit, de stemming daarvan te verklaren. De heeren kijken aandachtig toe ; zien wel details aan toetsen en vingers,
maar nxoeten 't antwoord schuldig blijven. Na eenig zwijgen verstout de jongeman
zich, om keelschrapend een herhaling te vragen. Gehoorzaam probeeren ze nu de
definitie te raden uit de ligging der oogen van nieneer Verhage en de mate van
ingekeerdheid van zijn blik. Hij voorkomt hen. Het stuk zal heeten „de mystische
vallei" ; hij weet zelf nog niet heelemaal, waarom.
De pa van de leerling, wiens gelaat zich zoo dicht bij dat van de heer Verhage
bevindt, is zeker nog nooit een halve dag zonder eten geweest, anders had hij wel
jets gemerkt. Misschien zou hij dan nog wel Bens over de kast hebben gedacht.
Want in de manier, waarop Verhage over het eigenlijke doel van hun komst was
heengegleden, had hij zich een eindweegs zakenman betoond, Maar zelfs indien
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hij hiervan besef gehad had, zou hij in nonchalante edelmoedigheid de situatie toch
ongebruikt hebben gelaten.
Zijn vrouw, die hiervoor vreest, treedt binnen met thee. De heeren, oordeelend dat
thee sneller afkoelt dan inspiratie, aanvaarden hun kopje, nochtans met waaksche
oogjes in de richting van de kunstenaar.
Cook Verhage blijkt hun keus te deelen. Aan de rnanier, waarop hij zijn kopje
met een stijve plafond-pink in een teug ledigt, zou men niet zeggen, dat zijn vrouw
het noodige uit twee bussen en een zakpuntje heeft moeten bijeenzamelen. En zij
zal het zeker niet zeggen.
Maar eindelijk dan daalt de heer Verhage voor zijn bezoekers omzichtig af in zijn
vallei. Voorloopig volstaan daarbij begeleidende gebaren en kleine cataracten van
inlichtingen ; waar deze niet toereiken promoveert zijn redeloos vertrouwen zijn
bezoekers tot mannelijke muzen, die in de vaagste aanduidingen voleindigde mogelijkheden zien. Hij eindigt, zacht-demonstratief bezwijkend aan de grens van het
zegbare.
Het assurantie-jongmensch is niet onbekend met taxeeren, maar bier voelt hij
zich toch onzeker. De pa van de leerling echter bedenkt, dat hij ook wet uitleggingen van telefoondefecten heeft aangehoord. Men vraagt ; luistert, voorzoover
de taken niet terugroepen en groet tenslotte democratisch. De rest zijn vaktermen.
De heer Verhage overigens wacht in schuwe edelmoedigheid hun oordeel niet af.
Eigenlijk zou hij met zijn bezoekers nu klein moeten weenen aan de grens van 't
kenbare. In de plaats daarvan is hij zelf de eerste, om te grijpen naar 't teeken der
tijdruimtelijke gebondenheid, dat men voor zulke oogenblikken aan een ketting in
de vestzak draagt. Straks zal hij alleen en moeizaam de weg weer moeten betreden,
waar men alles, bedoeling en toelichting, bezwijken en aan grenzen staan, indruk
en edelmoedigheid Hoot voor noot betaalt.
V.
Henk heeft op zijns vaders verzoek zijn vioolspel gestaakt, zoodat het afgeknepen
toontje uit ,Dichter and Bauer" niet meer door het plafond komt heenzeven.
Voor Verhage ligt muziekpapier ; -- in zijn hand is 't potlood. De piano is gesloten
ofschoon hij zooeven tijdens het bezoek nieuwe mogelijkheden met behulp daarvan
ontdekte, heeft hij in dit uur van artistieke beslissing gedacht aan Bach en besloten,
geen Klavierritter te willen zijn. Maar door zijn bril, die hij nu recht voor de oogen
heeft gezet, kijken zijn oogen verwonderd en verdrietig. Aan welk vitium origins
zal dit ontwerp weer ontijdig sterven ? Gelukkig is voor elke situatie het reddend
voorbeeld van een muzikale heilige gereed. Handel begon maar — en 't kwam
vanzelf.
Doch Handel was niet getrouwd. En Verhages vrouw heeft in de slaapkamer,
waarheen ze was gegaan om een schoon schort voor te doen, juist even stilletjes
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gehuild bij 't portret van haar nxoeder. Zij tobt niet over een weerbarstige, maar toch
in elk geval aanwezige fantasie, doch ziet zich voor de vraag geplaatst, hoe zij de
niet-betooverde, maar zeer werkelijke boodschappen in huis moet krijgen, noodig
onn de niagen van man en kind te vullen. Zoo was er voor haar aanleiding genoeg,
om in smartelijke concentratie van aandacht even bij moeders portret stil te staan
en in dit strenge, gemutste gelaat onderworpen het oordeel over haar leven te lezen.
Henk is een wij s kereltje, dat al vroeg heeft geleerd, niet te veel te stoeien en
niet te veel te zien. In zijn voorhoofd en oogen leeft iets van zijn vader. Hij
beweegt zich bedaard en netjes. Bij het stemmenschrijven is hij voor Verhage al
een betrouwbare hulp : deze zal zich dan ook niet uit het hoofd laten praten, dat
Henk begrip heeft voor zijn muziek. De jongen spreekt zijn ouders nooit rechtstreeks aan met „U", maar in de onderworpen stijl van zijn moeders geboortestreek zegt hij altijd ,Vader" en ,,Moeder". En wat in het bizonder zijn moeder
betreft : hij kan discreet en dankbaar in de keuken een glas melk half leeg drinken
en heusch niet meer blieven.
Maar nu hij trek heeft in een glas, is er nets. Zijn moeder kijkt, dit zeggend, 't
raam uit. Niemand kan ook verwachten, dat Henk daar met haar die twee dorpskinderen ziet, waarvan er een met een behuild gezicht naar de lucht kijkt, omdat
dit beet te helpen tegen roode oogen. Zij n herinnering reikt hoogstens tot hun vorig
huis en is overigens niet zeer gekleurd. Als hij muziek hoort, krijgt hij altijd honger.
Hij gaat naar boven, langs de kamer van zijn vader. Daarbinnen is het welbekende
zoekende spelen begonnen, dat moeizaam worstelt om van zijn plaats te komen
de Klavierreiterei, het begin van 't einde.
Hij leunt op zijn kamer tegen zijn bed, schoninielend met het eene afhangende
been.
Als het misgaat straks beneden, zal hij niet wegloopen ; vriendjes wachten hem op
straat niet.
VI.
Men kan niet alles vertellen wat een man doet, die, alleen gebleven, de deur op
slot en de gordij nen dicht heeft gedaan.
Maar in de Jacobean boekenkast ligt een pak oud muziekpapier, vol hemelbestormende aanvangsmaten van nimmer voortgezette composities, opgeschreven met
een aan de genialiteit evenredige slordigheid. Aan dit pak vertrouwt Verhage straks
alles toe wat hij van zijn mystische vallei heeft opgeschreven. Het is een korte, zakelijke
plechtigheid.
In de keuken, waar hij zich scheert, ziet hij in de spiegel nog de roode vonk in
zijn oogen. Hij heeft een nieuw mesje genomen en volop dampend water ; na 't
scheren aluint hij zich zorgvuldig of en bedekt de versche kaken met het poeder,
op welks aanblik een kappersbediende beleefd wordt,
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De heer Verhage gedraagt zich thans zeer zonderling en gehaast. Herinnert hij
zich plotseling, dat hij vanavond een uitvoering moet leiden in Monster of Zuidland
en nog een kwartier heeft voor de trein ? Hij komt na een kort oponthoud uit de slaapkamer, gesticuleerend en pratend in zichzelf, half gekleed in zijn officieele pak.
Zijn jas aanschietend roept hij : „de premiere !" En hij schudt de vuist, die uit
zijn gemanchetteerde mouw te voorschijn komt, naar Bach: „musikalisches Opfer !"
Daarbij is hij kennelijk aangedaan.
Ja, 't is een ongeloof elij ke, een vermetele dwaasheid, die hij gaat doen, voor
engelen en menschen. Maar hij is niet gek, Verhage, hij weet heel goed wat hij doet
en wat het beteekent. Een man als hij heeft niet voor nets herinnering aan een kwart
eeuw bewust leven. Gesloten deuren en gordijnen, een roode vonk in de oogen,
dit alles is er vroeger meer geweest en het zal wederkomen, zoolang de compositie
van het ideaal tegen de moeilijk te becijferen bas van 't lot wordt voortgezet.
Verhage ziet bleek als bij een kerkgang. Hij blikt niet meer naar de wanden :
Elsa noch Lohengrin, Beethoven noch Mahler zijn voorbeelden. Hij is ook niet
bezig een anecdote te maken, die liefste bezigheid van beroemdheden. Hij is niet
beroemd. Zijn daad steunt op geen enkele erkenning of voorbeeld ; in wankelend
gelooven offert hij,... zijn mislukking.
Er wordt gebeld. Hij is nu geheel gekleed en kalm. In 't spionnetje kijkt hij van
boven neer op de caricaturaal verpletterde figuren van zijn vrouw — met haar
mandje geborgde boodschappen en Henk. Hij grijpt de piston van de piano
en loopt naar 't portaal. De deur beneden springs open. Kaarsrecht, bleek, blaast
hij glaszuiver het kalme motief van de mystische vallei : de crescendo stij Bing, de
korte terugval, de maatvolle nieuwe stij ging en de onberispelijke staccato slotnoot.
Het is gebeurd. Henk is 't eerst binnengekomen ; daarachter volgt Verhages vrouw.
Maar voor Verhage haar kan zien, heeft Henk onverwonderd omhoog gekeken en
brengt, stilstaande, aandachtig en ernstig, het militair saluut.

„SCHADUWSPEL”
DOOR

A. J. D. VAN OOSTEN.

Aan „Sunbeam".
Dit was maar roeien op een kleine plas,
wat net en wat struweel rondom, verhief de
gespitste ruigte van zijn wrevelheid, en griefde
de vlakke blijdschap van wat zonnig Bras.
Wij leunden aan het water, bros als glas
gebroken waar de boot zijn spiegel kliefde,
dit was geen rust van luieren of liefde
dit was maar spel, en spel vervluchtigt ras.
Scholen de schaduwplekken voor de zon
ik school voor U -- en gij voor muj — 1k won.
Als zon- en schaduwspel zoo zijn wij heden
ten prooi aan wisslende verborgenheden.
Blijf gij nu maar de zon, die rustig schijnt
ik zal de schaduw zijn, die snel voor u verdwijnt.
Hardenbroek, 19 Mei 1929.

IETS OVER DEN ROMAN VAN HET
HUWELIJKSPROBLEEM,
(naar aanleiding van Fenna de Meyiers ,Vergeefsche Vlucht" en „De Moeilijke
keuze").
DOOR
DR.

C. Tazelaar.

In een der vorige numrners hebben we naar aanleiding van Mevr. v. AmmersKullers boek „Tantalus" eenige opmerkingen gemaakt over den roman van het
huwelijksprobleem, de romansoort, waarvan „Tantalus" een typeerend vertegenwoordiger is.
Aan het slot van dat artikel zeiden we op deze materie te zullen terugkomen,
ten einde den geest van deze problemenroman te bezien van het standpunt der
christelijke levensovertuiging. Intusschen kwamen ons in handen een tweetal romans,
welker inhoud geheel ligt binnen het kader van ons onderwerp. Daarom veroorloven we ons aan het bedoelde vervolgartikel nog een, zoo men wil demonstreerend,
stuk te doen voorafgaan.
Reeds bij de bespreking van „Tantalus" wezen we er op, dat het probleem in
quaestie is de vraag, waarom een „formeel" en ,.conventioneel" ding als het
huwelijk toch naar moderne opvatting is, zooveel bindende kracht heeft, dat het
de individueele vrijheid van den mensch volkomen beheerscht.
Op allerlei wijze wordt in den roman naar de oplossing van dat probleem gezocht en dan blijkt schier altijd dat zoeken vergeefsch : een leven van lijden is
immer het fatum van de(n)gene, die voor de moeilijkheid van het probleem komt
te staan. Zoo was het in „Tantalus", in Evert Tidemans geschiedenis en tot op
zekere hoogte ook in die van Thora -- zoo is het ook in den roman, Bien we als
eerste boven dit artikel vermeidden : ,Vergeefsche Vlucht" van Fenna de Meyier.
Er is tusschen beide romans zekere overeenkomst in opzet. Zooals in „Tantalus"
Evert Tideman meende in een zich onttrekken aan den huwelijksdwang, in een
gaan in eigen wegen voor zich het geluk te zullen vinden, zoo is het ook hier.
En gelijk daar een droeve ontgoocheling het einde was, zoo moet ook hier de
aldus handelende hoofdfiguur ervaren, dat zulk een stoutmoedig bestaan niet anders
dan ellende brengt. Een overzicht van den inhoud doet dat verstaan.
Julie Moreno, een mooie, romantisch-aangelegde Haagsche jongedame is ge-
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trouwd met Adriaan van Maarsse, een ouderen man, notaris op een klein, levenloos
dorp. Wat haar tot dit huwelijk gebracht heeft, wordt niet gezegd, maar wel blijkt
al op de eerste bladzijden van het boek, dat 't een teleurstelling voor haar is.
Ze vindt alles zinloos en onwezenli; k. Haar huishouden, de dorpsche omgeving,
het eentonige leven, alles verveelt haar en bovenal verveelt haar de echtgenoot.
Deze, opgaand in zijn werk, goedig en vriendelijk, maar saai, zoo'n beetje een
bij-geluk-getrouwden oude-vrijer, begrijpt niets van een vrouweziel en heelemaal niets
van wat zijn vrouw noodig heeft. ,Hij wist niet, dat zij sours verlangde naar een
hard, streng woord, naar een tuchtiging desnoods, omdat zij zich haar eigen ondankbaarheid en liefdeloosheid verweet ; zij hunkerde naar 't overwicht van een, die
grooter, sterker, hartstochtelijker was dan zij .... Maar Adriaan bleef praten, praten;
hij toonde wat geprikkeldheid, een boos humeur ; een kribbigheidje ; een snauw
was alles wat hij aan tuchtiging kon geven .... "
Gelukkig ontmoet Julie op haar wandelingen een beteren gezel, ook een ouderen
heer wel, maar een kenner en genieter van het leven, zoo zelfs, dat zijn reputatie
in het dorp ietwat twijfelachtig is. Bij dezen heer Roosmalen nu zoekt zij haar
troost, d.w.z. ze zit uren met hem samen, flirt met hem, beklaagt zich over haar
droevig lot. En hij weet met z'n muziek, z'n gesprekken, zijn levenswijsheid, zijn
kijk op het vrouwenleven altijd weer haar op te beuren. De dorpsche bekrompenheid heeft natuurlijk over Bien omgang het hare te zeggen, maar Julie negeert dat
gedoe en braveert het openlijk. En als Adriaan op een bepaald oogenblik er over
durft beginnen, lokt ze een twistgesprek uit, dat haar gelegenheid geeft hem duidelijk
te maken, hoe zulke bemoeizucht haar niet zint. ,Verbied ik jou iets ?" zoo kijft
ze ,,Moeten wij beiden niet vrij zijn, beiden en niet alleen iii, om gelukkig te leven ?
Ik zie 't huwelijk niet als een instelling, waarin de eene beveelt en de andere
gehoorzaamt. Als je me dwingen wilt, vervreemd ik van je. Onthoud dat! Mij
kunt je niet dwingen, nooit !" En ze gaat door met haar ,.vriendschap", alsof er
niets is gebeurd.
Maar na eenigen tijd vindt Roosmalen het toch voor haar beter, dat hij van 't
tooneel verdwijnt. En dan is 't vanzelf uit. Julie zinkt terug in haar lethargie, is
geprikkelder, lusteloozer dan ooit. Eenige afleiding vindt ze in de verzorging van
een zoontje, dat geboren wordt, vooral omdat het een zwak kind is, maar als
straks, na de geboorte van een tweede zoontje, een bazige juf in huis komt, voelt
ze zich overbodig, veiveelt alles haar weer, en gaat ze, op aandringen van haar
man, die afleiding voor haar zoekt, uit logeeren in Den Haag.
Daar ontmoet ze een jeugdvriend, Hendrik Terlaak (een nietsnut), een echten
levenskenner en die brengt weer horizon in haar leven. Ze knoopt de oude connecties met hem weer aan en weldra is, na een heftige liefdesverklaring van beide
zij den, het ri j ke leven in vollen gang. Geregeld zoekt ze hem op, geniet enkele dagen
lang de weelde der ,gelukkige"' liefde en keert dan weer, mokkend, ongenietbaar,
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naar het oord der ballingschap terug. In betere oogenblikken denkt ze wel eens
over het lot van haar man, maar lang is ze daar niet mee bezig. ,Adriaan .... Had
hij verdriet.... dat was natuurlijk verschrikkelijk. Maar wat kon zij daaraan doen ?
Het kwam haar voor of hij in een andere wereld leefde, waarin zij nooit zou binnengaan ---" En dan : wat was hij, vergeleken bij Hendrik ! Die „was zoo knap, zoo
begaafd, dat zelfs haar vader waardeerend over hem had gesproken ; muziek, schilderkunst, litteratuur, alle kunsten scheen hij spelenderwijs te kunnen veroveren." Hij
leerde haar ook zoo joist de dingen zien I je kunt", zoo oreert hij ,,pas sterk
zijn en 't leven beheerschen, als je 't nuchter beschouwt en 't leert begrijpen...."
Met Adriaan wordt de verhouding steeds meer gespannen. Hij heeft altijd wat
te vitten en zanikt voortdurend over genotzucht, liefdeloosheid, egoisme en zoo
al weer. En, omdat zij, honend, geergerd, daartegen ingaat, is een kribbige ruzie toon in hun gesprekken haast gewoonte geworden. Als ze niet de kinderen had,
zoo ze zich niet lang bedenken. „4, wat een leven.... dit is geen leven zoo" hijgde
zij : ,,ik kdn 't niet verdragen en toch moet ik, om de kinderen !" Zoo zeurt de
misere door, grauw, ellendig, zonder eenig ander uitzicht, dan dat de troosteloosheid
steeds grooter zal worden.
Onverwacht komt ,bevrijding". Arnoldje, haar troetelkindje, sterft, en dan is
haar beslissing genomen. Ze gaat naar Hendrik. Nu voorgoed ! Een oogenblik springs
nog wel de gedachte tegen haar op, dat er nog een zoontje is, en dat, bij een
wettige scheiding, dat kind misschien voor haar behouden zou gebleven zijn, maar
aanstonds weet ze het, met bitterheid : „Hoe wij ook scheiden, hij zal het kind
weten te houden en te vervreemden van mij. Ik ken hem en ik weet, dat hij mij
minacht. Ik ben niet weggeloopen ; ik werd daar uitgestooten. Hij, juf en 't kind,
zij vormden een gezin, waar ik niet thuis hoor."
En nu begint, met Hendrik, het leven der liefde. Ze trekken weg, naar 't buitenland, zwerven overal, dikwijls haast zonder inkomsten, maar gelukkig, rijk in het
ongestoorde en met voile teugen genoten geluk
Maar -- alras blijkt het den lezer dat deze daad niet het einde, maar het begin
der groote ellende is. Want eenige jaren, die voor Julie vol zijn van genieting en
ongekende liefdesweelde, gaat alles goed, maar dan begint Henk genoeg te krijgen
van de verhouding. Julie's liefde, die alles gaf en niets vroeg, was hem gemakkelijk,
omdat hij het zijne er van genieten kon en intusschen zijn vrijheid behield, maar
nu is zoo langzamerhand alle charme, alle romantiek van het geval af. Hij is altijd
voor de afwisseling geweest en begint nu zijn leven eentonig te vinden. Daarbij is
Julie, door zijn voortdurende geldzorgen hem eigenlijk een blok aan het been en
voelt hij, die zich tot vele en groote dingen bekwaam acht, zich in zijn ontplooiing
belenmmerd. Vooral dit laatste krijgt zij telkens van hem te hooren. En als ze zich
verweert, volgen onverkwikkelijke ruzie-partijen, waarbij alle gekijf van vroeger
slechts spel was.
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Julie is nameloos ongelukkig. Tegenover Adriaan vond ze in haar haat, haar
bitterheid over ,het onrecht" dat ze lijden moest, altijd een prikkel, die haar wil
scherpte -- nu, in haar werkelijke liefde miskend en verwaarloosd, heeft ze alleen
tranen. En er is niernand, als toen, aan wien ze haar verdriet luchten kan en ook
kan nu het middel, dat toen een probatum was, een vlucht, niet baten.
Dan kornt de oorlog, die tot terugkeer naar Holland dwingt. In afwachting van een
werkkring die eenige verdienste geven zal, nemten Julie en Henk hun intrek bij zijn
stiefmoeder. En dan vindt deze weinig deugdzamte dame, die Julie veracht, den
juisten weg. Zij weet een heel rijk meisje voor Henk : een huwelijk met haar zal
alle financieele zorgen wegnemen. Henk, die juist bezig is aan een groot romanwerk en daarbij geen materieele soeza aan zijn denkershoofd kan hebben, gaat gretig
op het voorstel in. Julie kan gaan, in een laatste gesprek nog diep vernederd door
de mededeeling, dat zijn leven door haar een mislukt leven is geworden. ji) als
vrouw" zoo zegt hij, ,zult natuurlijk geneigd zijn om alleen het tragische te zien
in een liefde, die zoo ten einde loopt .... Maar ik kon 't niet helpen, dat ik 't nog
veel tragischer vind, dat een man van talent als ik, die de geestelijke waarden van
't leven boven alles stet, nog altijd niets gedaan heeft om de som van die waarden
met een of ander werk te vergrooten. Begrijp je dan werkelijk niet, dat mijn leven
op deze manier een mislukt leven beteekent ! ?" —
Door zoo diepe verguizing van wat het offer van haar leven was geweest zou
Julie gebroken zijn, ware het niet, dat juist in deze dagen een nog feller slag haar
was toegebracht, die de smart over heur verloren liefde haar deed vergeten.
Ze had, bij het minder worden van Henks genegenheid, de liefde voor haar vereenzaamden noon voelen groeien. Gedacht had ze altijd aan hem --- Hendrik be
weerde zelfs in het laatste gesprek dat die immer tusschen haar en hem had gestaan :
„met at je liefde en toewijding voor muj bleef je hart altijd hangen aan dat kind" —
maar ze kon en mocht aan die moederliefde geen plaats geven, wilde ze Henk
niet verliezen. Doch toen ze dat verliezen als onvermijdelijk komen zag, had ze
zich niet langer beheerscht. Ze had nasporingen gedaan en was te weten gekomen,
dat Harmen in Amsterdam woonde, als student, maar, verstrikt geraakt in een
compromitteerende liefde, die hij niet loslaten wilde, door zijn vader verstooten was
en nu aan lager wal geraakt.
Vol medelijden was ze naar Amsterdam gereisd en had hem na veel moeite gevonden. Maar hij had haar komen niet willen aanvaarden en op haar klacht :
„vijftien jaar heb ik je moeten missen" niets geantwoord dan: „het is uw eigen
schuld." En op haar aanhouden, later, per brief, had ze bescheid terug ontvangen
zoo vernietigend, dat de slag van haar verstooting door Hendrik, kort daarop gevolgd, had niet meer kon deren.
Evenwel — die wreede, harde brief had haar ook de oogen geopend voor haar
schuld. En nu haar hart weer vrij is, wil ze die schuld boeten, door in een zich
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ten voile wij den aan Harmen haar te belij den. Het laatste — prachtig geschreven -deel van 't boek beschrij ft dan hoe ze dat doet, in aangrij pende teederheid den
jongen naderend — en hem ten slotte ook vindend, als hij, stervend in haar arnxen,
haar weer als zijn n oeder erkent. „En met haar armen om het smalle jongenshoofd,
wist zij haar vergelding gekomen" —
Vergelijkt men nu dezen roman met „Tantalus", dan valt het op, hoeveel feller
hij ingrij pt in de ziel van den lezer. Want veel meer dan Evert Tideman is Julie
martelares. In 't eerst van haar optreden is ze niet sympathiek ; in haar houding
tegenover haar man zal ze weinig verdedigers vinden. Maar - gaandeweg verandert
die stemming : men krij gt medelijden met haar in heur desillusie. En straks, aan
't slot van 't verhaal, is ze diep deerniswaard : in haar verguizing, haar zware boete,
haar benauwende schulderkenning wekt ze oprecht medegevoel.
En daarmee bruisen dan de vragen weer omhoog, dringende nog door na de
lezing van het vorige boek. Was nu haar schuld inderdaad zoo groot, dat zulk
een straf volgen moest? Van meet aan immers bleek het huwelijk met Adriaan een
fout. Jong, onervaren, nerveus-onevenwichtig kind had ze, blijkbaar zonder te
begrijpen wat ze deed, dat huwelijk gesloten en maar al te gauw werd ze in de
naargeestigheid van haar bestaan zich ervan bewust, dat ze verkeerd had gedaan.
Toegegeven nu, dat ze op een onaangename wijze reageerde, is het niet begrij pelij k,
dat de reactie kwam? Moest die niet komen ? En moest die, bij het ontwaken der
echte liefde, niet leiden tot een in wanhoop grijpen naar het geluk, dat zoo maar
voor 't grijpen lag? Is dan zoo jammerlijke vertrapping, als volgde, rechtvaardig ?
Had ze, en heeft ieder mensch dan geen recht op geluk?
Want weer wordt de lezer gesuggereerd, dat de oorzaak van alle ellende ligt in
het huwelijksfeit en in de gebondenheid door den huwelijksband.
In werkelijkheid echter staat de zaak heel anders. Niet in het huwelijksfeit met
z'n consequenties, maar bij Julie zelf ligt de schuld. Ze wilde zich uitleven, verzette zich willens tegen elke poging van Adriaan om haar aan de groote verandering van levensinhoud te gewennen ; ze had bij herhaling opgemerkt, dat op
de standvastigheid van Henks liefde niet te bouwen viel ; ze had in het steeds weer
zich opdringen van het moeder-gevoel het bewijs, dat de liefde voor Hendrik niet
haar heele hart vullen kon — wat er dan volgde uit en op haar daad was niet
anders dan vrucht van het opzettelijk voorbijzien van dit alles. De ellende kwam
niet voort uit het verkeerde huwelijk, maar uit het verkeerde levensgedrag. Dat
gedrag moge nu voor een deel te verklaren zijn uit het geexalteerde van Julie's
persoonlijkheid — eigenlijk is ze, net als Evert Tideman, heel het boek door, een
pathologische figuur -- het neemt van het felt niets weg. Alles wat ze moest ervaren in haar verhouding tot Hendrik lag in den aard van die verhouding, die van
beide zijden op onhechten,.grondslag rustte, vloeide voort uit haar blindelings zich
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geven aan hem, omdat haar verdwaasde verbeelding in hem de verpersoonlijking
zag van het geluk. Met het huwelijksfeit alszoodanig en den huwelijksband had het
eigenlijk niets uit te staan. In den roman echter wordt het gezet tegen den achtergrond daarvan ; het mislukte huwelijk wordt scherp omlijnd en daardoor de stap
van haar vlucht met Hendrik als rationeel voorgesteld. En zoo komt, met zekeren
schijn van juistheid, de oorzaak te liggen in het, onjuiste huwelijksverband.
Dus staan we hier weer voor tendenz ! En dan zoo een, die geheel op verwringing
van verhoudingen berust. Want in den problemenroman over het huwelijk gaat
het ten slotte..,)m een pleidooi voor zelfbestemmingsrecht. Dat, het zelf bestermningsrecht is het, wat men wenscht en de roman geeft aan Bien wensch uiting. Maar
dan doet hij het zoo, dat door den lezer die wensch als een eisch wordt gevoeld,
doordat het besef wordt gewekt van de grievende onrechtvaardigheid daar, waar die
eisch in conventie-verband zit ingeklemd en een zich daartegen verzetten slechts
diepe ellende brengt.
Heel de geschiedenis van Julie, zooals die hier wordt opgedischt, is een large
aanklacht tegen de vrij heidsbelemmering van een vrijheid-begeerende vrouweziel
en door verdraaiing van de verhoudingen wordt de verantwoordelijkheid voor die
belemmering geschoven op het huwelijk.
In dit licht nu is merkwaardig het andere boek van deze schrijfster, „De moeilijke
keuze", later verschenen dan ,Vergeefsche Vlucht", dat z'n tweeden druk heeft.
't Is veel meer novelle, dan roman: een beknopt verhaal, uitgegeven ook in klein
formaat. Maar als type van het soort is 't misschien nog sprekender.
De groote moeilijkheid we hebben 't nu al een en ander maal gezegd — schuilt
in 't karakter van het huwelijk. Het huwelijksfeit beslist over een heel leven, terwiji
men op het oogenblik der verbintenis veelal nog niet eens gekomen is tot de voile
rijping van karakter en persoonlijkheid! Wie dan ook een wat diepere natuur is —
en welke moderne romanfiguur is dat niet ? i gevoelt het gewicht der beslissing
als hij of zij die neemt, en dubbel moeilijk is die, wanneer men daarbij nog
een keuze moet doen, omdat er twee gegadigden zijn. Kiest men dan verkeerd, dan
strijkt men tegelijk het vonnis over een gansch levensgeluk !
Hier heeft men toch wel het probleem in zijn meest spitsvondigen vorm.
In „De moeilijke keuze" wordt het geval zoo gesteld.
Een jonge dame van zeer goeden huize wordt door twee jonge mannen ter vrouw
begeerd. Beiden maken ze haar het hof. Maar ieder op zijn wijze. Paul Bastend,
officier, charmeur, levenskenner en levensgenieter, doet het met al de gemakkelijkheid
van iemand, die zich vlot weet te bewegen in een wereld van smaak en bon-ton;
Matthijs van Reehorst, stille, teruggetrokken persoonlijkheid, doet het zonder jets
opzettelijks, alleen maar in zijn herhaaldelijk haar nabijheid zoeken. Wien moet
Rita nu kiezen ? Ze kon zich niet ontveinzen, dat het ferme, welbewuste van Matthijs
haar aantrekt, maar aan den anderen kant schijnt een toekomst met Paul veel
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meer glans en levensvreugde te beloven. In besluiteloosheid slijt ze haar dagen,
wachtend op de beslissende aanwijzing, die niet komt. Haar moeder, type
van de mondaine vrouw, in kleeding, in opvattingen, in begeerten, die de
hall van haar huis tot balzaal inricht en, om Richa tot tot een keus te brengen, de beide aspiranten op een diner-met-dancing noodigt (daarbij intusschen
zelf opvallend flirtend met een der candidaat-schoonzoons) kan die weifelende
houding niet uitstaan. Voor haar is 't zoo duidelijk als maar mogelijk is : Paul moet
het wezen. Grootmoeder (eigenaardige trek van al dit soort van romans, dat ook
immer het grootje op de proppen komt als de vertegenwoordigster van het ouderwetsche) voelt meer voor Matthijs. De vader, zakelijk mensch, houdt aan zijn dochter
het voor en tegen van beide partijen voor en vindt dat ze nu zelf maar beslissen
moet.
Eindelijk kiest Rita dan : Paul.
Maar als een paar jaar voorbij zijn en Paul wegens oneenigheid met zijn chef
den dienst heeft verlaten en in afwachting van een hem „passenden" werkkring met
paardrijden en vriendengezelligheid aan de bittertafel den tijd doodt, zoodat ontbering het gezin besluipt — dan komt Rita tot de zekerheid, dat ze de verkeerde
keuze heeft gedaan. En groeiende onverschilligheid van Paul voor haar en de
kinderen bevestigt haar in die droeve conclusie.
Juist in de dagen van de meest trieste vereenzaming ontmoet ze den anderen aspirant: Matthijs. Hij is somber, hoewel een mooie carriere voor hem ligt, stil, ofschoon zijn heele persoonlijkheid door evenwicht gekenmerkt wordt. En dan blijkt
het haar, dat het zijn mislukte liefde is, die hem lijden doet en den glans van zijn
veelbelovend Leven heeft weggenomen.

In de kale kamer van het goedkoope-badplaatspension, waar het verarmde gezin
zijn intrek genomen heeft, voeren ze een lang en innig gesprek, de biecht van
beider armoede, beider honger naar geluk, beider nu weten het voor elkander
bestemd zijn, maar niet meer terug kunnen naar de tevoren niet begrepen heerlijkheid van elkanders liefde. En dan troosten ze elkaar met de zekerheid, dat ze nu
elkaar gevonden hebben, dat ze nu den rijkdom hebben van het aan elkander kunnen
denken in liefde.
Opmerkelijk is het, gezien het vorige boek, dat hier de oplossing van het conflict
zoo de geheel andere, de tegenovergestelde is. Resignatie, aanvaarding van het feit
der gebondenheid, maar dat dan verlicht en opgeklaard door de zekerheid dat er
achter Bien doodgeganen vorm staat de levende, gelukkige liefde, dat is hier de
houding. Ideeel dus, etherisch bijna van verhevenheid boven al wat menschelijkklein is, groot, omdat alleen de ziel hier spreekt !
Maar intusschen blijft het probleem volkomen onveranderd ! Want voor den
lezer is Rita evengoed martelares als Julie. Haar geluk, dat wat ze in dit heerlijk
samenzijn er voor houdt, is een abstractie. Straks als Matthijs ver weg zal zijn,

IETS OVER DEN ROMAN VAN HET HUWELIJKSPROBLEEI V! 2 27
over den oceaan, blijft er de nuchtere realiteit van het formeele huwelijk -- en anders
niet. En deze Rita leeft evenzoogoed als Julie een dubbel leven, al is ze uiterlijk
trouw aan haar man en haar kinderen.
't Probleem is niet opgelost, maar moeilijker geworden IImmers, de lezer voelt
nog intenser de onrechtvaardigheid van dat huwelijksverband, dat als gevolg van een
verkeerde keuze bestaat en ondanks de volkomen zekerheid daarvan van weerskanten,
toch bestendigd moet blijven, omdat het er nu eenmaal is. Zoo is in dit, veelszins
fijn geschreven boekje, het huwelijk evenzeer de sta-in-den-weg. En die conclusie
is voor den lezer nog klemmender dan in ,Vergeefsche Vlucht", omdat er nu van
schuld geen sprake is,
Mede in verband met deze beide boeken willen we nu in een volgend artikel de
bespreking geven, die aan het slot van het voorafgaande stuk in uitzicht werd
gesteld.

DE LAATSTE REIS
Isiii

IDO KEEKSTRA.
De felle sterren, sneeuwwitte signalen
en wij, kleine schepen op een duister water.
Met de albasten maan boven het zeil
en God vaart ons in een gondel voorbij .
Wij hebben niets dan ons donker hart
en er is geen einde aan deze vaart.

AMUNDSEN
DOOR

IDO KEEKSTRA.
Toen hij werd ingesloten door den dood,
sneeuwden de kimmen dicht.
Hij sloeg zij n handen voor zij n streng gezicht
en gaf zich schreiend over aan den dood.

DE BUNDELS VAN ANTHONIE DONKER
DOOR

W. A, P. SHIT.

,,Acheron", Hijman, Stenfert Kroese
& v. d. Zande, Arnhem 1926.

,,Grenzen", idem 1928.
De donkere klank, Bien Anthonie Donker voor zijn eersten bundel als titel koos,
beantwoordt aan den even donkeren zin daarvan. De Acheron immers is de ,rivier
van ach-en-wee" in het doodenrijk der Grieken. Voor Donker wordt hij het symbool
van het lijden en den dood, waaraan onze natuur onherroepelijk gebonden is.
Wild bloeit de roos van onze overmoed.
Dit spel is kansrijk en de worp was goed.
Doch onverhoeds en diep verholen, hoor
De ruischende Acheron van het bloed.
De beklemming van deze gebondenheid vormt den grondtoon van dezen kleinen
bundel. In den roes van onze kracht zouden we de wereld willen veroveren, maar
in die kracht werkt reeds de vernietiging. En wat baat tegenover de eeuwigheid de
korte flits van ons leven ? Achter het weinige, dat we verkregen, ligt het onnoemelijke,
dat we nooit zullen bereiken. En zelfs dat weinige duurt slechts tot den dood.
Het blijft echter niet bij een klacht zonder meer, daarvoor is dit besef to cerebraal.
Onze bruisende levenskracht verzet zich tegen den onverbiddelijken Acheron, want
instinctief weet ze, dat er Leven moet zijn, machtiger dan deze dood. Onverwachts
licht het soms even op:
Donker is dit bestaan en toch, en toch
Daar was een licht in d'oogen van een kind.
Behalve in deze regels is er voor het licht in „Acheron" weinig plaats. Eerst
in ,Grenzen"' vinden we de bijna onwillige erkenning daarvan terug. Toch hebben
we deze regels noodig voor het begrijpen van Donkers poezie. Want de macht van
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Acheron wordt niet in doffe berusting beleden, maar met woorden gezegd, die nog
trillen van pijn. Achter het donker is de opstand van het Licht.
In den eersten bundel blijft dit alles nog min of meer omhuld. Slechts in de
weinige kwatrijnen der eerste twee bladzijden uit Donker zich onmiddellijk, verder
kiest hij een symbool. Maar wij herkennen zonder moeite zijn eigen leed en strijd
in de tragiek der gestalten, die hij voor ons oproept. In de paleiszaal huivert Omar
Khayyam ,zijn doodlijk vreezen" voor het vergaan : wat is de waarde van macht
en heerlijkheid, wanneer ze niet eeuwig zijn ? Poppaea Sabina en Nero staan aan
de grenzen van hun macht en eerst achter die grenzen ligt de vervulling van hun
begeeren. Als Nero bij den brand van Rome vol trots zijn hand wil uitstrekken
over de stad, die hij kon doen ondergaan, dan beseft hij ineens :
Zijn sombre trots zou boven Romes vlammen
De sterren nooit te brandschatten vermogen.
Hij voelde 't ijlend bloed langzaam verlammen
En sloeg den blinden mantel voor zijn oogen.
Leander gaat te gronde in zijn sprong naar Hero, die onbereikbaar bleef, en „het
meisj e" weet haar levensdoel in het onmogelij ke : „het kindje zingen(d) in haar
angstig bloed".
We zijn gebondenen van Acheron!
... , en toch, en toch
Daar was een licht in d' oogen van een kind.
Na dit alles kan de titel van den tweeden bundel, ,Grenzen", voor ons niet duister
meer zijn. Met een ander woord wordt hetzelfde herhaald.
Toch treft ons dadelijk een groot verschil tusschen beide bundels. In „Acheron"
beeldhouwde Donker hem wel zeer nauw verwante, maar toch steeds buiten hem
staande figuren. Er ligt iets koels in de strakke, gave regels van zijn vers, waarachter
hij zijn eigen hart zoekt te verbergen. In ,Grenzen" is dat anders geworden. Donker
is te vol van leed en strijd om een beeld te kunnen zoeken. Direkt en hartstochtelijk
uit hij zich, zonder te letten op een onzuiver rijm of een onregelmatigen versvorm.
Het cerebrale kwatrijn ontbreekt nu geheel.
Aan deze verandering is zonder twijfel het leed niet vreemd, dat Donker in de
laatste jaren gekend heeft. Zijn vurige werkkracht werd tot rust gedoemd op het
oogenblik, dat het leven zich na zijn studie voor hem openlegde. Rust. Geen inspanning meer. Maar in de rust natuurlijk : strijd.
Het is weer dezelfde strijd om het onbereikbare -- en toch anders. Want wat
vroeger voor het lichaam gemakkelijk was, is nu te veel. Bij iedere poging van den
wil is er dadelijk : de grens. En die grens is het zieke lichaam -- de „Acheron
van het bloed".
Als dat lichaam maar overwonnen is, worden plotseling alle dingen weer mogelijk,
zooals in Franciscus van Assisi blijkt :
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Waar het bergpad zwenkte en den kloostertuin
Ontkwam, voortspringend langs aanvanklijk schuin
Maar dan schier loodrecht opstijgenden rots,
Stond onbewegelijk Franciscus. Onder hem
Lagen in dunnen mist klooster en meer.
Het ziende kende hij het nauwlijks meer
Dan als verlaten legerplaatsen Gods.
Een klein brevier is aan zijn hand ontvallen
En viel als een dor blad onpeilbaar diep.
Thans scheen het rustelooze bloed bezonnen
En het weerspannig lichaam overwonnen,
En hij stond wachtende tot God hem riep
Volkomen rustig op de laatste wallen.
Hij hoorde op een andere planeet
Engelen zingen, en vervolgens schreed
Hij waar een gems hem niet meer volgen kon,
Boven de wereld blinkend in de zon.
In Donkers diep-neerslachtige stemming blijft alleen deze droom van vrijheid
een lichtpunt, en de droomende herinnering aan de jeugd, die nog aan geluk geloofde. Maar ook op deze droomen volgt weer het ontwaken. En dan is de wereld
dubbel grauw en troosteloos. De ziel verzet zich : ,dit somber land is niet mijn
vaderland". Hooren wij werkelijk thuis in deze somberheid ? Maar waarom dan het
Leven, de tocht van grens tot grens: van geboorte tot dood ?
Zelfs de oogenblikken van vrede worden verontrust door de altijd dreigende
nabij heid der grenzen :
Het was zoo vreemd weemoedig het te weten,
Ons samenzijn, de zomeravond buiten,
en toch niet te vergeten
Dit vredige
Dat eens een winter ons warm bloed zal sluiten.
De roode schemering zonk op de ruiten.
Toen zwegen wij, alsof we elkaar verweten
Wat niemand wist. Wij hoorden afgemeten
Klokslagen de stilte trillend omsluiten.
Zouden wij Lang nog bij elkander wezen ?
Angstig van liefde ontvluchtte ik hun oogen,
Eenzaam en naar mijzelven afgewezen.
Had mij de roode schemering bedrogen
Of rees in alien 'een onmeet'lijk vreezen ?
De donk're takken langs het raam bewogen.
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Ook in dezen bundel krijgen de onvervuldheid en onzekerheid nog een enkele
maal gestalte in een symbolische figuur. Maar deze wordt niet meer zorgvuldig
geboetseerd als in „Acheron". Abrupt geeft Donker ons het zeere hart, bijna zonder
te verbergen, dat het telkens weer het zijne is.
De slaapwandelaarster.
Zij is opgestaan ; haar stuurlooze handen
Hebben het heete kussen gestreeld.
Haar oogen hebben ontstoken randen.
Zij heeft zich jarenlang verveeld.
Verlangen was bijna doodgebloed.
Maar nooit was haar minnaar zoo nabij :
,,Hij staat buiten en hij roept mij"
Zij glimlacht alsof zij iemand groet.
— De ijz'ren trapleuning, ruig van roest
Is kil in haar kleine, tastende hand.
Zij ontwaakt : waar is zij aangeland ?
Zij hoort in het donker haar holle hoest.
Zij stond aan de grens ; toen zij het geluk grijpen wilde, was het onbereikbaar
en zij hield slechts haar zieken hoest.
Donkers ziekte bracht hem voor een winter in Davos, en met enkele ,verzen uit
Davos" sluit deze bundel. Ze verschillen weinig van de voorafgaande, zooals ook
niet te verwachten was. Is er wel een plaats, waar heviger gestreden wordt op de
grenzen van leven en dood dan juist Davos? Voor velen is er de dood zoo nabij,
dat het leven hen verschrikt en de vader snel zijn oogen sluit, wanneer het kind
juichend zijn naam roept (De vader en het kind).
De twee laatste verzen echter richten zich weer naar het licht, vooral ,,Morgenwandeling" :
De zon gaat over de bergen op.
De kleine stem van een slede
is ver weg helder te hooren.
Dit leven -- ik geef het nog niet op,
(soms denk ik : verloren, verloren).
Doch al het hopeloos verleden,
ziekte en hunkering,
van liefde en drift de wisseling,
het was enkel tot dit weten :
er is geluk in ieder ding.
Mij n oogen gingen open.
1k zie nlijn voeten in de sneeuw
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weer snel en lenig loopen.
Ik hoor mijn eigen stem, ik zing.
Dit leven, is het herinnering
of een nog bruisend hopen?
En „de Gestorvene" erkent :
Somber en goddeloos en diep neerslachtig
Ben ik de leege velden doorgegaan,
Maar aan het eind gekomen bleef ik staan :
Achter mij lag, fonkelend en prachtig,
Een zonnig land. Ik had het blind begaan ... .
Is het opzet, dat deze beide verzen aan het einde van den bundel staan ? Bedoelen ze een bewusten terugkeer naar het hopen ? We zijn zeer geneigd het te
gelooven. In ieder geval bewijzen zij, dat de schaduw van Acheron en de benauwing
der Grenzen nog niet almachtig zijn in de ziel van den dichter. Het „en toch, en
toch. ... " uit den eersten bundel is niet tot zwij gen gekomen, maar ondanks alles
van een aarzelende tot een zekerder erkenning gegroeid. Het Licht liet zich niet
verdringen : „er is geluk in ieder ding".
Zal deze blijheid sterk genoeg zijn om het donker te overwinnen ? We hebben
zoozeer met den dichter meegeleefd, dat we met beide handen die hoop vasthouden.
Maar we weten, dat er slechts een Licht is, waarvoor de duisternis altij d moet
wijken : het Licht der Wereld, dat den Acheron overwon en geen Grenzen kent.
Tot dat Licht bidden wij voor den dichter en voor oiszelf -- om Zijn overwinning
in onze ziel.
Mijn karakteristiek gaf er reeds blijk van: „Grenzen" heeft mij diep ontroerd.
Er gaat iets onweerstaanbaars van uit. We worden ingeweven in een web van droevige
en nooit luidruchtige woorden. Deze bundel doet mij denken aan den mist van
een vroegen morgen. In de onmetelijke vochtigheid is iets schoons en onbestemds
verborgen, en toch ook weer niet in den zichtbaren mist, maar.... daarachter. Zoo
zijn het ook niet Donkers woorden, die ons boeien, maar wat daarachter ligt : een
ziel. De woorden dienen slechts om ons stil en aandachtig te maken voor die
nabij heid.
Een vers moet zijn de uiting van een ziel en kan alleen uit die ziel leven. Het
lijkt bijna onnoodig dit te herhalen, en toch zijn er zooveel verzen, die niet meer
geven dan de uiting van het vernuft. We zijn vaak geneigd ons daardoor te laten
beetnemen. Want de techniek is goed, het rythme is zuiver, de rijmen zijn vlot.
Ook kan soms de gedachte boeiend zijn en het beeld origineel ! En toch blijft het
maakwerk --- brillant misschien, maar toch maakwerk omdat de ziel zich daarin
niet heeft geopenbaard. En alleen door zijn ziel kan de mensch tot leven -- bezielen.
Men versta mij vooral niet verkeerd. Ik doel niet op het onderscheid tusschen
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cerebrale en „cordiale" poezie. De ziel kan evenzeer het verstand tot haar medium
kiezen als het gevoel. De intellectueele Du Bartas is daarvan het schitterend bewijs
en in onzen tijd Albert Verwey. Het gaat hier om het onderscheid tusschen doode
en levende poezie. En dood zijn alle verzen, cerebraal of cordiaal, waarin de ziel
ontbreekt.
Maar wat die ziel is in het vers, kunnen we niet onder woorden vangen. Zij is
het wezenlijke daarvan en toch onwezenlijk, de eigenlijke inhoud en ligt toch niet
in de woorden. Hetzelfde ervaren we, maar sterker en duidelijker, wanneer we den
brief lezen van een zeer geliefde. Het is niet in de eerste plaats de inhoud der
geschreven woorden, die ons hart doet kloppen, maar het veel kostbaardere, dat
diezelfde woorden ons brengen : haar nabijheid, omdat ze leven uit haar leven.
Zoo brengt een levend vers ons de nabijheid van een ziel, en wij vergissen ons in
die nabijheid niet. En dat juist was mijn vreugde in Donkers beide bundels. Bijna
ieder vers brengt ons de ziel. Zelfs de cerebrale kwatrijnen worden geen vernuftsspel, zooals ze dat bij andere modernen maar al te gemakkelijk doen.
Die bezieling is het geheim van Donkers poezie. Want zijn techniek is niet
vlekkeloos, zijn rijm niet kostbaar, zijn woordkeus slechts zelden verrassend. Meestal
volgen de woorden heel gewoon en heel gestadig op elkaar. Maar ze maken ons
stil, omdat ze bezield zijn.
Niet altijd ontkomt Donker aan het gevaar ziel door vernuft te willen vervangen.
Verzen als „Het eiland der ziel" en „Paradise Lost" uit „Acheron" blijven voor
mij leeg en koud. Maar een duidelijker voorbeeld vond ik in Erts 1929, waar hij
een vers, „Davos", met de twee volgende strofen begint :
Een herfst is er, onaangerand van sterven.
Wit rijzen toppen, in de zon gewasschen,
weerbaar, gekarteld in het blauw gekorven,
maar oogen die reeds keeren in hun kassen
zien er het schuimend licht vergeefs verbrassen,
de zon is licht, het lichaam is bedorven.
Lij deli] k liggen zij er uitgestrekt,
leven verlangend uit vertraagden dood,
in loome rust van dag tot dag gerekt,
hier in dit dal als een gezonken vloot,
verloren in het laatste avondrood.
te vroeg verraden en voorgoed genekt.
De eerste strofe wordt door den laatsten regel weer omhoog gestuwd, maar de
volgende blijft dood. De ,gezonken vloot" kunnen we versta.ndelijk waardeeren,
terwijl we ons toch blijven verzetten tegen dit beeld voor zieken in de bergen.
En ,genekt" is opzettelijk gekozen, met de bedoeling ons door zijn onverwachte
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ruwheid te verrassen — verstandelijk dus. Door deze laatste regels verliezen ook
de drie eerste hun glans; ze blijven leege en alledaagsche woorden zonder ,bezieling". En ook de rest van dit gedicht blijft die missen, hoewel — of misschien
juist omdat het zoo knap is.
Wie na deze strofen de door mij uit ,Grenzen" geciteerde verzen nog eens overleest, zal dadelijk het verschil voelen. En zich met mij verheugen in het bezit van
dezen .,levenden" bundel.

DE DWAAS BIDT:
DOOR

MARTIN LEOPOLD.

Vader, de rozen van mijn donker bloed
Gaan rijp worden en roode vruchten dragen,
Maar vruchten worden nieuwe rozenhagen,
En gij weet niet hoe pijn dit bloeien doet.
In spiegels heb ik mijn gelaat gevonden,
Het zag verward en kende mij niet meer,
Zoo was het wonder van mijn jeugd geschonden
En deze vlucht denkt aan geen wederkeer.
Mijn mond is moe van honger die niet lust,
De vreugde van mijn lach is uitgestorven :
Mij werd de haat te diep in 't hart gekorven,
Het hart dat eeuwig hunkert naar uw rust.

KRONIEK.
ANTHONIE DONKER,
Anthonie Donker (Dr. N. A. Donkersloot) die de aanmoedigingsprijs van ,Letterkunde" ontving, werd in Utrecht door de Katholieke jongeren bij monde van Jan Engelman gehuldigd onder
uitreiking van de Domprijs. De burgemeester van Utrecht voerde er bovendien het woord als
erkenning van de maatschappelike betekenis van de dichter.
Bijna gelijktijdig met de huldiging van de dichter Anthonie Donker promoveerde zijn alter
ego, de jonge geleerde, N. A. Donkersloot met lof op een proefschrift over de beweging van '80
tot Dr. in de letteren.
Wij verheugen ons over de waardering die Donkersloot geniet ; we weten dat ook in onze
kringen zijn werk verdiende belangstelling ondervindt en we vinden het een gelukkig samentreffen,
dat we in de week van de huldiging juist van zijn oude studievrind Dr. W. A. P. Smit een be
spreking van Donker's verzen ontvingen, die we nu in ditzelfde nummer plaatsen.
BIBLIOGRAFIE.
Door veranderde werkzaamheden was onze bibliograaf, de heer Muller, reeds geruime tijd verhinderd de aangevangen reeks bibliografieen voort te zetten. We zijn nu zo gelukkig te kunnen
meedelen, dat Mejuffrouw Diet Kramer zich bereid heeft verklaard, hem te helpen bij het samenstellen van bibliografieen betreffende Ned. auteurs van deze tijd. Door de zeer gewaardeerde hulp
van Mej. Kramer, die wij kennen als medewerkster aan Opw. Wegen, zal het mogelijk zijn spoedig
weer bibliografieen op te nemen. Het eerst is aan de beurt M. J. Brusse.
In „Het Boek" (Juli-afl.) recenseert de heer A. J. v. Huffel de bibliografieen, die de heer
Muller in O.W. publiceerde en die, welke hij voegde bij El. Zernike's studie over Robbers.
In deze recensie betreurt schr. het, dat deze bibl. voor zoover ze BII betreffen niet kritisch zijn,
doch streven naar volledigheid. Daar de lezers van O.W. belanghebbenden zijn, immers gebruikers
deter opgaven, deelen wij mede, dat er twee principia zijn volgens welke hoofdzakelijk BII kan
worden samengesteld. Of de opgaven moeten volledig zijn, waarbij dan de keuze der te bestudeeren
literatuur geheel aan den gebruiker wordt overgelaten, of de opgave moet critisch zijn. Aan 't
laatste is 't voordeel verbonden, dat allerlei vrij onbelangrijke recensies worden weggelaten. Het
nadeel is, dat de raadpleger bij zulk een critische opgave gebonden is aan de subjectieve keuze
en waardeering van den samensteller. Bovendien kan achteraf blijken, dat eerst onbelangrijk geachte recensies van veel belang zijn. Zoo was vroeger een recensie in „De Week" van weinig
waarde (vergelijkenderwijs gesproken). Sedert 't evenwel bleek, dat Dirk Coster in dat blad herhaaldelijk boekbesprekingen leverde, zal er prijs op gesteld worden deze juist te lezen, at dateeren
ze uit de periode waarin Coster nog niet bekend was. Willen de lezers — voor zoover bevoegd —
samenstellers onzer bibl. opgaven van dienst zijn, door hun inzicht met betrekking tot de keuze
van het principe kenbaar te maken ? De meeningen van tot heden geraadpleegde geleerden liep
te sterk uiteen, dan dat wij reden vonden, te breken met het tot heden gehuldigde beginsel, dat
voor de gebruikers 't meest „safe" is, dat der grootst mogelijke volledigheid.
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BOEKBESPREKING IN DE KRONIEK.
Een van onze lezers zendt ons een korte boekbespreking met de vraag of dat ook jets is voor
de Kroniek, Zeker kan men om biezondere reden soms voor een boekbespreking een plaats in de
Kroniek verkiezen boven de gewone van de Boekbespreking. Maar dan moet ook de bedoeling
zijn om niet een gewone boekbespreking te geven; men moet zelf het te bespreken boek ook
als een uitzonderingsgeval zien en alleen dat uitzonderlike onder de aandacht willen brengen en
men moet het typerende binnen het bestek van een zeer klein aantal regels kunnen vatten. Omdat
we vinden dat het volgende in hoofdzaak aan de gestelde eisen voldoet, hebben we het hier een
plaats gegeven,
EEN MODERNE ROMAN.
Zooals er veel moderne poezie is, waarin de dichter zijn benauwenis uitkrijt van te zitten
vastgeklonken in het tijdelijke, terwijl hij toch ontoombaar zich voelt gestuwd tot het eeuwige,
zoo is er ook de moderne roman, waarin dit gebeurt.
Ik las : „Het vertraagde einde" van Maud Rost.
Een verschrikkelijk boek ! — Een werk, dat ik halverwege heb neergesmeten, — en toch daarna
weer heb opgevat. — Een boek, dat pijn doet, — dat in het binnenste van je rauw vragen
losscheurt, die je liefst wegschuift : — vragen, zooals er in je oprijzen in een wilden, zwarten
stormnacht en je weet niet waarheen, — zooals er ook plotseling in je openbreken in het helste,
klaarste vreugde-uur ; — vragen aan den rand van het eindige, over wat er ligt aan gene zijde
van het doorleefbare, over de scheidslijn van alle aardsche vreugde en smart ! —
Het is een boek, waarvan ik niet gaarne zou adviseeren om het te geven in handen van jongeren
om den wrangen levenskijk, om den zinnelijken lust ook, die er een voorname rol in speelt.
Doch het is van dezen laatsten niet om zichzelven, dat men hem hier zoekt ; het is om de wrangheid der ontgoocheling, dat hij geschilderd wordt. Altijd verlangen, nooit bevrediging ; steeds
blijft onvoldaanheid ; immer weer is er het grijpen van het andere, verdere, dat eveneens telkens
weer ontgoochelt.
Ik zou me kunnen voorstellen, dat niet velen dit boek tot het einde doorlezen : er is te fel,
te navrant in uitgezegd, wat als bitter element in ons allen leeft. Ons aller levensgang voert soms
aan Bien rand, waar onze woorden verstommen en onze blik verstart, waar een ruling door ons
heengaat, zooals ons soms aanhuivert van een ijzigen vorstwind.
Wat blijft er over tenslotte voor hem of haar, die in die gruwbare leegte heeft gestaard, die
m.a.w. de betrekkelijkheid doorschouwd heeft van ons bestaan ?
Is het enkel, wat aan het slot de schrijver even door laat lichten in een enkel subliem symbool :
het plukken van een bloem, het vragen — en verlangenlooze nemen van de lichte vreugden, die
het leven brengt ?
Het is meer met een vraag dan een antwoord, dat de schrijver besluit ; de wrangheid der onzekerheid blijft achter als een bittere droesem. —
Een ,moderne" roman, wanneer we als karakteristieke trek van onze tegenwoordige literatuur
mogen aanmerken juist dat besef van het tijdelijke tegenover den drang naar wat daarboven uitgaat. Een voorbeeld te meer van het aandurven van vragen, die verbijsteren, van het niet meer
willen ontwijken, van het willen doorlijden desnoods in algeheele zelfvernietiging van de consequenties der vragen, die in ons opwoelen.
Wanneer zal klaar en sonoor in de literatuur van onze zijde het antwoord klinken in sterken
eenvoud : de rustige verwijzing naar den Man van Nazareth? —
EEN AANVAL OP „DE DICHTER REVIUS".
In „De Rotterdammer" van 7 Junie verscheen een klein artiekeltje, waarin gekonstateerd werd,
dat de studie van Dr. W. A. P. Smit „De dichter Revius" vrijwel, algemene instemming heeft
gevonden. Daaraan voegde de schrijver de vraag toe : „Zal ons Calvinistische yolk de gelegenheid
om door dit werk te worden ingeleid in het leven en werk van deze waarlijk groote en waarlijk
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Christelijke dichter benutten ?" In het nr. van 6 Julie d.a.v. gaven twee inzenders blijk van hun
afwijkende gevoelens omtrent Smit's studie. De een is van mening, dat ,i.p.v. een prijzende
aanbeveling" hoogstens sprake mag zijn van ,een voorzichtige introductie" en haalt enkele uitdrukkingen aan, waar Smit blijk geeft van ,een oncalvinistische, ja zelfs valsche voorstelling
onzer 17de eeuwsche cultuur". De- andere kritikus beweert meer en bewijst minder. Hij heeft
zich met verwondering afgevraagd, „hoe men dit werk als van een Christelijk geleerde kan besch.ouwen". Als ,bewijzen" voor deze bewering moet het volgende dienen : „Te veel immers
vindt men den klank van het ondanks zijn Calvinisme een groot dichter"; ,de schrijver maakt
den predikant ondergeschikt aan de dichter, poogt dat ten minste te doen ; hij onderscheidt niet,
maar scheidt, verdeelt Revius in twee personen, die elkaar bestrijden, niet aanvullen (dichter en
predikant), wat ook blijkt uit den titel De dichter Revius i.p.v. Revius als dichter, alsof er ook
een predikant Revius bestaan heeft en wie weer hoeveel andere Reviussen I"
Het komt ons voor, dat hier een zeer lichtvaardig vonnis geveld wordt. Dat men het met
sommige uitspraken of interpretaties van Smit niet eens is, soit ! dat men meent, dat een
nog diepere blik in en beschouwing over Revius als Contra-Remonstrants dichter nog meer en
inniger verwantschap eist, mogelik ! Al geloven we, dat door de beide bezwaarden wel zeer sterk
de diepte en innigheid van Smit's verwantschap met Revius wordt onderschat.
Maar -- om een boek als dit met een pennestreek buiten een Christelike, ook buiten de Calvinistiese literatuurbeschouwing te bannen, is toch ongehoord !
De redaktie der literaire rubriek heeft beide inzenders behoorlik te woord gestaan en er blijft
van de verschillende beweringen niet veel over; meestal bleek dat de heren Buisman en de Jong
blijk gaven niet goed gelezen te hebben en met onze voile instemming handhaafden de redakteuren hun recht ,om Smit's dissertatie (te blijven noemen) het rijk, gedegen, wetenschappelijk en
fijn-aesthetisch werk van een Christelijk geleerde". Speciaal de tweede der schrijvers heeft ze uitgenodigd te bewijzen, wat hij beweert, n.1. dat Dr. Smit in zijn boek zich niet als een Christelik
geleerde openbaart. We zien met belangstelling het vervolg van deze gedachtenwisseling tegemoet.
DR. J. HAANTJES.

Te Utrecht promoveerde ons redaktielid Haantjes tot Dr. in de Letteren op een proefschrift
over Gijsbert Japicx. We wensen hem van harte geluk met zijn promotie en verwachten nog veel
van de voortzetting van zijn wetenschappelike loopbaan.
In een artiekel van A. Kuiper in De nieuwe Taalgids van Julie over De dichter Revius, dat
getuigt van grote bewondering voor Smit's dissertatie en tegelijk ook van de degelike kennis van
recensent, wordt gekonstateerd ,een geestelike affiniteit, die aan deze studie een wonderlike
bekoring geeft." En even verder : „De grote waarde van deze studie ligt vooral hierin, dat
Revius niet is geworden het resultaat van syntese-pogingen. De scheiding dichter-predikant,
die van Vloten zo pijnlik voelde, bestaat voor Dr. S. niet meer. Revius staat voor ons als een
geheel, waar mens. In zijn machtig epos van Het Eerste en Het Tweede Boek der Godsgeschiedenis, in zijn Vaderlandsche Zangen, in zijn verbeterde Psalmberijming, zelfs in die
„onkristelike" gedichten, waar Busken Huet mee tat."
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Groninger Volksvertellingen, verzameld door Mevr. E. J. Huizinga-Onnekes.
Eerste deel. Het boek van Trijntje Soldaats. Met prenten en initialen, in hout gesneden, door Johan Dijkstra. Inleiding van Herman Poort. Te Groningen bij
P. Noordhoff.
Mevr. Huizinga-Onnekes te Ten Boer vond voor eenige jaren onder de haar nagelaten familiepapieren een vol gekrabbeld opschrijf boekj e, oud, vies en versleten. Het droeg het jaartal 1804
en bleek bij nadere beschouwing van eigenaardigen inhoud. Want het waren de geschiedenissen
die door de oude huisnaaister der familie waren verteld aan de bet-overgrootvader, en diens
broer, van mevr. Huizinga-Onnekes. Toen waren dat nog de kleine Gerrit Arend Arends en
Klaas Arends.
Op de binnenkant heeft een der kleine Arends' ook nog vermeld, dat Trijntje Soldaats een
bijnaam was, de oude vertelster heette in werkelijkheid Trijntje Wijbrands.
't Zijn vertellingen vol naleve volksfantasie, maar ook vol ongegeneerde vergrijpen tegen ons
officieel woordgebruik.
Er valt heel weinig over dit buitengewoon mooi uitgegeven boek te zeggen.
Als je kinderen hebt en er komt ook nog wel een naaister aan huis, dan ben je toch maar
blij dat ze niet van die verhalen meer gaat vertellen. In de eerste plaats omdat ze daar te duur
voor is, ze zou geen voldoende productie halen, en in de tweede, misschien wel voornaamste, plaats,
omdat deze verhalen gaan over onderwerpen, die voor de tegenwoordige jeugd, die reeds kan
schrijven, niet bepaald gepast zouden zijn en woorden en uitdrukkingen bevatten, waarover
kinderen nog wel eens grappig willen zijn en 't de arme ouders reeds zooveel moeite kost om
deze woorden door hem zoo kort en zakelijk mogelijk uit te spreken. V. D.

Ontvangen :
M. J. Koenen's Verklarend Handwoordenboek der Nederlandsche Taal.
Zestiende vermeerderde druk, uitgegeven door Dr. J. Endepols, Bij J. B. Wolters'
U.M., Groningen, Den Haag. v. H.
Nederlandsche Spraakkunst, Tweede druk, door Th. Lancee en A. L. J. Wytzes.
Bij J. B. Wolters' U.M. Groningen, Den Haag. V. H.
De tweespalt, door Jan Gregoire. P. N. van Kampen & Zoon. (z.j.).
Een nabloeier uit de naturalistiese school. Een jonge schilder, een verliefdheid, een huwelik,
armoede, een rijke bewonderaarster met een mooi lichaam, echtbreuk. Tussen deze geschiedenis
nog een enkel volkstoneeltj e. Alles niet meer dan middelmatig beschreven. Het mooie karakter
van Mayke is het enige, dat het verhaal nog een beetje redt. Maar dat is toch eigenlik ook niet
meer dan in aanzet aanwezig. V. H.
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Uit het sagenland, 3de deel. De werelddeelen, door Cor Bruyn en N. van Hichtum.
Bij J. B. Wolters' U.M., Groningen, Den Haag.
Met dit deeltje is deze serie kompleet. Het is het meest boeiende van de drie ; misschien
zal bier en daar iemand het te moeilik vinden voor de lagere school; maar dat hebben we bier
niet te beoordelen. Voor ons heeft het in zoverre slechts betekenis, dat we daarmee tegelijk
konstateren, dat in alle geval ouderen met belangstelling nog in deze verzameling zich kunnen
verdiepen.
v. H.

Gebondenen des Heeren, door Dr. A. K. Kuiper.
De Kruiswoorden, door Prof. Dr. W. J. Aalders.
Advent, door Dr. F. W. A. Korff.
Jezus en de jonge man, door Prof. Dr. A. M. Brouwer.
Alle uitgaven van J. Ploegsma. Zeist. 1928 en 1929.
Vier deeltjes uit een nieuwe serie stichtelike werkjes, die wel veel belangstelling en waardering
zal ondervinden, als ze zogoed blijft als dit begin. In het eerste ontmoeten we personen uit het
boek der Handelingen ; het tweede geeft inhoud overeenkomstig zijn tietel ; Advent behandelt
de Paradijsbelofte ; het laatste bevat een rij overdenkingen naar aanleiding van de geschiedenis
van de rijke jongeling. Vroeger zijn in deze serie reeds verschenen : Het Onze Vader, door
Prof. Aalders en De zaligsprekingen, door Ds. J. C. Helders. v. H.

Leidsche Bijdragen voor Opvoedkunde en Zielkunde, onder redactie van
R. Casimir en A. J. de Sopper. I. Bij J. B. Wolters' U.M., Groningen, Den Haag.
Deze Bijdragen I is ons waarschijnlijk gezonden om het belangwekkende betoog van
Prof. Dr. J. W. Muller : De Moedertaal en het gymnasium. Een uitvoerige, gedokumenteerde
beoordeling van de ideeen van Zijn Hooggeleerde hoort tuis in de vakbladen op taal- en onderwijskundig gebied. Daarom volstaan we bier met een korte karakteristiek.
Het stuk is een klacht over de resultaten van het taalonderwijs op het gymnasium, met een
poging om de oorzaken van die slechte toestand vast te stellen en door enkele aanwijzingen zo
mogelik de weg ter verbetering te tonen.
De voornaamste eigenschap, waardoor men met belangstelling en sympathie, ook bij belangrijk verschil van mening — zoals bij ondergetekende het geval is — dit vrij tiitvoerig stuk

over ons taalonderwijs doorleest, is de op elke bladzij uitkomende grote liefde voor de moedertaal.
Het enige onaangename gevolg is een enigszins geirriteerde toon tegenover degenen die anders
denken of verondersteld worden dit te doen.
In alle geval is dit artiekel een waardige opening van de Leidsche Bijdragen en een waardig
vervolg van de reeks studies of opstellen over het schoolonderwijs in onze moedertaal, al betreuren wij persoonlik, dat deze beschouwingen dichter bij die van Prof. Kalff dan bij die van
v. d. Bosch, De Vooys en Van Ginneken staan. V. H.

De kritische reis, door Dr. P. H. Ritter Jr. Met bibliografische aanteekeningen
van P. H. Muller. (U.M. Holland, Amsterdam 1928).
,,De kritische reis" is een verzameling kritieken en besprekingen uit „het Utrechtsch Dagblad,
Elseviers Maandschrift, Den Gulden Winckel en andere periodieken, door de ordenende hand
van mijn vriend, en gedeeltelijken naamgenoot, den bibliograaf P. H. Muller in een kleine kosmos
herschapen", zooals de auteur ons in zijn voorwoord meedeelt. Wat aan deze besprekingen ten
grondslag ligt, vinden we enkele regels verder in de verklaring : ,,Mijn kritisch beginsel is:
kritiek is kenschetsing".
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Maar Ritter heeft een heel eigen wijze van kenschetsen, In de meeste gevallen brengt hij ons
niet langzaam tot het begrijpen van een boek, maar werpt hij ons er ineens midden in. Dikwijls
begint hij met de conclusies, waartoe de lezing hem bracht. In een paar forsche, gedurfde lijnen
wordt het beeld daarvan opgezet. Vaak heel schetsmatig ! Dan wijst hij op een karakteriseerende
bijzonderheid — op een tweede — Geboeid bereiden we ons voor op een uitvoerig en gedocumenteerd artikel. Tot, bij het omslaan van de bladzijde, we merken reeds aan het einde te zijn.
Het is tegelijk de kracht en de zwakheid van deze journalistieke kritiek, De kracht : omdat
de korte, maar hevige flits ons fascineert ; omdat de suggestieve aanduiding ons vaak nieuwe
verten wijst en die aan ons zelf ter verovering overlaat, De zwakheid : omdat er geen documentatie kan zijn om onzen twijfel of ons verzet te overwinnen ; omdat de schets te dikwijls onbevredigd laat.
Het bovenstaande geldt niet voor alle stukken even sterk. De tijdschriftartikelen laten zich vaak
herkennen door een minder compacten stijl en een rustiger betoog. Maar ondanks deze meerdere
uitvoerigheid zijn ze toch nauw aan de andere kritieken verwant, en bepalen ze mede het eigenaardig karakter van dezen bundel.
Het is onbegonnen werk alle artikelen (het zijn er meer dan 40) afzonderlijk te bespreken. Uit
Bien overvloed een keuze te doen zou volkomen willekeur zijn. Natuurlijk rijzen er hier en daar
bedenkingen. Maar daarbij mogen we niet vergeten, dat de hier verzamelde besprekingen soms
al jaren oud zijn. ,,Mijn kritische standpunt heeft zich, sinds ik deze beschouwingen schreef hier
en daar jets gewijzigd, mijne levensbeschouwing eveneens. Maar het leek mij ongeraden, daarin
te peuteren, mijne waardeering dezer bladen vormt een essentieel bestanddeel van het tijdperk,
waarin deze vertoogen ontstonden", verklaart ons Ritter, Maar juist daarom hadden de artikelen
niet ongedateerd mogen blijven ! De nivelleering, die nu den bundel beheerscht, ontneemt aan de
kritieken hun onderling relief.
Ik heb bij dit bezwaar nog een tweede te voegen : de onnauwkeurigheid der correctie. Vooral
in de geciteerde verzen zijn de drukfouten soms zeer storend. En dit tekort is te meer te betreuren, omdat de technische uitvoering overigens zoo goed is.
Deze bezwaren wegen echter in het minste niet op tegen het vele goede, dat deze bundel te
bieden heeft, Ik laat slechts den inhoud voor zichzelf spreken : I. De stijl der Ouderen (waarom
eigenlijk is de bestudeering van de stijl een zoo verwaarloosd onderdeel van onzen literair-critischen
arbeid ?). II. Hedendaagsche Lyriek, III. Roman en Novelle in onze dagen, IV. De Essay, V
Uit de werkkamer van den schrijver. En in een aanhangsel geeft onze bibliograaf Muller eenige
literatuur over de besproken auteurs en werken. Wanneer dus onze belangstelling is opgewekt,
ligt het antwoord al klaar op de dan vanzelf rijzende vraag : waar kan ik meer vinden over
dat boek ?
En hiermee eindig ik. Want dit is geen boek om veel over te schrijven. Het is er een om te
hebben. Als we het rustig op zijn plaats weten in onze boekenkast, dan kan bij onze lectuur een
titel of een naam plotseling het verlangen in ons doen groeien, om te zien wat Ritter zegt. En als
die naam voorkomt in zijn boek, zal hij ons zeker dwingen tot nadenken en daardoor tot dieper
begrijpen.
W. A. P. SMIT.

EEN LIED VAN TREIN EN ZON
DOOR

W. HESSELS.

Een lied van trein en zon
Zij komen uit de blauwe lucht die trilt
en glijden in de bedding van 't station.
Een stoomfluit gilt
en nog een en de lucht staat vol
van felle damp en zon; op blanke rails
is een geruisch dat zwol
vanuit de verte ; en als een donkre toren
doemt de locomotief.
Zing nu de vreugde van den machinist,
den levenwekker aan het roode vuur,
zing- nu, o zon, die in den witten mist
van waterdamp u baadt,
zing op dit blijde aankomstuur
het driftige motief
van 't bloed dat in de polsen slaat,
van 't vuur dat in den oven gaat,
van leven elken dag verj ongcl en even fel --de daken staan in gloed,
onder de blauwe schemering
van het station haast zich de donkre stoet
van menschen, en een bel
kondigt de ruischende aankomst van een nieuwen trein.
Een stoomfluit gilt:
vanuit de blauwe lucht die trilt
glij den zij in de bedding van 't perron —
En in mijn hart ruischt als een donkre wijn
het lied van trein en zon!

STROPHEN
DOOR

H. VAN ELRO.

HOOP.
Nu al verglijdt en gansch de tij dlij kheid
to samen krimpt tot duistre eenzaamheid
heeft onze hoop zich uitgestort
over de wijde landen van God's heerlijkheid.
HET IK.
Soms lijkt het nijver spel van kunst en wetenschap
niets dan een wreede satansgrap :...
zooals de vlieg zich eindloos voortrept langs de ruit,
die haar van alle zonnevreugden buitensluit.
Wij weten wel : hier ergens zal het moeten zijn,
maar vinden niets dan 't eigen beeld in spiegelschijn.
MOEDER.
Zij draagt God's Licht in heel haar wezen.
Hoe zou zij zij n als een van dezen ?
Doch wat zij lijdt en waar zij gaat :
men kan in haar het lot van alle andren lezen,
KRUISIGING.
Hij kan het moede hoofd niet opwaarts wenden,
gezwollen in Zijn broos en schemergrauw gezicht ;
het laatste bloed leekt weg uit de doorstoken lende.
Hebt gij dit, mensch, aan uwen Eenen Zoon verricht ?

STROPHEN
MAGDALENA,
Ziet, wang en lippen tear geverfd,
gaat zij die nimmer liefde derft.
Zij is als Al wat om haar schreden rankt
wat kiemt, bloeit, vruchten draagt en sterft.
Heer, duld dat zij heur haar ontbindt
en om Uw smalle voeten windt ;
niets heeft zij dan dit ruig bezit,
waarin haar schaamtloos lichaam vrede vindt.
HOOGMOED.
Wie heeft niet op zijn levenstocht
eenmaal zijn ziel voor wind verkocht !
Zoo pralen wij, maar onderwijl
vloeit uit Zijn schuldloos lichaam 't kostlijkst vocht.
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OOGEN
DOOR

Dr. W. A. P.

SMIT.

In de voorzichtige vouw van mijn arm
Ligt mijn kind aandachtig te leven
En is als een perzik zoo geurig en warm,
Wie de zon heeft zijn liefde gegeven.
Zijn mondje gaat overal zoekende rond
Aan mijn dorre, onmachtige kleeren
Want wat hij bij Moeder nog altij d vond,
Waarom zou dat Vader ontberen ?
En ik kij k en ik glimlach -- totdat ik vind
De hemel, die toeft in zijn oogen.
Ach, niets heb ik ooit met zoo'n onrust bemind
Als die oogen -- die zuivere oogen
In de voorzichtige vouw van mijn arm
Ligt mijn kind aandachtig te leven -En ik bid soms, dat even vo orzichtig en warm
Gods liefde mij wilde omgeven.
Maar achter mijn heimwee staat groot de angst
(Door die oogen -- die zuivere oogen)
Als de mij ne eens worden van God de vangst ... .
En God is nog nooit bedrogen —!

MOEDER
DOOR

GREETH SMITSKAMP.

Zwijgend zaten de drie menschen nu in de laaggezolderde tuinkamer, een zwij gen
waarin de harde woorden van zooeven nog na leken te klinken, pijnlijk.
De oude vrouw had even, in hoopvolle verwachting, van terzijde haar dochter
aangezien. Maar het strakke gezicht van Jeane, gebogen over het borduurwerk,
deed haar berustend weer voor zich kijken. Ze zuchtte zacht, en een lichte wrevel
steeg in haar om het vijandelijke in Jeane's houding. Er was heel weinig mee te beginnen, dacht ze even mismoedig.
Door de open tuindeuren kwamen lichte seringengeuren het groote vertrek binnen,
beloften in zich dragend van zon en zomer. Even soms bewoog de tocht de lange
lampefranje, waardoor onrustige lichtflitsen gleden over den zilveren engel op de
ouderwetsche pendule. En buiten was de tuin in het avondvallen als een veelkleurig
tooverland.
Als een felle viek verheuging lag, naast den brief, het roode breiwerk der oude
vrouw op het grijze tafelkleed. Ze had nu de handen in den schoot gevouwen, en
mijmerde stil voor zich heen, den mond even geopend, de oogen blij van innerlijke
verwachting. En als een golf van blijdschap drong het opnieuw tot haar door, het
heerlijke weten dat de brief haar gebracht had. Het weten dat de jongen in zijn
zorg en moeiten weer tot hen was gekomen. Dat al dat andere, wat tusschen vroeger
en nu lag vergeten scheen, dat hij weer hun kind leek nu, en hun hulp noodig
had. --- „O moeder", had hij geschreven ,waar zou ik Rita en het kind beter heen
kunnen sturen dan naar u? Het eenige plekje op de wereld waar ik mijn schatten
veilig weet. Maak haar gauw beter voor me, moedertje." -Even trok een schaduw over haar denken. Kon zij dat? Herman moest dat niet
schrijven, en vooral om vader niet. Haar blikken zochten den ouden man, die in
gedachten verzonken rookte, zwijgzaam als altijd, maar met een uitdrukking van
stil vertrouwen in de vriendelijke oogen. En even Mom in haar hart de angst om
zooveel verwachting. Als nu toch de jongen ver weg bleef van hen, ook al zou hij
zijn vrouw en het kind komen brengen ? Als het weer een illusie bleek te zijn ge-
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weest ? Maar neen, troostte ze zichzelf, uit zijn brief had een toon geklonken die
nooit daarin geweest was, een toon van verootmoediging, van buigen onder Gods
Hand. God kon wonderers doen. Was dit niet reeds het begin ?
Ze leunde achterover in haar stoel, en sloot de oogen. En opnieuw overviel haar
een gevoel van trots, op het felt dat hun jongen h A Ar zijn kleine vrouw en het kind
toevertrouwde, alles wat hij had. Wat zou het heerlijk zijn die twee hier te hebben,
mij merde ze door, en wat zou ze hen verwennen met haar goede zorgen. Vader
moest den ligstoel van zolder halen, dan zou Rita in de serre kunnen liggen, in de
zon. En samen zouden ze zien hoe Vader in den tuin wandelde, met den kleinen
jongen aan zijn hand. Wat zou hij lief zijn geworden, het kleine kereltj a met zijn
groote heldere oogen. Het was al bijna twee jaar geleden dat Herman het laatst was
over geweest met Rita en Hannie.
De blikken der oude vrouw dwaalden weer naar den stillen man bij het raam.
Het zou goed voor Vader zijn, dacht ze bezorgd, hij werd dud den laatsten tijd.
Het kind zou hem opvroolijken, net als twee jaar geleden Naast haar vriendelijke
oogen trokken kleine lachrimpeltjes bij de gedachte aan het parmantige vent] e.
Hoe hij bij haar in de keuken de geschiedenissen was komen herhalen die grootvader hem in den tuin verteld had. ja oma, en toen ging dat jongetje zijn moeder
aan den Heere bidden, omdat hij zoo'n verschrikkelijken dorst had. En toen kwam
er ineens een put in het zand, vol met water, die put had de Heere Jezus zelf
gemaakt." Zij n blauwe oogen hadden gestraald van bewondering, en zijn hoog
stemmetje was bij den laatsten zin eerbiedig en zacht geworden. Zoo'n schat, dacht
ze verteederd, wat zou hij een vreugde in het stille huis brengen. En de buitenlucht
zou Rita zoo goed doen. Het was niet ernstig, schreef Herman, en de klimaatverandering zou het misschien gauw weer in orde brengen. Maar Herman bekeek de
dingen altijd wel licht, dacht ze even bezorgd, en Rita was een kasplantje. Wat zou
het prettig zijn haar vroolijken lach weer in huis te hooren, het was wel heel stil
geworden nu.
Een voor een waren ze uitgevlogen, de kinderen van dit huis, jonge, zelfstandige
menschen. En de oude menschen waren achtergebleven, als het ware in gestage
verwondering over hun alleen-zijn. Toen waren haar zorgen en liefde voor den
stillen man zoo mogelijk nog teerder en inniger geworden, toen was hij weer geworden
het middelpunt van haar denken en doen, als vroeger. En, naast het verdriet om
Herman, droegen ze samen de stille zorg om Jeane, hun moeilijk jongste kind.
-

Eindelijk verbrak de oude man de stilte, met zijn licht-bevende stem. ,,Moeder,
ik ga nog wat in den tuin." Ze keek hem dankbaar aan. Dat was goed, met haar
alleen was Jeane misschien anders.
Ze zuchtte even, en keek naar het donkere, gebogen hoofd. Deane was moeilijk
te begrijpen, en zw a Ar.
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,,Kind", begon ze zacht ,waarom ben je nu zoo ? Bedenk eens hoe prettig het zal
.zijn Rita en het kind hier te hebben, en hoe we Herman er mee helpen. Wat heb
je toch tegen haar ?"
Ze zweeg, en keek bijna hulpeloos naar het donkere hoofd dat zich nog dieper
over het werk boog. Dan begon ze haar pleit weer.
,,Toe Jeane, denk eens aan hoe het vader zal opvroolijken. En hoe aardig het voor
jou zijn zal het kind 's morgens mee te nemen als je boodschappen in het dorp doer."
Met een ruk richtte het meisje het hoofd op. „U schijnt het nog alleen voor
. mij n plezier te doen", viel ze bitter uit. ,,Maar ik heb u zooeven al gezegd hoe ik
erover denk. Nu Herman U noodig heeft komt hij terug, en speelt den verloren
noon. Anders is het nergens om. En ik, ik. . , . " Ze zweeg, en staarde donker voor
.zich uit. Voor haar oogen verscheen weer dat vroolijke tafreeltje, Herman en Rita
met hun kind. En een diepe wrok woelde in haar hart tegen de kleine blonde
vrouw van haar broer. Het leven gaf haar alles, Alles. En zijzelf, zij bleef met 'leege
handen staan, en mocht zien naar den rijkdom van anderen Van haar eenig bezit,
de liefde van de oude vrouw tegenover haar kwam nu het mooie vrouwtje met haar
vleiende manieren ook een deel opeischen En het kind, o, het kind zou den ouden
strijd weer doen herleven, het zou de uren ongedaan maken die ze doorworsteld
had, uren waarin haar ziel geschreid, gedwongen had om Geluk, om Liefde....
Maar tegelijk voelde ze: de strijd was tach niet voorbij, was nooit voorbij geweest,
al had ze het een tijdlang gemeend En bitter erkende ze zichzelf, dat haar meisjesjaren langzaam vergleden in ontbering. Ze zag haar hart als een ding dat niemand
begeerd had....
En plotseling voelde ze als een schrijnende pun: wanneer niemand het warme,
'levende Geluk uit onze bevende handen aanneemt dan zal het verkillen, verdorren
,gaan. Tot we eindelijk zien dat het niets meer is dan een verschrompeld ding, dat
we niets meer hebben te geven dan onze koude armoede. Dit was het zwaarst van
alles.... En ze zou daar zitten, Rita, voor de tuindeuren, ze zou lachen en spelen
met het kind En in ieder gebaar en woord zou ze zijn de meerdere, de bezitster.
.Neen, neen, ze moesten haar met rust laten. Aileen met de oude menschen was het
veiliger, stiller. Ze keek met een zachtere uitdrukking in haar oogen de oude
vouw aan. Lief, zacht moedertje, al begreep ze haar niet. En plotseling voelde ze
dat dit toch het eenig zekere in haar Leven was, het eenig onaantastbare, de liefde van
:de oude menschen. Langzaam voelde ze als in een soort berusting het weten in
haar hart zinken : het moest, het was haar plicht den strijd opnieuw onder oogen
te zien. Want — het was voor moeder.
Even ontmoetten de blikken van de oude en de jonge vrouw elkaar. Toen voelde
Jeane dat ze haar plaats in het oude hart vast bezat.
,,Moeten ze komen, kind ?" vroeg de oude vrouw zacht. Jeane knikte met gebogen
hoofd, Maar tegelijk voelde ze pij nlij k dat de overwinning nog maar heel poover
-

-
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behaald was. Ze stond op. Nu niet praten, niet praten er meer over, schreide het
in haar. Ze vouwde haar werk op en boog zich over de oude vrouw voor een
avondkus. ,,Nacht moeder", zei ze strak. Toen liep ze naar de open deuren, en haar
stem klonk schril door den stillen avond ; „nacht vader".
De kleine vrouw bleef roerloos zitten, de handen gevouwen in den schoot. En in
haar steeg een groot gevoel van hulpeloosheid om dit kind, dat zoo anders was
dan de anderen. Ze zag de goede, voorspoedige levens van haar andere kinderen,
ze zag Herman, die n Aderde. Maar dit kind, wat zou Gods weg er mee zijn? Zou
zij dan alleen .... ?
Toen voelde ze plotseling hoe ze bezig was geweest om terwille van haar kind
dat ver was haar kind van nabij te vergeten. Hoe ze het verlorene in de verte was
gaan zoeken, en niet gedacht had aan het verdoolde schaap in haar nabijheid. En
met een diep gevoel van schuld vouwde ze haar handen inniger, en sloot met een
woordenloos gebed de beide kinderen in haar moederhart.
De stem van den ouden man in de deuropening deed haar opzien. Ze omvatte zijn
gestalte met een teeren blik, en de uitdrukking in zijn peinzende, verwachtende oogen
deed haar plotseling denken aan het Bijbelwoord : „en als hij nog verre was zag
hem zijn Vader".
,,Ik voel hem nader komen, moeder", zei hij met een trilling van vreugde in zijn
stem „Gods genade en ons verlangen brengen hem thuis". Ontroerd bleef haar blik
op het nude gelaat rusten, en ze bedacht hoe het leven hem altijd kind had gelaten,
hoe alle zorgen en vragen hem niet hadden verhinderd te blijven als een kindeke ..
En in een tastend steunzoeken bij zijn verzekerdheid stond ze op, legde haar
gevouwen handen op zijn arm, en zei zacht : „God geve het, Vader".
April 1929.

LATER
DOOR

MARTIN LEOPOLD.

De nacht werpt een wit licht over uw haar,
Dat niet meer donker is nu en veel zachter.
Uw stem klinkt helder, en wordt onverwachter
Als wij verwonderd overbuigen naar
Een ster, die zichzelf spiegelt in het water,
En even siddert als wij verder gaan.
Wij weten ons niet ver van God vandaan,
En zijn zeker hem te ontmoeten, later.
Nu nog niet, want de nacht en uw zacht haar
Zijn te verrukkelijk om stuk te breken.
Wie eens verschrikt naar een ster heeft gekeken
Vindt God en wordt zijn doel van zelf gewaar,

HET DORPSMEISJE
DOOR
HAN, G. HOEKSTRA.

Ze kwam uit een klein dorp, ergens verloren
tusschen weilanden en verweerde dijken.
En van haar moeder wist elk van te voren,
dat zij niet lang meer naar haar kind zou kijken.
De boer zag voor zich toen zij werd geboren,
hij had een noon gehoopt, maar liet niets blijken,
ze speelde met de anderen tusschen 't koren
Men vond haar op heur doode moeder lijken.
En spoedig raakte zij van hen vervreemd.
Soms kon zij in den laten avond staan,
als een die, luisterend, een stem verneemt,
maar niet de duist're herkomst kan bepalen.
Een zwoelen zomer is zij weggegaan,
haastig, als om een schade in te halen.

FEESTEN VAN HET JAAR HERDRUKT
DOOR

J. VAN HAM.

Smit was de eerste van onze jonge dichters ult de Opwaartsche Wegen- kring, die
tot bundelen overging en jets van de spanning die in de dichter moet geweest zijn,
was in ons bij het verschijnen van zijn bescheiden bundeltje, En in onze vreugde
over het verschijnen mengde zich -- misschien te veel — de vrees om door vriend°schap, verwantschap, liefde voor Opwaartsche Wegen en dergelijke gevoelens misleid
Smit te overschatten en door te uitbundige lof juist de kans op waardering te
bemoeiliken. Dientengevolge is de ontvangst van zijn Feesten wel wat te gereserveerd
,en te nuchter geweest, maar de stille verering die achter de voorzichtige, getemperde
lof aanwezig was, is toch niet misverstaan, want in menig gesprek met onze andere
„j ongeren" is me opgevallen, hoezeer ze er van doordrongen waren, dat ik voor
het werk van Smit biezondere waardering had. De erkenning van Smit's dichterschap
is trouwens onder hen een vanzelfheid. En zo is het gekomen, dat Feesten van het jaar
voor ons de betekenis van een literair dokument gekregen heeft : het eerste, ook
onbetwijfelbare bewijs, dat herleving van een eigen dichtkunst in de naaste toekomst
mogelik was.
De sfeer van stilte waarin het boekje zo goed gedijde -- zonder door modezucht
'kunstmatig te zijn beinvloed is de niet onbelangrijke oplaag vrij spoedig uitverkocht
moge het verder vergezellen. Luidruchtige aanprijzing moge in het algemeen bij
poezie niet wel passen, zeker niet bij de stille innigheid van Smit's vers.
De herdruk van Feesten van het jaar is ons ook een steun bij het verder gaan
met ons werk in Opwaartsche Wegen deze bundel heeft haar afzetgebied voor een
:groot deel gevonden in eigen kring ; dat dit mogelijk was is toch geen gering bewijs,
dat er een sterk meeleven is. Dat de belangstelling voor dit bundeltje zo groot is,
is ook een bewijs, hoe groot het verlangen is in onze kring naar Christelijke kunst
en hoe blij men is met het feit, dat de eerste vruchten van de afgebeden oogst
.:mogen worden binnengehaald.
,

-
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SCHRIJVEN EN LIITGEVEN VAN
CHRISTELIJKE LECTUUR 1)
DOOR

P. H, MULLER,

Het schrijven en uitgeven van Christelijke boeken met verhalenden inhoud is,.
voor menig auteur, niet meer dan een handigheidje en een vrij gemakkelijke methode,
om aan een uitstekende bijverdienste te komen. Het komt er niet zoozeer op aan,
wat hij schrijft, als wel, hoe hij het doet. Er staan altijd uitgevers aan zijn deur,
hetzij met of z onder lokkende prijsvragen, die zijn lust tot het in de wacht slepe n
van eenige honderden guldens prikkelen. Een Christelijk schrijver in onze dagen
heeft het verbazend gemakkelijk. Hij schrijft maar en is ter zelfder tijd een beroemd
man. Daarvoor zorgen de prospecti van de uitgevers wel en de duizenden vaste
lezers van de ,Christelijke" Bibliotheken. Het geeft niet, wat hij schrijft, zoo het
maar Christelijk is.
Er zijn zoo van die vaste schema's, waarnaar altijd met zeker succes te werken
is. Dronkemansfamilies zijn er nog te over. Groote gezinnen ook waaraan, in de
romans, die ze beschrijven, gedemonstreerd worden kan, hoe het gaat in het
leven, met Bien noon, die het smalle pad blijft bewandelen, in tegenstelling met hem,
die, voor een tijd, den breeden weg verkiest. Er zijn nog altijd dochters,
die het mondaine leven, verkiezen boven het zedig lidmaatschap eener ,,Jongedochtersvereeniging" met Bijbelschen vrouwenaam. En hoe heerlijk kunnen de dronken
vaders, de dolende zoons en de afgedwaalde meisjes ten afschrikwekkend voorbeeld
worden gesteld aan onze Christelijke jeugd 1
Neen, dit is geen spot, de achtbare schrijver en schrijfster wordt hiermede
niet over den hekel gehaald n och ook belasterd of beticht, wanneer ze tezamen
,,bekeerings-fanatici" genoemd worden, wier kunst met een groote K eenvoudig
niet bestaan zou, indien zij het geweldigste, dat in een menschenleven kan
voorvallen : de toewending tot God, niet gebruiken konden in allerlei
legeeringen met sterk romantisch gehalte. Het is eenvoudig een feit. En,
mijne heeren, is het nu niet ergerlijk, dat wij hier zoo kalm en genoeglijk
bijeen zitten, terwijl wij er toch eigenlijk, goed beschouwd, met z'n alien niets,
absoluut niets aan doen kunnen, dat in bijna de geheele roman-productie van de
1 ) Korte inleiding, gehouden voor den Chr. Essayistenkring in de vergadering vary.
27 Dec. 1928.
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bekende Christelijke uitgevers, de naam van onzen God wordt misbruikt voor duffe,
onaesthetische en onware fantasieen over bekeering De vergaderingen van onzen
Essayistenkring staan in de herinnering van meer dan een onzer, als even zoovele
manifestaties van machteloosheid tegenover juist datgene, dat de scherpste afkeuring
en bestrijding verdient en, zeker, in onze bladen ook wel ontvangt. En het is den
spreker toch niet kwalijk te nemen, als hij, eenmaal ondervonden hebbende in
eigen dagelijksch leven, wie en wat God is, verbitterd naar de pen grijpt, zoo vaak
weder een stuk pseudo-Christendom en pseudo-kunst ter recensie op zijn tafel
komt ? Het wordt jeugdige voortvarendheid genoemd, op het onnadenkende af,
als men in de scherpste bewoordingen te keer gaat tegen de huichelarij en de onnatuur der z.g. Christelijke boeken. En ervaren, geleerde en grijze mannen schudden
het hoofd en zeggen, welwillend glimlachend, dat die heftigheid, die toch nietwaar ? onverdedigbaar is, wel slijten zal. Terwijl ze zich herinneren, hoe zijzelf
in vroeger jaren precies zoo waren, maar hoe het begrijpen hen milder heeft gestemd.
Evenwel, het doet den recensent leed, te moeten bekennen, dat hij, bij toenemende
kennis van de factoren van het probleem der onechtheid van Christelijke lectuur,
een groeiende bitterheid heeft bespeurd bij zichzelf, over het feit. Immers, het is
heel goed mogelijk, te erkennen, dat het euvel gecompenseerd wordt en toch van
meening te blijven, dat men niet mag berusten in een toestand als die, welke in
onze dagen door de pseudo-Christelijke lectuur wordt veroorzaakt.
Bezien we de kwestie, die Van der Leek het Manco-vraagstuk genoemd heeft,
van een andere zijde, dan hij zes jaar geleden deed, in het voorbijgaan constateerende,
dat we, sinds het schrijven van dat geruchtmakende artikel geen stap verder zijn
gekomen, bezinnen we er ons op, hoe het mogelijk is, dat een groot publiek smaak
vindt in ethische en aesthetische prullaria, dan komen we tot de volgende conclusie : Het is „de eenvoudige mensch", de werkman, de huismoeder, de naaister,
de werkster, in 't kort, de onontwikkelde, die het pseudo-Christelijke verhaal met
zeer veel stichting geniet. Hoe kan dat? Men leest en geniet het verhaal dan niet
om den inhoud, die verrijken of versterken zou, dat is onmogelijk, omdat de bedoelde soort boeken eenvoudig geen inhoud heeft. Maar in de leegte, die het verhaal
laat (en die ons hindert als voosheid) legt de eenvoudige lezer of lezeres het eigen,
persoonlijke geestelijke leven. De lectuur is this niet, als bij ons, een stilzwijgende,
haast onbewuste daad van exegese, doch van inegese. De eenvoudige man, de lezer
van het pretentielooze Christelijke boek, wordt door geen opgescherpt intellect
verhinderd in zijn onmiddellijke geestelijke beleving. De haast benijdbare onwetendheid ten opzichte van allerlei psychologische vraagpunten, door hem aan den dag
gelegd, vergunt hem het stille en onmiddellijke, met het hart ,aanvoelen" van
waarheden, die de intellectueele mensch eerst via zijn kritische verstand ,voelt".
Met andere woorden : zijn onbewuste geestelijke gezondheid is een kracht, die den
eenvoudige te hulp komt, zoodra hij, bij het lezen van verhalen, weerstand ondervindt.
?
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Zijn genieten van het pseudo-Christelijke boek is niet een zich sterker maken, door
middel van den geestelijken inhoud van dat werk, een zich completeeren, door
middel van hetgeen de schrijver hem biedt, maar een opnieuw, aan eigen gods
dienstige ervaringen zich optrekken. Het reflexieve daarbij ontgaat hem geheel en dat is juist, wat wij zijn naleveteit noemen. Dat hij den ledigen huls
van het als kunst en Christendom minderwaardige werk, bij het lezen voortdurend.
vult met eigen geestelijk leven en daarvan dan tegelijkertijd weder geniet, zooals,
de intellectueel geniet van zijn roman, bemerkt hij niet.
De ontontwikkelde, eenvoudige burgerman en burgervrouw ergeren zich nimmer aan
het groote tekort, dat voor den geraffineerden intellectueel een onoverkomelijke hindernis is bij het genieten. Hun ziele-arbeid bij de lectuur is een geheel andere dan die van
den ontwikkelden mensch, maar daaraan nog niet inferieur. Want, zou het den
speurder naar aesthetische en geestelijke subtiliteiten in litteraire kunst wel mogelijk
zijn, te putten uit zoo een krachtige innerlijke religiositeit, dat een onmiskenbaar
ethisch tekort in het boek wordt teniet gedaan en onschadelijk gemaakt ? De eenvoudige vindt in zichzelf een natuurlijke afweer ; zijn geestelijk leven beschermt
hem tenslotte eenigermate tegen dat, wat wij niet anders vermogen te zien, dan als
een aanval van den schrijver. Terwijl de afweer van den intellectueel diens kritisch.
verstand is.
Dit bedoelen wij, als we spreken van hetgeen ten slotte, omdat het compenseert,
ons milder stemt in onze beoordeeling van de aangerichte schade, veroorzaakt door
z.g. Christelijke lectuur. Doch: is het een oorzaak, om nu de schrijvers te eener
zijde en de uitgevers aan den anderen kant, maar te laten begaan?
Tegen de handelwijze van beide groepen is onze kritiek gericht.
Doch ook bier faalt het ons niet aan eenig begrip van de factoren, die wederom.
deze questie bepalen.
De uitgevers van Christelijke lectuur hebben te voldoen aan een immer toenemende vraag naar leesstof bij de groote massa van ons Christelijk publiek. Dezemenschen wenschen een soort boeken, die allereerst moraal en toegepaste ethiek
geeft in licht verteerbaren vorm. Van kunst weten zij niet of en ze zijn er beslist
onrijp voor, Er wordt slechts leesstof gevraagd. En wie zijn in staat, deze kopij te
leveren ? Niet de kunstenaars van ras, maar de vlotte schrijvers, die te weinig litterair
gevoel hebben en besef, om kunstenaar te zijn, die oppervlakkig genoeg van levensen wereldbeschouwing zijn, om van de stof „maar wat te maken" en die toch, te
anderer zijde, juist zooveel besef van de realiteit van „het Christendom" hebben,
dat er voldoende van deze essence in hun brouwsel is gemengd, om het geheel een
prettig geurtj e, of, wil men, een aangenaam smaakje, te verleenen, dat even ondiepe
geesten als die van de samenstellers, er behagen in scheppen doet, het opgediende
te verorberen met een na-blijvend verlangen naar meer.
Men heeft het reeds voor zichzelf vastgesteld : een schrijver, die voldoet aan deze,r
-
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bier gestelde eischen, is niet te vinden. Mogelijk was de overleden L. Penning de
eenige, die in het bezit geacht kon worden van de gevraagde eigenschappen. Maar
de tientallen auteurs, die de constructeurs zijn van de deelen der jaargangen van.
Daamen's, Kok's, Callenbach's, La Riviere's en Koning's ,,Christelijke" Bibliotheken,
bezitten van een of meer der bedoelde hoedanigheden juist zooveel te veel of te
weinig, om er hun producten ongenietbaar om te doen zijn. De een kan in 't
geheel niet schrijven en kwelt door de onmogelijke zinsconstructies ; de ander moraliseert zoo overdadig, dat zijn boeken wee zijn van zoete Christelijkheid, de derde
is te oppervlakkig en doet u onthutst staan bij zijn reuze-zwaaien aan de rekstok
der psychologie, de vierde maakt van zijn verhalen legkaarten en torst het gevaarlijke
gewicht der toevalligheden tot aan de laatste pagina's, waar de born barst in de
scherpzinnig tot dan toe stiekum voorbereide massa-bekeering, de vijfde.... maar
neen, men heeft er reeds lang genoeg van en weet het zelf even goed als de etaleur,
die niet beter dan uw eigen oogen de verlegen en verschoten plekken dezer goedkoope
katoentjes onzer Christelijke romantiek kan toonen.
De heele questie is, nu zonder het cynisme van de beeldspraak gezegd, dat de
leesstof komt uit de pennen van hen die, om welke oorzaak dan ook, te eenenmale
onbekwaam zijn, haar te leveren in die samenstelling, met welke wij desnoods vrede
zouden kunnen hebben, zoolang we met Christelijke kunst niet kunnen debuteeren
omdat ze er niet voldoende is, of niet vermogen te komen, omdat men er onvatbaar
voor is. Daarbij komt, dat menschen, die met een minimum compositie-vermogen,
een gelijke hoeveelheid schrijfvaardigheid en een dito religieuzen diepgang, zoo
spoedig te vinden zijn en zich zoo graag laten vinden, omdat de Christelijke verantwoordelijkheid niet remt en het financieele voordeel lokt. Hier is de akker, die
braak ligt voor den uitgever.
Hij, die uitgever, is allereerst een man van zaken. Voor wien altijd de strijd gereed
ligt tusschen winst en principe, terwijl hij ondertusschen zijn publiek, dat 't van
hem verwacht, niet wil laten in de handen van de uitgevers van niet-Christelijke
boeken. Men kan toch niet zeggen, dat het hem in het Leven gemakkelijk wordt
gemaakt. Bovendien, toen hij als uitgever begon, bestond reeds de constellatie,
zooals die nu nog is en het stond niet aan hem, die met een handbeweging te wijzigen.
De Christelijke uitgever moet dus Christelijke boeken uitgeven; hij moet er aan.
verdienen en hij moet zich handhaven tegenover uitgevers van niet-Christelijke
boeken, die schier alles op hem voor hebben. Hij heeft auteurs, jawel, maar alleen
de type, die we reeds beschreven. Wat moet hij nu?
We zeggen dit alles, om opnieuw te toonen, dat wij niet maar zwaaien met het
vlaggetje van ons ideaal, opziende naar het ietwat brutale wapperen b oven ons,.
zonder de kuil te ontwaren, vlak voor onze voeten.
Maar nu zijn we toch niet blind voor de schade, welke, van de zijde van de
uitgevers, wordt aangericht in den tuin der Christelijke literatuur. Want deze menschen
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geven, de een zoowel als de ander, Bibliotheken uit van Christelijke lectuur. Per
jaar vier A vijf boeken, op houtvrij papier, tegen een belachelijk lagen prijs. Mooie
dikke boeken, met verrukkelijke verhalen van ,bekende" auteurs. Hoe dat kan?
De uitgevers exploiteeren de derderangs-krachten, zetten aan het werk ieder, die
slechts even de pen hanteeren kan en komen zoo tegemoet intusschen, aan den smaak
van de massa.
Hoe zulk een auteur beroemd wordt?
Bij zijn eerste werk is het altijd een open vraag, of het wel lukken zal. Dan
heet het, dat deze jonge auteur een opmerkelijk talent heeft, in het bezit is
van een boeienden verteltrant, dat zijn verhaalmotief letterlijk kraakt van
nieuwheid. Bij het tweede boek is de slag reeds half gewonnen. Hij is immers
de talentvolle schrijver van.... enz. ? Moet de uitgever nog zeggen, dat
de in de pers veelgeprezen auteur hier zichzelf overtroffen heeft ? De dan
ontplooide virtuositeit in het uitsnij den, rangschikken en opdienen van geurige
recensie-citaten is verrassend. En, schrijft de goede man in zijn vrije avonduren
dan een derde, ja spoedig zelfs een vierde boek (want dit soortt alenten kent
geen beperking), dan heeft de lezer van het prospectus van den nieuwen jaargang
van die Chr. Bibl. waarin dezen monumentale arbeid wordt aangeprezen, zelfs den
moed niet meer zichzelf, laat staan anderen, te bekennen, dat hem den naam van
den auteur wat onbekend voorkomt. Nu is er evenwicht. Er wordt verdiend door
den uitgever, er zijn kopij makers gedecoreerd met een gretig aanvaarde en kunstmatig in bloei gehouden beroemdheid. En de lezer krijgt zijn boekenschat met
bovendien een gratis eiken kast (loon voor een onverdroten ijver bij het aanbrengen
van nieuwe abonne's), waarin de fraai gebonden deelen van jaar tot jaar in langer
reeks zich rijen en de gulden titels een twijfelachtige ontwikkeling suggereeren bij
den bezitter en een goedkoope distinctie bijzetten aan de salonnige kamer.
Maar met Christendom en kunst heeft dit alles niets te maken. Sterker, het is
ermede in flagranten strijd. En dit beseffende bij de verschijning van weer een nieuw
deel, met weer een nieuwen Christelijken roman, welt er opnieuw de bitterheid
en groeit opnieuw het verzet.
Men zegge nu niet, dat de geheele situatie wet wat al te zwartgallig wordt voorgesteld. Weet u, dat er uitgevers zijn, die zulk een verhaal op maat bestellen ?
Die den auteur voorschrijven, hoeveel vel zijn kopij beslaan mag, neen, moet ?
Het is ons bekend, van een, die een verhaal schreef van drie vel en die het door
den uitgever zag aangenomen, op voorwaarde, dat hij er een vel zou bijschrijven.
Wij weten van een uitgever, die bij iemand, neen, bij meer dan een, verhalen
bestelde, over die en die onderwerpen, to behandelen in precies zooveel vel. En
ook weten we van een schrijver, die regelmatig kopij inleverde bij zijn impressario,
netjes op maat, maar niet al te secuur van taal en wel wat Al te vaag in de Christelijke strekking. Het bezwaar was evenwel niet bepaald onoverkomelijk, want

SCHRIJVEN EN UITGEVEN VAN CHRISTELIJKE LECTUUR

257

er zijn gelukkig nog handige menschen, die, men vergeve mij de vergelijking, bij
een stevige pudding de smakelijke via weten te leveren.
Veroorloof mij, dat ik dergelijk gedoe hier liever niet kwalificeer. Maar blader
de jaargangen van Opwaartsche Wegen na om te verifieeren, dat er meer verbitterde
recensenten zijn, dan een.
De optimist zegt, dat we, hoe slecht het ook staat met onze Christelijke literatuur,
toch in de laatste vijf en twintig jaar met de leesstof wel zijn vooruitgegaan. Het
is mogelijk, voorzoover het de Zondagsschoolboekjes en het meditatieve genre betreft.
Maar zoolang een uitgever, zooals nog onlangs geschiedde, kans ziet, een verhaal van
•voor vijf en twintig jaar zonder eenige verandering dan alleen van den titel, in te
schuiven in de rij zijner nieuwe boeken, behoeft men Bien optimist niet te gelooven.
Wat zal nu een groep van schrijvers moeten doen, die vergadert als de Christelijk
Litt. Essayistenkring ? Zoo er twijfel heerschen mocht aan het bestaansrecht van
onzen kring, dan gelooven wij, dat deze door het voorgaande op de vlucht gejaagd is.
Want wij vinden ons staan naar ik meen, tegenover een taak, tot het volbrengen
waarvan slechts onze gezamenlijke krachten ternauwernood in staat zijn. De formuleering ervan laat ik gaarne over aan anderen.
Het schrijven en uitgeven van Christelijke lectuur is een lastig geval.... voor ons.
Schrijvers, uitgevers en lezers van het pseudo-Christelijke boek vinden, dat het best
gaat, zooAls het thans gaat. En waarom ook niet? Maar zoo wij eenige verantwoordelijkheid gevoelen, zoo wij ons den naam „Essayist" laten aanleunen en er dien van
,,Christelijk" aan wenschen te zien voorafgaan, dan staan wij voor een lastig, neen,
voor een bij zonder moeilijk geval, want, wat zullen we doen?

VERS
DOOR

ALDERT JONGEDORPER,

Voor Kees.

Het somber zeggen van je nood
voer als een donkere wolk mijn avond binnen,
ik weet veel wat in dezen dag vervlood
en velen die nog schromen to beginnen
den blijden zang, omdat beminnen
nog nimmer durend leven gaf ;
Ik zag er velen na den doodgeworden dag
die smartelijk baden aan den duisterrand van 't graf.
En jou? jou zag ik martelen aan het blinkend duin
bij iedere schrede hooger naar 't begeerde doel
een halve schrede dieper naar beneden,
jou teisterde , de zon, je driftig bloed werd zwoel
de brooze schachten doorgeslagen,
je mond brak los in bitter-droeve vragen,
de zon verried en de avondwind heeft kil
haar mantel om je dichtgeslagen.
Toen jij met donker overtogen
van wegvlucht noch van overgave wist,
heeft 't hart dat in mij werd bewogen
jou lijden aan den zwarten nacht betwist.
ik heilig mij n gedachten —
En nu aan 't raam
daar is de zee en 't weeke hemellicht
der late stad met donkergroene grachten
en daar ben jij+ + + + ik zie je blij gezicht....

LAAT MIJ ALLEEN ...
DOOR

P. J. VAN MULLEM

Laat mij alleen met deze weelde,
De weelde van geluk zoo groot,
Dat mij van vele angsten heelde,
Mij maakte 's hemels deelgenoot.
Gemeenzaamheid kan 't niet dan schenden,
De menschen spreken veel to boud
En willen 't in hun handen wenden
Tot het geen glans meer overhoudt.
Ik wil het dragen door mijn leven,
Zooals een moeder draagt haar kind,
Dat met haar lichaam saa^ mgeweven
In haren schoot een schuilplaats vindt Zooals een bloem nog ongeloken
Verzonken ligt in eigen schoon,
En draalt den toover ongebroken
T' onthullen van haar prillen Broom. --Ik weet een land door zee omgeven,
Waarin zij n bloei kan opengaan ;
Ik weet een nacht van licht begeven,
Waarin 't geheim kan openstaan.
Laat daar de dag het wedervinden
In 't Hart, waar het zij n oorsprong deed,
En in de oogen des beminden
Zich goddelijk geborgen weet,

HET WERK VAN ALIE SMEDING
DOOR

Dr. W. A. P. SHIT.

Enkhuizen. Een oud stadje, waar de vroegere grootheid vergaan is en het verleden toch nooit heelemaal sterven wit. „'n Reuk van kruien zweeft 'r om in 't Stadje,
'n oue geur van specerijen zoo geglipt uit 'n luikkier of 'n dakspleet van zoo'n oud
pakhuis en trekt 'r door de straatjes weemoedig als de halfvergane en vervaagde
geur van gedroogde bloemen-met-herinnering". 1 ) De tijd schijnt er stil te staan.
,,En in die stilte is 't traag verloopend mechaniek-van-menschjes, stil spelende
kinderen, 'n langzaam gaand vrouwtje of 'n oude paai aan 't haventje, treuzelig
en zuinig bekauwend z'n dure pruim en uitturend over 't zeevlak waar eenlijk en
klein zwarte schuitjes koershouden naar 't stadje of wegduiken daar waar 't luchtblauw 't waterblauw te raken lijkt". 2
We kennen die sfeer van doode stad, waarin een betoovering werkt. In de melancholie van het voorbijgegane gaan we verloren als in een mist. En er is lets hevigs
noodig om ons te verlossen : de davering van een grooten trein of de Danteske avond
in een moderne stad.
Maar wie in het stadje wonen, kennen die verlossing niet. Voor hen blijft de
wereld klein en stil. Ze leven in den geur van hun kleeren, die bewaard worden
in een heel oude linnenkast : muf en met een zweem van lavendel.
Toch was alles, wat nu bezig is te vergaan, vroeger groot en krachtig. En de
machtige pakhuizen van de Oost-Indische Compagnie ademen nog altijd die kracht.
Minachtend hullen ze zich in hun verleden en als een hoon slaat hun schaduw over
de onbelangrijke figuurtjes in de straat. Onbewust voelen de menschen Bien boon.
En soms siddert er in de lucht iets van de energie, die in de groote steden het
leven voortjaagt. De wind suist door de telegraafdraden — en heel onbewust trilt
in de menschen even het verlangen mee. Hun ziel roept om werk, om inspanning,
om verlossing uit den droom ! Maar dadelijk is dat ook weer vergeten. En er blijft
alleen de onvoldaanheid, die zich een uitweg zoekt in prikkelbaarheid en geruzie.
)

') Menschen uit 'n stil Stadje I, pag. 3.
) Id., pag. 2.
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In die stad : Alie Smeding. En ook Alie Smeding is er gevangen geraakt in de
melancholieke onvoldaanheid van haar omgeving, waaruit zij altijd een sterk gevoel voor ieder levenstekort behouden zou, Maar zij was sterk genoeg om zich van
haar gevangenschap bewust te zijn en daardoor werd de verlossing mogelijk. In
een onpersoonlijke sfeer groeide zij tot een persoonlijkheid ; zij bleef een deel der
stad en kwam toch zij daarbuiten te staan.
,,Menschen uit 'n stil Stadje" 1 is niet Alie Smedings allereerste werk geweest.
In het interview met G. H. Pannekoek Jr. 2) vertelt zij, hoe ze eigenlijk altijd
aan het schrijven is geweest, „Op school was ik een heel dom kind, maar opstellen
maken kon ik !" In „de Spiegel" is vrij veel van haar verschenen. Ik ken dat werk
niet, maar ben er zeker van daarmee weinig te verliezen. Alie Smedings eigenlijke
werk begint pas met ,,Menschen uit 'n stil Stadje". ,Daarmee ben ik dus begonnen",
vertelt ze dan ook aan Pannekoek.
De sfeer van dit boek hebben we reeds leeren kennen, Door het te schrijven
heeft Alie Smeding zich van die sfeer bevrijd. Haar persoonlijkheid maakte zich
los uit de gevangenschap door de gevangenis buiten zichzelf te stellen.
Maar omdat zij zelf ook een stukje Enkhuizen geweest is, ziet zij het stadje anders
en dieper dan een vreemdeling het zou doen. Niet de vervallen grootheid trekt haar
aandacht, maar het aarzelende leven in de schaduw der 17-deeeuwsche pakhuizen.
,,Buurtjesmenschen" noemt Alie Smeding de figuren uit haar boek. De dokter,
de dominee, de notaris, komen er niet in voor. Zij vormen immers niet het eigenlijke
Enkhuizen! De meesten van hen zijn elders geboren, hebben in de moderne steden
gestudeerd -- voor hen reiken de telegraafdraden tot op het Enkhuizer postkantoor
en loopen er treinen naar Amsterdam,
Alleen in de volksbuurten leeft onaangetast de sfeer van oud-Enkhuizen : de
sfeer van nauwlijks-bewuste en wat kribbige onvoldaanheid. Alie Smeding heeft er
blijkbaar heel dichtbij geleefd — anders had zij niet zoo suggestief vanuit de menschen-zelf kunnen schrijven. In een liefde vol deernis wil zij hen allen omvatten,
ieder met zijn eigen ruzietjes, zijn geheime angsten, zijn verlangen, zijn zonde. Zelfs
in het onbeduidende stadje is het allemaal zoo heel erg onbeduidend, maar het
wordt alles toch ook weer zoo heel erg belangrijk, wanneer we de menschen hooren
in hun eigen gedachtengang. En overal zien we, naast een beetje zon, veel schaduw.
Want niemand is tevreden, ieder heeft zijn tekort te dragen : „armoede". Alleen
Zwaan Willemse ziet enkel maar zon en kan zingend door het leven gaan. Maar
Zwaan is dan ook niet heelemaal wij s.
In al die variaties van ,tekort" blijkt toch ook een climax. Kee Willemse, mismaakt
door de schuld van haar dronken vader, is de ongelukkigste van alien. Haar mis)

1) W. L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij — Rotterdam 1920.
2) Den Gulden Winckel XXVI No. 8. (20 Augustus 1927).
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vormde lichaam sluit haar buiten - het leven. In bittere jaloerschheid wrokt ze
tegen ieder, die meer heeft dan zij. Haar mond is verbeten tot een nijdige kerf door
Naar gezicht. Wanneer dan nog haar angstig-gedragen liefde voor Bart Helmers
versmaad wordt, richt zich haar laatste verlangen op het geld. Want geld is
macht, is triomfeeren over hen, die nu den spot met haar drijven ! Van haar moeizaam gespaarde geld koopt ze een lot. Een niet ! En dan groeit het tekort tot zijn
eigen vernietiging. Want ,tekort" houdt in, dat er tenminste jets is, en voor Kee
Willemse is er nu niets meer, niets !
„Iedereen had nog wel wat, al was d'r leed bij, Jaap Tijm had weer 'n
misse operasie en 'n misse botvangst had z'n oue, maar ie had temenste 't
glimlachie van de Domenee's vrouw, de jongen . * * . en Annebet had de
heete zonnigheid van Bart z'n ooge en die armzalige Trui Donker d'r schik
cm d'r geredde huisboeltje en 'n man en 'n kind.... en Daan Gerritse
z'n blommetjes en z'n antiek en Pau Davids z'n geld en 't wijf van Hein van
Dijk 'n rooie joolkop en al meer bult onder d'r boezel en bij Teun van
't Hof was d'r ook al weer wat en Fenne had d'r nieuwe bewuste ....... .
Allemaal hadde ze wat en zij.... zij niks, zij geen krummel van 't leve .. "
D'r bleeke en huilverwrongen gezicht bonsde zwaar tegen 't raamhout, ze
snikte .... een wier hoop gestorven was.... 1)
,,Sterke Webben" 2) brengt een merkwaardige verandering. In haar eerste bock
stond Alie Smeding tegenover een overvloed van gegevens, waaruit ze niet wist
te kiezen. In een wijde omarming trachtte zij heel Enkhuizen te omvatten, al kwam
onwillekeurig toch een figuur in het bijzonder naar voren : de armste.
In ,Sterke Webben" heeft Alie Smeding zich weten te beperken tot die eene
figuur van de armste. Mientje Holmers is de dochter van een kruidenier, maar
hoort in het ruwe getwist van den winkel niet thuis. Fijner en schuwer is ze dan
de met jongens stoeiende meiden, die haar vriendinnen moeten zijn. En die ingeboren distinctie sluit haar buiten haar eigen kring. Wanneer ze voorbij komt,
hebben achter de gordijntjes de buren hun veelbeteekenende knikjes naar elkaar :
wat is die meid toch grootsch ! Maar het deert Mientje weinig : ze gaat op in de
stifle vreugde van haar liefde voor Joost Halke van 't Ruyschenstein. Totdat alles
stukbreekt, en ze beseft voor hem niet meer geweest te zijn dan een van ziin vele
avonturen. Daarmee sterft haar hooge verwachting van liefde. Stoeien moest je
zooals de anderen, en zorgen, dat je een jongen kreeg ! Anders zou ze straks overblijven, alleen !
,,Dus -- Heinsius was met Tine, en Fie Meurs met Piet Groenewoud,
die Wies met Hein, dan bleef d'r nog -- Co, dan moest zij — die,, .
1) Menschen uit 'n stil Stadje II, pag. 149.
2) W. L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij -- Rotterdam 1922,
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Ze hield plotseling 't heftig ontstellend besef van h'r nuchter gepeins-datzeer-deed. ,Och — jA nou wor'-je eerst zooals je wezen moet", leerde
ze bitter, ')
Maar Co wreekt zich over Mientjes vroegere weigering door haar met wreede
woorden te striemen. En in een laatste opleving van haar trots weigert ze hem !
Om dan terug te schrikken voor de gevolgen van haar daad :
Ineens peinsde ze weer aan de leegte die komen moest — nii .... , aan
h'r alleenheid en — aan de zwoele droomen 's nachts, de droomen die h'r
benauwden, waar ze bang voor was als — voor 'n z onde. Ze keek naar de
stilte rond-om, en naar de lange, nauwe straat, h'r tanden beten op-een.
,,Nee — nee, 't h ©efde toch niet dat ze .... dat weer .... , d'r was 'r toch
?" H'r wangen gloeiden donker-rood en ze rekte de oogen
nog een
..?"
wijd open. De immer heftig bedwongen en hartstochtelijk verkropte trek
in 't leven, doorvuurde h'r weer met jagende begeerte en donkere drift.
,,Niek van Oort was smoor-verliefd .... smoor-verliefd .... ! Nou — als ie
weer s visch bracht .... "
Ze ademde diep-ingehouen en h'r gezicht kreeg 'n grimmige vastbeslotenheid, maar door 't téerst en 't innigst van h'r wezen drong dan meteen ook
'n verkillende schrik, want plotseling voelde ze zich geworden als de Anderen :
als de meiden die ze besmaald had.... 2
Omdat ze de fijnste was, zinkt ze het laagst : ze geeft zichzelf weg als een prostituee.
In dit boek bepaalt zich het ,tekort" niet slechts tot een persoon, het vernauwt
zich tevens tot een speciaal gebied. Eerst is dit nog niet zoo duidelijk : de gevoelige Mientje vindt overal een tekort, in de ruwe omgeving thuis, in den omgang
met haar vriendinnen, op catechisatie. Maar het verlangen naar de vervulling
daarvan trekt langzaam in haar samen tot het verlangen naar den man. Door hem
.zal alles goed worden ! Eerst is het Joost, maar ook na zijn vertrek groeit het
verlangen. Steeds meer wordt dit door het leven gehavend tot iedere geestelijke
waarde daaruit verdwenen is en alleen de lichamelijke drift naar den man overblijft.
Om tenminste daaraan te voldoen verkoopt Mien Holmers zichzelf.
Daarmee is Alie Smeding toegekomen aan het probleem, dat haar voorloopig
niet meer zal loslaten : het probleem der sexen.
Het is of haar geestelijke horizon zich ineens vernauwt tot dat eene probleem.
Als gehypnotiseerd staart ze naar het geweldige van den sexueelen strijd, die zich
vanzelf aan haar heeft opgedrongen. Zoolang zij fragmentarisch het leven beschreef,
hield hij zich nog op den achtergrond, hoewel hij slechts zelden ontbrak. Maar
nu ze haar voile aandacht gaat wijden aan de ziel van een mensch, schijrit hij ineens
...

)

1) Sterke Webben, pag. 142.
2) Idem, pag. 190.
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alles te beheerschen. Alie Smeding staat er voor als voor een berg, die de wereld.
afsluit. Eerst zal ze moeizaam moeten klimmen, om op den top eindelijk de wijde
verten terug te vin en.
Voorloopig ziet zij het sexueel verlangen en den sexueelen strijd als de eenige.
verklaring van het leven. En er is geen zweem van twijfel in de overtuiging, waar-mee zij haar volgende boeken schrijft. Want achter al haar figuren staat de werke-lijkheid : „Over het algemeen bedenk ik nooit iets. Ik moet eerst personen zien,
die ik beschrijf, anders kan een boek nooit goed worden." 1
Natuurlijk mogen we aan deze uitspraak niet te veel waarde hechten. We zien
alien de werkelijkheid door ons eigen temperament. Daarom verwondert het ons
niet, dat Alie Smedings hoofdpersonen elkaar telkens zoo gelijk zijn. Ze zijn
alien haar geestelijke kinderen. En in alien schrijft zij tenslotte hetzelfde uit: zichzelf'
en haar opvatting van het leven,
)

Zoowel ,,Menschen uit 'n stil Stadje" als ,,Sterke Webben" hebben nog iets aarzelends. Het is, of de schrijfster zichzelf maar half vertrouwt en daarom niet met
een paar forsche lijnen durft teekenen. Met kleine, zoekende streepjes bouwt ze haar
portretten op. Ieder klein detail moet meehelpen om de juiste sfeer aan te geven,
al heeft het ook met het eigenlijke verhaal weinig of niets te maken. Het is de
methode van Robbers, maar aarzelender, nog meer overladen van verbindingsstreepjes en adiectieven en synoniemen. In het eerste boek, waar onze belangstelling
toch al over een groot aantal menschen is verdeeld, kan die overdaad ons nog
dikwijls boeien. Maar ,Sterke Webben" vraagt onze liefde uitsluitend voor MientjeHolmers. En Mientje dreigt telkens verloren te gaan in het teveel aan detail, detail
zoowel in uiterlijken zin : de entourage-beschrijving, als in innerlijken : de weergavevan gedachten. Onze aandacht heeft de grootste moeite haar vast te houden.
Alie Smeding heeft deze fout nooit heelemaal overwonnen. Al haar boeken.
hebben er min of meer onder geleden. Maar na ,Sterke Webben" is toch ,Achter
het Anker" 2) een geweldige sprong vooruit. Even krijgen we zelfs den indruk met
het boek van een andere schrijfster te doen te hebben. Geen peuterig-zoekendewoordjes, maar forsche, krachtige zinnen dragen er het verhaal. Alleen in de weergave van gesprekken of gedachten herkennen we de moeizame, brokkelige manier.
van schrijven uit de eerste boeken. Maar hier wordt er een eigenaardige natuurlijkheid mee bereikt.

.

-

,,Achter het Anker" beschrijft den radeloozen strijd van een Zuiderzeeschipper
tegen zijn sexueele drift. Maar die drift is sterker dan hij en eindelijk — na een

,

2
2

) Den Gulden Winckel, t.a.p.
) Nijgh & Van Ditmar's Uitgeversmaatschappij — Rotterdam 1924.
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wilden kermisavond -- bezwijkt hij. Daarmee is echter de drang van zijn bloect.
onweerstaanbaar geworden. Wanneer hij getrouwd is met de schuwe en zachte
Bouk Zeelt, worden zijn hartstocht en het plotselinge weten van zijn vroeger leven
de oorzaak van haar dood in het kraambed. En nog kan Tjeerd Boltema zich niet.
beheerschen! Hij zondigt keer op keer, maar zijn ziel is in laaienden opstand tegen.
de liederlijkheid van zijn lichaam. Als zijn knechtje Jur ook „van de duvel bezeten"
blijkt, valt hij opeens tegen den jongen uit:
,,Jij denkt nou dat je verdriet hebt", spotte hij wreed naar het knechtje,
,,och heere-jee en 't zal nog heel wat erger met je worden! Ja zeker ! 't Zal
worden dat je op een avond tien keer bij 't water staat, en telkens tegen je.
eigen zegt : spring er dan in, lambol, vuilwagen, zwijn ! Ja, ja, berei' je er
maar op voor ! 'n Tijd dat je spuugt van je eigen, walgt van de hond die
je bent, de hond van die gammele dellen", heftig praatte hij het, en aan-houdend bleef zijn blik op Jur's witte vertrokken gezicht. ,Nou, waarom kijk
je zóó? Toe dan! Spreek op !" 1
Dienzelfden avond zondigt Tjeerd Boltema opnieuw. Tot hij na zijn langen dooltocht eindelijk rust vindt in de leidende liefde van een oudere en krachtige vrouw..
Haar steun redt hem van zichzelf.
Er spreekt uit dit boek een groot begrijpen van en een groote deernis met Tjeerd.
Boltema. Zijn schuld wordt er bijna gezien als een schuldelooze schuld. En toch
weet hij zelf, dat het ,,de duvel" is, die hem bezit. Soms bidt hij . wanhopig en
slaat hij zijn hoofd tegen de wanden van zijn kooi. In Riek Eulderiks schenkt God
hem dan eindelijk de verlossing.
)

Nu volgen een paar novellen, die het sexueele probleem eveneals , Sterke Webben"
2
en „Als een bes in een
hofje 3). Het eerste van deze twee boekjes is vrij onbeduidend; het tweede goed
geschreven, maar te gechargeerd om overtuigend te kunnen zijn. Geen van bei de.
is trouwens meer dan toevallig tusschenwerk. Eerst in „Het Wazige Land" 4) doet
Alie Smeding weer een stap verder. Jud Eerden wordt de vrouwelijke „pendant"
van Tjeerd Boltema : evenmin als hij weet ze haar sexueele drift te beheerschen.
Dat is iets nieuws. Want tot nu toe waren Alie Smedings vrouwen altijd binnen
de grenzen van het uiterlijk fatsoen gebleven. Mien Holmers uit „Sterke Webben"
en Cor Bransen uit ,Als een bes in een hofje" zoeken het tekort te ontgaan in een
huwelijk zonder liefde, Cor zelfs met een man Bien ze verafschuwt. In ,Strakke
van den kant der vrouw benaderen : , Strakke dagen"

)

"

1) Achter het Anker, pag. 148.
2) De Klyne Librye -- Edam z.j.
3) De Waelburgh — Blaricum 1927 (maar geschreven in 1924).
4) Nijgh & van Ditmar's Uitgeversmaatschappij -- Rotterdam 1925.
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dagen" durft Lot Verhey haar eenzaamheid niet aanvaarden en ze dwingt haar
verloofde tot een huwelijk, waarvan ze beiden weten, dat het nu al kapot is.
Maar Jud Eerden gaat verder. Zij komt in opstand tegen het tekort van haar
leven, en wanneer ook een allerlaatste kans haar dreigt te ontglippen, probeert ze
het lot te dwingen. Op een laten roeitocht verleidt ze Toonie tot een bindende daad.
Maar God laat zich niet dwingen en Juds opstand wreekt zich aan haarzelf. In diepe
schande, die haar bijna tot den dood gedreven heeft, baart ze haar kind. Om tenminste eenigszins het fatsoen te redden, weet hair vader met wreeden dwang Toonie
tot een huwelijk te bewegen. Maar Jud is armer dan ooit, want Toonie gaat dat
huwelijk in met de bedreiging :
„je weet dat ik 'n hekel aan je heb, ik zou je kunnen ranselen als je lamenteert en als je liefdoet .... pas op, als je liefdoet .... 1
"

)

Al zijn ,Achter het Anker" en „Het Wazige Land" psychologisch nauw aan
elkaar verbonden, in ander opzicht is er groot verschil tusschen deze beide boeken.
,,Achter het Anker" is sterk en frisch. Er waait zeewind doorheen. Beschrijvingen
van de zee zijn telkens hoogtepunten. En samen maken zee en wind het boek zoo
.krachtig, dat het Tjeerd Boltema's futlooze zwakheid kan dragen zonder er zelf
door te worden aangetast.
In „Het Wazige Land" vinden we het omgekeerde. De teleurgestelde, kribbige
Jud haalt het boek neer in haar eigen sfeer. Daardoor komt er, vooral in het eerste
gedeelte, een teveel aan moedelooze stemming, dat ons prikkelt. Na de beslissende
daad volgen de gebeurtenissen elkaar snel op en wordt het boek veel sterker. Toch
staat het als geheel ver beneden zijn mooie „pendant".
Ten zij „Het Wazige Land" schreef, in 1924, was Alie Smeding a1 begonnen aan
haar voornaamste boek: „De zondaar". Vier jaar long, van 1923 tot 1927, is zij
daaraan bezig geweest. Maar intusschen vond, zij telkens tijd voor ander werk. Behalve „Het Wazige Land" schreef zij in 1924 ook nog ,Als een bes in een hofje".
En een jaar later : ,Duivelsnaaigaren". 2
In het interview van Pannekoek heeft Alie Smeding over dit boekje gezegd :
,,,Duivelsnaaigaren vond ik mijn fijnste boek, maar de menschen hebben het niet
mooi gevonden ...... Het nauwste wat aan mezelf verwant is heb ik uitgeschreven
in Duivelsnaaigaren. Dat is de vrouw, die ongenood aan den kant van den weg
blijft staan met een gezond lijf, verlangend om een man gelukkig te maken, maar
ze blijft staan. Over meisjes, die niets beleven, wordt zoo weinig geschreven."
Hebben de menschen het werkelijk niet mooi gevonden ? Voor mij is dit interludium, evenals ,Achter het Anker", een hoogtepunt in Alie Smedings werk. En
)

1) Het Wazige Land, pag. 150.
2) Nijgh & van Ditmar's Uitgeversmaatschappij — Rotterdam 1926.
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tevens een rustpunt. Want ongemerkt is het decor veranderd : Enkhuizen heeft
opgehouden het uitsluitende middelpunt te zijn. Tjeerd Boltema vaart van haven
tot haven, Jud Eerden is onderwijzeres in een andere stad. Met die verandering
heeft het moderne leven zijn invloed doen gelden. We merkten het reeds aan den
sti jl van de twee laatste boeken. Maar ook op het verhaal zelf werkt die invloed.
De levens worden er hartstochtelijker, bewogener, grootscher door ! In Enkhuizen
bleef het verzet tegen het tekort een stemming ; nu, buiten Enkhuizen, wordt bet
als bij Jud Eerden tot een daad. „De zondaar" gaat daaraan te gronde — in
Amsterdam!
Vanuit dat Amsterdam keert nu ,Duivelsnaaigaren" ineens terug naar Enkhuizen.
Het wordt een vrome terugkeer, een pelgrimstocht naar het verleden. En dat verleden is : stemming. Weer het levenlooze, droefgeestige stadje — en weer de moedelooze berusting van een overgeschoten vrouw, die telkens ondanks zichzelf even
hoopt, om dan weer in diepere en dadenlooze moedeloosheid weg te zinken.
Als een zweer groeit het onbevredigd verlangen uit in Fem Emit -- als duivelsnaaigaren tusschen de bloemen :
,,Duivelsnaaigaren", zei Grootmoeder, „'t goeie verstikte 't. De bovenmeester had er slog 's om geglimlacht, dus 't heette antlers. Maar 't leek
toch echt 'n dikke groene draad, numero acht, zoo in kronkels van de klos
gegleden, knopen er in, Kier en daar was ook nog in de modder de afdruk
van 'n bokkepoot, och...... En dat moest je toch telkens denken : de bloemen,
dat waren de mooie gedachten van God, maar 't onkruid, de brandnetels en
't naaigaren, de ratelaar : de booze... stil ! Nou was er in je zelf misschien
ook wel zoo'n draad, 't booze bleef stevig overeind en 't goeie.. +. , 't goeie,
och, dat verstikte nooit heelemaal". 1
Er is in Femme's leven telkens: de andere die alles krijgt. En voor haar blijft
er niets dan een droorn van geluk met een man en een wieg en daarna het ontwaken ... , in de leegte.
In ,Duivelsnaaigaren" wordt de deernis bijna tot een hartstocht. Fem is marte1 ares ; het leven heeft immers alles in overvloed — alleen niet voor haar! Bij haar
avondwandeling met Riek is het donkere pad langs het kerkhof ,haast onbegaanbaar
van liefde". Maar zelfs het straatavontuurtje na die wandeling geldt enkel
Riek.
Ieder woord in dit fijne boekje is door die deernis bepaald. De eenzaamheid om
Femme wordt bijna tastbaar ; haar stemming van terughuiverend verlangen laat ons
niet meer los. Ferns eerste verschijnen dwingt ons al dadelijk tot overgave aan de
sfeer van haar leven:
Fern morrelde moeizaam de roestige grendels van de achterdeur af, de
)

1)

Duiveisnaaigaren, pag. 59.
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scharnieren krasten als raven, gelijk met de glanzende ochtend boog een
verwaaide Ribesstruik de keuken in.
Onder haar hand uit, keek ze op in de witte dag.
Net voorjaar stond als een bonte prent van groen, rood en zilver voor
haar knipperende oogen en in haar neus drong als een krieuwel, een over-zoete geur.
Zij ademde ingehouden als in tegenzin, en haar kuisch-dunne mond.
kneep in dwarse plooien bijeen, of ze wat bitters proefde. ,Ik geloof", zei.
ze vaag in zich zelf, ,dat ik er bang van ben." Haar mat-grijze oogen
werden donker, en in haar breed-wit gezicht trokken de rimpels veel te
diep". 1)

-

In die lange, eentonige reeks van onbevredigde levens brengt „De zondaar" 2)
dan plotseling de climax, Bien we voorvoelden.
Dirk Hartsen is onderwijzer in Amsterdam en werkt voor de acte Middelbaar
Nederlandsch. Want leeraar-zijn, heer-worden, is het groote ideaal voor den boeren-zoon uit het kleine dorp. In zijn zwoegend leven van enkel-werken is echter een.
tekort: aan sentiment, aan liefde -- aan de vrouw. Toos komt dat tekort vullen.
Maar zelfs dan blijkt er voor alles, wat sentiment is, geen plaats. Dirk moet zwaar
blokken ; het werk verdringt in hem al het andere, vooral nu hij in ongehuwd.
samenleven met Toos zijn lichamelijke verlangens bevredigen kan. Maar des te
heviger voelt Toos hun tekort, en eindelijk weet zij Dirk over te halen tot een
huwelijk. Wachten op het leeraarschap kan zij niet meer. Hun huwelijk zal immers
het tekort vanzelf doen verdwijnen ! Aarzelend geeft Dirk toe, maar -- voor kinderen is het inkomen te klein. Dezelfde voorzorgen moeten genomen worden als
in het samenleven van hun verlovingstijd.
Toch zijn de eerste jaren van hun huwelijk een tijd van eendrachtig en gelukkig.
samenwerken. Dirk zwoegt voor zijn examen en Toos slooft zich uit om in haar
huishouding toe te komen met het armzalig onderwijzerssalaris. Ze verlangt naar
haar kind -- straks, als Dirk leeraar is en er dus geld zal zijn.
Dirk slaagt en wordt aan een Amsterdamsche H. B. S. benoemd. Uiterlijk brengt
dit in hun leven een geweldige verandering. Het groote inkomen beteekent weelde
en voor Toos -- een leven van niets-doen, dame- zijn. Zoo mateloos is die wijziging
in levensstandaard, dat we soms even moeten glimlachen. Maar deze uiterl ij ke
onwaarschijnlijkheid is van weinig beteekenis voor den innerlijken gang van het
verhaal. Evenals de uiterlijke veranderingen geen invloed hebben op het huwelijksleven van de Hartsens. Dirk wit nog steeds geen kind: eerst moeten ze wat
1) Duivelsnaaigaren, pag. 5.
2) Nijgh & van Ditmar's Uitgeversmaatschappij — Rotterdam 1927 (3de druk).
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. aan het nieuwe wennen en zich een plaats veroveren in den leerarenkring. Toos'
tekort blijft.
En dan gaat ongemerkt haar verlangen, dat zoo hevig en vergeefs gebloeid heeft,
flood. Een kribbig egoisme komt er voor in de plaats, gevolg van het abnormale
.huwelijksleven. Haar gedachten vinden enkel zichzelf. Zwangerschap zou haar
rust en haar figuur bederven. Ze wordt bang voor de mogelijkheid van een kind,
afkeerig van het samenzijn.
Terwijl bij Dirk juist het omgekeerde gebeurt. Nu het groote doel van zijn leven
is bereikt, dooft zijn ijver uit. Het verdrongen gevoelsleven doet hevig zijn rechten
. gelden. Een groot verlangen naar teerheid en liefde komt Dirks ziel overstroomen.
. Hij geeft even gemakkelij k aan deze stemming toe als vroeger aan zijn werkdrift.
Van zijn vrouw eischt hij volkomen overgegeven liefde, zonder beperking, zonder
. angst voor een kind --- waarnaar nu eerst het verlangen in hem wakker wordt.
. Maar het is te laat : Toos kan niet meer.
Dirk en zij hebben elkaar gekruist. En het tekort van beider leven wordt er blijvend
door. Dirks, door het werk zoo lang verdrongen hartstocht doet zich met wrekende
kracht gelden. Steeds pijnlijker wordt de strijd met Toos, heviger de verleiding.
Iedere vrouw wordt een mogelijke bevrediging van het tekort. In het dienstmeisje
. Diet vindt hij dan tenslotte het harsttochtelijke vrouwdier, dat aan al zijn wilde be^
geerten voldoet. Het bandelooze zinnenleven met haar maakt hem tot een beest.
. Alle grenzen vallen weg, alle normen. Wanneer Toos eindelijk haar verlies beseft en
. zielig hem probeert terug te winnen, kan hij hoonend haar verouderend lichaam
versmaden. Diet is er immers ! En Diet voert hem naar den zekeren ondergang van
_„bont-opgesmukte kamertjes met roode schemerlampen".
Er is over „De zondaar" eigenlijk al veel te veel geschreven. Daarbij ontbrak
de lichtvaardige kritiek allerminst, maar bovendien werd het boek steeds beschouwd
als een op-zichzelf-staand en daarom toevallig werk. Voor ons echter, die Alie Smedings
ontwikkelingsgang hebben gevolgd, is „De zondaar” juist het omgekeerde: een
noodzakelijkheid, de onmisbare kroon op haar werk. In boek na boek gaf dat werk
ons telkens weer dezelfde deernis met de slachtoffers van het sexueel verlangen,
die alien stonden buiten het huwelijk.
Maar nu gaat er voor Alie Smeding plotseling een nieuwe kant van het probleem
leven. ,Uit Enkhuizen kwam ik in Amsterdam en Rotterdam. Ik ben uit een
Christelijk gezin en wist niets van het mondaine leven. Ik heb toen pas lets
gehoord over de moderne verhouding van man en vrouw door de biechten van
vrouwen. Voor mij was trouwen en kinderen krijgen het mooiste wat er was. Maar
nu hoorde ik andere dingen. Ik was verbaasd, dat er vrouwen waren, die geen kind
wilden hebben, omdat ze dat lastig vonden en bang waren voor hun figuur". 1)
1)

Den Gulden Winckel, t.a.p.
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De verbazing groeit tot een heftig protest. De steden en dorpen zijn vol menschen,
voor wie het huwelijk nooit komt, die altijd arm aan liefde blijven met diep in.
zich een steeds groeiend gevoel van honger. En de getrouwde menschen verknoeien
moedwillig of achteloos wat hun kostbaarst bezit moest zijn ! Ze denken alleen aan
zichzelf en op hun egoistische berekeningen stoot het huwelijk stuk. Hun ellende
wordt daardoor een onrecht tegenover de buitengeslotenen, zooals Femme uit
,,Duivelsnaaigaren"
,,Och ik ! Ik zou toch immers niet doen als Stans en Garreldien ? Ik zou
met zoo'n beetje blij wezen, zij wouen te veel en daarom verloren ze alles.
En zou dat dan geen geluk geven, als je opklarende oogen zag onder je
inschikkelij kheid. Wit je uit ? Ga gerust hoor en haast je maar niet. Je zat
te neurien bij 't kind en de schemerlanp in de kleine gezellige kamer. Hij
kwam laat thuis : heb je je niet verveeld ? Je lachte : welnee, welnee. En
al was 't wel zoo, al had je j wel verveeld, dan zei je nog : welnee, welnee.
Zes dagen werkte hij hard voor jou en 't kind. Hij vertelde en je luisterde,
dat was zoo mooi aan die kleine ronde tafel, 't licht in 't midden, en aldoor
keek hij naar je , met goeie vriendelijke oogen: dat was je belooring, dat gaf
je 'n warm gevoel in je borst .... en ook, dat hij je wel 'n beet] a aardig
vond, en je noodig had. Je glimlachte naar elkaar -- over gewone dingen
praatte je — die glimlach was.... was wat heimelijks. En als hij langer
nog uitbleef, stel dat hij nog langer uitbleef — 'n heele avond — je kon
toch denken, hij komt weerom, naar mij komt hij altijd weer terug, want
ik hoor bij hem en hij bij mij. Bij iemand hooren -- zoo'n heerlijkheid....
Later als Grootmoeder dood was, zou zij niet,,,. niet meer. .... 1
Met „De zondaar" heeft Alie Smeding haar protest bijna roekeloos in de wereld
gegooid. Zoo verknoeien nu de menschen het huwelijk, omdat zij egoistisch zijn en
zichzelf niet willen geven. Maar dat egoisme is liefdeloosheid, is strijd tegen God!
Want: God is Liefde, en liefde beteekent zelfverloochening. Zoo wordt werkelijk
,,De zondaar" er de droevige weergave van, „hoe ellendig het de mensch vergaat
die God loslaat". 2) Maar tegelijk wordt het daardoor een spiegel voor ons alien,
zonder uitzondering. Zijn wij ook geen ,zondaren", in wie geen liefde woont, maar
enkel zelfzucht ? En zijn er daarom in ons niet dezelfde mogelijkheden van ondergang ? In dit boek vernietigt de zelfzucht het leven door het huwelijk; het zal misschien bij ons anders zijn, maar waar is de zelfzucht bruter dan juist in het huwelijk ?
We kunnen ons niet van de aanklacht afmaken door te doen of we veel beter zijn
dan Hartsen. Het motto van „De zondaar" houdt ons gevangen : ,,Wie ewer
zonder zonden is, die werpe de eerste steen ....
.

"

1) Duivelsnaaigaren, pag. 53.
2) Uit een particuliere correspondentie.

)
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Maar de triomf der zelfzucht in Dirk Hartsen is meer dan een aanklacht alleen.
Er gaat tevens een hartstochtelijk beroep van uit: houd God vast, die Liefde is!
Dan zal de zelfzucht u niet kunnen vernietigen, maar de Liefde uw leven bevestigen,
ook en vooral in het huwelijk,
Dit beroep maakt ieder element van cynisme in de aanklacht onmogelijk. En
tegelijk brengt het de verlossing uit de hypnose van het sexueele probleem door
te wijzen op een sterkere macht. Daarmee eindigt de tweede periode van Alie Smedings
ontwikkeling, die met ,Sterke Webben" begonnen was. Zooals ,,Menschen uit 'n
stil stadje" de melancholie van Enkhuizen overwon, zoo overwint „De zondaar"
het sexueele probleem.
Er valt over „De zondaar" nog veel meer te zeggen ; na het expose volgt de
kritische beschouwing. En in meerdere of mindere mate geldt deze tevens voor
al de boeken van de tweede periode, waarvan „De zondaar" zonder eenigen twijfel
het sterkste is. De goede eigenschappen, vooral de suggestieve karakteristiek, komen
er krachtiger naar voren. Maar tevens zijn ook de fouten er aperter. Of liever :
de fout, want ik geloof, dat we daartoe al onze bezwaren zullen kunnen terugbrengen,
Met opzet laat ik dan een zekere gemakkelijkheid van stijl rusten, die ons nooit
verrast door een ongedachte vondst en die ook wel eens slordigheid wordt. De fout,
die ik bedoel, gaat veel dieper. Boven hebben we haar reeds herhaaldelijk genoemd :
de overdaad van details. Alie Smeding laat zich meesleepen door de vaart van
haar schrijven, zonder op tijd haar grenzen te zien. Er is van alles een teveel:
teveel beschrijving, teveel zeurig gepeins -- teveel herhaling van hetzelfde motief
in haar verschillende boeken. Bijna onwillekeurig brengt dit ons tot een goedkoope
paradox : de schrijfster van het tekort lijdt aan een teveel. De overlading in het
kleinburgerlijk milieu, dat zij beschrijft, vinden we terug in haar boeken.
In „De zondaar" openbaart zich die overlading bovendien nog op andere wijze.:
door een teveel aan hartstochtelijk-brutale openhartigheid. Geen van Dirk Hartsens
zonden wordt ons bespaard ; tot in de meest schaamtelijke bijzonderheden daarvan
worden wij meegenomen. En daaronder lijdt het boek, want alles wat overbodig
is, verstoort den strakken gang van het verhaal. We hoeven heusch niet alle walgelijkheden van Dirk Hartsens zonde te kennen om tot den bodem toe de tragiek van
die zonde te proeven. Integendeel — de bijzonderheden leiden onze aandacht of
van het wezenlijke : het detail verdringt de tragiek. Op het meest tragische moment,
dat van de zonde, is daarom het overbodig detail het meest verfoeilijk.
Vaak heb ik de vraag gehoord, of Alie Smedings hoofdpersonen niet eveneens
aan een teveel lijden. Met andere woorden : of hun heftig sexueel verlangen niet
abnormaal is. Het zou echter weinig zin hebben hier op die vraag in te gaan. Naar
mijn vaste overtuiging heeft Alie Smeding inderdaad te uitsluitend den sexueelen
factor gezien in de levens van haar hoofdpersonen. Maar daar gaat het niet om.
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Het gaat er om, of de menschen, zooals zij ze gezien en beschreven heeft, levende
menschen zijn -- d.w.z. of Alie Smeding ons hun werkelijkheid dwingend kan suggereeren. Ik geloof niet, dat we daarop anders dan bevestigend kunnen antwoorden.
Verder mogen we niet vergeten, dat al haar figuren leven met een tekort. En
niets staat zoozeer in het middelpunt van ons leven, als juist wat we missen. Is
het tekort op zichzelf al niet abnormaal ?
Tenslotte nog de moeilijke vraag naar onze houding tegenover „De zondaar" en
.Alie Smedings andere boeken van het sexueel tekort. We hebben gezien, dat ze
aesthetisch niet bijzonder sterk waren, maar uit zuivere deernis en een eerlijke drift
geschreven. Daarmee aanvaarden we Alie Smeding als kunstenares, als geroepene,
-- en haar boeken als de uiting van haar ziel.
Maar dat maakt ons niet blind voor het maatschappelijk-gevaarlijke van deze
kunst. Alie Smedings boeken, en vooral „De zondaar", kunnen oneindig veel kwaad
doen. Ook daarin ligt een tragiek. Alie Smeding wil deernis opwekken voor de buiten
het leven geslotenen en waarschuwen tegen sexueele zelfzucht in het huwelijk !
Maar bij hoevelen zullen haar boeken juist de sluimerende driften doen ontwaken
en --- het omgekeerde gevolg hebben van wat was bedoeld ! In de beschrijving van
.zonde vindt de mensch nu eenmaal nooit de vermaning en altijd de verlokking. Als
Christenen zijn we ons van deze treurige waarheid bewust en dus zullen we vanzelf
uiterst voorzichtig met Alie Smedings boeken zijn. Maar deze voorzichtigheid mag
ons niet brengen tot een oppervlakkig en Farizeisch oordeel. Het is allereerst onze
geneigdheid tot het kwaad, die haar noodig maakt. Dem Reinen ist ja
Alles rein!
Als echter zoo'n groote voorzichtigheid geboden blijkt, is dan de schrijfster ethisch
verantwoord voor het gevaar van haar boeken?
In een literair-critische beschouwing hoort deze vraag eigenlijk niet thuis. Maar
toch wil ik er even op ingaan, omdat zij zoo sterk in onze kringen leeft.
Een eigenlijk antwoord is er natuurlijk niet te geven. Deze verantwoordelijkheid
dragen we alleen tegenover God, en God vraagt een persoonlijke beslissing. Maar
wel geloof ik, dat in het algemeen een Christen -- naar onze beteekenis van het
woord — anders tegenover het probleem zou staan. Hij zou zijn spontaan protest
tegen het huwelijksegoisme nooit in den vorm van „De zondaar" hebben geuit.
Want hij weet, dat het kwaad nooit door de zonde of een beschrijving van zonde
overwonnen kan worden. Hoe veroordeelend die beschrijving ook moge zijn! Negatie
van Satan is alleen mogelijk door de aanvaarding van God. Daarom zou een Christen
van den anderen, den positieven kant zijn uitgegaan. En zelfs als hij „De zondaar"
geschreven had (schrijven is voor den kunstenaar een dwang !) geloof ik, dat hij
voor de verantwoordelijkheid der uitgave teruggeschrokken zou zijn — omdat hij
begreep meer kwaad te zullen doen dan goed.
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Met deze persoonlijke beschouwing trachten we niet Alie Smeding te overtuigen
van gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel. Nog eens : deze verantwoordelijkheid
dragen we alleen tegenover God. ,Een iegelijk zij in zijn eigen gemoed ten voile
overtuigd." En nog veel minder willen we twijfel wekken omtrent de oprechtheid
van haar mededeeling in het interview van Pannekoek : „In mij n eenzaamheid heb
ik gevoeld, dat ik in God geloof. En ik heb begrepen, dat ik een hristelijk boek
kon en zou schrijven. Dat boek gaat over eenvoudige visschersmenschen en de
hoofdfiguur is een visschersmeisj a". 1 ) Integendeel -- we hebben met spanning naar
dat nieuwe boek uitgezien. Het moest wel jets heel anders worden dan haar vorig
werk. Na een einde als „De zondaar" kon alleen een nieuw begin volgen.
En ,Tijne van Hilletje" verscheen — de strijd van een Markensch meisje .om
haar geloof.
Het was niet de eerste keer, dat Alie Smeding haar aandacht wijdde aan dat
wonderlijke stukje grond in de Zuiderzee. ,,Het prinsesje van het groene eiland" 2
had er ons vroeger al van verteld. En weer valt het ons op, hoe volkomen Alie Smeding zich inleeft in haar figuren. Ze kent de sfeer van Marken bijna even goed als
die van Enkhuizen, beter dan die van Amsterdam. Ook onder de plaatsen zoekt
Naar liefde bij voorkeur het kleine en verschovene.
,,Het prinsesje" laat ons den vloek van Marken zien : de touristen en hun geld.
Net rustig-vrome, bijna patriarchale leven van het eiland wordt door hen ontwricht.
Ze dringen tot binnen de huizen om er de Marker-rooms te bekijken, en hun fooien
dooden alle werklust van het gezin. Zelfs de zedigheid der Markensche vrouwen
wordt door hun lonkende lachjes bedreigd. Het eiland verkoopt zijn ziel - voor geld.
Die ontwrichting wordt ons getoond in het leven van Wolmet Schipper. Haar
van geldzucht bezeten vader wil zelfs haar zuiverheid aan de vreemdelingen
'verkoopen :
P i e t e r .... Nou 't is 'n beetje ! Die aore vrouwlui vange vast veul
meer in. Jullie binne lang niet aordig genog, lang niet anvallig genog.
(Tegen Wolmet) Jij ook! Jij hebbe zoo pas die man zoo maor weg'estuurd.
'k Heb 't wel 'ehoord ! 'n Schandaol ! Ja zeker ! jij moete d'r toch ook van
ete.... 't Zou ook wat as hij zoo effentjes an je komt, en 'n zoen is maor stof . .
W o I m e t (zeer boos) : En wat zou jij dan wille beginne, in je weuning
Tao 3) ? Wat wil je d'r van maoke ?, moete je dochters vrouwe worden die
d'r lichaam welriekende hebben 'emaokt veur de vreemden ?, die loere op
de hoeke van de straote en lonke met d'r oogleden 4
)

,

-

?

1)

)

Den Gulden Winckel, t.a.p.
Nijgh & van Ditmar's Uitgeversmaatschappij — Rotterdam 1927,
3) Vader.
4) Het prinsesje van het groene eiland, .pag. 53.
1)

HET WERK VAN ALIE SMEDING.

274

Het wordt een felle twist, die eindigt met Wolmets vertrek naar de stad : de andere
wereld. Ze vindt er werk en — de liefde. Maar voor haar rijken minnaar is hetfrissche Eilandskind niet meer dan een avontuur, waaraan eens een einde komen
moet. Bitter en moedeloos gaat Wolmet naar Marken terug, waar alles haar nu
tegenstaat. Haar ziel is dood — heel diep ergens in haar leeft alleen nog de liefde
voor Guus IHagens, in wiens verraad ze niet gelooven kan. Het deed hem veel.
verdriet, had hij immers gezegd, dat het nu zoo moest ... Maar het kon onmogelijk.
langer duren -- voor hem!
Onverschillig trouwt Wolmet met haar neef Jaap en maakt hem het leven tot
een last. Ze veracht hem, hem en alle Markers, bij wie ze immers niet meer hoort !
Alleen wanneer Guus' vrienden met hun jachten het eiland aandoen, leeft ze op.
Dol en uitgelaten doet ze dan mee aan hun pleizierleven, zoodat het eiland schande
over haar spreekt. Tot plotseling alles ineenstort. Guus komt weer op het eiland
en al het vroegere blijkt verraad en bedrog. Wolmet duizelt van haar eenzaamheid.Waarin Jaap haar grijpt.
Alie Smeding heeft ons „Het prinsesje" in den vorm van een tooneelstuk gegeven.
Maar veel dieper dan het uiterlijk gaat dit verschil in vorm met haar andere boeken_
niet. De drie bedrijven zijn eigenlijk niets anders dan uitvoerig-beschreven romanfragmenten. En juist het eigenlijke van een tooneelstuk, de handeling -- ook.
psychologisch — , ontbreekt. Het gebeuren valt telkens in de ruimte tusschen
twee bedrijven in, en de bedrijven geven ons voornamelijk de expositie van den
nieuwen toestand, die het gevolg van dat gebeuren is. Behalve het derde bedrijf,
waar de komst van Guus Hagens onverwachts, en dus vrij willekeurig, een conflict
brengt. Maar daarmee is het stuk dan ook uit ! De terugkomst van Jaap om Wolmet
to troosten is misschien een heel lieve attentie tegenover gevoelige lezeressen, maar
in het stuk een positieve fout. De deus-ex-machina komt de tragedie tot een blijeindend spel omtooveren.
J a a p bij haar, zijn stem vol angst) : Wat hebbe ze nou met jou 'edaon ?
(Wolmet verschrikt hef tig : Jaap tilt haar op van de vloer, houdt haar in
zijn armen. Ze klemt zich snikkend aan hem vast.) Mijn is wat wonderlijks
wedervaoren : 'n stem in m'n binnenste zee dat ik weerom most keere, en
of ik wou of niet, ik most.... As Kaors me niet terug 'evaore had, dan was.
ik midden op de Gouwzee overboord 'egaon en terug 'ezwommen. 1
De waarde van „Het prinsesje" ligt dan ook niet in den vorm, maar ondanks den
vorm in de karakteristiek van Marken en de dwingende suggestie van zijn vloek.
(

)

Al is Wolmet in „Het prinsesje" de hoofdpersoon, toch zijn de andere figuren
niet veel minder belangrijk. Evenals Alie Smeding begonnen was Enkhuizen to
1)

Het prinsesje van het groene eiland, pag. 128.
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karakteriseeren in zijn buurtjesmenschen, zoo doet zij het hier Marken. „Het
prinsesje" ontleent haar beteekenis vooral aan ,het groene eiland" !
In ,Tijne van Hilletje" 1 is dat anders geworden. Marken is er achtergrond en
niets meer, zooals Enkhuizen in ,Sterke Webben".
Belangrijker is echter de tegenstelling tusschen ,Tijne" en „De zondaar". In
Dirk Hartsen had Alie Smeding ons het gevloekte leven geteekend van den mensch,
,,die God loslaat". Nu slaat dit negatieve om in het positieve. ,Tijne van Hilletje"
beschrijft ons het leven van den mensch, die God vasthoudt na bitteren strijd. En
met die omkeer gaat een heel nieuw perspectief open, een onbegrensde horizon --,,Tijne" is na „De zondaar" inderdaad een nieuw begin.
De inhoud van dit boek kan in een paar woorden worden weergegeven. Alie
Smeding zelf vat Bien in haar interview op de volgende wijze samen : „'t Is een
meisje, dat verschrikkelijk harde dingen beleeft in haar leven en zich toch weer
naar God toewendt als een bloem naar de zon." 1) Haar Moeder sterft ; niet lang
daarna verwoest het water in een stormnacht hun huis en spoelt haar Vader en
Grootvader mee. Wanneer Tijne na een zware ziekte eindelijk beter wordt, is ze
heel alleen overgebleven. Haar ziel komt er door in laaienden opstand tegen God.
Vroeger had ze Hem liefgehad met heel haar schuchtere meisjeshart, maar nu heeft
Hij haar bedrogen ! De teleurgestelde liefde slaat om in een bitteren haat, die op
een norschen vriesdag Tijne neerslaat aan den voet van den dij k :
Ze lag, als een in elkaar geknepen vod, in het dichte net aan de dijk, en
ze schold op God. Verschrikkelijke woorden heeft ze daar gezegd, Tijnevan-Hilletje, woorden die een menschenkind noch in zijn hart, noch op
zijn tong nemen mag ...
Maar het ergste wat ze daar op dat bevroren slijk en in die leege duisternis uitkreunde, het verschrikkelijkste van het verschrikkelijke dat bleef
als een belichaamde echo om haar heen zweven, en die vreemde echo
fluisterde het na, al-door weer, telkens opnieuw : ,Broeder van Saotan!
Broeder van Saotan !" 3
Die vervloeking slaat op Tijne zelf terug. Ze heeft er zich mee afgesneden van
God ; Hij antwoordt niet op haar bidden om vergeving. Steeds dieper bukt Tijne
onder den vloek. Zelfs haar huwelijksdag met Aorie-van-Zwerte-Jaop-Boes wordt
grauw van haar angst. Maar hun gezamenlijk bidden, in den eersten nacht van het
eigen huis, brengt de verlossing :
Er gebeurde een wonder,...
Ze had haar oogen gesloten, en ze zag toch....
)

)

1) Nijgh & van Ditmar's Uitgeversmaatschappij --- Rotterdam 1928,
2) Den Gulden Winckel, t.a.p.
3

) Tijne van Hilletje, pag. 324.
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Het was ineens of er een zilverige stilte op haar toe schoof en in dat zilverige
was een gestalte.... waren oogen-vol-van-genade. De Goede Herder kwam
naar haar toe, hij stak zijn handen naar haar uit. ,Ik ken de Mijnen,
en word van de Mijnen gekend...."
Recht-op schokte ze, en in de onstuimigheid van haar dankbaarheid, het
geluk, brabbelde ze hakkelende woordjes : „O -- o, Heere Jezus --- goeie
Herder, bin je daor toch? bin je -- bin je toch 'ekomme ? bin je weuzelijk
niet meer kwaod op mij n ? 0 --- o, Heere Jezus, hier bin ik.... veur eef ig...
eefi .... "
wat er ook nogg
meer
ma g.... veur
g'ebeure
g women,
women.
En Aorie had niet te vragen : „Is 't nou goed ?"
Want voelbaar was het goed. 1)

Er vallen ernstige bezwaren aan te voeren.
Tijne's Christelijk geloof is een wonderlijk soort geloof. Het is niet een
overgeven van alle dingen aan God, vol vertrouwen, ook wanneer wij Zijn wegen
niet begrijpen. Het is veel meer een teren op de enkele sublieme momenten in haar
geloofsleven, wanneer God als een stem tot haar spreekt. Zonder die stem verliest haar bidden zijn waarde. En de donkere gang van haar leven brengt daarin
geen verandering. Na haar groote zonde gelooft ze niet in Gods vergeving om Jezus'
wil, als ze vol berouw om die vergeving smeekt. God zelf moet haar die in een
wonder brengen. Daardoor blijft altijd Tijne's eigen persoon het middelpunt van
Naar geloof en kan er nooit kracht van uitgaan.
Natuurlijk is dit verschijnsei geen zeldzaamheid. Ook uit ons persoonlijk leven

weten we maar al te goed, dat zelfs het geloof niet altijd vrij is van egoisme of
egocentriciteit. Maar we zien daarin de zonde en trachten ons eigen ik te overwinnen voor Christus !
Alie Smeding echter doet het voorkomen, of Tijne's geloof een volkomen zuiver
Christelijk geloof is. Daarmee komt er iets onzuivers in haar boek, waartegen ons
gevoel zich intultief verzet. En door die onzuiverheid lijdt niet alleen de ethische
waarde, maar ook de aesthetische. Onzuiverheid is verstoorde harmonie.
Ook de compositie is niet gelukkig. Blijkbaar heeft Alie Smeding eenigszins aarzelend haar eerste poging in de nieuwe richting gedaan. Uit den steeds toenemenden
overvloed van ideeen durfde zij de beslissende keuze niet aan. Slechts voetje voor
voetje waagde zij zich verder in het onbekende gebied -- en daarbij mocht geen
enkele steun haar ontbreken.
Zoo is ,Tij ne van Hilletje" een hopeloos langdradig boek geworden, waarin het
overbodig detail bladzij op bladzij vult. Er gebeurt niets — er wordt uitgeweid.
Tot we dan ineens stuiten op de enkele feiten, waarbij Alie Smeding zich dadelijk
2

) Tijne van Hilletje, pag. 454.
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herstelt. Het hoofdstuk over den stormnacht is prachtig van suggestieve beelding
en behoort tot het allerbeste van haar werk. Bijna op dezelfde hoogte staat de beschrijving van Tijne's tocht met haar Tao naar Amsterdam, terwijl intusschen
haar Moeder sterft. En zoo zijn er telkens voortreffelijke gedeelten. Maar ze gaan
verloren in de eindelooze uitweidingen, zooals ook telkens onze belangstelling voor
Tijne dreigt to doen.
Toch verdient Alie Smedings laatste boek stellig onze aandacht. Wanneer
het probleem van Tijne haar evenzeer gaat bezighouden, als vroeger het probleem
der sexualiteit dat deed, dan zal het bij dit eene boek zeker niet blijven. En misschien mogen we daarom uitzien naar een volgend werk van Alie Smeding -- dat
een waardige tegenhanger zal kunnen zijn van „De zondaar".

BERUSTING
DOOR

KEES DE VRIES,

Dit is de rust van 't hart, dat steeds verwacht
Uw Lief de, Heer, die Smart en Lust verzacht ;
Dat eens de Ziel, oneindig hoog verheven
Boven dit rust'loos, ongebreideld Bloed,
Zal deelen in Uw mateloos Vergeven,
Dat G'iedren Zondaar biedt, die wroegend boet

KRONIEK
DE DICHTER REVIUS.
In de KRONIEK van het vorig nummer is bij vergissing aan de heer de Jong verweten, wat
op rekening van de heer Buisman dient te staan en omgekeerd. De uitnodiging om zijn beweren
waar te maken was dan ook tot de heer Buisman gericht inplaats van tot de heer de Jong. Zover
we weten is het debat echter niet verder voorgezet. Het stuk van de heer Kuiper, waarvan we
nog juist een en ander over konden nemen leek ons een onbedoeld, maar waardig antwoord
aan het adres van de beide bezwaarde heren.
WIR FORDERN EINE ,,LEX NIETSCHE".
De wet op het auteursrecht reserveert het recht van de auteur op zijn werk nog een aantal
jaren na de dood van de schrijver voor zijn erfgenamen. Dan komt zijn werk vrij. Dikwijls is er
echter van de auteur nog heel wat meer dan een aantal kontrakten en rechten op uitgegeven
werk in handen van de erfgenamen ; onuitgegeven werk, briefwisseling, notities, allerlei dat het
beeld dat we ons van de schrijver vormen nog belangrijk zou kunnen kompleteren. Er is geen wet
die de erfgenamen kan dwingen ook dit uit handen te geven. In „Die literarische Welt" van
19 • Julie '29 maakt Willy Haas zich ernstig ongerust over de nalatenschap van Nietsche. Hij
meent dat er reden voor is om te veronderstellen, dat door de bestuurders van het Nietsche-archief
te Weimar belangrijke dokumenten betreffende Nietsche worden achtergehouden en blijvend
zullen achtergehouden worden. De schrijver wil nu, dat er evenals indertijd tegen de wensen
van Wagner's erfgenamen een afzonderlike wet is aangenomen om Parzival te bevrijden uit
Bayreuth, het ook geeist mag worden een afzonderlike wet uit te vaardigen om de nalatenschap
van Nietsche te bevrijden.
Deze zaak is van algemeen auteursbelang. Hoe dikwijls gebeurt het niet, dat de nalatenschap
van een schrijver in handen komt van een erfgenaam, die uit een geheel andere geest is dan de
schrijver zelf. Hoe dikwijls zal de eigenaar van de nalatenschap niet menen dat de uitgave van
het geerfde gevaarlik is voor de maatschappij voor de zeden of de goede orde. Kan hij dit echter
beoordelen ? Handelt hij niet tegen de wil van de dode? Of door verkeerd inzicht tegen het
belang van de maatschappij die hij meent te dienen. Is er aan de andere kant ook niet het gevaar,
dat een erfgenaam maar raak publiceert en door het uitgeven van al wat hij vindt levende personen
in hun eer aantast, gedekt door de naam van de dode? De erfgenamen van Nietsche schijnen
werk van Nietsche achter te willen houden onder het motief, dat dit dateert uit zijn waanzinperiode. Kunnen zij dit beoordelen ? Willy Haas meent, dat de kerk er zeer slecht afkomt in de
bewuste nalatenschap en dat dit voor de erfgenamen een reden is om het tot 't werk van een
waanzinnige te rekenen. Hij zag gaarne een kommissie benoemd, die de nalatenschap te onderzoeken kreeg en het recht ontving te onderzoeken, wat van dit partikulier bezit aan de gerneenschap toehoort. Is een algemene regeling noodzakelik? Er is al zoveel verloren gegaan. Van
wetgeving en officiele kommissies is op dit gebied ook niet zoveel hell te wachten ; het is een
tere materie ; een kommissie die een dergelike opdracht krijgt moet deskundig zijn, de schrijver
en zijn werk verstaan, en tegelijk de takt en het verantwoordelikheidsgevoel bezitten die een
dergelijke taak eist.
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DE NIEUWE VONDELUITGAVEN.
In het HANDELSBLAD is een diskussie gevoerd tussen L. Simons en Albert Verwey over
de nieuwe Vondeluitgaven. De heer Simons was er over ontevreden, dat Verwey de uitgave,
van de W. B., de ,grote" Vondeluitgave een ,geleerde" uitgave had genoemd tegenover de
,,lekenuitgave" van Diferee. Men kan het met de heer Simons eens zijn, dat een uitgave voor leken
niet voortreffelik genoeg wetenschappelik verzorgd kan zijn: de leek heeft nog meer voorlichting nodig dan de vakman en toch menen dat de opgave van varianten, de dokumentele
levensbeschrijving door Sterck niet bepaald lekenkost is. De eigenlike grond echter van beider
meningsverschil zit in de geschiedenis der voorbereiding van de „grote" uitgave: eerst was er
een grote kommissie van redaktie ; later kwam de leiding in de handen van enkelen en werden
.de anderen medewerkers. Prof. Verwey meende, dat het karakter van de uitgave daardoor veranderde en wilde, nu hem medezeggenschap over de uitgave werd ontnomen, de verantwoordelikheid niet langer dragen. De studie over Vondel's vers (Opw. Wegen VI, pag. 137) die voor
het eerste deel van de Vondeluitgave bestemd was verscheen afzonderlik ; bovendien steunde
Verwey door een inleidend woord de uitgave van Diferee. Het is jammer, dat de leiders van
de grote Vondeluitgave nog steeds verzuimd hebben de reden van de verandering in hun werkwijze mee te delen. Ze hebben daarmee hun zaak die overigens zo in alle opzichten verdient te
..slagen, belangrijk benadeeld.

-

-ONZE DICHTERS.
In het Alg. Weekbl. voor Christendom en Cultuur van 26 Julie geeft de heer P. H. Muller
een algemeen orienterend artiekeltje over onze moderne Chr. dichters.
HET NEO-HUMANISME EN MR. BLOEM.
In het Juli-Augustusnummer van DE STEM reageert Just Havelaar op een recensie van zijn

.De nieuwe mensch in DE GIDS door Mr. J. C. Bloem.
goals Marsman al van te voren met afgrijzen vervuld is van wat mogelik nog uit onze kring
-om zijn aandacht vragen zal, zo rut Bloem van het hele nieuw-humanisme. ,Een zekere moed
en een innerlijke fierheid zijn noodig, om de minachting van het Nederlandsche intellect gelaten
te kunnen verduren".

BOEKBESPREKING.
Vijfde Kerstboek, samengesteld onder Redactie van P. J. Risseeuw, Nijkerk...
G. F. Callenbach, 1928.
Callenbach's Kerstboek is zoo langzamerhand in onzen christelijken kring een goede bekende geworden, een uitgave die geen introductie meer behoeft. Men zou het kunnen noemen een „magazine"
van christelijke kunst. Want het bevat verzen, schetsen en novellen, bijdragen over plastische
kunst, schilderstuk-reproducties, korte muziek-composities — en die alle gedragen door en
getuigend van een christelijken geest. Naar de gewoonte van den modernen tijd is het een
,,Kerstboek", en het is zulks veel meer dan de meeste soortgenooten, want schier iedere bijdrage heeft relatie met het kerstfeest, in inhoud en in stemming. Maar de waarde is toch niet
tot de bepaalde gelegenheid van den tijd beperkt. Callenbach's kerstboek is een boek voor het
christelijk gezin, actueel zoovaak men het in de hand neemt en voor elk lid van het gezin interessant.
Men vindt in dit vijfde deel weer eenzelfde verscheidenheid van inhoud als te voren. Na de
kerstmeditatie van Dr. J. R. Callenbach (over de Vlucht naar Egypte) zijn er novellistische bijdragen van G. Sevensma-Themmen, A. K. Straatsma, Willem Evers, Joh. P. Ruys, L. E., H. J.
Heynes, W. G. v. d. Huist, Ignatia Lubeley, H. Kuyper-v. Oordt, M. A. Renes-Boldingh ; verzen
van A. Wapenaar, J. H. de Groot; muziekcompositie van Js. van Kuyk ; een schilderkunstbeschouwing (over het portret in de schilderkunst) van Herman Hana, een natuurstudie ('s Wintersbuiten) van Ds. A. L. Boer en eindelijk de prachtige weergave van platen uit het werk van.
John Whiting, die zijn de illustratieve weergave van den herderspsalm. C. T.

-

Een Liefde in Spanje. (Vergeten Schimmen uit het Zuiden), door Henri van.
Booven. Maatsch. voor Goede en Goedk. Lectuur, Amsterdam.
De Schrijver Henri van Booven heeft op het einde der vorige eeuw in Midden-Afrika gereisd,.
aldus wordt meegedeeld op den omslag van dezen roman, en kort daarna Spanje en in 't bijzonder
Madrid bezocht. In de atmosfeer van de Spaansche hoofdstad vond hij terug ,een deel van
den avontuurlijken Afrikaanschen toon" en van wat hij zag en beleefde geeft hij een beeld in dit
boek, dat daarom ,vergeten schimmen uit het Zuiden" oproept. Drie jonge mannen teekent
hij, twee kunstenaars en een zakenman, die samen in Madrid op het appartement van den laatste
wonen en hun zinnenleven uitvieren met de vrouwen uit „het huis van vertrouwen" dat Mathilde
Diaz exploiteert. De schilder Joris en de zakenman Lebrette gaan in dezen tuimel der hartstochten onder; de derde, Oldhove, die door ziekte en tegenspoed in een soort van lethargie
verkeerde toen hij te Madrid aankwam, wordt door het passieleven dat voor hem betrekkelijk
kort duurt, tot nieuwe, ongekende energie geprikkeld. Zijn kunstenaarschap, door de hartstocht
opgewaakt, ontplooit zich, zoodat hij, straks in Holland terug, daar en in Parijs ongekende
triomfen behaalt.
Er is dus in dit boek avontuurlijkheid en dramatiek, de elementen voor den Sturm-und-Drang,
waarin de hoofdfiguren verkeeren. Beide zijn voortreffelijk gegrepen. In de sterke kleuren van.
.het Zuidenleven wordt het ongebonden begeerte-leven geteekend, dat in zijn zuigkracht de twee.
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eerstgenoemden ten verderve sleept, doordat de een zich lichamelijk, de ander zich financieel
ruineert, en daardoor is o ók sterk de reflex van het dramatische in dezen ondergang.
Prachtig zijn voorts in dit boek die gedeelten, die het Spaansche leven in beeld brengen. In
die beschrijvingen : van volksfeesten, straattafreelen, nachtkroeg-tooneelen, stierengevechten,.
gloeit het Zuidelijk temperament, tintelt de realiteit. Uit het kleurige, roerige, felle van dat sterk.
wisselend bewegen spreekt duidelijk het zelf-gezien-hebben, de werkelijke aanschouwing-vannabij. En de schrijver heeft in heel dat belangrijke decoratief ook weten te brengen de atmosfeer
van blakerende hitte en verdorrende droogte die op de psychische en physische gesteldheid der
menschen zoo grooten invloed heeft. Heel goed is ook de typeering van de verlokkende en zelfbeheerschte, machtbewuste vrouwen uit Mathilde's ,casa de conf ianza" tegenover de stuurloosheld der in haar betoovering gevangen jongelui. Maar de toepassing, telkens weer, van de versleten dagboek-mededeeling ter verbinding van verschillende fragmenten lijkt ons compositioneel.
zwak en het voortdurend werken met Spaansche termen en benamingen wordt vervelend. Dat
verslapt de belangstelling. Tot op zekere hoogte is het stellig effect dat milieu-kleur aanbrengt,
maar, te veel gebruikt, krijgt het een opzettelijkheid die hindert. Hetzelfde bezwaar geldt ook
tegen de taal, Die is schilderachtig geheel en-scene, maar soms te zeer gestyleerd. Vooral deze
taal verraadt dat het boek uit den naturalistischen tijd van het begin der eeuw dateert, zoo
men het niet reeds aan compositie en beweiking had gezien. Een zin als : dat.
„dat waren zingende stemmen, gitaarspelbegeleid" is maakwerk ; en dat leidt tot foutieve wendingen
als: „Imperio, in gele zijde, als een kat zoo traag sloop zij van achter de tooneelschermen,"
,,naarmate de avond vorderde, rookend onze sigaren, wekten deze fantasieen .... den zin voor
onwaarschijnlijkheden." Overigens is dit boek literair gezien zeker een kunstwerk. Maar in dezelfde
mate als het dan als naturalistisch kunstwerk belangrijk is, is het ethisch voor ons onaannemelijk.
C. T.

-

Catalogus van Uitgaven voor het Christelijk Onderwijs. P. Noordhoff,
Groningen. 1929.
Ter ere van het diamanten feest van de Chr. onderwijzersvereniging heeft Noordhoff deze
catalogus uitgegeven. Noordhoff heeft heel wat voor de Chr. lagere school doen verschijnen. En
de man, die in de meeste van deze uitgaven de hand had, is de heer D. Wouters, zodat deze
uitgave ook een werk tot zijn eer geworden is. Wat voor zijn onverdroten werken een niet on-verdiende hulde is. Waar geen als hij in het schoolboek de nadruk op de aesthetiese vorming
heeft gelegd, mag dat hier wel eens worden erkend. v. H.

Het neveleiland, door Jorgen Falk Ronne. Amsterdam. Uitgevers-Maatschapp ij
Elsevier 1929.
Ronne's boeken gaan niet buitengewoon diep, maar zijn zeldzaam genoegelik en opfrissend.
Bij de vele zwaarwichtige lektuur onzer dagen is een gezellige optimist als hij een aangename
afleiding, een verkwikking.
Een eiland in de eenzaamheid van de grote zee met een 20 gezinnen verliest in een storm al.
de mannelike ingezetenen op de oude Jakob na, die ook weldra vertrekt om hulp voor de zwaarbeproefde vrouwen te gaan halen. Dan komt door een toeval Gutte op het eiland. Allervermakelist
is de belangstelling van al deze vrouwen voor de enige man op het eiland. Wie hem tenslotte
krijgt? Zelf maar eens lezen, op een luie middag ! v. H.

Drie Iersche legenden, door Juul Roggeveen. Amsterdam.Uitgevers-Maatschappij
Elsevier 1928.
Ik moest aan Deirdre denken, tden ik aan deze verhalen begon, en was bang, dat Juul Roggeveen.
na Roland Hoist zou teleurstellen. Dat is ook wel zo, maar toch minder dan verwacht mocht.
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worden. Deze legenden zijn buitengewoon goed verteld en de keus is ook voortreffelik. In het
eerste verhaal ligt dezelfde tragiek als in Deirdre waarom kan de man niet als de vrouw tevreden
.zijn in de liefde? Waarom wil hij ook nog de roem ? Of de verblindende blijdschap van wereldse
schittering, of de povere vreugde der zelfverheffing ? Crundchu brengt ongeluk over Macha
door te verlangen naar de feesten ' aan het hof van Conor mac Nessa.
De andere verhalen zijn minder dan het eerste, omdat het direkt menselike er minder in naar
v. H.
voren dringt, maar ze zouden ook zonder Macha een uitgave rechtvaardigen4
.

Het groote heimwee, door Marie Schmitz. Maatschappij voor Goede & Goed.koope lectuur. Amsterdam, Sloterdijk.
Deze roman maakt deel uit van het Twaalftal, dat als uitkomst van de Romanprijsvraag
die door de Mij. was uitgeschreven door de Redactie kon worden bekroond. Deze aanbeveling
'— als zoodanig mag het toch zeker worden opgevat — is op het titelblad vermeld. En een
bekroond werk zal toch wel wat bizonders zijn. De verwachting is dus iets gespannen.
De korte inhoud is op den omslag afgedrukt, als volgt :
Adam Heemdrift, de hoofdpersoon van dezen roman, wordt gedreven door het groote
heimwee naar het geluksland der ziel, dat in hem, den sterken, levendriftigen mensch,
allerlei bedriegelijke schijnvormen aanneemt : schoonheidsverlangen, drift naar vrouwen,
eerzucht, begeerte naar macht. Hij is een zinnelijk begeerende, een hoogmoedig eischer,
een genieter van het Leven. Maar in niets vindt zijn ziel een volledige, een blijvende bevrediging.
Zoo stijgt naar het uiterlijke zijn leven tot een zeldzame hoogte van aardsch geluk. Maar
de kans keert, het in voorspoed opgebouwde wankelt, en het stort ineen. Dan daalt zijn
levenslijn tot het laagste, armoede, ziekte en schande, maar naarmate de zinnelijke, hoogmoedigbegeerende mensch gebroken en vernietigd wordt, voltrekt zich de innerlijke bevrijding.
Door leed en schuldbesef gelouterd en herboren tot liefde en deemoed, vindt hij eindelijk
den onaantastbaren vrede der ziel, dit eenig-waarachtige geluk, waarheen, zonder dat hij
't begreep, het eene heimwee hem dreef.
Dit is nogal, zoo gezien, een onderwerp en een verhandeling waar een bekroning mee te be:halen valt. De lijn die door dit boek loopt, doet even als het geheele gegeven denken aan Jacob
Wassermann's Christiaan Wahnschaffe. Maatschappelijk hoog, geestelijk laag, dan het tweede
deel het tegenovergestelde, maatschappelijk dalende en geestelijk stijgende. Dit is de eenige
.overeenkomst niet, ook de figuur Heemdrift lijkt op Wahnschaffe sterk, groot, machtig, imponeerend
en veeleischend. Maar verder zoek ik geen overeenstemming, hoewel er nog meerdere detailpunten
..zijn die sterk doen vermoeden, dat bedoelde roman van niet geringe beteekenis is geweest, bij het
ontstaan van dezen roman.
Het eerste hoofdstuk, Aarde, is ongewoon van taal, lyrisch en meermalen boven de macht van
de schrijfster uitgaande, omdat de taal niet past voor het onderwerp, vooral wanneer er handeling ontstaat en meer alledaagsche dingen moeten worden gezegd. 't Is een enkele maal daardoor
zelfs zoo, dat het belachelijk gaat worden. Ik zal enkele zinnen overnemen. De teekening van
Adam Heemdrift, te paard, tijdens een onweer :
,,De man had zich over den paardenek gebogen, het hoofd tegen den storm in, die als
„een zware mantel hem langs de leden woei. Maar van onder zijn wenkbrauwen vlogen zijn
,,driftige blikken naar de grauwe stapelingen aan den hemel, waaruit de wreede schichten
„neerflitsten. Dan hief hij sours even het hoofd en over zijn wezen vlamde de driftige
,,verrukking. Hij snoof en trilde als het beest onder hem, in de vernietigende heftigheid der
„elementen, waaronder de zware weelde der graanzeeen lag neergebeukt." (blz. 7).
Als 't zoo eenige pagina's is doorgegaan, begint men aan de beschrijving van een oude roofsidder uit een vroegere sage te denken :
,,Scheurend kraken van splinterend hout snerpte vlakbij : geveld stortte het machtige lijf
,,van een ouden boom, bedreigend zijn pad. Geen schrik verlamde zijn spieren, geen aarzeling
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,,gaf hem verraderlijk in de macht van het gevaar. Met vaste hand dreef hij de sidderende
„merrie tot den sprong, zijn oogen vlamden in zegepraal." (blz. 8).
Werkelijk gaat 't sprookjes-achtig er uit zien:
,,Dan voer een siddering door zijn wezen, in zijn geheven gelaat waren de oogen donker en
,,diep. Hooger hief hij zich op het onbeweegelijke paard, zijn geweldige lijf leek te groeien,
,,zwaar steeg zijn adem uit deinende borst. En het hoofd achterover, den mond open tot een
„woordloozen kreet, breidde hij wijd van zich heen de armen, als in een hunkerende omarming.
,,In het limpiede licht, dat stroomde uit de verre lichtgrot, stond, als een machtig donker
,,kruis, de gestalte van den man." (blz. 18).
Maar nu zal ik straks nog eenmaal een enkele zin overschrijven want ieder voelt wel, wanneer
zoo deze roman zal doorgaan, dan komen er wonderlijke gestalten en grillige lichten opdoemen.
't Is de schrijfster dan ook niet gelukt in deze taal verder te komen. Wanneer „de man" straks
een boerderij nadert, komen de moeilijkheden en dan wordt het werkelijk grappig om te zien
wat een moeite gedaan is, toch deze taal vol te houden. De boer staat tegen over „de man."
,,De boer monsterde hem in zwijgende laatdunkendheid, kauwend op de duistere ver,,borgenheden achter zijn kiezen ; dan, een halven slag zich keerend op de logge klompen,,beenen, wees hij met een stompen knik van zijn kop in de richting van stallen en
,,schuren. „In het hooi", mompel-morde hij achter de vuile tandstompen." (blz. 13).
Kijk, als daar gesproken wordt van die ,duistere verborgenheden achter zijn kiezen" dan is
dat voor velen even onbegrijpelijk, als wanneer een Amsterdamsche opperman zegt : „geef m'n een
slaotj a B.Z.K."
In de volgende hoofdstukken is de taal veranderd, zoo zelfs, dat 't haast een ander boek lijkt.
Met deze taalverandering is het onderwerp en de beschrijivng en de figuren in geheel ander
licht gekomen. Nu komt de werkelijkheid de nuchtere werkelijkheid, vooral nuchter want „de
man", de machtige, met het ,geweldige lijf" en „de in zegepraal vlammende oogen", is nu
een directeur van een soort crediet-bank geworden. Zijn schoonheids-verlangen komt naast zijn
zaken-inzicht afwisselend naar voren telkens onderbroken door de meergenoemde drift naar
vrouwen.
De stijgende lijn, maakt hem dan tenslotte tot een brunt.
Dan komt de val, verkeerd gespeculeerd. 't Gaat nog al vlug naar beneden. Hij is nu
achtereenvolgens gevangene, werkelooze, boekhandelaars-bediende, muzikant in kleine cabarets
en kroegen, straatmuzikant, blinde enz. enz.
Van de hergeboorte tot liefde en deemoed is in dezen roman niet veel terecht gekomen, ten
.minste niet in de beteekenis die wij hieraan hechten.
De aangeduide eindelijke gelukstoestand, zou ik liever een seniele-aftakeling willen noemen.
;

,

Ik heb gezegd, dat mijn verwachting nogal jets gespannen stond, dat is misschien wel de
..reden waarom ik nogal teleurgesteld ben.
V. D.
't Is een bekroonde roman, maar anders zou ik zoo zeggen, 't is niet veel bizonders.

Hansine Solstad, door Peter Egge. Uit het Noorsch vertaald door M.C. Castendijk.
Met een voorwoord van Prof. R. Casimir. Amsterdam, van Holkema & Warendorf's
Uitgevers-Maatschappij. (z.j.)
Er wordt tegenwoordig veel uit het Noors vertaald. Peter Egge was tot heden vergeten. Tot
onze schade, want door de zekerheid waarmee hij zijn personen tekent is hij een betrouwbaar
-realist, door zijn gezonde levenskijk is hij bovendien idealist gebleven.
Hansine Solstad vertelt van een meisje, dat haar hele leven vervolgd wordt door het ongegronde
verwijt van een diefstal in haar jeugd te hebben gepleegd, een lasterverhaal dat ze door gebrek
.aan bewijs niet kan ontzenuwen. Haar leven wordt door dit telkens weer te grif geloofde verhaal
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meerdere malen een andere kant op gewend. Zelfs haar kinderen worden door het oude praatje.
in hun geluk geraakt en ten dele verliest ' ze hen er door. Geen wonder, dat de vraag
waarom de smaad van een niet gepleegde diefstal zo'n vloek op haar leven moet leggen meermalen
op haar lippen komt. Aan het einde van haar leven, als er niets meer goed te maken is, komt de
rehabilitatie. In het hiernamaals hoopt ze antwoord te krijgen op haar vraag. Een moderne Hollandse roman zou alle nadruk op dit probleem hebben gelegd en zou misschien naar een oplossing hebben getracht. Egge erkent het feit dat er veel is, dat hier niet wordt verklaard, maar
aanvaard dient te worden. Daarom is voor hem het voornaamste de wijze waarop Hansine haar°
leven telkens weer opneemt, waardoor ze er nog wat goeds van weet te maken. Haar
vraag komt dan ook niet voort uit opstandigheid, maar uit verdrietige verwondering. Toch is ze
niet een stifle dulderes of een soort deugdheldin ; ze heeft het oer-instinkt van de levensminnende
die zich altijd weet te herstellen, altijd nieuwe kracht weet te putten. Dat de begeerte om uit
de armoede te komen nog sterker spreekt in haar leven dan geestelik bezit, hoeft ons in haar
omstandigheden niet geheel te verwonderen en zeker niet tot verontwaardiging te brengen ;
Loch verheugen we er ons in, dat ze vasthoudt aan de gedachte, dat er ondanks alles een wijs
wereldbestuur is, en dat God eens op de grote vraag van haar leven antwoord geven zal.
v. H.

-

Dienstbaarheid, door Jeppe Aakjaer. N.V. Ontwikkeling. Amsterdam. 1928..
Er is grote overeenkomst tussen Jeppe Aakjaer en Martin Andersen Nexa : beiden socialist,
beiden schrijvers van regionalistiese literatuur, beiden meermalen een arme boerejongen als,
hoofdpersoon. Maar Jeppe Aakjaer is de mindere ; Aakjaer is in de eerste plaats groot als lyricus,
als epicus is hij niet zo sterk. Toch zijn z'n romans niet onbelangrijk. Maar men voelt bij
het lezen te sterk, dat de sociale toestand of wantoestand voor hem meer betekenis heeft dan
al het andere wat mensen beweegt. Het is zo'n armzalig boek; Nexo gaat veel dieper en behoudt
zijn idealen. En daarom komt bij het lezen van dit boek meer de vraag naar voren : is dit
werkelik zo? En het antwoord, dat dit toch niet meer van onze tijd is. Jeppe is zelf al te
langBoer; en schrijft over de tijd, toen hij zelf nog knecht was. Beschrijft hij in Kild Pejrsen
gedeeltelik zichzelf ? Na Pelle en Ditte kan dit boek ons niet veel meer zeggen. v. H.

Wim, de kleine schipper, door P. A. de Rover. Nijgh & Van Ditmar's U.M.,
Rotterdam. 1929.
Dit boekje van de Rover is nog beter geslaagd dan zijn vorig jongensverhaal. Ook hiert
v. H.
blijkt weer, dat hij veel van het water houdt en goed vertellen kan.

De Vriend des Huizes. Uitgave Neerbosch' Boekhandel,Weesinrichting Neerbosch.
Zes en veertig jaar geleden werd de uitgave aangevangen van een tijdschrift, gedrukt ter
drukkerij van de Weesinrichting te Neerbosch, dat reeds spoedig een groot getal lezers vond.
Het blad voerde den in Bien tijd uitstekend passenden, maar in onze ooren thans wat zoetelijk
klinkenden naam : „De Vriend des Huizes." En, het was, voor een kleine vijftig jaar, ook
inderdaad een vriend in den huiselijken kring.
Het blad behoefde niet onder te doen voor het beste, dat toen ter tijd in ons land gegeven
werd; het was vrij goedkoop en goed geillustreerd. De talrijke lezers, die het blad in zijn goede
jaren bij ons Christelijk volksdeel had, mochten den ,Vriend" graag. Was het niet het blad
van „de" Weesinrichting, van ,Vader van 't Lindenhout" ? De ,Vriend" bleek door de jaren
slechts te gaan lijden aan een gebrek : Hij ging niet met zijn tijd mee en werd daarom lang-'
zaam maar zeker, ook in den conservatieven lezerskring, welke hij lang genegen vond hem
te ontvangen, naar een tweede, ja een laatste plaats verwezen.
De leiding van het tijdschrift berustte gedurende de laatste decennien bij dat slag van menschen,
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die niet de eischen begrepen van den modernen tijd en zoo kon het gebeuren, dat ouderen „De
Vriend" nog wet graag weer elke maand zagen, maar jongeren hem liggen lieten, oudbakken
en vervelend vonden en hun abonnement opzeiden.
Het is meer voorgekomen, dat een tijdschrift een tweede periode beleefde van bloei na een
inzinking, die het tot nabij den ondergang had gebracht.
Een tweede periode van bloei is het 46 jaar oude tijdschrift thans werkelijk ingetreden onder
de bekwame leiding van een energiek vakman.
De oude vrienden van het maandschrift hebben tot hun groote verbazing gezien, dat sedert
het vorige jaar — maar sinds den aangevangen nieuwen jaargang eerst recht — het blad schier
in elke aflevering vooruit ging. De oude houtsneden en niet fraaie overige illustraties werden
vervangen door platen, verkregen met een heel modern procede ; de pantone-druk. Maar niet
alleen de typografische uitvoering, ook de inhoud kwam op hooger plan te staan.
Wij hebben in ,Opwaartsche Wegen" niet de gewoonte, op lawaaierige wijze den lof te trompetten over, of onze sympathie te betuigen met hetgeen onze instemming heeft. Doch wij willen
het voor ditmaal eens zonder omwegen zeggen, dat wij bijzonder groote waardeering hebben voor
hetgeen de Chef der Drukkerij van de Weesinrichting ,Neerbosch" tot heden heeft bereikt
met het tot 1928 totaal verouderde tijdschrift : „De Vriend des Huizes."
De heer P. Mons is een bekwaam vakman. Maar hij is ook een kunstzinnig mensch, iemand,
die niet maar zoo voor de zaak der Christelijke literatuur een platonische genegenheid koestert,
doch haar met hart en ziel is toegedaan. Toen hij op zich nam, den ,Vriend" te vernieuwen,
begreep hij, dat het niet zijn roeping was, naast ,Opwaartsche Wegen" een tweede literair
tijdschrift te stellen, maar hij zag in, dat de breede lagen van ons Christelijk yolk, zal daar op
den duur den rechten smaak komen voor echte Christelijke literaire kunst, moesten worden
opgevoed tot het genieten daarvan.
Evenals ons, vervult het Mons met wrevel, te zien, dat z.g. ,,schrijvers" romans en verhalen
samenflansen, die, behalve dat ze niet Christelijk zijn, geen grein aesthetische waarde
bezitten.
Hij zag, dat in den kring van ,Opwaartsche Wegen" al het mogelijke gedaan wordt om waarachtig
Christendom te brengen in waarachtige literaire kunst. En hij begreep, dat er voor hem en
zijn tijdschrift nog een hoogst belangrijk ding viel te doen : den strijd aanbinden met het
pseudo op een tinder front. Hij wilde, van het oogenblik af, dat hij „De Vriend des Huizes"
typografisch op de hoogte van den tijd bracht, ook den inhoud vernieuwen en van een zuiverder
geest doortrekken. En daarom ging hij er op uit en zocht auteurs, die aan zijn blad wilden
geven het goede Christelijke verhaal zonder aesthetische pretentie, het goede Christelijke vers

en de eenvoudige, voorlichtende essay.
Hij stak zijn licht op bij menschen, die over Christelijke literaire kunst dezelfde meening waren
toegedaan als hij en vond -- het spreekt bijna vanzelf — bij hen een geopend oor. Het duurde
_niet lang of sommigen hunner zegden hem hun medewerking toe en zonden kopy. Het waren
tot heden o.a.: Mevr. Sevensma-Themmen, Mevr. Kuyper-v. Oordt, Diet Kramer, C.
Rijnsdorp, J. H. de Groot, W. ten Kate, A. J. D. van Oosten e.a.
Die auteurs toonden, doordat zij kopy zonden, dat het hun ernst was met de verbreiding van
goede lectuur bij het groote, aesthetisch niet-ontwikkelde, publiek. Want het was, toen Mons
zijn hervormerstaak begon, een beetje een waagstuk, mede te werken aan een blad dat, nu ja,
laat ons het maar ronduit zeggen, bekend stond als hopeloos achterlijk en totaal uit den tijd.
Er aan medewerken beteekende voor sommigen : de kans loopen, zich te blameeren.
Hoe het zij, nu het blad zijn 46sten jaargang met Januari 1929 heeft aangevangen en de redactie
— onder leiding van Ds. H. Kluin -- heeft getoond, dat het haar ernst is met de vernieuwing,
dat zij er zelfs een aanvankelijken teruggang van het abonnementental voor over had, om de zaak
goed aan te vatten, nu mag er wel een compliment gemaakt worden aan het adres van den heer
Mons voor zijn doortastendheid en zijn groote vakkennis, die zich paren aan een helder inzicht
in wat te doen valt met het blad.
Het zij nogmaals gezegd : „De Vriend des Huizes" beweegt zich niet op het terrein van ons
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blad, Maar het is voor de kringen, die ,Opwaartsche Wegen" dragen het eenige blad, dat hun.
terzijde staat op een strategisch zeer belangrijk punt. Het blad vormt den onmisbaren schakel
tusschen ,Opwaartsche Wegen" en het groote publiek,
Wij strijden in bijna elke aflevering, door het geven van kunst en door grondige kritiek,
tegen bet pseudo. De ,Vriend" nadert het manco-vraagstuk van een geheel andere zijde :
dit blad geeft zijn lezers die lectuur waaraan zij het allereerste behoefte hebben, waarnaar ze
het eerst vragen : het pretentielooze, vlotte verhaal, de causerie, de schets, het lichte, orienteerende
opstel, maar doet dat honderd procent beter dan „Timotheus", ,Schouwvenster", ,Spiegel" c.s..
want zonder den ethischen en aesthetischen leugen.
Wij zouden daarom diegenen onder onze lezers, die meenen, dat zij iets bijdragen kunnen
in den vernieuwden ,Vriend des Huizes" willen voorstellen, de redactie van dienst te zijn
met kopy. En het behoeft niet gezegd te worden, dat we het vragen van een proefnummer aanraden, hopende, dat de administratie een flink aantal nieuwe abonne's te boeken krijgt !
Alleen dienen we er de opmerking bij te maken: dat bij het zenden van kopy nooit de gedachte
mag voorzitten: Het is voor ,Opwaartsche Wegen" niet goed genoeg, dus kan het daar wel been.
Zoo mag het niet zijn. Wet zoo: Dit of dat past niet in het kader van ,Opwaartsche Wegen",.
maar is om het verschillend karakter van dat blad, voor „De Vriend" uitstekend geschikt.
P. H. M.
;

Het leven der ruimte door Maurice Maeterlinck. Nederlandsche bewerking
van Karel Wasch, N.V. Uitgevers-Maatschappij Kosmos. Amsterdam. (z.j.)
Het onderwerp is mij — ik meen ook den schrijver -- te machtig. De bedoeling is toch, om
met behulp van wat mathematisch en ph ysisch is gepresteerd, gekombineerd met algemeen-menschelijke ervaringen, een poging te doen om te komen tot een juiste ,wereld" of liever ,heelal"'
beschouwing. Volgens Wasch nog wel „'t eeuwige te interpreteeren op een wijze die den geheelen
geest bevredigt". Een dergelijke poging moet wel stranden.
Een karakterfout voor een werk als dit is het werken met termen, waarvan de beteekenis van.
te voren niet is vastgesteld. Een werk dat zich zoozeer op mathematisch en filosofisch gebied
beweegt, vraagt om een welomschreven terminologie. Daar staat of valt alles mee. Neem direkt.
de titel. Wat is ruimte ? Wat een afmeting der ruimte ? Wat wordt bedoeld met : de 4-dimensionale ruimte BESTAAT of BESTAAT NIET ? Waar Maeterlinck in gebreke blijft nauwkeurig
deze zaken te definieeren, worden grenzen van werkelijkheid en voorstellingswereld voortdurend
uitgevlakt, worden verschillende zaken telkens met de zelfde namen genoemd. 'k Ben het dan
ook met Wasch eens, waar hij zegt ,een wonderlijke schemering begon" ; waarschijnlijk bedoel
ik het alleen anders dan hij.
Wat is ruimte?
,,Mathematische" ruimte is steeds denkbeeldig ; een verzameling van punters. De wijze waarop
zoo'n ruimte uit punten is opgebouwd, is nauwkeurig gedefinieerd. Wat is een punt? Men
geeft gaarne de bepaling : een punt = een getallengreep. Op die wijze verkrijgt men dat
heel de meetkunde op de rekenkunde is gefundeerd en zoodoende een solidere basis levert dan
de meetkunde zelf. Hoe het ook zij, zooveel is zeker, dat een wiskundige ruimte denkbeeldig is.,,Physische" ruimte benadert eenigszins wat we gewoonlijk onder ruimte verstaan. Toch zou
ik me niet graag aan een definitie wagen. Of het moest iets zijn van de kracht „het heelal".
En dan weten we nog niets. Is dat zuiver stoffelijk? Behooren allerlei verschijnselen tot die physische ruimte of niet? Een physisch gebeuren, b.v. voortplanten van het licht of van het geluid
maakt dat deel uit van die ruimte of niet? Bij 't verklaren van die verschijnselen klampen we
ons vast aan de stof (we kunnen niet anders) en noemen die stof dan ,aether", Is die beroemdewereldaether dus een stof in den gewonen zin? Het zijn allemaal problemen op zichzelf.
'k Zou er iets voor voelen de physische ruimte te interpreteeren als 't heele complex van_
dingen en verschijnselen, die zich in 't heelal bevinden of afspelen.
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Niet dat 't veel zegt, maar je komt er zoo weer toe te vragen naar : de afmeting van de
ruimte.
Wat is een afineting !
Je denkt zoo aan 't loopen met de el of iets d.g., wat t.o.v. een lichaam ook nog zoo
kwaad niet is. Maar in onze ruimte ? De physici trachten nu met behulp van de (denkbeeldige^
math. ruimte al het physisch gebeuren in de ruimte te interpreteeren. Nu zie ik de heele zaak
zoo: Lukt't nu b.v, met behulp van de 4-dimensionale math. ruimte alle physisch gebeuren nauwkeurig te verklaren, dan is er reden te zeggen dat ,onze" ruimte 4 dimensies heeft,
In Bien zin moet dan waarschijnlijk ook worden opgevat wat Eddington zegt op pag. 123.
Zoo zouden we dus kunnen zeggen dat de 4-dim. ruimte bestaat.
Echter heb ik zoo'n gevoel dat Maeterlinck iéis heel anders bedoelt. Meer zoo'n doodgewone
,,ruimte". Hij wil in dit verband ook graag naar 4-demensionale wezens. Levende wezens die
een dimensie meer hebben dan wij. Nu is het moeilijk het niet-bestaan dier wezens aan te toonen,
maar nog veel moeilijker lijkt het mij het wel-bestaan aan te toonen. Misschien het astraal lichaam ?
Maar dan zijn we toch wel ver weg uit het land der mathematische en physische zekerheden. Het gedaas
over de 2-dimensionale hond is louter fantasie Ieder die ervaring heeft van dieren kan ondervonden hebben hoe menig dier een zuiverder driedimensionale voorstelling heeft dan menig mensch.
Erg voorzichtig moeten we zijn, als Maeterlinck naast de vele resume's en citaten met eigen
konklusies voor den dag komt. Ik moest sterk denken aan Anema's boek over Ontaarding : meer
belezenheid dan begrip. B.v. op blz. 19 onderaan beweert Emile Borel (volgens citaat), een bewering op rekenwerk gebaseerd : als het heelal eindig is, dan is de stof ook eindig. Maeterlinck
vervolgt : „Laat ons bovendien bedenken dat, in een oneindig heelal het aantal sterren eveneens
oneindig zou wezen." Ten eerste keert hij dus al dadelijk de stelling om, maar laat bovendien
nog uit een oneindig heelal een oneindig AANTAL sterren voortvloeien. Wat natuurlijk nergens
op gebaseerd is.
Ondanks deze stoute sprongen blijft Maeterlinck toch nog voorzichtig; niets positiefs wordt
er beweerd ; het blijft „schemer" ; consequent doorredeneeren zou dan ook geen houdbaar systeem
overlaten. Het hoofdstuk over het droomleven is met dezelfde voorzichtige lichtzinnigheid opgebouwd.
Het is ook een armelijke mensch die overblijft aan het slot. Diep tot jezelf in te keeren (pag.
183, 184) en dan niets meer te vinden dan je arme zelf en niets dat niet uit menschelijke redeneering zijn oorsprong nam en niets dan een onderstelling dat dit dus ook wel het hoogste zijn.
zal, dat is een blijmoedig gedragen pessimisme, dat mij tot vertwijfeling zou voeren. Wat putten.
wij uit onze eigen voorraad ? Is er iets menschelijks aan ons dat niet uit GOD is? Het laatste
hoofdstuk handelt over GOD. Ootmoed doortrilt daar wel even de woorden van den schrijver,

als hij den naam van den Eeuwige noemt. Maar toch alleen om vlak daarop alle Godsopenbaring
te ontkennen en uit Zijn onbekend-zijn te komen tot de erkenning van de werkelijkheid van
het zijnde, louter van uit de behoefte geredeneerd.
Interessant als merkwaardige uiting, maar zonder waarde voor een beter begrip van de mat hematisch-physische wereld, en voor ons geestelijk leven. In vele opzichten zelfs gevaarlijk, omdat
het dreigt heldere voorstellingen troebel te maken.
G. A. JANSSEN.

Werk van Louis Couperus, uitgekozen en ingeleid door Dr. A. J. de Jong en.
Jacob Hiegentlich. L. J. Veen — Uitgever —Amsterdam.
Hoe iemand er toe komen kan om te denken, dat men uit een dozijntje romans een hoofdstuk
kan pikken om een beeld van een schrijver te krijgen beter dan door een van die boeken in zijn
geheel te lezen, vermag ik niet te verstaan.
Ik acht wel een bloemlezing uit Couperus mogelik. Couperus heeft zoveel bundels kleinere verhalen geschreven dat met de beste stukken daaruit een mooie bloemlezing samen te stellen was.
Uit enkele van deze bundels is ook wel gekozen, maar daarnaast staan stukken uit Eline Vere en
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andere grote romans, en dergelike fragmenten vormen de meerderheid. Ik weet wel, dat een bloemlezing als ik bedoel de hele Couperus niet te zien geeft, maar dat doet deze zeker niet en deze is
bovendien als lektuur mislukt. We laboreren toch in onze grote schoolbloemlezingen al erg genoeg aan in stukjes geknipte auteurs, maar daar kan het al moeilik anders.
Ik heb het eens eenmaal met een derg. bloemlezing als deze in de Middelbare school geprobeerd, n.l, de bloemlezing uit Streuvels bij dezelfde uitgever verschenen, maar die proef heeft mij
voorgoed genezen.
Alleen moet ik erkennen, dat ik, als ik het nog eens moest proberen, ik deze bloeml. uit Couperus
boven die uit Streuvels zou verkiezen.
v. H.

Grazia Deledda Berusting.
Grazia Deledda Marianna Sirca.
Uit het Italiaansch vertaald door E. A. Keuls-Schuur. Scheltens & Giltay Amsterdam, (z. j.).
Beide romans spelen in de kurkbosschen van de Serra di Nuoro. Het is onder het werk van deze
winnares van de Nobelprijs niet het belangrijkste ; beide boeken kunnen ons maar matig bekoren.
Beide behandelen een zelfde motief : een minnaar die zijn hartstocht tracht te overwinnen tegenover
een vrouw, die bij het eerste woord van plan is zich in zijn armen te werpen. Deze zelfbeheersing
is echter bij Been van deze beide mannen van een edele soort : de een onderdrukt zijn liefde, omdat
hij een voordeliger huwelik kan sluiten en later omdat hij bang is, dat de voordelen van dit huwelik
to loor zullen gaan ; de ander onderdrukt zijn hartstocht uit valse schaamte voor een medebandiet,
die alle liefde sentimentaliteit vindt. Marianna en Sebastiana zijn voortreffelik getekend, maar
vermogen toch niet het verhaal te redden. Een wat zwakke vertaling bemoeilikt ook de waardering.
v. H.

Mooi yolk. Vertelsels van 't Hoogeland deur Jan Bos, rentnaier. Amsterdam,
Oetgeversmoatschappei Holland.
Onze dialektliteratuur groeit in de laatste tientallen jaren sterk. In Groningen is er een zeer
uitgebreide volkslektuur in de streektaal. Het voornaamste kenmerk van deze lektuur is, dat het
amusementslektuur is. En dat het peil over het algemeen niet zo hoog staat. Er is dan ook maar
weinig bij, dat buiten de streek zelf komt. Het proza van P. Keuning is van hetgeen die grenzen
heeft overschreden, het best bekend. Een romanliteratuur is uit deze dialektkunst nog niet opgebloeid. Wat de Man voor Holland deed en Anton Coolen voor de Peel is voor Groningen nog niet
gelukt. Ook niet in het boek dat voor ons ligt. Toch is het wel een boek, dat boven de meeste dialekt.literatuur uitstijgt, door het talent waarmee het meest fleurige van een streektaal er in leeft. In een
dialekt leeft een schat van pittige, dikwijls humoristies getinte uitdrukkingen voort, die in het meer
makke Algemeen Beschaafd niet zo wordt gevonden. Om die volkshumor beminnen de streekschrijvers voor een niet gering deel hun dialekt. Voor iemand als Felix Timmermans is die humor
alleen het materiaal, waarmee het verhaal fleurig wordt gehouden ; voor Jan Bos is het 't een en
het al.: igenlik is er nog jets anders ook. In een kleine gemeenschap van eenvoudige mensen, waar
ieder in al zijn eigenaardigheden aan de anderen bekend is, daar komen door het weinig gekompliceerde van mensen en verhoudingen velen als typen los op zich zelf te staan ; ze zijn tenminste
als zodanig lichter waarneembaar. En er zijn kostelike typen bij. Als uitbeelding van typen is Mooi
yolk een heerlik boek. Het zal dan ook door vele Groningers, maar ook door niet-Groningers met
veel genoegen worden gelezen. Figuren als Hittepetit en Trientje Stiekeldroad zullen met domie
Moelwiek velen stichten. Het goed uitgegeven boek met zijn kleurige omslag is aardig geillustreerd ;
vc oral de versiering der hoofdletters heeft tot menige aardige vondst gevoerd.
v. H.

-

AMIROEDIN'S BRUID
DOOR

WILLEM BRANDT,

De bruid van Amir wordt hoog heengedragen
in gouden zetel, als een heilig beeld.
De oogen zijn beschroomd terneer geslagen ;
er is geen spreken en er is geen vragen :
er is geen adem die de stilte steelt.
De krissen vlijmen in de zonnestralen.
De bruid van Amir rijdt naar het Paleis
en wordt gedragen door de ruime zalen.
De gamelan zingt toonlooze verhalen
van Mohammed en van het Paradijs.
De Tengkoe neemt haar hand licht in de zij ne
Hoogwaardigheidsbekleeders buigen diep :
zij zijn de zeer verknochte paladijnen.
Dan schreed het jonge paar binnen de reine
bruidskamer, waar het Allah loofd' en sliep.

HET WONDER
DOOR

WILLEM BRANDT.

Toen Sidin d' oogen opsloeg en ontwaakte
zag hij de zon als een brandende jonk
ter reede ; en er was een gloed van vlammen
die in het meer achter de einder zonk.
De hooge waaiers van de slanke palmen
waren nog zwart, de nacht was ongedaan,
maar over 't rutselend water van de soengei
kropen de daggelichten sidderend aan.
Nog hingen aan de mond der groene aarde
de weeldegeuren van een zwoelen nacht -

Er was een sluimer tegen het ontwaken,
er werd lets vreemds, lets wonderlij ks verwacht ... .
Maar toen de goud belegde hemelkoepel
der minaret blindgeel in vlammen schoot,
wist Sidin dat het uur was aangebroken ;
tie, zie — het daagt opnieuw. Allah is groot !

DOLCE FAR NIENTE
DOOR

A. J. D, VAN OOSTEN.

Dit feest : met kalmen slaap den nacht,
met nijver werk den dag verdrijven —
hoe schoon is 't! om in woordenpracht
fraai en uitvoerig te beschrijven.
Dit is het onbedreigde deel
van alien die in braafheid wandlen ;
die niet te weinig, niet te veel
van 't leven om genot verhandlen.
Bedaard, van 't ochtendblad tot wen
zij 's avonds laat hun perken gieten
sticht ons de fiere deugd van hen
die nooit den breeden weg verlieten.
D it lot — mij n lief — het strekke ons twee
ten spot: wij gaan de domme streken
van deftigheid en burgervree
vandaag volstrekt en ijvrig wreken.
een stuk
Je badpak — 't gramofoontje
muziek, daar kunnen we 't mee stellen.
Bij 't ruim rantsoen van ons geluk
behoeft niet veel meer mee te tellen.
Steek over! staat en maatschappij
ontvlieden we als twee hazewinden.
Hoe was ook 't pad weer naar de hei ?
Wij zullen 't snuivende we! vinden 1
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Nu kent dit lot geen zwaardren nood
dan 't boschj a permanente dennen,
dat schaduw op ons plekje schoot
duurzaam tot dezen plicht te wennen,
Op w At het kleeren dragen kon
-- o zedige arbeid onzer handen
doet dit spektakel van een zon
zijn vlammende seconden branden.
Bedwelmd van licht -- bedwelmd van geur -bedwelmd van ongetelde kussen
lief! 't leven is een schel likeur
drink toe -- om dezen roes te blusschen.
Wij zijn, vereend met kruid en mos
na zang en dans in droom gezonken.
Zoo lieten je armen me eindelij k los
en heeft je mond mij rust geschonken.
Draai je om, en doe je oogen dicht
lief! als je moe bent van de pret, en
dus reden vindt om je gezicht

zoo dringend op slecht weer te zetten.
Wordt nu het uur van weemoed wrang
en moeten we aan het einde denken ?
Kom lief! het leven duurt zoo lang !
En 't wil je dienen op je wenken.
Hoor toch die dolle gramofoon
dit liedje treuren van verlangen,
en smachten, hoog tegen den toon —
je zieltje, in een slow-fox gevangen.
Vermag aan 't hart, dat zooveel vroeg
in 't lest dan niets meer te behagen ?
Nog lij kt de dag niet fel genoeg,
de smart niet gansch en al verslagen....

DOLCE FAR NIENTE
Laat dit onvruchtbare gewin
lief! ons tot dieper durven stalen.
Wij streven naar een nieuw begin
bij snel en zwaarder ademhalen.
Dit --- ongehoord -- schenkt troost : daar zwaait
een spin zich aan zijn eigen keten
op de bespeelde plaat, die draait
als de aarde, en zonder het to weten.
Hij grist en grijpt, laat zich maar gaan,
en zit in de' onbevangen vrede
der simpelen, wier lot en waan
slechts reikt van boven naar beneden.
Dit hart lief, al wat het begeert
en aangrijpt : 't raakt er bij versperd, en
't wil vluchten, doch is vastgekeerd —
wij wentlen in zeer kleine verten.
En blijven -- hoe je 't wendt of vat
mijn lief, er vastbesloten binnen.
Op dit rondvliegend levensrad
zijn wij niet, dan twee rosse spinnen.
Ziet, hoe de lucht naar donder broeit,
straf voor zijn puurheid. Lief zoo moeten
wat lief de tot verrukken gloeit
wij altijd weer in zonde boeten,
Maar ! -- bij 't onzalige geding
van deugd en ondeugd niet betrokken :
de zon beschrijft getrouw haar kring
en onze mond blijft kussen lokken....
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BIJ DEN DOOD VAN
KAREL VAN DE WOESTIJNE
DOOR

GABRIEL SHIT.

Natuurlijk gaan wij over hem schrijven, nu hij dood is. Wij vallen op hem als
gieren, maar een enkele die zijn verzen las, zal langzaam en vermoeid glimlachen
en de waarheid bedenken van Chesterton's apodictische uitspraak : journalistiek
is de kunst, het overlijden van Lord Jones te berichten aan menschen, die nooit
geweten hebben, dat Lord Jones bestond." Maar wij gaan zelfs veel schrijven, want wij
bedenken plotseling wat er verloren ging nu hij er niet meer is. Wij gaan het bestaan van dezen tragischen onbekende — zei hij niet van zichzelf
„Gij zult mij alien, alien kennen,
Maar 'k zal voor allen duister zijn..
wij gaan dit bestaan ontleden om te zien, welke bovennatuurlijke kracht zich aan
dit zichzelf telkens louterend leven voltrok. En de couranten zullen artikelen brengen,
vele kolommen.
Het klinkt schamper. Deze eenzame, die zijn leven lang terzijde van deze wervelend-chaotische wereld heeft gestaan, die een felle, haast bovenmenschelijke strijd
gestreden heeft om de schoonheid, hij zal nu worden gehuldigd in artikelen, die de
schoonheid van zijn kunst moeten brengen aan menschen, die hem nooit hebben
gekend, die hem altijd vreemd zullen blijven, misschien bespotten. Heeft Rilke
niet gezegd in zijn ,Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge" : „Du Einsamster,
Abseitiger, wie haben sie dick eingeholt auf deinen Ruhm ... Und deine Worte
fuhren sie mit sich in den Kafigen ihres Dunkels and reizen sie ein wenig von
ihrer Sicherheit aus. Alle deine schrecklichen Raubtiere." En wij bedenken hierbij,
welk een moeilijk verkregen zekerheid het was, die in zijn woorden klonk ; wij bedenken hoe hij zijn leven lang met de vorm streed. Lees zijn verzen, herlees ze,
en achter elk woord voelt ge de worsteling. Haast hachelij k balanceeren de woorden,
hakkelend, schokkend dikwijls, maar geladen met een verlangen, dat ontembaar
is. Een verlangen, dat in zijn laatste werk gelouterd scheen, zijn vervulling dichter

BIJ DEN DOOD VAN KA RE L VAN DE WOES TIJNE

295

nabij, maar dat een leven lang — en welk een leven : gefolterd door duizend
physieke kwalen •-- hem doorvreten had, rusteloos en knagend.
Zijn figuur werd daardoor symbolisch, een eenzaam en ver zinnebeeld van ons
„mal du siècle", en niemand van degenen, die over hem hebben geschreven, heeft
dit wellicht zoo sterk gevoeld als August Vermeylen in zijn boek „Van Gezelle
tot Timmermans" : „Van de Woestijne is de dichter van de moderne psyche in
haar uiterste ontwikkeling ; en hare samengesteldheid, hare tegenstrijdigheden zijn
het, waarvan zijn werk de resonantie uitbreidt." En verder : „De zonen van een
overoude beschaving dragen in zich de erfenis van veel eeuwen, hun zenuwen
en hun geest hebben zich verscherpt tot het ziekelijke toe, de vermogens van hun
ziel hebben zich meer en meer gesplitst en verfijnd, de gewaarwording dringt zoo
schielijk door, dat ze haast een pijn wordt." Van deze smartelijke waarheid levert
bijna elk zijner woorden het overtuigend bewij s. Want hij streed — zooals Gerard
Bruning dat op eigen wijze deed, eveneens doen moest den wanhopigen strijd
van alle tijden, maar van dezen tijd in het bizonder : het eeuwige conflict van den
geest en het vleesch, of anders nog -- van de menschelijke beperktheid en ontoereikendheid tegenover de goddelijke oneindigheid. En dat hij dit conflict beleden
heeft tot het uiterste, op waarlijk heroIsche wijze, dat hij als dichter, kunstenaar -a1 het lijden en strijden dezer eeuw heeft weten te louteren tot het ondefinieerbare,
dat onweerstaanbaar trilt aan de poort van ons hart, dat legt ons de plicht op -nu hij pas van ons is weggegaan — niet zijn werk te nemen onder de koude loupe
eener vernuftig-poetische beschouwing, maar ons stil te warmen aan den gloed,
die van dit leven uitgaat.
Hij was een haast legendarische figuur geworden. Hij kon dit, omdat hij zich
steeds in zichzelf te vernieuwen wist en omdat deze vernieuwing vrijwel telkens
een stap beteekende op den weg naar zuiverder en evenwichtiger uiting.
Zoo deed Leopold, in een eenzamen, van de wereld afgewenden gang, in het
„zweven tusschen dood en leven" en de pijn, die toch nooit genoeg leek te zijn.
Zoo doet Henriette Roland Holst, die in enkele verzen uit ,,Verworvenheden"
(b+v. De Vreemdeling) een verstilde en lichtende glans verklankte, welke alleen
zij kunnen zien, in wie het ideaal verwonnen is door het diepliggende geluk in ceder
ding, dat het leven geeft. Maar in van de Woestijne werd het een zuiver groeien
naar God toe. Zijn wezen -- zijn werk dus -- raakte ontdaan van de spheer der
vooroorlogsche jeugd, die zoo dikwijls behagen schiep in eigen melancholie. De
zachte, droomerige en soms wijsgeerige droefgeestigheid der eerste verzen, die
oversloeg in de felle, hijgende noodkreet der Jobsiaden, werd nadien zuiverder en
klaarder. Zijn scherpe zintuigelijkheid, zoo vaak zwoel, exotisch en overdadig in
vroeger jaren, een waarnemen, dat zich niet meer boven de dingen stellen kon, werd
kalmer en verkreeg de zingende stilte van hen, die weten de waarheid zeer nabij te zijn.

296

BIJ DEN D OO D VAN KAREL VAN DE WOEST IJ NE

En hij was dit: want zijn late dag — helder, en sterker als het prille ochtenduur
smaakte ,naar water en naar rozen". Naar het kleine water in het tropische
woud zijner verbeelding: de dingen spiegelen zich roerloos en duizendmalen verpuurd in het zilveren oppervlak. En naar rozen, de donker-gloeiende, die 's avonds
voor een open venster brandend verbloeien in den oeverloozen nacht.
Maar hij had deze stille, ruischende verrukking eerst kunnen bereiken na het
donkerste, wat ooit een mensch overkomen scheen : het duistere en roekeloos verloren branden van de verzen, die hij bundelde in „De modderen man". Toen is het
eeuwige gebukt gaan onder ziekte en het immer staren naar den dood hem te
veel geworden en heeft het hem overmeesterd. Het heeft hem geslagen in dieper
duisternis dan te doorkomen leek. Er ontbrandde in hem een wanhopige toorn, een
blind vuur, er waren maar twee wegen mogelij k : loutering of verderf. En het werd
een uit een duistere, benauwende kamer wonder ontwaken aan een open raam
de dag is stroomend en wijd en het licht zingt aan zijn slapen. Het licht, het
gouden licht, dat hem loutert, het valt in zijn handen als een wondere vrucht,
het slaat ruischend en zegenend door zijn hart en er ontstijgt aan deze na zoovele
folteringen lichtend herwonnen ziel een zuivere, zilveren klank, een niet te noemen
vreugde :
„tie, ik ben niet, dan uit Uw hand geboren
een appel, die gerijpt, Gij vallen laat.
Mijn geur vulde eens een duistre honig-raat.
Thans ga 'k mezelf in de eigen vrucht verloren;
Maar 'k weet dat Gode niets verloren gaat.
Ik ken het nut van bloeien en van sterven ;
Ik heb bedwellemd, God, en 'k heb gevoed.
Thans ben 'k die, beursch-bedorven, derven moet.
Doch Gij voorziet mijn eeuwig-daauw'ge verve
ten boomgaard, waar Ge me eindloos geuren doet.
Maar hierin voelt ge nog — na het stralende begin -- het ongewend zijn van deze
vreugde ; later stijgt hij tot de ijle, lichtende verrukking van „Het Bergmeer",
zingend, zuiver en geheel.
Maar hij wist ook altijd, hoe dit ontstellende leven, dit gefolterde gaan, dat nu
de eeuwige rust is binnengetreden, eindigen zou. Hij wist dit, in een bliksemend
en alles zuiverend lichten, dat soms door zijn lij den flitste en dat na bleef stralen
in de zuiverste verzen, die hij geschreven heeft. Dan ging in hem trillen het eindelooze van een vaart over de wijde wateren, die monden in den oceaan van God.
Hij wist Bien weg, ver van de strakke, geasphalteerde banen van alle dagen ; hij
wist hem, en het was hem een bestendig aanwezige troost :

BIJ DEN DOOD VAN KAREL VAN DE WOES TIJ NE297
,,Waarom verwijt ge mij de paden te verlaten
die, van hun eigen blik verlicht, de menschen gaan ?
De zee klotst om haar-zelf en, zonder baak of bate,
weet in haar slappen kom de eindloosheid te slaan.
Ik heb geen doel, mijn God, dan van Uw wil geboden.
De zee slaat aan de maan de maat van alien tijd.
Ik ga geen wegen dan, misschien, den weg der dooden
En 't is de weg der eeuwigheid.
En deze, op donkeren, wanhopigen strijd veroverde stille verrukking, zal uit
zijn werk blijven leven als de uiterste bekentenis van een waarlijk mensch, die in
de absolute heiligheid der goddelijke Idee zijn bestendigste wezen te herwinnen
zocht. In de onstuimige kentering dezer tijden zal zijn figuur blijven staan en
lichten voor de vele geslachten, die aan de hardheid dezer wereld strijdend ontstij gen in het witte Licht,

CHINEESCHE LYRIEK
BEWERKT DOOR

JAN H. EEKHOUT.

Tot Li- Tai-Po.
Dit dan voor U die aller goden gunst geniet.
Eeuwig is het lied der vooglen, eeuwig Uw lied,
Wereld en leven, der tijden wisseling
werden tot opperst schoon in Uw herinnering.
U leefde in iederen wijndronk een hoog gedicht :
schrij n waarin lief de, wij sheids kern, kostbaar besloten ligt.
Wanneer gij verrukt Uw liederen aanhieft,
goden en volkren luisterden verlief d.
Maar ach, goddlijke dagdief en dichter, wie verstaat
de staamling van een die gehuld in duister gaat,
het dwaze arm rijm dat mijn aanbidding U bied ?
Eeuwig slechts is het lied der vooglen, eeuwig Uw lied.
Tu—Fu (8e eeuw).

SOLDATENDOOD.
Als bliksems flitsten de lansen toen zij streden,
en een hartstochtlijk heesch lied heeft zich aan hun kelen ontwrongen ;
donderende wagenen hebben ontzaglijke wolken opgeworpen,
maar elke pijl is joelend in ziju.. heet doe! gedrongen.
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Ontelbren vielen ; stortten ten afgrond neder ;
de groote meedoogende stroom heeft hen opgevangen,
en in der golven blanke omhelzing zijn zij snel heengegleden
naar een oord waar gebluscht wordt al aardsche pijn en verlangen.
Het was of de diepte de stervenden tot zich lokte
met het groot lied dat onstuimig langs haar bodem tong. —
Van rotsblok naar rotsblok
Den tang der onsterflijke goden?
stortten hun machtlooze lijven in vreemd-zotten sprong.
Eeuwen verwijderd van werelds bittere kusten,
maar nog 't zwaard in de vuist, die 't krampachtig omsloot,
nog de monden gespalkt in een laatsten liedschreeuw, rusten
zij thans aan het hart van de Zee van den Dood ..
KIN-YUAN (4e eeuw v. Chr.)

DE VLOEK VAN DEN OORLOG
NAAR
LI-TAI-PO (8e eeuw)

Waar een spookmager paard in de korstige sneeuw als een zwijn naar voedsel wroet,
daar hebben drie legers hun verdoemlijken trots met drie nederlagen geboet.
Er is ergens een rosse woestijn, ontbloeid tot een welige beenderenwei :
hier schreeuwden tienduizend stij f koppige kerels hun vreemd-schrille doodsgeschrei.
En een boomengroep weet ik met ingewanden als met guirlanden getooid ;
't geraaft in de takken tiert rauw dat het thans het landschap zoo mild heeft vermooid.
Nog praalt ginds een sierlijk paleis welks trappen met lijken bont zijn bevlekt ;
dat de doode generaal nu maar ziet hoe hij zijn dood yolk tot waakzaamheid wekt.
Vervloekt zij de krijg. Vervloekt het uur dat de wapenen wirrelend woen.
De wijze heeft met het noodlottige zwaard, met de zotheid des krijgs niets van doen.
Wanneer de wijze in een gierigen greep naar de gulzige wapenen grijpt,
dan is 't wijl de wereld verwelkt en de Dood haar slechts tot nieuw leven rijpt.

WANNES JAN
DOOR

DIET KRAIVlER,

I.
Wannes Vliet hiette hee.
Wannes-Jan wier hee noemd om zeen oome, die ok onder de Burg weunde ien
ok Wannes Vliet heten was.
Zeen Ommoe, da' was Duus van Eb Takes.
Duus-uut-'t Kuultje, die nolt van 't gouwe boltjel) afweest was, ien de oare
helft van de wereld nie'iens kend had. Zee was drie-ien-negentig joar worre ien doe
dood goan.... Moar da'was oal puur 'n tiedje leejen. Wannes-Jan zeen ouwers
wasse beimoal 2) sturreve.
Vader was skipper weest. Zeen skuitje had in 't havetje van Ski1 3 legen. Met
sturremweer was hee overbeurd slagen ien verdronken.
Doe was Wannes-Jan 'n beukertje 4) van ampel vier. Moeder gonk verhussen
neer de Burg. Deer had zee naaid veur de menschen. Ien deer huusie op 't Skilderend had zee 't wel neer deer zin had. Moar bar-vroeg was zee oud worre. Deer
kleine geziggie onder de kap met kloffen ien toeren de eigeste gouwe kap van Duusuut-'t Kuultje — verskrompelde of zee leej ien stilte.
Ien stilte ok gonk zee hien.
Gien weurd ien glen blik veur Wannes-Jan, die zee te loat van 't veld haald
hadden ien die verskrokken ien verskoten an deer bed sting.
Die middag, ien de donkere boet op 't hakblok zeten, griende hee rauw met
zeen heufd ien zeen handen.
Omdat hee nou zoo allienig was.
Negentien was hee doe ien hee gonk te werken bij 'n skaepenboer pal onder de
Burg, as knecht-ien-hues.
)

1) godwe boltje = Texel ('t rijke eiland).
2) beimoal = allebei.
3 ) Ski! = Oude Schild (havenplaats van Texel).
11) beukertje = dreumesje.
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De boer -- ien zeen vrouw ok — hieuwen we! van Wannes-Jan omdat hee hard
werkte ien dock weinig geld vroeg.
'n Greute kerel was hee met 'n goedelik karakter. Hee had len regskapen gezicht....
bruin ien blozend ; hoekig wasse zeen jukbeenderen, ien zeen veurheufd was breed
ien glad .... zonder ien rimpel of frons. Vierkante skouwers had hee .... ien zeen
gank was loom ien bedachtzoam.
'n Uutgoander was hee niet. Dat lag niet ien zeen oard. Iens ien de drie weken
as de klok luid had veur de buutenburgers'), gonk hee neer de Vermaning 2
ien
zeen beste spullen .... kant as puus. 3
Deupsgezind was hee, krek as zeen vader ien zeen moeder ien beimoal zeen oppa's
weest wasse.
Ien as 't kermis was ien Juni, dan gonk hee hien, ien oal de zeven nachten van
de week kwam hee huus-toe, slingerend op zeen bienen , ... slap as 'n skutteldoek.
Dan was hee dronken, krek as zeen vader ien beimoal zeen oppa's met kermis dronken
weest wasse.
Om de meikes moalde hee niet veal. Soms gonk hee met ien te kermis. Moar
hee had zoo zeen eigen dreuge manier van te zeggen: ,Nou .... dag lieuw 4
bedank veur 't gezelskap."
Ien dan gonk hee zeen eigen weg.
Lieuwer moakte hee de dagen vol van zeen rustige arrebeid. Zonder veul weurden
ien zonder veul gedachten. Winters werkte hee ien de stallen ien skuren. Ien 't
drassige land stingen verienzoamd de armoejige boeten ien de skaepen kleumden
soame bij de tuunwoal'oekies 5). De winter was somber ien doodsch van gerekte verveling.
Moar ien 't veurjoar.... dan was hee oal vroeg ien de weer, zeen verskoten
kiel 'n bleek-blauw plekkie tegen de hellende weilanden. Hiel den dag lang lag de
doening van zeen handen tusschen de geurende tuunwoaltjes. De lucht was hoog
ien blauw ien wij d.
Achter de tuunwoaltjes hien, ien achter de dijk van Skil lee de grauwe
Zuijerzee-spiegel te glanzen da' je deer bekant niet neer kijken kos. Ien oan de
oare kant achter de heuvelende duunruggen deer gonk de Noorder onrustig te keer.
Moar veur de lucht ien veur de zee had Wannes-Jan hiel glen opmerkzoamheid.
Hee werkte moar ... , ien heurde niet.... ien kiek niet.
Hee stuurde de driewielde kar met mest over 't land. +.. ien met de hossende
bakwagen ree hee langs de zonnige weg neer de markt.
)

...

)

)

...

.

1) buutenburgers = de menschen die in den omtrek van den Burg wonen.
2) Doopsgezinde Vermaning = Doopsgezinde Kerkdienst.
3 ) kant as puus = zoo netjes als poes.
11) lieuw = lief.
b) tuunwoal = tuinwalletjes. (Texel heeft bij gebrek aan slooten, bermen om de weilanden.
De slooten zouden in 't hoogliggend diluviale land te diep worden.)
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Zeen greut heufd was altij d neer de oarde bogen, neer de arrebeid van zeen sterke
handers.
Er was gien blijdskap.
Er was glen verdriet.
Er was allienig moar 'n stoage lust tot arrebeiden .... 'n onversteurde rust.
Ien hee werkte ... .
Werkte... .
Ien werkte opnieuw.
II.
Doe kwam 't joar dat hee Morrie te trouwen vroeg. De kleine, blonde Morrie van
Kees Vlaanderen.... Kees, die 'n doeninkie') had bij Skil. Da' was zoo ankomme.. .
Zee wasse soame te kermis weest ien doe oal had zee Wannes-Jan wel leken ... .
zoo skroomvallig ien rustig as zee was. Hielegoar gien zotte mennevels 2) of moalligheid.
Ien doe Wannes-Jan wat veul dronken had ien skreeuwerig wier, had zee hom met
deer grijze oogen zoo verskrokken oan zien, dat Wannes-Jan deer zelvers gladbeduusd van wier ien zeen mond hieuw.
Doe de rauwe kermisdrukte luwd was tot suffe sloaperigheid, doe most hee deer
oal moar om denken ien deer noam gonk deur zeen heufd as 'n oarig liedje :
,,Morrie van Kees..., Morrie van Kees..., Morrie van Kees.. . "
Onder 't skaepen-melken ien 't stikkele-steken 3) deur was hee doe an 't wikken
ien wegen goan. Ien op 'n Juli-avond, doe zee wat wandelden langs de tuunwoaltjes —
Morrie ien Wannes-Jan
doe had hee 't ien-iene moar zeid:
,,Nou Morrie.... kiend", had hee zeid, ,Ik docht zoo.... ik'ouw van werreke ien
jij 'ouw van werreke.... Wij zouwen 't wel boeren, he'k zoo docht. Wij mosten
't soamen perbeeren, meike ....
Dikke rookwolken had hee vort-paft uut zeen pijp ien met 'n gezicht as van 'n
skoolmeester zoo wijs had hee ien de wolken tuurd.
Moar antweurd was deer niet komme'.
,,Nou Morrie .... meike .. " had hee nog zeid, , Ik docht, je mog me toch wel
lij' j e, ok ?"
Ien endelik ... , endelik .... deer ha' je Morrie's stem:
,,Jaak Wannes .... Jaak. Ik mag jou groag, Wannes .... ik wil ok wel .... "
Doe had Wannes-Jan zeen greute kop 'n hiel klein bietje neer Morrie's kant draaid
ien hee had neer deer keken.
Ien och jaat, ... deer hadden die grijze kienderoogen hom weer an zien, dat
hee deer roar van wier.... ien deer was temee weer 't oarige wijssie ien zeen
heufd weest:
1) doeninkie = klein boerderij tj e.
2) mennevels = verbastering van manoeuvres.
8) stikkele-steken = brandnetel-land omspitten.
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,,Morrie van Kees .... Morrie van Kees .... Morrie van Kees .... "
Doe had Wannes-Jan weten dat Morrie van horn hieuw ien 't was tusschen
Wannes-Jan ien Morrie best ien orde kommen.
III.
Doe most Wannes -Jan 't netuurlek ok den boer vertellen .... da' van horn
ien Morrie.
De boer kiek gnap-zuunig. 't Gonk horn an zeen hart dat hee nou metterjoare
die pootige manskerel missen most. Moar hee zee:
,,Nou man.... weerom hei je deer nou noit's eer wat van zeid ?"
Ien hee perbeerde goedelik-plagerig te kijken.
De boer zeen vrouw skudde deer heufd ien doe zee dat doan had, doe zee
zee: „Nou-nod...." •... Ien deer had zee gien ongelijk an.
Wannes-Jan zat an de keukentafel met de pet skeef op zeen heufd ien hee
kiek van de ien neer de oar of 't horn eigenlek niet veul an gonk.
Zeen handen leejen noast mekoar op 't wit-skuurde tafelblad ien doe hee zoo
neer die stille, bruine handen kiek.,.. doe wier hee deer ien-iene doch zoo blijd
van binnen .... zoo verskrikkelik-blijd, dat hee oal moar denken most, hoe dat
't toch bestoan kos, dat je nou ien-iene zoo blijd wier.
Blijd was hee omdat hee nou nie'meer allienig was.
Ien blijd omdat hee nou uwers of nuwers 1 zeen eigen spultj a krijgen gonk.
Ien blijd van eiges ok, omdat Morrie van Kees van horn hieuw.
Jaat, ien met die Morrie, deer had hee 't mee troffen, heur. Da'was 'n pientei,
gnap 2) ding.... ien bij-de-hand genogt. Doe zee heurde wat 'n tuttelig schijntje
Wannes-Jan bij zeen boer verdiende, zee zee bedenkelik :
„Jij werkt veur twee, Wan.... ien je beurt veur 'n half.,,, Je mos meer loon
vroage, j onk."
Moar Wannes-Jan had hielgoar niet zoo'n verbeelding van zeen eiges. Meer
loon vroage, dat de a hee niet.. +. ien vast-niet-ok-niet.
,,A'je zooveul joare veur dat loon werkt heit, ka'je ommers niet ien-lens om meer
vroage. Je mot moar zoo denke .... veur mijn drie andere, Morrie."
Dat vond Wannes-Jan hiel wijs ien verstandig opmerkt van zeen zellevers.
Moar Morrie zee: „Nou, jij mot 't weten, Wan. Moar je verdient ampel zooveul as 't kneggie van Zuidewind en da's bekant 'n halfwas."
Doe hieuw zee deer mond.... Ien Wannes-Jan ok.
Moar de volgende dag gonk hee te vroage an 't kneggie van Zuidewind. Doe
heurde hee dat Morrie gelijk had had.
Da'was kras.
)

1) uwers of nuwers = bier of daar. (Eigenlijk : ergens of nergens).
2) gnap = knap. (De k wordt op T. voor een n vaak een g).
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Da'was veuls te kras.
Wannes-Jan zee 't de boer.
Ien de boer zee niet veul weerom, moar keek hiel de week lang zoo zuur
as 'n kerk-uul. Ien de boer zeen vrouw keek nog zuurder.
Ien doe kreeg Wannes-Jan Zaterdags zeen opslag.
Hee gonk 's oaves neer Ski! om 't Morrie te vertellen ien hee vond zeen eiges
'n gnappe, flinke kerel.
Nou, ien doe gonk 't spoare pas goed beginnen. Wannes -Jan wier zoo zunnig ...
zoo zunnig, dat je 't bekant gierigheid noemen kos, Moar gierigheid was 't doch
niet. Want oal kos deer veur hom zellevers voak gien pijp tabak op over skieten,
veur Morrie had hee nog oal 's ien oarigheidje. As hee neer de markt weest was,
brocht hee sukkeloat mee .... Ien iens.... iens op deer verjoaring heit hee deer,
zoowoar hee Wannes-Jan hiette.... 'n rinkie') kocht van zilver, met 'n hartje
deer ien dat neer oallekant glom ien flonkerde of 't beteuverd was.
Morrie zee dan : ,Dat ha' j e nou niet doen motte, Wan.. . . " of, ,Da's toch veuls
te erg, jonk++. .
Ien Wannes-Jan sting deer bij te kijken met 'n verwoand gezicht. Krek 'n verskrikkelek-verkwistend minnoar, die de guldens toesjoer links ien reks loat rollen.
Jaat, 'n oarig span was het.... die Wannes-Jan met zeen Morrie,
IV.
Wannes-Jan had 'n beheurlik gevoel veur eerlikheid meekregen ien hee werkte,
nou hee dan meer verdiende, nog harder as hee oit doan had. Ien onder 't werken
deur most hee voak denken an 't doeninkie dat hee nou krijgen zou .... 't doeninkie van hom ien Morrie.
„'n Huusie met 'n stikkie grond ien 'n poar skaepen.... ien dan 'n stikkie grond
bij koopen .... ien 'n poar skaepen meer.... ien veul lampies. 2) Ien wat eerappels
ien boekweit bouwen .... Ien dan loater 'n poar kienders die as zee groot wasse,
meewerkten op 't land.... ien ... , ien.... nou afij n, as deer hard werkt wier
zouwen zee 'n best bestoan krij gen .... ien deer kienders nog beter. Moar werkt
most deer worre .... "
Nou wat zijns angonk .... hee vond werken wel best. ... ien de wereld vond
hee 'n volmaakt-skoone ienstelling.
,,Da' kwam omdat hee van werken hieuw ien 'n ijverig mensch was," docht hee
voldoan. Iens had de domenee ien de vermoaning zeid : ,Arrebeid met vlij t ... .
da' geeft tevreej eheid."
Ien deerien mos' je hom gelijk geven, docht Wannes -Jan. Je kos wel zien, dat
domenee van moeders kant zellevers 'n boerenzeun was.
1

) rinkie = ringetje.

s) lampies = lammetj es,
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Ien die doage wier Wannes-Jan zoowoar leutig ien hee floot soms zachies veur
zich hien, as hee an 't werk was ien de skuren of op 't land. Ien as hee dat dee
kos je d'r van op an, dat hee an 'n huusie docht ien an 'n stikkie groen land met
skaepen.
Ien an Morrie.
Nou, jaat.... an Morrie netuurlek van eiges.
V.
Doe dat twee joar duurd had, dat werreke ien fluiten ien spoare, doe gonk zee
trouwen. Wannes-Jan was bekant dertig ien Morrie wijd hien ien de twintig ien
zee kwamen te weunen ien 'n huusie bij Koog.
Kees Vlaanderen had het Wannes-Jan of raajen.
Niet dat zee trouwen gongen.... nennet, dat niet, want Morrie was de oudste
van Kees zeen acht meikes ien hee was blijd da' deer 'n bietje skot ien kwam. Moar
dat zee 'n spultje begonnen bij Koog, pal onder de duunkant, dat had Kees
afraajen.
,,Wat wil jij deer nou bouwen, man?" had Kees zeid. ,Da's ommers gien grond
veur 'n boeredoenin g. Da's grond om huusies op te zetten .... oars is 't niks
daan, man." Nou,,,. ien Wannes-Jan had ernstig genogt luusterd neer Kees
zeen road,,,, ien hee had met zeen hoofd knikt.
Ien doe had hee 't huusie bij Koog kocht.
't Was moar 'n hiel klein stolpie met 'n puntig-strooien dak. 't Had ien zeen witte
muren vierkante ramen met zwarte luiken. 't tag deer 'n bietje armetierig uut,
ien de duunen die daar vlak achter stingen, moakten dat 't nog kleiner leek. Moar
je met je rug neer de duunen stond veur 't huusie, kos je toch zoo merakel-wijd
uutkij ken. Je zag dan bekant hiel 't groene eiland ien de breedte over,.., as 't
helder weer was kos je de skuiten op de Zuijerzee zien voare , ... Ien tusschen
de Zuijer- ien de Noorderzee deer wasse veul doeninkies met skaepen ien koeien
ien menschen..., ien tuunwoaltjes deer om hien.
Achter de nollenl) lee de zee ien die moakte altied lawoai. Of 't nou zeumer
was of winter, dag of nacht .... de zee die heurden zee altied grommen ien rommelen.
Tot zee deer lang genogt weunden om deer an wend te zijn. Ien doe zee deer an
wend wasse, doe heurden zee 't nie'meer. Voak wasse zee vergeten dat de zee
zoo pal bij deer huus was.
Moar iene keer doe deer met vliegende sturrem, 'n skip op de kust vast lee ien
de mannen met de boot uut mosten, hadden zee op 't strand stoan met veul andere
menschen. 't Skip was vergoan ien de opvarenden wasse allemoal verdronken. Aardaags was deer veul anspoelt.... ok menschen.... Acht hadden ze deer neer left
At

1

) de nollen = de duinen.
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ien de loos 1 ) weer de reddingsboot borgen wier ... , acht greute, flinke keerels op
ien rij ... Zee wisten niet van wat land zee kwamen ien neer wat land zee op
weg weest wasse.... moar zee zagen de doodsangst op de jonen; koppen ien
zee wasse stil worre.... hiel stil ien deer zellevers. Wannes-Jan die deer bij holpen
had, had 't Morrie verteld met 'n trage stem ien 'n donkerte ien zeen oogen.
Zee hadden doe wel weten dat de zee kwaadoarig zijn kos. Moar omdat zee deer
zellevers hiel niet veul weet van hadden, wasse zee dat later weer vergeten.
Zee werkten hard.
Morrie ien en om 't huusie. Wannes-Jan op zeen land. Ien Wannes-Jan zette
glen huusies, moar hieuw skaepen, ien op de grond weer 'n aar niks op bouwen kos,
bouwde hee eerappels ien boekweit ien rogge.
Ien Morrie was groos op hom.
Ien hee was groos op zeen eiges.
Van eiges !
VI.
Jaat, skaepen hieuwen zee ien kippen ien later 'n koc. Ien na 'n joar hadden
zee twee koeien.... Ien na drie joar deejen 2 zee 'n peerd. 'n Peerd dat de bak
wagen met skaepen ien lampies neer de markt rijjen mos. Met die klepper, die
Sam hiette ien groot ien glanzig sting op zeen stramme bienen, wasse zee barblij d. Lichies van trotsigheid kwammen ien Wannes-Jan zeen goedhartige oogen.
Moar hee bleef doch dezelfde nederige Wannes-Jan, die veul werkte ien weinig sprak.
Doe, ien 't vierde joar beurde het dat Morrie Wannes-Jan vertelde, zee zouwen
nou gauw met deer drieen zijn.
Wannes-Jan skoof zeen pet achterop zeen heufd.
„Nou-n ou .... " zee Wannes-Jan, ,Da's lang niet gek ....
Ien doe gonk hee neer 't land ien werkte as 'n boer met drie knechts. Wannes-Jan
was pour-blijd.
Ieder dag vroeg hee zoo's an Morrie:
,,Voel ji) jouw nou goed, kiend ?"
Dan zee Morrie:
„Nou i aat Wan.... weerom zou'k ok niet, heee ?"
Ien zee keken mekoar 's vriendelek an. Zee wasse bar-tevreejen met mekoar
ien met deer zelvers ien met hiel de wereld.
't Gonk net as Wannes-Jan docht had.... zee boerden 't wel soamen. Winters
gonken zee hier ien deer es 'n koppie doen.... bee bi*trmans of femielie .... ien
zee lazen deer krantje ien de boekies van de Nuts-bibliotheek die je veur 'n schijntje
leenen kos....
)

1) loos = loods.
2) zee deejen = zich aanschaffen. Doen is in Texelsch dialect „koopen".
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Ien met kermis gaven zee mekoar 'n presentje.. , . zoo'n oarigheidje.
Nennet, zee zaten deer echt skrep 1 ) op deer doeninkie .... Ien 't doeninkie gonk
goed. Zee kossen 't nie beter hewwe.
Ien 't ienige, dat ze tot nou toe nog mankeerd had ien weer zee neer verlangd
hadden, dat gongen zee nou ok krij gen.
Je kos ommers noit ergens ien Kiel de wereld gelukkiger worre, dan da' je alles
krij gt wat je h ewwe wil?
„Kijk .... " kos Wannes-Jan zoo oal's prakkezeeren dewijl hee an 't werrek was,
,,Kijk, nou zien iii toch moar net, Wannes .. dat 't is zoo as de domenee zeit. A'je
hard werkt ien zunnig bent dan wor je van eiges van God zegend. Ien, zee de
domenee, je mos dankbaar wezen, veur wat je van den Allerhoogste skonken
kreeg. Nou jaat, van zellevers.... moar je kreeg 't ok omdat je deer je best
veur dee. Ien zoo mos 't ok, want a'je deer niet veur werken most, was 't
niet goed."
Die Wannes-Jan wier kempleet 'n felesoof. Moar met Morrie proatte hee over
zuk dingen niet. Zee proatten hielgoar niet veul met mekoar. Wat mo'je nou
proatten as je altied met zeen tweeen bent, ok ? Moar zeen verplichtings oan den
Allerhoogste van Wien hee zooveul skonken kreeg, kwam Wannes-Jan sekuur na.
Want steevast iens ien de twee weken gonk hee met Morrie neer de kerk.
Ien omdat 't leupen neer de vermoaning hullie te ver was, gongen zee neer de
kerk van Koog.
,,Deupsgezind of Hervormd, da's ommers krek precies 't zelfde .... " zee Wannes Jan wij s.
De kerk van Koog was niet rijk.... nennet, da' was zee hielegoar niet. As 't
regende mos je je perreplu opsteken.... deer wasse zooveul gaten ien 't dak. Moar
dan wier deer doch wel preekt.
Ien Wannes-Jan ien Morrie gongen trouw of 't regende of niet,... iens ien de
twee weken.
Ien as zee tuus kwamen, deejen zee deer koffie met doppieskoek ien kleikoek.
Ien dat deejen zee allienig moar Zondags.
Maar iens op zoo'n kerkzondag voelde Morrie zich niet goed.... ien doe
mossen zee tuus blieven.
Ien doe kwam de volgende dag de dokter.... ien doe kwammen de burvrouwen
om op te passen.
Wannes-Jan was buuten an 't werk..,. ien was binnen an 't werk.
Wannes-Jan was 'n bietje ongerustig.
,,Moar. . . . " docht Wanner-Jan, ,Weerom zou 't met mijn Morrie nou niet
goed goan. Kijk nou's hier noast an bij de Slikkerts.... Deer rammelt 't kempleet
2

) skrep = gezellig.
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van de kienders .... Ien Tetje is niks meer woard as Morrie.... Nennet, met
Morrie zal 't wel goed goan ....
Wannes-Jan dee erg zeen best om niet ongerustig te zij n.
Dat dee hee zes dagen lang.
Doe kwam de nacht dat Tetje van Kloas Slikkert die bij Morrie woakte, hom
waarskouwde :
„'t Is nou hiel niet goed met Morrie, Wannes-Jan.... jij mos moar neer Burg
goan ien dokter halen."
Wannes-Jan zee van jaat, ien dee zeen bonker 1 ) an.
Doe gonk hee neer de bedstee.
,,Dag Morrie, dag lieuw..... ik goan om den dokter. Nou zal 't wel gauw beurd
wezen, kiend,.
Da' zee Wannes-Jan ien zeen stem dee 'n bietje roarig.
Ien Morrie zee
,,Jaat Wannes .... nou zal 't wel gauw beurd wezen. Ien denk om 't peerdedek,
Wan.... veur as je soms wachten mot bij dokter. 't Is niet goed as 't beest
zoo ien-iene . of koelt."
Da'zee Morrie.
Ien Wannes-Jan gonk neer de stal. Hee nam de lantoarn ien 't peerdedek ien
hee brocht de klepper neer buuten.
Met de skommelende lantoarn an 'n riem om zeen hals, ree hee neer Burg,
hielemoal allienig over de stroatweg .
Stil was 't. Ien ienzoam ... .
De nacht was koud, ien oal was deer 'n hemel vol sterren, doch was 't donker
want 't was nieuwe moan. Wannes-Jan hieuw zeen heufd loag ien keek met
roare oogen neer de vuurtorenlichten, die hiel ien de verte telkens deur de donkerte
flitsten. Hee perbeerde te luusteren neer de zee ien neer 't hoefgestap van zeen peerd.
Dat dee hee omdat hee oal moar denken most an 't stennen 2) van Morrie.
Wannes-Jan voelde zich niet op zeen gemak.... hee was zeen eiges 'n bietje
kwijt. 't Was nou allemoal zoo roar. Achter hom deer was Morrie ien met Morrie
gonk 't hiel niet goed.... Ien veur hom ien 't donkerte deer lee de Burg ien
deer most hee hien om dokter te halen.... 't Was net of hee van 't iene
onzekere neer 't oare onzekere Bonk. Hee zellevers kos deer niks an ver-anderen. Hee most 't overloate .... Deer wier over hom beskikt .... ien niet deur
zeen eiges. .
Wannes-Jan kiek rondom zich ien de donkerte ien Wannes-Jan kiek omhoog
neer de sterren ... .
..'

1) bonker = korte jekker.
2) stennen = steunen.
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Ien doe kiek hee veur zich.
,,Nennik", zee Wannes-Jan.... ,Nennik...." zee hee, ien hee greep de teugels
van 't peerd vaster ien zeen vuisten ien hee liet Sam loopen zoo hard hee moar
kos. Hee was moar blijd doe hee bij dokter weest was ien weerom rijen kos
neer Koog.
Ien doe hee op Koog kwam,.., 'n hiele tied na dokter die hom op zeen stoom
fiets veurbij toeterd was, doe heurde hee dat hee ien zeun kregen had.... ien ferme,
flinke zeun.
Ien Morrie lee stil ien Wit ien de bedstee.
Morrie wa: hien goan.
Doe wist Wannes-Jan dat hee van Morrie houwen had.
Dat hee veul van Morrie houwen had.
Ien hee sting allienig bij de bedstee.
Ien hee zee niks.
VII.
Nennet, hee zee hielgoar niks. Doe zee hom 't skreeuwende kiend ien zeen handen
gaffen, zee hee niks.
Ien doe hee bij Morrie deer graf sting, zee hee ok niks.
Moar ien zeen veurheufd was 'n grimmige frons kommen. Ien zeen oogen lag
somtijs 'n vreemde donkerte as bij 'n kiend dat zeen eiges achteruut zet voelt.
Ien nou was hee dan weer allienig, zooas hee allienig weest was veur dat hee met
Morrie gonk. Moar deer was nou gien boer ien ok gien boer zeen vrouw.
Tetje van Kloas Slikkert die zellevers nog 'n buitjel) van drie moanden had,...
Tetje had 't kiend meenomen neer hues. Nou hadden zee d'r deer elf bij mekoar.
'n Vrouw uut 't dorp kwam 't huus skoonmaken ien brocht Wannes-Jan ieder
middag zeen eten.
Wannes-Jan had zeen handen vol, want veul van wat oars Morrie dee, most hee
nou zellevers doen.
Hee nam 'n kneggie an.
'n Knecht-ien-huus, da wou hee niet. Dat had Morrie ok noit wild. Ien vrouwvolk zou deer ien zeen huus nie'meer kommen. Van Morrie had hee houwen ien
met Morrie had hee 't best had., +. 'n Oare most hee niet.... nou niet ien noit-niet.
Voak docht hee zoo's an Morrie.
Nou gonk alles zoo goed .... de skaepen moakten hooge prijzen ien de lampies
hadden ok veul opbrocht.... ien de eerappel-oogst was mooi weest....
Ien deer was 'n kiend.... 'n zeun, weer ze zoo op hoopt hadden, oal hadden
zee 't mekoar noit zeid. Ien nou was Morrie deer niet.
Weerom had dat nou zoo kommen motte ?
1

) buitje = baby.
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Weerom?
Weeroan hadden zee dat verdiend ? Wasse zee niet goed weest ? Hadden zee
kwoad daan ? Noit ommers...
Deer was onrechtvoarigheid ien de wereld, ien onrechtvoarigheid da was 'n lillik
ding ! Dat zee Wannes-Jan ok teuge de domenee as die zoo's an kwam loopen. As
domenee deer was, zee Wannes-Jan veul meer tegelijk dan aars, ien hee luusterde
allienig moar neer dat wat hee zee ien as de domenee proatte, dan luusterde hee niet.
,,Domenee heit goed praten van Alwetend ien Oppermachtig... moar ik zeg... as
deer 'n God is... dan heit Hee met mij ien Morrien niet handeld zoo as we verdiend
hadden..."
Dat zee Wannes-Jan ien hee voelde zeen eiges 'n verroajen man.
't Was allemoal hiel ienvoudig ien makkelik weest.
Hee had werkt ien zeen best daan om 'n goed mensch te wezen.
Ien God had hom zegend.
Ien hee was neer de kerk gaan.
Flee had op zeen eiges vertrouwd ien hee had op God vertrouwd.
Ien 't was verkeerd goan.... Ien deerom bleef hee verder moar allienig op
zeen eiges vertrouwen. Moar neer de kerk goan dee hee toch. Niet lens ien de
twee weken ien niet fens ien de moand.... maor zoo's te hoof ien te gras. Want
zeen Moeder had hom dikkels genogt zeid :
,,Menschen die niet neer de vermoaning goane dat ben goddelooze menschen."
Nou, ien hielegoar goddeloos wou Wannes-Jan niet wezen....
Deerom gonk hee we! 's hien ien as hee tuus kwam nam hee zeen koffie met
doppieskoek allienig.... Ien docht an Morrie.
Aars werkte hee.
Want oal was Morrie hien gaan ien oal was hee nou nog allienig.... deer was
'n zeun, ien da' was 'n goed ding.
Want veur zeen zeun kos Wannes-Jan nou werken.
Vanaf 't veurjoar tot de winter toe kende hee de uren van den dag ien de getijen
van 't joar oan 't werk dat hee te doen had.
Oal harder ien hoekiger wieren zeen handen. Zeen heufd was altied bogen neer
de arrebeid van die handen.... Langzoam werkte hee, langzoam ien gestadig zoo
as 'n boer werkt.
Hee heurde niet 't geroep van kievits ien tuureluurs ien grotto's boven hom
ien bezijen horn ien overoal rond hom hien.
Hee zag de meeuwen niet die pal over zeen heufd hien neer 't strand trokken.
Ok luusterde hee niet neer de zee.
Hee arbeidde ... .
Ien hee arbeidde,...
Ien hee arbeidde opnieuw ... .
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VIII.
Wannes-Jan zeen zeun heette Reyer.
Ien doe deze Reyer ienmoal op zeen bienen staan kos, kwam hee met zeen pleegbroer Driekussie, dikkels bij zeen vader te gast.
Hand ien hand waggelden de twee dikke beukertjes over het graspoadje van
't iene huus neer 't acre. As zee Wannes-Jan lang genogt ien de weg loopen hadden,
zette hee ze weer an 't begin van 't poadje met 'n zure bal of 'n plak koek ien de
hand.
,,Dag Reyer.... Dag Driekussie...."
Ien de jogjes zeejen :
,,Dag Vader" ien „Dag Oome," ien waggelden gedwee weer terug .... hand
ien hand.
Doe Reyer vier joar oud was, had die skavuit krek zooveul kwaaje streken achter de
rug as deer krulletjes op zeen heufd wasse.... ien da'wasse deer veul. Ien doch
zouwen Tetje ien Klaas horn nog nie'iens mist willen hewwe as 't niet ien-iene
bij Wannes-Jan op-komme was 't knaapie huus-toe te halen. Op 'n morgen dat
Wannes-Jan op 't land werkt had ien neer huus kwam om zeen koffie te doen ... .
vond hee deer zoowoar ien 't stalletje zeen zeun. Dat hee zeen zeun vond da'was
niet erg.
Moar erg was 't dat 't zeuntje deer bij de ruif an 't spelen was.... krek onder
de veurbienen van 't peerd.
Wannes-Jan die Sam zeen wilde kuren kende, verskroot deer bar van doe hee
dat zag ien hee zee met 'n beuze stem:
„Is 't jou nou hielgoar ien jouw bol slagen, kwibus.... wat mot iii deer nou
speulen .... All a, kom d'r uut."
Ien van onder Sam zeen stram-bibberige bienen heesch Wannes-Jan het zeuntje
an zeen arm omhoog.
,,Jij lij kent wel niet wijs .... " mopperde hee met barre oogen. „As Sam jou trapt
is 't met jou daan, weet je dat we!?"
,,Hee trapt mij n niet, vader.... hee trapt mij noit. Hee kent me ommers veuls
te goed."
Ien Reyertje kuukelde bij Sam zeen heufd weer neer beneejen.
Ien Sam, 't goejige peerdebeest.... sting stil ien snuffelde oan Reyer zeen
blauwe kieltje.
„lien je 't nou zellevers, vader ?"
Jaat, Wannes-Jan zag het ien hee klopte Sam op zeen neus.
„Beeste wasse wijs .... " docht hee stroef veer zich hien. ,Beesten wasse bar-wijs.
Wat zou Sam dat jogje nou ok doen ? .... zoo'n oarige drie-turf-hoog. Of was
't gien lieuw knoapie soms ?"
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Wannes - Jan wier roar ien zeen zellevers .... hiel roar, doe hee zoo neer zeen
blonde Reyer keek.
Hee most an Morrie denken, ien 't was net of hee nou ien-iene merkte hoe
allienig hee doch wel was.
Wannes-Jan zag zoo's neer Reyertje, ien Wannes-jan zag 's neer Sam.
Ien hee prakkezeerde.
,,Weerom .... as 'k doch veul van 'knoapie hou, weerom kan hee dan niet bij
mij n wezen .... Hee is van mij n ien hee heurt bij mij n .... zoo zou Morrie 't
ok wild hewwe .... "
Doe zee hee: „Nou kom... , alla, manneke-van-mijn, gaan maar mee neer
binnen dan krijg je koffie met koek van vader...."
Ien hee stak zeen groote hand uut ien nam Reyertje mee.
Aarsdaags zee Wannes-Jan tegen Tetje dat hee zoo bij zeen eige docht had,...
Reyer was nou groot genogt, hee most nou moar veur goed tuus kommen.
Tetje zee teugen Kloas : „Da's glen mienes van Wannes-Jan.... Hee zal Rey
nog wel 'n bietje hier bate...."
Moar doe de kniepert op de steert kwam ien Wannes-Jan deer op sting om
zeen zeun bij hom te hewwe, doe skudde Tetje deer heufd.
Ze zouw 't lastige oapie missen.
't Oapie beviel 't oars best bij zeen vader.
Hee sliep ien de keukenbedstee op de peulingsl) die Vader van boven hoald
had. Ien hee speulde met Driekus ien met acre kameroadjes, zeumers Tangs den
weg ien winters as 't guur was ien de oppertjes 2) bij huus ien skuur. Hiele tijen
kos hee ok bij zeen vader zijn op 't land, tusschen 't vee. Ien met kranige termen
van 't vak sprak hee over veulties 3 ien lampies, over eerappels ien vuulte. 4
As hee lastig was ien kwoad dee, dan kreeg hee 'n droai om zeen ooren ien 'n
beus weurd ien dan was 't daan,
Vroeger kreeg hee van Tetje de klappen ien van Vader de koek ien nou was
't net zoo aarsom.
Ien hee groeide deer wel bij.
Hij was zoo sterk ien gezond as 'n jongen moar zijn kos.
Ien huus was hee noit.
As 't regende liep hee ien de plassen te stampen dat de modder hom tot bij zeen
ooren spatte. Ien as 't zoo sturremde dat deer glen mensch op de weg was,
kos je hom steevast buuten vinden, zingende .... met zeen handen ien zeen zakken.
teen krullebol was puur wit-verskoten van zonlicht ien regenwater.
)

1) peulings = peluwen.
2) oppertje = luwte.
3) veultie = veulentje.
4) vuulte = onkruid.
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Doe hee noar skool gonk had hee zeen vriendjes bekant 'n half uur rondom
ien de buurtskap. Ien hee was zee allemoal de boas.... ien 't skreeuwen .... ien
't vechten ien ien 't leeren.
Wannes-Jan kos hour sours verboasd ankijken.
Die zeun van hour die moakte meer lawoai dan hee ien hiel zeen Leven daan had.
jaat, ien van die zeun heit Wannes-Jan hiel wat wijsheid opdaan. Lange verhalen heit hee anheuren motte as Rey te eizoek 1 ) was weest of vochten had met
de jongens van Burg.... Ien hee gonk weer 'n ui van 'n katoog onderskeien, dewijl
hee zeen eigen knikkerjoare doch al lang vergeten was. Hee leerde wat 'n zwartkopmeeuw was, ien wat 'n zilvermeeuw, ien wat 'n tapuit. Ien as 't veurjoar wier
ien de kienders langs de boerenhofstees trokken om hout veur de Meierblis 2
op te hoale, dan bromde Wannes-Jan hiel diep achterien zeen keel 't liedje mee,
dat hee zoo dikkels zongen had, doe hee 'n kiend was:
)

,,Hooi, hoof, he' je gien strooi....
He' je gien ouwe manden ?
Dan zellen we de Meierblis branden.
Hekken ien stekken ien joten ien poale,
Wat je niet geeft, dat zelle we hoale.
Boer, wil iii 't loate stoan,
Of zellen we hekken ien stekken an enden sloan ?"
Moar hee tong 't as hee allienig was achteruut op 't land, want eigelek skoamde
hee zich veur zuk kienderachtige moalligheid.
Steevast ieder morgen bonkte Rey bij Tetje de deur open: ,Driekus... , bin
je d'r-ien ?"
Ien steevast ieder morgen glide Driek zeen stem uut 't donker achterhuus weerom: jaak Rey.... 'k kom deemies 3 ) bij je, jong !"
Soame gongen zee dan neer skool. Ien dat deejen zee zoo joar-in joar-uut+
Nou, ien 't leeren was Reyer 'n boas, dat mot zeid worre.
Zomersaves zoo teugen skemer zat hee voak naast Wannes-Jan op 't bankie veur
't huus ien keek met 'n deftig gezicht ien zeen boekie.... of deer over hies..
Winters zaten zee ien 't keukentje.
Wannes-Jan met zeen krant ien zeen pijp an de iene, ien Reyer met zeen leesfi
boek an de aare kant van de tafel.
De petroleumlamp, die laag hing an zeen koperen ketting, lee 'n mooi, zacht
Licht op het glad-glimmend tafelblad.
1) te ei-zoek = Texel kent vanaf + 15 Maart zes weken van wettig ei-zoeken.
2) Meierblis = 30 April tegen 8 uur 's avonds worden door de Texelsche jeugd de ,meierblis"
in brand gestoken.
3 ) deemies = dadelijk.
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Ien 't vuur op de ploat vlamde ien knetterde zachies.
Dan kos Reyer peinzerig turen neer de zoldering die dof-rood glansde, ien neer
de lamp met deer gloaze kroaltjes .... ien neer zeen boek, dat nou ztk mooi,
gelig papier had.
Ien ok neer vader, die grijze rookwolkies pafte uut zeen pijp, ien met 'n wijs
gezicht ien de krant keek.
Dan skuurde hee zeen skouwers hien ien weer ien kneep zeen oogen dicht. ,Wat
zitten we hier nou doch skrep bij mekoar, niet vader ?"
Wannes-Jan knikte weerom : ,,Jaat Jong, we hewwe 't best."
Hee hieuw dan soms 'n plechtig preekie tegen zeen zeun. 't Preekie dat hee
zoo voak tegen zeen eiges houwen had.
,,A'je hard werkt Rey, ien zunnig leeft ien tevreejen bent.... dan wor'je van
zellevers 'n gezegend mensch."
't Was veul tegelijk zeid veur Wannes-Jan, moar da'voelde hee nou zoo as zeen
plicht.
Je mos dan weten dat hee nou weer vast ien zeker, iens ien de twee weken, neer
de kerk gonk met Reyer, omdat hee zoo bij zeen eiges docht had dat 't oars doch
wel 'n bietje te veul neer 't goddelooze lijken gonk.
As Wannes-Jan zeen levenswijsheid zoo's uutproat had teuge zeen zeun, dan
lazen zee allebei weer verder, moar Wannes-Jan kos dan wel lens zoo met 'n
skeef oog neer 't bogen heufd van zeen blonde Reyer kijken ien bij zeen eiges
prakkezeeren :
,,Wat 'n roar jonk doch! Deer-even skreeuwt hee hiel de buurt bij mekoar ien
nou zit hee zeen eiges te verkneuteren ien de stilte.... Jaat, 'n roar jonk is 't....
Hee lijkent niet op mijn.... nennet dat doet hee zekers niet.... ien van Morrie
heit hee toch ok niet veul.... Zoo's dat kiend genieten kos, ien nolt 's geweunkalmpies was. Zoo was Morrie hiel niet weest.... Ien doch was het 'n degelek
jog, da'van anpakken wist ien werken niet te leeren hoefde. 't Was goed weest dat
hee Reyer had houwen magge, doe Morrie hien goan was.... Deer mos hee
dankboar veur wezen. Zoo'n best kiend.... zoo'n oarig jonk.... 'n hiele ansproak
was hee oal." Wannes-Jan voelde dat de dankboarheid hiel sebiet ien zeen hart was,
ien met 'n voldoan gezicht las hee weer verder ien verrijkte zeen kennis met 't
bericht dat de skaepen van ,Princenhage" deur twee greute honden anvallen ien
opjoagd wasse... .
„.... zuk lillike skavuiten .... Ze mosse 't mij n woage .... "

(Slot volgt.)

DE BLINDE BEDELAAR
DOOR

JAN H. DE GROOT.

De straat barst van wit zonnelicht.
De bedelaar is blind.
Schaduw valt over zijn droomgezicht.
Hij houdt het napje vast, zooals een kind.
Het plekje aan den hoek is hem vertrouwd.
Uit de volte kent hij snel den stap
die aarzelt. Een kans ? .... Als een grap
klinkt geld. De rinkeling verflauwt.
En hij knikt
als dank.
De glimlach is dood
om zijn mond. Denkt hij aan brood?
Of aan sterken dank?
Hij betrekt zijn wacht zonder opstandigheid.
En torscht een eeuwigheid aan duisternis
argeloos. Dit is zijn element. Een visch
draagt d' Oceaan, en ik den tij d.
In den spiegel van zijn ziel staat God.
Ongerepte majesteit die hem tegenlacht
met Zijn gebod
,,Wacht !"
Wacht tien — honderd uur.
Een hemel van wit zomerlicht,
Barst eens over dit dood aangezicht.
Blinde zing!
Bedelaar -- Mensch spring
met Hem over dezen zwarten muur.

ZWERVERS AVONDOFFER
DOOR

A. J. D. VAN OOSTEN.

Ik hief op 't altaar mij ner handen
tot U des harten klaren graal
zon toetste zich bij 't lage branden
aan 't roode vuur voor 't avondmaal.
Ik zonk ten bidstoel Uwer aarde
en snikte er schuld-erkentenis
zon knielde in 't hoekje Uwer gaarde
wij hielden samen stille mis.
Ik voelde Uw Aanzijn rond mijn leden -ik hoorde Uw Stem die tot mij tong —
ik ademde in Uw Reinen Vrede —
ik proefde Uw Wezen op mijn tong
Ik toonde in handen vol beschamen
mijn brijzels van verbroken hart.
Gij zaagt en naamt en vatte 't samen
en gaaft 't mij weer — ter nieuwe smart.
Ter nieuwe smart — want nimmer enden
zal mijn bederf, dat U mishaagt.
Waarom nog blijf ik tot U wenden
dit hart, dat immer 't kwaad najaagt ?
Waarom nog, dwaas, ten offer dragen
een ziel verbijsterd en ontsteld —
en slaafsch den grooten vrede vragen
die U alle avonden verzelt?
Waarom nog, moe, den schemer beien
van elken rondgetogen dag
om vol berouw mijn schuld to schreien
tot U, die al mijn zonden zag ?

ZWERVERS AVONDOFFER 317
Waarom nog langer valsch betreuren
wat ik na wijkend angstgevoel
weer aan genade ga verbeuren
Heer, zonder einde en zonder doe!?
II.
Toch — neen. Want zoo met ij dele beden
'k eens toefde aan 't doovende avondvuur
zon vl o od achter de donkerheden
wij 1 Gij niet kwaamt dat smartlijk uur ... .
't Zij Gij in uitgeput erbarmen,
voor boet' noch smeeking meer bezweekt
en noch in 't reiken Uwer armen
mij zegent — noch vergeving spreekt —
't Zij Gij — geloofd en hooggeprezen' —
genadig dacht : 't mu j 'goed te zijn
om achteloos voor U te wezen
een omgestorten beker wijn —
't Zij 't U — o onbevroed Mysterie
volkomen vreemd bleef wat mij kwelt,
daar toch mijn nietige miserie
niet raikt aan wat Uw Raadsel telt —
't Zij Gij onmeetbaar uitgestegen
boven 't doorbeefde hemeldak,
gansch onaandoenlijk hebt gezwegen
wijl nog geen roersel tot U brak —
't Zij Gij ver van 't heelal verscholen,
het zwerven van mijn hart niet merkt
en noch den rondloop van ons dolen
noch lien der zonnen drij f t en perkt
't Zij Gij verzwindend in 't verzwinden
van 't geen aan 't uiterst Niet vergaat,
de triestheid van ons lot, verblinden
noch kent, noch wenscht, noch gadeslaat —
Zoo tere toch dit derfelijk leven
in laatste vlam van sterf elij kheid
ten offer, tot Uw dienst geheven —
in eeuwigheid U toegewijd 1

J. P. HEIJE'S GEWIJDE LIEDEREN
DOOR

K. HEEROMA.

I.
Men heeft wel eens onderscheid gemaakt tussen de dichters van de herinnering
en die van het verlangen. Uit het Paradijs verdreven weet zich de mens ,goddelijke
banneling in eenen waereldlijken kring" en hij mijmert over dat verloren geluk.
Maar in zijn hart draagt hij ook de belofte der verlossing, de hoop dat hij door
het aardse lijden eens in mag gaan in de hemelse heerlikheid en naar dat toekomstig
heil gaat zijn hartstochtelik verlangen.
Toch is dit maar een schijnbare tegenstelling. Wat is herinnering anders dan
passief gebleven verlangen ? Zodra het eerste stadium van neerzitten in rouw en
treuren om het verlorene voorbij is, groeit toch in de mens het verlangen om dat
verloren Paradijs te herwinnen. Men kan dus beter zeggen dat het verlangen niet
bij alien gelijk georienteerd is. Uit het besef van de onmacht en gezonkenheid
van het heden ontwikkelt zich tweeerlei ideaal : het herstel van de verloren harrnonie en het veróveren van een hoogste bevrediging, het licht in de verte, altijd
voor ogen, nooit bereikt. Het eerste is de Romantiek van het verleden, terug naar
de natuur, terug naar de vroomheid der Middeleeuwse devoten of der Calvinistise
vaderen, naar men wil. Het tweede is de Romantiek van de toekomst, vooruit, uit
duisternis tot licht, uit deze kapitalistise maatschappij naar de socialistise heilstaat.
Want Romantiek is ten slotte niets anders dan het opnieuw fel bewustworden van
het oermenselik verlangen dat de essentie van het leven is, het besef dat wij het
nog niet gevonden hebben, dat het hier niet is, de ontevredenheid met zichzelf en
met de wereld.
Men denke echter niet dat deze antithese in levensorientatie nu juist een produkt
der Romantiek is. Zolang de mensheid bestaat zijn er altijd laudatores temporis
acti en „modernen" geweest, pessimisten en optimisten, als men wil, en dat zal
ook wel altijd zo blijven. Het is een tegenstelling in psychise structuur en heeft
met godsdienst, kultuurfase e.d. niets te maken. En al zoekt de Romantiek van
het verleden meer zijn symbool in de Joods-Kristelike Adam en de Romantiek
van de toekomst meer in de klassiek-heidense Prometheus, daarmee is de tweede
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geestesrichting nog absoluut niet als onkristelik veroordeeld. De Kristelike dogmatiek
omvat beide mogelikheden : het hangt er maar vanaf of men meer de nadruk legt
op het paradijs dat verloren is gegaan of op de hemel die door Kristus' verzoening
geopend is.
Ook de kristelike dichters zal men dus verschillend georienteerd vinden. Bij
alien natuurlik verzen van schuld en boete, van ellende en beden om verlossing.
Maar de ene groep zal in 't bizonder letten op Kristus verdienste als hersteller
van de band met God, omdat hij de zonden der mensheid geboet heeft, terwijl
de andere Kristus zal loven als de Goede Herder, de liefderijke Godszoon, die de
zonden vergeeft en zodoende de weg tot God opent. Onrechtzinnig is dit niet.
Toch staan dergelijke dichters bij het vrome yolk in een minder goed blaadje.
Het is een beetje slap, nietwaar, de dogmatiek komt er wat bekaaid af. Hun verzen
zouden evengoed geschreven kunnen zijn door zo'n „humanist" die door eigen
verdienste het hemelrijk meent te kunnen verwerven.
Daar staat echter tegenover dat hun poezie meestal levender is dan die van de
dogmaties sterken. Om de verdienste van Kristus te kunnen beseffen is een zekere
mate van wijsgerige redenering nodig. Dat de wereld ellendig en de ziel verdorven
is, leeft in elk menselik hart, en de verzen die daarvan getuigen behoren tot de
meest ontroerende en treffende. En het bewustzijn van nieuwe levensmogelikheid
veroorzaakt een diepe en levende blijdschap. De verzen van hemelverlangen zijn de
onmiddellike neerslag van gevoelsemotie.
Maar dat nu juist door Kristus' dood deze nieuwe levensmogelikheid geschapen
is, dat ziet niet ieder direkt in. Daarvoor moet men ,bekeerd" zijn, in welk
verband bekering niets anders betekent dan het plotseling begrijpen van de zin
van het oude dogma. Dit is echter een wijsgerig inzicht. De lof van Kristus' verdienste is een zuiver metafysise lof, die doordat zij niet direkt nit het' hart welt,
maar eerst door verstandelike formulering bewust wordt, iets geforceerds en eentonigs krijgt op de dour. Het is geen gevoelswaarheid die wordt uitgezegd, maar
een verstandswaarheid.
Is er daarom misschien zo weinig positief kristelike poezie ?
Zeker er is natuurpoezie. Maar de natuur leent zich niet bizonder tot symbolisering
van dogmatise abstracties. Hier vervagen alle grenzen. Gezelle kan evengoed door
Protestanten als Katholieken gewaardeerd worden.
Uit de beste verzen van een dichter is nooit met zekerheid vast te stellen of hij
rechtzinnig is of niet. Zelfs niet bij iemand als Revius. „'t En zijn de Joden niet"
wordt niet gedragen door enig dogma van verzoening door het bloed van Kristus
of hoe men het wenst te formuleren, maar door het primaire schuldbewustzijn dat
zich hier belichaamt in het beset van mede schuldig te zijn aan Kristus' lijden.
Maar dit gedicht zou even goed geschreven kunnen zijn door een „humanist"
die de gezonken toestand van de wereld en hemzelf symboliseerde in het feit dat
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de Algoede, de volmaakte Mens, bier zo smadelik een dood heeft moeten sterven.
Ik haal dit voorbeeld aan, niet om Revius verdacht te maken, maar om te laten
zien dat beste kristelike poezie dogmaties onzeker is. Kristelike poezie is of een
poetise onbestaanbaarheid of wij moeten er genoegen mee nemen dat de dichter
het oermenselik dromen en verlangen uitzingt en de dogmatise omlijsting aan
ons overlaat.
II.
Heye is een echte romanticus van de toekomst. Prakties man, wiens hele werkzame leven gericht was op volksopvoeding en verbetering van de maatschappij.
Oprichter van een hele rij verenigingen om dat doel te verwezenliken, groot in de
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, man van de volksdichten, waarin toch
wel erg veel over deugd gesproken wordt. Is dat de ware broeder wel? Zuiver
in de leer?
Het zal wel, maar uit zijn gedichten is het niet te bewij zen. Hij zal het dogma
van de zondeval wel aanvaard hebben, maar dat hij er bizonder vervuld van was
blijkt nergens. De ere Gods in de natuur vindt men ook bij hem, maar niet de lof
van Kristus. Een woord als Heiland komt nauweliks een keer in zijn poezie voor.
Verder dan een vage toespeling als: ,Gij God der liefde die voor alien leedt", brengt
hij het niet.
Ik kan tegen al deze bezwarende omstandigheden slechts aanvoeren dat zijn
hemelverlangen toch een zuiver jenseitig karakter draagt. Het leven uit de dood,
dat is het thema van al zijn gedichten. Al is hij dan niet sterk in de dogmatiek,
zijn levenshouding is toch die van het Kristendom. En het komt mij voor dat
zijn verheerliking van de ,blanke deugd" meer een offer aan de tijdgeest dan zijn
eigenlike wezen is. Daarvoor heeft hij te veel verzen geschreven van zonde en
strij d en de pijn die naschrijnt. En van het smachten der ziel naar God, het
„naamloos zoet verlangen" naar de hemel, dat sours een bijna mystieke tint bij
hem krijgt. En ook van blij dschap over de liefde en trouw van God die hem
wil laten
........ wandlen aan (zijn) hand
't Zij in last of 't zij in luste
Naar een beter vaderland,
Naar het huis van vrede en ruste.
En juist doordat zijn poezie dat streng dogmatise karakter mist leeft zij nog.
Maar ik wil de dichter zelf aan het woord laten. Een beetje veel citeren kan in
deze geen kwaad want men kent Heye niet als geestelik dichter. En toch, bij wie
van zijn tijdgenoten vindt men een schuldbelijdenis zo innig en berouwvol als in zijn
Magdalena
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De zondares mocht weenen aan uw knien
En sproeien op uw voeten al den schat
Van kostbaar reukwerk en van geurig nat
En zich getroost en opgeheven zien.
Heer! Gij vergeeft, wie u heeft liefgehad.
En dieper nog dan Magdalena bong,
En dichter nog in 't boetgewaad gehuld,
De ziel nog meer van liefde en rouw vervuld
Zoo buigen wij, o Heiland, voor uw oog.
Vergeef ons, Heer, vergeef ons onze schuld.
Of een Oudtestamenties Klaaglied als dit :
Des daags zit ik in rouw en klacht
Gebogen en verslagen neer ;
Maar in den eenzaam-stillen nacht
Heft zich mijn lied tot God den Heer;
En, stikt in tranen ook mijn stem,
Zij roept tot Hem, zij roept tot Hem:
,,Verhoor mij, o God!
Zijt Gij niet troost en toeverlaat
In smaadheid en spot,
Voor hem, die Uwe wegen gaat ?
Zie hoe mij n borst naar adem hij gt ... ,
Het eindigt in stille berusting, ekstaties onredelik :
Toch. heft zich in den stillen nacht
Mijn ziele tot God:
Is Hij niet troost en toeverlaat
In smaadheid en spot?
Hem roep ik aan, Hem looft mijn stem,
Als alles rust, vlied ik tot Hem.
Maar er zijn ook ogenblikken als zijn hart maar niet tot rust kan komen. Een
zengende dag is over hem heen gegaan. De avondkoelte strijkt neer, maar hem
blij f t onrust verteren :
De zonnehitte brandt en gloeit,
Ofschoon 't al avond wordt ;
Wat is er menig blad verschroeid
En menig bloem verdord.
Een dag van zorg, een dag van feed,
Is weer voorbij gegaan ;
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Gij kent ons harte, o Heer, en weer
Hoeveel 't heeft doorgestaan.

Maar koelte en rust daalt met den nacht
Op alle velden neer ;
Gij geeft ze aan al wat naar u smacht...
Ach ! geef ze ook ons, o 1-leer!
En op een andere plaats :
Ach ! wat in den diepsten grond
Ons beroerd heeft en gewond,
Wilde storm en woeste smarte,
Trilt nog lang in vloed 1 ) en harte :
't Stil gebed in stillen nacht
Is 't, waarin dan ruste ons wacht.
Zijn vertrouwen op God troost hem. Want God wil niet dat des zondaars ziel
sterve, maar zich bekere. ,Maak mij los uit de aardse banden," smeekt hij, „volvoer uw werk, Heer!"
God, maak mij vrij van zonde en dood.
Ontboei den geest die naar U smacht ...
Ik worstel, met onnutte kracht.
Maar zoo ik klein ben, Gij zijt groot ;
Maar zoo ik zwak ben, Gij zijt sterk ;
Volvoer, o Heer, voltooi Uw werk.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

De dag der volheid kome ras,
Waarin geen schaduw meer zal zijn;
Waar alles wezen- wordt wat schijn,
En waarheid, wat verwachting was
o God! Wat is er, van den nacht?
Ontboei den geest, die naar U smacht !
Dit is de hoofdtoon van zijn gedichten. Ik zou graag nog meer verzen van hemelverlangen aanhalen, maar moet mij beperken. Men leze eens na b.v. Wees
Getrouw, In 't Bosch, Pelgrimslied, In Duisternis, Aardschgezindheid, Met vasten
Moed, dat met deze regels eindigt :
Zend dan uw Englen tot mij neer
En mochten ze op hun vleuglen, Heer,
Mijn ziel ten Hemel dragen.
1 ) In het voorafgaande heeft hij de vergelijking getrokken tusschen de zee na de storm en
het hart dat door strijd gehavend is.
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Wat dunkt u, lezer, kan hij bestaan voor uw krities-dogmaties oog ? Mogen
we Heye rekenen onder de Kristelike dichters ?
III.
We hebben in het voorafgaande getracht ons Heye's godsdienstige persoonlikheid voor ogen te stellen. Nu willen we ons nog even afvragen : Wat is zijn
betekenis als dichter ? Valt hij als zodanig nog voor ons te genieten ? Dit is natuurlik geen vraag voor hem die de literatuur om haar zelfs wille lief heeft en voor
wie de waarde van een vers niet bepaald wordt door 't estheties genot dat het
hem schenkt maar door de menselike ontroering waarvan het de neerslag is. Maar
de „literair-ontwikkelde" laat zich toch liever meedeinen op de golfslag der ,schoonheid", en die dichters van voor '80 leest hij liever niet. Die bederven zijn smaak.
Och, 't waren beste brave mensen, maar zo banaal vaak en altijd conventioneel.
Voor zo'n schoonheidsgenieter is Heye niet meer dan een naam. Maar ook minder
aristokraties-voelende beoefenaars der fraaie letteren, leden van jongelingsverenigingen e.d. kennen hem niet. Beets en Ten Kate hebben altijd nog hun vereerders,
maar Heye ? Is Heye's bundeltje Uw Koninkrijk korne, waarin hij zijn meeste gewijde
liederen heeft verzameld, wel een maal herdrukt ? Een enkel dingetje als fr ,Uit den grijs
bemosten Toren", zingt men nog. Dat is al. Bij de ene groep verworpen om zijn
gemis aan schoonheid, bij de andere waarschijnlik om zijn gemis aan dogmatise
omlijning, staat Heye in een hoekje gedrukt.
Gemis aan dogmatise omlijning, zijn verzen kunnen er slechts beter door worden,
zoals wij gezien hebben. Maar dat andere, dat gemis aan schoonheid is een ernstiger
bedreiging. Conventioneel ? Zeker. Banaal ? Ook wel een beetje. Het is lang niet
alles even diep en fijn gevoeld wat hij schrijft. Maar hier heeft hij een verontschuldiging. Heye was een man van volksopvoeding, zoals ik zei, romanticus van de
toekomst die zelf aktief heeft willen deelnemen aan de verwezenliking van het ideaal.
Vooral heeft hij zich gespannen voor de verbetering van de volkszang, ook van
de kerkzang. Hij zag in dat onze stichtelike liederen over 't algemeen zo weinig lied
waren, ongeschikt om gezongen te worden. Vele van zijn gedichten nu zijn geschreven
om als tekst te dienen bij bestaande melodieen om zo het peil van de zang te verhogen. Dit is vaak maakwerk. Dat spreekt van zelf. Maar als men dit weet, ga men
geen kritiek meer hierop uitoefenen. Iedere dichter moet beoordeeld worden naar
zijn beste ogenblikken en zijn beste verzen. Wij moeten bij Heye schiften en dan
blijven er m.i. toch nog genoeg verzen over die men, zij 't niet als hoge kunst, toch
als kunst kan waarderen.
Wij hebben, terecht, geleerd met conventionele beelden te spotten. Maar wij
moeten toch oppassen in dit opzicht niet schoolmeesterachtig worden. Het is heel
gemakkelik om, als wij lezen van het zilvren maantje of de rozige dageraad, te zeggen:
,,Daar heb je weer zo'n draak," en meewarig het hoofd te schudden.
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Kloos is conventioneel als hij spreekt van de
...... zachtgekleurde lucht
Als perlemoer waar iedere tint vervliet in teerheid 1
Moeten wij daarom dit vers verwerpen? Niemand denkt erover. Laten wij dan
ook wat humaner zijn tegen Heye c.s. in dit opzicht. Heye is trouwens lang niet een
van de ,ergste".
Dan heb je nog de plastiek. Daarvoor moet je toch maar bij de tachtigers zijn.
Ik wil een voorbeeld aanhalen : Boutens b.v, werkt heel sterk met het weglaten van
het artikel om een direktere uitdrukkingswijze te krijgen. Heye kent dit kunstje echter
ook al
Wat achter ligt is, als door diepe kloof,
Gescheiden van het Heden ... .
Of deze bijna typies Boutensiaanse regel .
Volle maan schijnt overal.
Alliteratie is hem ook niet vreemd
Licht zal uit Duister dagen
Voor elk die lieft en lijdt.
De laatste regel doet denken aan het slot van Perk's Iris.
Heye is geen groot dichter, absoluut niet, maar toch ook niet zo klein als men
hem wellicht denkt. Ik stel hem als geestelik liederdichter hoger dan Beets en Ten
Kate. Bij hem geen metafysise lofzangen op een metafysies heilsfeit zoals daar.
Maar, ,Ce n'est pas jurer gros", zal men zeggen. Als hij niets positievers heeft
aan te voeren ..... .
Maar zit er dan geen klank en sfeer in sommige van zijn verzen, is er geen avondstemming in zo'n stil voor zich uit geneuried wijsje als dit
Scheemrende vreugde,
Troostende smart,
Zalige weemoed,
Daal in mijn hart.
Zonder te klagen
Heb ik de smart
Moedig gedragen,
Moedig getart ..... .
Avond der vreugde,
Avond der smart,
Troostende weemoed,
Daal in mijn hart.
)

1

) In Julia, de parodie n.b., komt voor .
.... de teer gekleurde lucht als parelmoer
Langzaam vervloeiende ... .
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Hij is op een ander ogenblik weer instaat om werkelik een plechtig en psalmisties
gedragen gedicht te schrijven als ,IJdele kracht" dat aldus eindigt ;
Uw kracht alleen, o Heer, kan sterkte geven.
En als uw hand, o God, het huis niet bouwt,
Is alles zand, waarop de Mensch betrouwt,
En IJdelheid, waaraan de ziel blijft kleven.
Heye leeft nog door zijn volksdichten, evenals van Alphen, aan wie hij vaak doet
denken, door zijn kindergedichtjes. Beiden verdienen beter. Zij behoren met
Kleijn, v, d. Kasteele, Feith e.a, tot die vroom-pietistise liederdichters, van wier
verzen soms zo'n allesomvamende rust uitgaat, die ons stil en wijs maakt en
ons vrede geeft met het leven
Vader, leer ons zonder. klagen,
Duldend onder 't leed gebukt,
't Kruis te heffen en te dragen,
Dat zoo zwaar de schouders drukt.
Leer ons bukken onder 't woeden,
Leer ons torsen, tot den dood ;
Tot Gij Bens aan alien Moeden
Rust zu t geven in uw scoot.
Wat dunkt u, lezer, verdient hij die deze verzen schreef, ook niet een plaatsje onder
de dichters ?

KRONIEK.
DE AANVAL OP SHIT'S REVIUS.
Drs. Buisman heeft (A. R. Rotterdammer, 7 Sept.) zijn beschuldiging tegen Smit's werk trachten
waar te maken door de opsomming van een rij gebreken in diens werk. Als men het waslijstje zo
nagaat, maakt het sterk de indruk van met moeite verzameld te zijn : het is niet veel overtuigends
wat gevonden is ; zeker niet voldoende om zo'n grove beschuldiging op te baseren. Bij de wederlegging van de bezwaren van de heer Buisman in enkele volgende nummers van de Rotterdammer,
waar de gewraakte citaten in hun verband werden geplaatst, bleek bovendien, dat de heer Buisman
niet de geschiktste persoon is om het werk van Smit te kommentarieren ; hij gebruikt er te veel
inlegkunde bij ; soms weet de heer B. zelfs Smit het omgekeerde te laten zeggen van wat hij bedoelt.
Als Revius met zijn kollega's de strijd aanbond, iets waarvoor hij wel te vinden was, als het nodig
mocht blijken, dan moest de tegenstelling toch nog scherper zijn dan de heer B. vermocht aan
te wijzen.
We hebben nu studies over Heiman Dullaert, Revius, Gysbert Japicx ; een over Jeremias de
Decker zal wel niet zo lang meer op zich laten wachten. Laten we ons toch eens verheugen over
de resultaten van een eigen rij wetenschappelike werken over het religieuse vers in onze grote eeuw.
Men wil er nog maar aarzelend aan geloven, dat in kunst en wetenschap de jongere Protestanten
een eigen toon hebben weten te vatten ; het is echter toch waar. Laten we dan ook onze dankbaarheid tonen, dat er enthousiasme uit groeien moge I
COSTER OVER DE POIRZIE DER LAATSTE JAREN.
Niet al te vriendelik hebben de heren der Vrije Bladen gereageerd op Coster's mening, dat we
een inzinking beleven op het terrein van de poezie. We zullen ons met hun geschrijf niet inlaten,
evenmin als met het Woord tot slot dat Coster in de September-aflevering plaatst om zijn mening
nog eenmaal toe te lichten.
Alleen willen we er op wijzen, dat een van de oorzaken van herhaalde teleurstellingen in onze
tijdschriften van tegenwoordig schuilt in het feit, dat men telkens weer de illusie koestert iets geheel
nieuws te brengen. Men wil een school stichten, een eigen richting vertegenwoordigen.
In '80 was dat mogelik : de 19de eeuw was totaal doodgelopen ;men kon grondig met een periode
afrekenen ; er was werk genoeg voor een heel levensprogram. We bezitten nu bijna een tiental
leiders, woordvoerders voor een groep ; die hebben zich voor het grootste deel allen verbeeld een
herhaling van 80 te kunnen geven, terwijl hun program zich niet verder dan een paar jaren uitstrekte.
80 wordt nog door elk nieuw geslacht, elk vijftal of tiental jaren vernieuwd ; zodra het de kracht
mist mee te evolueren, is een nieuwe orientering geboden.
Wat De vrije Bladen qua beweging brachten, is van zo weinig draagkracht, dat ze niet meer dan
als een moderne fase van 80 zijn te beschouwen, waaruit men steeds meer tot een zeker traditionalisme terugkeert ; de stroom heeft na een korte aberratie zijn oude loop hervat. De moderne
vernieuwing is niet zonder betekenis, maar is niet de stuwkracht van ons moderne ver ; daarvan
kunnen we de oorsprong nog tot in 80 vervolgen.
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LITERAIRE RUGGEN.
,,Den Gulden Winckel" van Augustus bevat, als gewoonlijk, weer veel plaatjes. Daar zal niemand
bezwaar tegen hebben. Stellig het groote, in literatuur belangstellende publiek niet, dat door dit
populaire en goede maandblad nauwkeurig op de hoogte gehouden wordt van de allernieuwste
literatuur-snufjes in binnen- en buitenland.
Maar al ziet ieder graag het portret van een schrijver, al kan het er ook nog mee door dat er drie
onder elkaar staan van een paar kuierende auteurs, de grap gaat o.i. toch wel wat al te ver, als er
van die portretten puzzles worden gemaakt op de wijze van het Augustusnummer van genoemd blad.
Twee heeren staan met hun rug naar den fotograaf gewend en hun kiek is zoo afgedrukt. De
lezer ontvangt bij monde van het onderschrift de uitnoodiging, nu eens te raden, van wie de geportretteerde ruggen zijn.
Men zou zoo zeggen, het had vollediger gekund. De redactie van „Den Gulden Winckel" heeft
n.1. vergeten, een aantal prijzen en troostprijzen beschikbaar te stellen voor hen, die goed raden
kunnen. Het zou er ongetwijfeld den moed bij het publiek hebben in gehouden, zoo ze uit de fondscatalogus van den uitgever een boekwerk mochten kiezen, indien het bleek, dat de ruggen der
afgebeelde heeren inderdaad het eigendom bleken van die auteurs die in de oplossingen genoemd
werden. Nu zal menigeen den stimulans ontbreken, er een uurtje op te gaan raden, wie de afgebeelde heeren zijn!
En ongetwijfeld zal deze — toch wel een beetje te populaire — mop een volgende maal beter
slagen als ze geheel in den stiji der bekende zoekplaatjes wordt opgevat. Dus alleen voorzien van
't onderschrift:
,,Waar is Lod. v. Deyssel ?" Of: ,Wie vindt den beroemden criticus X"?
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J. VAN HAM.

HEILIGING door J. Anker Larsen, Amsterdam,
Uitgevers Mij. Elsevier 1928.
Onze tijd schreeuwt om verlossing. Er is een innerlike verwardheid en een ontwrichting van het geestelik verkeer, die wanhopig maakt.
Onze tijd zoekt naar een Verlosser, maar gelooft niet meer in een verlossing
Tangs de oude smalle weg. Hoewel men de straten zo breed mogelik heeft uitgebouwd en alle stoepjes en hekjes heeft weggeruimd, — hier en daar ruziet men
nog na over een enkele die zijn stoepje of voortuintje behouden wil -- loopt het
toenemend verkeer telkens weer vast en velen tuimelen langs de weg of moeten
uitstappen voor ze het doel hebben bereikt geestelike motor-pech —, blijven
steken voor een wrakhoop van voertuigen en kadavers. De weg is te glad en 't
verkeer is slecht geregeld ; op de off iciele verkeersagent wordt weinig acht meer
geslagen, men zoekt naar een nieuwe verkeersregelaar, liefst ecn mechaniese, een
die men zelf bedienen kan.
God heeft de hemel verlaten en Jezus is een schone naam ; een nieuwe weg
moet gezocht voor een nieuwe mens naar een nieuwe hemel. Daarom schreeuwt
men om een verlosser. De verlossers waarmee men vent langs de weg zijn de echte
niet, ze bewerken alleen verkeersbelemmering, omdat zelfs degenen die niet in hen
geloven, toch om ze stil blijven staan, al is het maar om te spotten, of zich te
ergeren.
Anker Larsen heeft een moderne Heiland gekonstrueerd, die velen zal behagen,
en toch ook weer velen zal teleurstellen. De ,ouderwetse" Verlosser heeft als model
gediend, maar hij is haast onherkenbaar geworden onder de moderne schmink.
Kind met de kinderen leeft hij zondeloos onder hen, hij proeft de zaligheid en
vertoeft in de zonnehemel, waarheen God is verhuisd, die hij echter nog niet zien
mag van aangezicht tot aangezicht.
Daarna krijgt hij zijn intellektuele vorming : zonder wetenschap geen respekt ;
hij doet een schitterend eindexamen, een sukses, dat overspanning als droesem
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nalaat. Als hij uit de geestelike apathie die er het gevolg van is, ontwaakt, heeft
hij de wijsheid gevonden die hem toegang geeft tot het hart der mensen : hij stelt
ze hun eigen wensen voor als werkelikheid en hij vindt de ideale levenshouding:
de mens die als Peer de Stille zijn ziel ervaart tot in de minste van zijn leden.
In deze jaren valt zijn prediking, zijn optreden als profeet. Hij weet Karva, een
moderne Maria Magdalena van haar zonde te reinigen, hij weet Trine's liefde te
heiligen. En ten slotte sterft hij voor zijn gemeente, die door zijn dood gelouterd
de hemel ingroeit.
Ook over deze verlosser zal het Hosianna en het Kruis Hem klinken. In de pers
hebben we al gelezen zowel van een nieuw evangelie als van schandelike godslastering.
De afkeer van een verontwaardigd recensent richt zich voornamelik tegen de
verhalen van Rasmus Praatsaar, ook ons kan de ordinaire familiariteit, waarmee
deze vertelmaniak met heilige dingen omgaat, niet bekoren. Maar achter deze onkieschheid kon toch een gedachte schuilen, die vorm en toon deed vergeten. Bovendien een dergelijke tot het ordinaire afdalende familiariteit vindt men in vele volksvertelsels, al hebben die meer van 't argeloze dan de opzettelike van Rasmus.
Maar tot welke oplossing leidt ten slotte de schrijver ons ? Welke betekenis kan
deze Verlosser hebben ? We komen niet verder dan een mystiek gekleurde moraalf ilosof ie.
De Heiland : Hans, laat bij zijn dood slechts een bewonderd voorbeeld na. Want
wat betekent de dood van Hans voor zijn gemeente? Niets dan wat de dood van
elk belangrijk man in zijn kring betekent. Niets dan dat men de zielegrootheid
die men in de levende haatte omdat hij eigen minderheid deed gevoelen, in de dode
bewonderen en navolgen wil. De jalouzie en de kans op vernedering wordt door de
dood uitgeschakeld. Daarom betekent zijn vrijwillige dood slechts voor een kleine
groep benijders mogelikheid van levensverbetering ; voor de anderen, als Trine en
Niels en vooral Peer de Stille was de ideale levenshouding ook zonder Hans bereikt.
Want dit is wel duidelik de bedoeling van de auteur : de mens kan zijn leven in
eigen hand nemen als hij maar zich open stelt voor het kontakt met het intieme
leven dat leeft in de natuur en de geestelike krachten die in onze onmiddellike
nabij held om ons heen zij n en ons willen ontmoeten+ Ontwikkeling ook een goed
ding, want zonder ontwikkeling is het gevaar om in de mist te blijven groter ;
niet ieder vindt zelfs in de mist als Hans de struik met de zalige bessen.
Het hele boek is eigenlik niet meer dan de fopspelletjes die Hans en Trine in
hun kinderjaren samen speelden. Ze maakten zich blij met de gouden appelen die
ze uit de hemel op aarde lieten vallen, maar in werkelikheid waren het de zonnevlekken die de zon door de bladeren heen naar de aarde wierp. Wat ons in deze
zonnevlekken blijmaakt is, ondanks het kinderbedrog, dat het toch Gods gouden
licht is, dat daar op de grond is getoverd. En het heerlike dat in het menseleven
geleefd kan worden, is de weerkaatsing van dat licht in onze ziel,
-
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En van dat licht is in Larsen's roman gelukkig toch nog heel wat opgevangen.
Maar de eigenlike kern van het boek hebben we met het uitspreken van deze
waardering naast ons als onbruikbaar neergelegd. Dat afwijzend oordeel in 't geestelike, is — en dat is niet toevallig -- ook literair verdiend. Juist die trekken die Hans
tot een Heiland maken, verzwakken ook herhaaldelik de kompositie -- en wel het
sterkst, waar de intellektuele schrijver — intellektueel ondanks moderne mystiek —
het nodig vindt Hans zij n theorieen tegenover een vreemdeling uitvoerig uiteen
to laten zetten.
Toch is dit werk door de sterkere koncentratie een betere kompositie dan De
steen der wijzen. Het heeft er alle goede eigenschappen mee gemeen, mist het sterk
erotiese element van dat werk en het vermoeiende.
Wie zich voor de problemen van De Steen der wijzen heeft geinteresseerd zal ook
naar dit boek grijpen, dat de meningen dan de schrijver nog zoveel duideliker doet
uit omen.

BOEKBESPREKING.

Hoe Hans naar den Hemel ging, door Elsa Kaiser. ,Boek en Periodiek",
R. J. Goddard, Den Haag.
Hoe Hans naar de Hemel ging? Toen hij stierf, was hij nog niet innerlik bereid om onder de
engelen te worden opgenomen ; eerst moest hij daarom, door Petrus te helpers bij liens werkzaamheid aan 's hemels poort, leren zichzelf te verlochenen en anderer leed te dragen.
In dit verhaal zijn aardse werkelikheidszin en sprookjessfeer, volksgeloof en bewust religieus
besef dooreengemengd. Echter zonder dat er een eenheid bereikt werd.
Ofschoon we de volmaakte eerbied waarmee deze poging ondernomen werd, gaarne erkennen
en waarderen, doet dit gebrek aan eenheid bij een verhaal dat in een omgeving van zulk een
volkomen harmonie heet te geschieden, ons toch hinderlik aan.
De tekeningen in dit boekje hebben hetzelfde gebrek als het boekje zelf, maar dan in nog
sterkere mate. J. H.

Als de vloed komt, door Wilhelm Lobsien, vertaald door N. K. Bieger.
's-Gravenhage, D. A. Daamen's Uitgevers-Maatschappij.
De oude Melfsen is onderwijzer op een der Noordfriese Waddeneilanden, Sunoog. Hij heeft
veel voor dit eiland gedaan. Hij heeft het door een ringdijk beveiligd tegen de zee. Hij heeft
het door een andere dijk met de vaste wal verbonden.
En het resultaat ? Dat Sunoog zijn oude Friese zeden verliest. Wat het eiland won aan materiele
zekerheid, verloor het aan geestelike zuiverheid. Melfsen ontdekt dat hij met het voortbestaan
van het eiland zelf te verzekeren, het voortbestaan van het volkskarakter in de waagschaal stelde.
Al zijn krachten richt hij nu op dit ene : de handhaving der oude Friese zeden.
En ondertussen voltrekt zich in zijn eigen gezin de verwording ; zijn eigen dochter vat liefde
op voor een nogal lichtzinnig opzichter bij de dijkwerken en offert aan die liefde alles op, ook
haar eer.
Het einde is toch bevredigend. De oude Melfsen sterft weliswaar aan een wonde die hij opliep
toen de storm de dijk dreigde te vernielen, maar hij gaat toch niet been, voordat hij weer dat
zijn dochter zich gegeven heeft onder de hoede van een oprechte Fries die haar schande met
zijn liefde dekken wil.
De opzet van dit verhaal dwingt bewondering af. Het parallellisme tussen het verloop der
Friese gewoonten op het ganse eiland en het bederf in het gezin van de grootste bestrijder daarvan, de schoolmeester Melfsen, biedt schone mogelikheden; door het verhaal van de val van
Melfsen's dochter wordt de strijd om het gehele volksbestaan ons persoonliker gemaakt, door de
strijd om het behoud van de oude Friese zeden krijgt de geschiedenis van de dochter van
Melfsen meer relief.
Deze schone mogelikheden zijn echter slechts ten dele werkelikheid geworden. De opzet van
dit boek was het talent van de schrijver te sterk af. Hoe meer men het einde van het verhaal
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nadert, des te dieper stelt het teleur. Onder de dwang van deze opzet verworden de figuren;
de motieven die dan ingevoerd worden om deze figuren als figuren te redden, doen op hun
beurt weer tekort aan de opzet.
In zoverre een poging om jets goeds te geven, waarde heeft, heeft ook dit boek waarde. Maar
J. H.
een gaaf stuk werk is het toch niet geworden.

Keur van enkele kleinere gedichten, door W. van 't Sticht. Drukkerij ,Grafica",
Amsterdam. (z.j.).
In zijn uitvoering, zowel als door zijn inhoud, doet dit boekje denken aan dichtbundels uit
het midden der vorige eeuw. Dit hoeft nog niet in alle opzichten een veroordeling in te houden,
maar is ditmaal toch wel als zodanig bedoeld. De verzen zijn zonder enige smaak over de bladzijden verdeeld ; schoolboekjes worden tegenwoordig beter uitgegeven.
Maar dat kan de dichter maar zeer gedeeltelik helpen, erger is, dat de verzen geen beter verzorging verdienen, ja, eigenlijk nog boven hun stand gekleed gaan.
Ritmies lijden de verzen aan tweeerlei gebreken ; een te veel aan dreun, verwarring van ritme
en maat ; daartegenover zulke grove ritmiese ontsporingen, en zelfs ongemotiveerd hakkelen in
de maat, dat het vers volkomen onbeholpen wordt.
Een goede demonstratie van deze tekortkomingen levert al dadelik het eerste kouplet van het
2de ged;cht : HET EENE NOODIGE.
,,Wat weinig heeft een mensch van noode
Op aarde toch om rijk te zijn....
Wat licht en liefd' tot ons gevioden
Van God — en al vangt 't Hemelschijn !
Dit couplet kon geinspireerd zijn op de slechtste van onze Evangeliese Gezangen in zijn oppervlal' Kig geredeneer en zijn dood ritme. De verzen zijn niet allemaal zo slecht ; maar toch, in
we en zijn ze allemaal eender : het is geen poezie. Onder bijna dertig gedichten niet een waaruit
een enkel gaaf kouplet te pellen is. Het bundeltje is nog slordig gekorrigeerd ook.
v. H.

Paulus onder de Joden door Franz Werfel. Dramatische legende in zes acten.
H. J. Paris, Amsterdam.
Franz Werfel die indertijd een van de belangrijksten der expressionisten was in Duitschland,
is met zijn drama's tot een klassieke helderheid teruggekeerd. Zijn drama's, waarvan het werk dat
voor ons ligt, het bekendste en het beste is, zijn eenvoudig van kompositie en van woord. Deze
sobere vorm dekt een kern van diepe, geestelike betekenis.
Het stuk speelt op het ogenblik, dat de Christengemeente onder invloed van Paulus de wereldhistoriese betekenis van Jezus' boodschap begint te begrijpen. Jezus' prediking maakt een Bind
aan het leven onder de Wet; zijn discipelen begrepen dit niet; pas met het optreden van Paulus
heeft zich het Christendom van het Jodendom losgemaakt. Het goddelike van Christus is het
breken met de traditie, het opheffen van de historie, het brengen van een nieuwe eeuw.
Hebben de gelovigen te Jeruzalem, heeft Petrus dan de betekenis van Jezus' boodschap niet begrepen? Ondanks al wat er gebeurd is, hebben zij Jezus gezien als Messias, niet als Heiland der
wereld. Het ogenblik dat Paulus hen dit bewust maakt, is als kern van dit drama gekozen.
Het oude Jodendom is vertegenwoordigd door de Hogepriester. Van zijn zonen loopt de een
met haat, de ander met liefde voor het Romeinse yolk rond in zijn hart: Chanan hoort tot de zeloten,
Matthias voelt als een Hellenisties Romein. Gamaliel wordt voorgesteld als een zoeker, wel overtuigd van Jezus' roeping maar niet van zijn goddelikheid. Marullus, de Romeinse landvoogd, gelooft in niets dan in zijn eigendunk en de macht van Rome, en dwingt de hogepriester door diens
vrees voor Romeinse beelden en adelaars in de nabijheid van de tempel.
Meer nog dan het gesprek van Paulus met de discipelen Jakobus en Pretus, is het gesprek van
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Paulus met Gamaliel de kern van het gebeuren. In Gamaliel is de hoogste wijsheid en de wijdste
blik, voorzover zonder goddelike openbaring mogelik was te zien. Jezus' werk vermag hij dan ook
gedeeltelik te verstaan, hij wil er zelfs voor lijden, maar kan het niet anders zien dan als een nieuwe
interpretatie van de Wet, waarvoor de tijden nog niet geheel rijp zijn, niet als een verbreking van
de Wet. Dat Jezus zou zijn de vervulling van de Wet, die daarmee de macht van de Wet over de
verdere gang der geschiedenis wegnam, acht hij heiligschennis. Och, heeft de kerk van Christus
het verbreken van de Wet volkomen verstaan? Hoeveel judaisme is nog binnen de kerken van onze
tijd gevangen ?
Paulus heeft het mysterie beleefd, Gods noon heeft zich aan hem geopenbaard ; terwille van het
prachtigste wereldbeeld van de eeuwigkomende Messias, noch terwille van zijn liefde voor Gamaliel
kan hij zijn roeping ontrouw worden. En Gamaliel kan verder niet gaan. Zijn gedachten waren
zo ver gegaan, als Israel gaan kon; de avondzon van Israel kon toen niet anders dan ondergaan.
Het stuk eindigt met de kreet van Petrus, die tegenover Paulus toch weer een nieuw Jodendom
inluidt : zonder met de wereldtaak van Christus te rekenen acht hij het ogenblik voor Christus'
wederkomst gekomen.
Dat dit geweldige geestelik gebeuren in het kader van een drama was te vangen, niet symbolies,
maar in boeiende realiteit, met psychologiese verdieping der personen, in een sterk gekonsentreerde, maar toch zeer heldere dialoog, verklaart de bewondering, die de lektuur van dit werk
algemeen wekt. v. H.

Lyceum-Herdrukken V. Pieter Corneliszoon Hooft als lyrisch en dramatisch dichter en als geschiedschrijver, door Dr. W. L. D. van den Brink.
Bij J. B. Wolters, Groningen, Den Haag. 1929,
We bezitten tegenwoordig een vrij belangrijke voorraad goede tekstuitgaven voor de Middelbare
school: Thieme met zijn Pantheonbibliotheek, Tjeenk Willink met zijn Herdrukken, Wolters
met zijn Terweybibliotheek en zijn serie Van alle Tijden, Meulenhoff met verschillende goede
bloemlezingen, verder De Waelburgh met zijn Zonnebloemboekjes. Wolters voegde aan de bestaande series nog de Lyceum-I-Ierdrukken toe. Erg gelukkig is de serie niet begonnen, enkele
van de latere delen gaven daar echter enige vergoeding voor. We spraken vroeger reeds met
waardering van de gekastigeerde uitgave van De Sp. Brabander, van de bloemlezing uit 17de eeuws
proza, enz.
Ook van het deeltje dat nu voor ons ligt, is veel goeds te zeggen. Er is een goede keus uit
de lyriek, en een heel goede uit het proza : een rij niet te lange stukken, toch in onderling
verband, en een boeiend geheel, uitstekend om Hooft als historieschrijver te leren kennen. Minder
enthousiast ben ik over het dramaties gedeelte. Het lijkt me principieel verkeerd om van elk
der drama's van Hooft een snuf j e te geven. Een drama goed gelezen is meer waard dan vier
fragmentaries. Een drama dient in zijn geheel gelezen te worden; onze tijd is al oppervlakkig
genoeg, dat hoeven we met onze leerboeken nog niet eens extra in de hand te werken. Het
opnemen van een gedeelte van Warenar, ook van de opgenomen fragmenten, die zonder toelichting van de eigenaardige situatie niet te snappen zijn, lijkt me niet onbedenkelik voor 16- en
17-jarigen. De taalkundige verzorging van dit deeltje heb ik niet geheel gekontroleerd, maar lijkt
me in goede handen.
De uiterlike verzorging van dit deeltje is weer uitstekend; goede illustraties versieren de tekst.
v. H.

Het Zwaluwenboek, door Ernst Toiler. N.V. Uitgevers Mij. „De Tijdstroom",
Huis ter Heide (U.) MCMXXVIII.
Hoevelen die onder de onrechtvaardigheid der mensen leden, hebben zich getroost met de stille
aanhankelikheid van een dier. Van het kind dat de pijn der straf vergeet bij de warme kameraad-
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schap van kat of hond, tot de felle verering van de gevangene, die door een klein dier de eenzaamheid der cel draaglik heeft zien worden.
Hoe leven in de revolutionaire dichter Ernst Toiler de felheid en de teerheid, haat en liefde
naast elkaar. Ik geloof wel dat het waar is, dat het dikwijls de zachtsten zijn die zich het smartelikst wonden aan de starheid der konventies en dan uit hun evenwicht geslagen, de haat het
scherpst kunnen formuleren. Maar dan hebben ze altijd nog hun plek van stifle verering; hun
zachtheid koncentreert zich om een stifle genegenheid. Zo verzacht zich de stem die oproept
tot de wereldbrand tot het zachte lokken van de zwaluw in de cel. De twee sentimenten zijn
misschien nergens zo duidelik te vinden als in het Schwalbenbuch.
Het vers van Ernst Toiler is altijd iets over de bezinning heen ; zo is het mogelik bij eerste
kennismaking van dweperij, exaltatie, een pathologies geval te spreken, en dan zelfs bijna rechtvaardig te zijn. En de vertaling van zijn vers maakt het voor de dichter er niet beter op. Iets
van zijn echtheid moet het ondanks de ernstige pogingen van Mevr. Mankes-Zernike toch inboeten.
Maar toch blijft ook in het enigszins geschonden vers : het beste en puur menselikste, tederheid
en liefde naast verontwaardiging om hardheid en onrechtvaardigheid. Wat onzuiver begint het,
om echter weldra de toon van waarachtigheid te vinden en bijna overal te bewaren.
v. H.

Geluks-illusie, door J. M. Westerbrink-Wirtz. Uitg. Mij. E. J. Bosch Jbzn.,
Amsterdam.
Het is jammer, dat deze autrice niet schrijven kan, anders zou dit verhaal werkelijk niet zoo onverdienstelij k zijn als specimen van lectuur. Maar nu zijn haar zinnen zoo gedrochteiij k af en toe,
dat men zich afvraagt, hoe iemand ze in vredesnaam heeft kunnen construeeren.
Overigens lijdt dit boek aan dezelfde kwaal, waaraan bijna zonder uitzondering Al de z.g. Christelijke verhalen lijden. Auteurs, die de bibliotheken der Chr. uitgevers van kopy voorzien, beginnen
een preek te maken, inplaats van een boek te schrijven. Een preek in verhaaltrant. Zoo iemand
zet zich dan, om een illustratie te leveren van de een of andere ,waarheid" van het Christelijk leven.
Op die waarheid zelf valt doorgaans niets af te dingen, maar die is veel te stevig vooropgesteld, te weinig den geest van het boek, zooals de gist dienst doet in het brood. In ,,Geluks-illusie"' wil de schrijfster bewijzen — en schrijven op die wijze is natuurlijk al verkeerd — dat geluk en zegen verschillende
dingen zij n en dat het tweede het deel wordt van diegenen, die hun leven besturen laten en leiden door
God. Maar wie zoo schrijft — al vertelt hij een goede geschiedenis erbij — preekt, en een preek in
roman-vorm, vooral een godsdienstige, is onverdragelijk. En nu is ,Geluks-illusie"' nog een van de
best geslaagde proeven van dit genre. Want Mevr. Westerbrink—Wirtz is een fijngevoelige vrouw,
die geen dwaze redeneeringen op touw zet, die niet overdadig moraliseert en die de gebeurtenissen
van haar geschiedenissen steeds rustig weet te vertellen. Maar zij zou zooveel beter werk kunnen
doen
!
P.
H.
M.

Door kracht van boven, door Regina. Uitg. Mij, J. H. Kok, Kampen 1929.
Onder de boeken, die pseudo-Christendom en pseudo-kunst geven neemt dit werk een eereplaats in. Het ontbreekt de schrijfster(?) niet aan goede bedoelingen, maar alleen met die toegerust,
schrijft men nog geen boek. Het hare hangt als droog zand aan elkaar, heeft een water-en-melkstijltje, waarin de tegenwoordige- en verleden tijd op vaak zonderlinge wijze worden dooreen gehaspeld. Van welk gehalte het practisch Christendom is, dat in dit boek wordt geleeraard zegt ons
het volgende citaat : ,Dingen, waar hij enthousiast over kon zijn, dansen, motorraces, wedrennen, oceaanvliegtochten, zijn dingen, die mij niets zeggen en waar ik mij als Christin niet in
kan verheugen".
Men ziet het, het ontbreekt deze schrijfster, als zoovele andere, maar al te zeer aan een juist
begrip van practisch Christendom en een goede uiteenzetting over den tekst, die spreekt van een
zijn, niet van, maar toch in de wereld, zou aan haar niet verspild zijn.
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De geschiedenis is compositorisch zeer zwak en het geheele boek, dat klaarblij kelij k is opgezet
om te beweren, dat een geloovige in zijn leven ,kracht van boven" zal ontvangen, bewijst deze
stelling niet, maar verloopt al te vaak in gepraat over wereldschgezindheid, over bobbed hair en
dergelijke dingen. Om te bewijzen, wat we beweren, laten we het volgende citaat spreken voor
zichzelf, zoodat men oordeelen kan en over den stijl en over 't wanhopige gewurm aan een moderne vraag :
„Klaagde Dirk (hoofdonderwijzer), vooral zomers niet ernstig tegen Elly (zijn vrouw), hoe
ongegeneerd de meisjes op school kwamen, wat hun kleeding betreft, tot ergernis der onderwijzers ?
En gaf het de grootere jongens dikwijls niet aanleiding tot ongepaste grappen ? De onderkleeding
liet dikwijls veel te wenschen over bij de groote meisjes. Veel te korte rokken, bloote beenen en
dijen (sic ! M.) laag uitgesneden halzen in de japonnetjes en mouwlooze jurken. Is het gevolg van
deze dingen niet, dat de meisjes hun schaamtegevoel beginnen te verliezen ?
Dirk had op den ouderavond, dezen winter gehouden, er met een paar woorden op gezinspeeld.
Ook voor het gevaar dat er voor kinderen uit voortvloeide, vooral in de hoogere klassen en Elly
had wel gezien, dat vele dames er niet van gediend waren geweest zooiets te hooren. Natuurlijk
waren er enkele uitzonderingen. Elly zelf ging altijd eenvoudig, doch met smaak(! !) gekleed. (Let
op de tegenstelling, uitgedrukt door ,doch"). Zij was het volkomen eens met haar man, die zei,
dat de christelijke vrouwen ook in hun kleeding niet aan de vrouwen der wereld gelijk moesten zijn"...
Men moest toch eindelijk eens leeren inzien, dat zulk geweeklaag over wat men wantoestanden
acht, geen zier baat. Zulk een citaat, als 't bovenstaande bewijst, dat deze autrice allereerst aan
schrijven nog niet toe is, omdat ze geen zinnen stellen kan. Maar vooral ook bewijst het, dat ze
niet het minste besef heeft van wat er omgaat in het hart van een meisjesleerling van een H.B.S.
Tot wie richt de schrijfster zich? Niet tot die leerlingen zelf zeker, want die zegt ze nets over 't ongewenschte van de door haar gelaakte kleeding. 't Is hier een klagend gepraat van de eene goede,
maar onmachtige ziel tot de andere, bij een kopje thee over de ,slechtheid" van de moderne jeugd.
Bovendien vat de schrijfster de taken niet, waarover ze spreekt, want ze zegt, dat de mouwlooze
jurken etc. tot het gevolg hebben ,dat de meisjes hun schaamtegevoel beginnen te verliezen." Als
ze nu nog zeide, dat een gebrek aan ,schaamtegevoel" als gevoig had, dat meisjes zich kleeden,
zooals ze doen, zou men haar kunnen begrijpen, hoewel ze de feiten dan nog op z'n minst foutief
karakteriseerde.
O.i, zou meer dan dit gelamenteer op z'n plaats zijn een beroep op de jongemannen en jongemeisjes van onzen tijd, om het verantwoordelijkheidsgevoel jegens de leden van de andere sekse
te laten spreken. De meeste jongemeisjes zien niet in, dat ze door hun kleeding de zinnen prikkelen
van jongemannen, dat ze een vertroebelenden invloed hebben op het gedachtenleven van jongens

en dat hun taak eigenlijk zijn moest, door kleeding, uiterlijk en optreden, betere, diepere en edeler
gedachten op te wekken in het hart van jongens en jongemannen, met wie ze in aanraking komen.
Maar dit is eigenlijk iets, dat niet in een recensie op z'n plaats is en dus : punt. P. H. M.

De ondergang van „De Sperwer", door G. K. de Wilde. J. van Bleek (Bootsma
& Co.) -- 's Gravenhage 1929.
Een aardig jongensboek uit de bekende van Bleek's serie. Nog beter dan Krijn Touw van degeltde
schrijver. Het is een episode uit de geschiedenis van onze handel op Formosa en Japan. Het voornaamste deel behandelt het onvrijwillige verblijf van een aantal Hollanders in Korea en hun ontsnapping.
v.
H.

De nood van de ongehuwde moeder, door Dr. C. Meuleman. J. J. Romen &
Zonen -- Roermond.
Twee Radiolezingen van de directeur der R. K. Ver. Moederschapszorg. Van harte ter lezing
aanbevolen.
v. H.
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Katholicisme en Persoonlijke verhouding tot God, door A. Lutz, O. P. Vertaald uit het Noorsch door Jos. Theeuwes Pr, J. J. Romen & Zonen, Uitgevers.
Roermond 1929.
Een poging om de begrippen Persoonlikheid en Kerkelik gezag met elkander te verzoenen. Ons
blad biedt geen gelegenheid om op werken als dit in te gaan. We kunnen hier dus alleen opmerken,
dat over het verschil tussen Rooms en Protestants kerkbegrip nog wel meer en anders te zeggen
zou zijn dan hier in dit boekje geschiedt. Ook wordt in zeker opzicht te weinig historiese noodzakelikheid in de geschiedenis der kerk erkend. v. H.

Zeven weken op een ij sschots, door Prof. Franz Behounek, N,V. HollandiaDrukkerij Baarn 1929.
De ondergang van de expeditie van Nobile, verteld door de enig overgebleven niet-Italiaanse
deelnemer,
v, H.

Drie meisjes in een Ford door Amerika, door Estrid Ott. Uitgave Van
Holkema en Warendorff, Amsterdam.
Betty Kassten, een Deensch meisje gaat haar zomervacantie doorbrengen bij haar familie in
New-York en maakt met haar beide Amerikaansche nichtjes Ann en Alice een fijnen autotocht,
dwars door de V.S. Die tocht slaagt uitstekend en de jonge meisjes genieten bijzonder. Dank
zij het feit, dat ze rijk zijn behoeven ze zich om maar weinig dingen bezorgd te maken.
Het gaat natuurlijk echt Amerikaans toe in het vlot geschreven boek en de geschiedenis is ook
wel wat onwaarschijnlijk (alles gaat te vlot), maar tal van j ongemeisj es zullen er toch van genieten.
P. H. M.

Met God voor 't recht ! 1573 in Alkmaar, door J. Snoep. Uitgave G. F.
Callenbach, Nijkerk.
De heer Snoep schrijft in dit boek over het beleg van Alkmaar en verplaatst zijn lezers dus met
hun gedachten naar het begin van den 80-jarigen oorlog. Hij heeft evenwel nog niet genoeg aan
die vechtgeschiedenis maar mengt die op allergezelligste en allerkunstigste wijze met een heel
oorspronkelijk opgezette liefdeshistorie. De zelfgenoegzame, barsche, trotsche, maar hoogstbekwame klokkesteller wit zijn — natuurlijk mooie — dochter Catharina niet tot vrouw geven aan den
armen doch — eveneens natuurlijk — vromen, krachtigen, eerlijken, robusten, moedigen, dapperen,
edelaardigen, jongen steenhouwerszoon. Gelukkig ziet de bekwame etc. klokkesteller tegen het
einde van 't verhaal in, dat hij verkeerd deed, zijn toestemming aan het huwelijk te onthouden en
dus kan de lezer gerust zijn.
Het verhaal van de belegering van „de bedriegde veste" of „de benarde hamei" stelt den schrijver
in de gelegenheid, tientallen cliche-uitdrukkingen te loozen en op de reeds lang bekende wijze te
praten over vroomheid, liefde tot God, onwankelbaar vertrouwen, Calvinistische daadkracht etc.
Nederland en Oranje zijn in dit schoone en treffende verhaa lnatuurlijk op 't innigste met elkaar
verengeld en verstrengeld.
P. H. M.
,,Een prachtig boek voor ons Christelijk volksdeel".

Ontvangen
Lyceum-Herdrukken I. Gedichten van de Genestet, Staring en Potgieter, verzameld en besproken door Dr. Ph, A. Lansberg, Derde Druk. Bij J. B. Wolters,
Groningen, Den Haag. 1929.
De Ingeving, door J. N. Voorhoeve. Tweede druk,
Brieven aan jonge geloovigen, door Dr. E. Donges. Beide uitgaven van de
v, H.
firma J. N. Voorhoeve, 's Gravenhage (z.j+).

ZEPPELIN
DOOR

GABRIEL SIVIIT.

Juichende gestooten uit de lage landen,
eigenzinnige planeet in onaantastb're baan,
droomvisch, gesprongen uit den kom der handen,
hebt gij den verre', uiteindelijken sprong gedaan.
want wij, verblinde minnaars van 't verbeten pogen,
uw licht te krampen, God, in onze ijdelheid,
hebben dit alluminium lied naar de hooge
wanden geworpen uwer wolkenlooze eeuwigheid.
wij hebben deze kogel op uw hart gericht,
doorheen den klaren dag en 't smeeken uwer torens :
glorieuze opstandigheid en trotsch gedicht,
hooge, roekelooze hymne uit wat verloren is
maar, immer houdt de horizont het net gespannen
der lage landen, waar wij weerloos zij n :
binnen den nauwen cirkel onzer kleine handen
kreunt dit cantiek in een vervloekte pij n,
tot, spoorloos teloorgeslagen op de witte stranden,
dit hart bekennen zal in uwe Hand te zijn.

VOOR EEN VROUW
DOOR

MARTIN LEOPOLD.

Ik heb aan uw gelaat mijn lachen weggegeven,
Hebt gij de weemoed en de weelde niet gevoeld ?
Is deze teederheid u onbekend gebleven,
En dat mijn eenzaam hart bemint wat gij bedoelt ?
Ik weet: de zoete pun van mijn vermoeide oogen
Verblindt wel eens de blik die mij begrijpen wil.
Maar is het aangezicht van wie beminnen mogen
Niet even pij nlij k en van eender lijden stil ?
Neem dan mijn teederheid, van droef en eenzaam levee..
De enkle smalle lach die uw gelaat bemint;
Ik weet u goed en kan geen andre vreugden geven
Dan die gij in de lust van mij ne woorden vindt.

NOCTURNE
DOOR

MARTIN LEOPOLD.

De nacht -- en tusschen ons gelaat
Een rustig water zonder schepen.
zoo ons geluk, dat onbegrepen
Tegen de oever slaat -Ik weet — want deze nacht is wijd
Dat nu uw mond en donkre oogen,
Over mijn hunkering gebogen,
Leven van eeuwigheid.
Dat ik dens uw gelaat ontmoet
En vlak bij rnij n geluk zal komen,
Wanneer dit zoo onzeker droomen
Ophoudt -- en dan voorgoed.
Maar in de tuinen van nxij n hart
Wordt nog to veel verrukt gezongen.
Mijn lach, er van in bloei gesprongen,
Raakt in uw lach verward. --

DE SCHEIDING
DOOR

G. WILLEMSZ.

Nog nooit scheen muj de nacht zoo teer,
Als toen uw troost mij openbloeide,
En daar, waar vreemde sterren gloeiden
Uw oogen logen 't koel verweer.
Trage golven -- doffe omkeer
Van water, dat weer henenvloeide -Maar nimmer ons dit spel vermoeide
Het hart vergat en vroeg niet meer.
Maar nooit werd bloed hier stil gesust.
Plotseling sloeg een duistre schijn,
Een snelle weemoed langs on been.
En 't was, alsof op deze kust
Een sombre windvlaag uw en mij n
Hart aangreep. Wij stonden -- allee n .

DE ORGANIST
DOOR

W. HESSELS.

Even een onbestemde stilte ; op zijn bank
was de oude organist geschoven,
klein en vermoeid -er toog een vreemde spanning door de doove
verwelkte oogen en zijn hand
raakte behoedzaam aan het oud ivoor
toen uit een maag're vinger gleed een voile kiank
die trilde door het schemerende koor
twee smalle handen die zoo weerloos waren
wisten opeens ver boven vrees en pijn
het zuivre lied
dat welde uit die donkre mijn
van lang-verkropt en nooit-beschreid verdriet,
dat moede hart waar nog een medicijn
verborgen lag: alleen een zuiver lied
twee smalle handen wekten het ten leven,
glanzende pij pen stonden op een rij
to zingen dit deemoedig beven,
dat steeg zoo roekeloos en blij
tenlaatste uit de kooi des harten —
een ziel ternauwernood ontvlucht, -die vierde feest nu met de cherubijnen
dalend en stij gend op de zang der lucht,
die lachte en speelde met de serafijnen
in dwaas en jong en kinderlijk genucht --een ziel ternauwernood ontvlogen
en in het leven al verward
zij lichtte en rees door alle sterrenbogen
recht tot Gods Hart.

WANNES JAN
DOOR

DIET KRA1VlER.
IX.
Doe Reyer dertien joar was ien van skool zou, doe kwam de meester bij WannesJan te praten. Hee zee horn dat hee zeen Reyer most leeren loate, omdat hee zoo'n
helder heufd had ien 'n skerp verstand. ,Hij zal 't ver brengen, Vliet," zee de meester.
,,As boer he' je je verstand ok neudig, meester...." zee Wannes-Jan bot.
Moar hee was 'n wijs mensch Wannes-Jan, ien hee wou Reyer eerlik zeen kans
geven.
Hee had de jongen groag boer zien worre, moar as hee zinnigheid ien avekoat
of dokter had.... nou, a11á, dan mos 't moar. Veur 't boerenvak mos je hart hewwe.
Ien nadat hee deer zoowat over piekerd had, riep hee op 'n veurjoarsavond Reyer
noast zich op de bank ien begos met 'n norsche stem ien 'n verongelijkt gezicht:
,,Meester heit met je vader proat, Rey.... ien meester zeit, ji) hebt 'n leerheufd.... ien nou heit jouw vader docht as ji) stedeeren wil, dan mot jij moar
stedeeren, dan mot je moar neer Helder."
Doe moakte Reyer an oalle narigheid 'n end, dear met 'n bangelik gezicht te
vroage :
,,Moar ik hoef toch nie', vader.... ik hoef toch niet, hee. As 'k nou toch lieuwer
hier blijf, hoef ik toch nie', ok ?"
,,Wil jij niet stedeeren ? Wa's dat nou weer veur moalligheid ?" zee WannesJan ongeleuvig. ,,W, - vii jij dan worre, jong ?"
Reyer keek verboasu.
„Nou, boer van zellevers, net as jij, Vader."
Ien Wannes-Jan zeen gezicht veranderde hielegoar.
Zeen Reyer zou dan boer worre.... ien as hee 'n man worre was de doening
opwerken tot 'n groot bedrijf .... Ien dat zouwwe zee de meester zeggen kenne.
Die Rey.... die Rey.... 't regskapen jonk."
Ien hee gaf Reyer 'n ferme klap op zeen skouwer.
,,Nou allay dan, je z Al boer worre, Rey.... boer, net as jouw vader. Ien skiet
op nou, jong.... 't Is nog vroeg.... Je kan nog web 'n poosie lewoai maken."
.... Ien Reyer was oal weg stoven.
X.
Zoo werkten zee nou soame op de hiele dag.... Wannes-Jan ien zeen Rey,
as twee kameroaden. Ien Reyer leerde 't boerenvak tot ien oal zeen onderdielen+
Ien hee groeide ien wier rank van bouw ien breed van skouwers. Zeen blauwe
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oogen wasse kienderlek ien trouwhartig van opslag, ien zeen bruin gezicht. Ien
. zeen Naar was nog altied wit-verskoten van zonneskijn ien regen.
Mt zeen ouwer-worre gonk hee zeen skreeuwerige rumoerigheid verliezen. Hee
Wier rustiger. Hee kos voak hiel stil zijn.
Moar altied was hee opgewekt ien op zeen jonk gezicht lee 'n kalme blij dskap,
_ien 'n groote tevreejenheid.
Hiel den dag Lang was hee buuten ien de weer.
Onder de wijje blauw-ien-witte luchten gonk hee . of ien oan over It malsche gras.
Hee ploegde ien hee zoaide, hee spitte de rulle, zwarte oarde It onderstboven. As
hee It voer liet glij' jen ien de troggen, die tusschen de boterblommen ien klaver
pop -richt wasse, dan verdrongen de wollige skaepen ien de speulgoedlampies, zich
. rond zeen stramme, sterke bienen.
Kakelende kippen liepen beredderig noast hom veurt, neer de rennen. 'n Hiel,
.klein kalf op dwoas-houterige pooten sprong weg van veur zeen voeten.... ien
achter 'n hooge tuunwoal stingen 'n peerd ien 'n veultie neer hom te kijken, pal
noast mekoar op strakke, hooge bienen.
Reyer zag It skoon van zeen land ien It skoon van zeen vee. Hee snoof de geur
op van de blommen die op de tuunwoalbermen groeiden. Voak sting hee met wij'je
oogen te kijken, neer de duunen die gelig-goud ien It zonlicht leejen onder de
blauwe lucht..., de duunen weer-ien hee wel ieder poadje ien ieder toppie met
'n noam wist te noemen.
Ien an It geluid van de zee is deze Reyer noit wend weest zoo as de oaren. Hee
bleef It altied heuren as 'n lied dat met zeen arrebeid meezong .... Hee hieuw deervan .... Hee hieuw van zoo veul, hee hieuw wel van alles, jaat van alles hieuw hee.
Ien ijl ien hoog klonk zeen zingen ien fluiten over de woazige, gruune landen.
'Wannes-Jan kos sours stil neer hour kijken as hee zoo bezig was.
,,Rey van Wannes-Jan .... wat ben jt*j* veur 'n roar jonk ? Weerom fluit ji*j* as
,deer niks te fluiten is, waarom ben ji) blijd as deer niks is our blijd te zijn."
Zoo prakkezeerde Wannes-Jan, moar zeen oogen keken tevreejen ien as die lange
jongen met It gezicht van 'n kiend, deer ginds ien de wei zeen blijdskap met It
leewe uut skreeuwde over de landen ien 'n roep neer 'n rennend peerd of 'n wijkend
skaep .... dan hief Wannes -Jan loom ien bedachtzoam zeen heufd .... ien
keek .... ien begreep 'n bietje ... .
Er was ien Wannes-Jan zeen ziel 'n kloare, gave vreugde komme, die oal grooter
ien grooter wier.
Wannes-Jan groeide ien de skoone liefde veur zeen kiend. Ien Wannes-Jan groeide
neer It Licht,
XI:
Op 'n mooien Mei-avond gonken Reyer ien Driekus met nog acre buurtjonges
te zwemmen neer Weegersweel.
-

-
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Weergersweel, da' 's 'n kleine vijver die midden ien de weilanden leit ien weer°
de jongens zwommen as 't nog te koud was om ien zee te goen. 't Was deer niet:
hielegoar zonder gevoar ien ien 't midden was 't water zwart van diepte. Moar
deer gaffen zee niks veur !
Doe Driekus ien Rey nog kleine broekies wasse, had ien van Driek zeen vijf'
ouwere bruurs deerlui zwemmen leert an de ondiepe kant, weer somtijs de koeien.
drinken kwammen. Moar nou zee hiele manskerels wasse van vijftien, zestien.
joar, nou zwommen zee Weegersweel ien de breedte ien langte over.
Ditmoal was Driek 't eerst ien 't water ien hee was oal neer de acre kant zwommen, veer de jongens d'r ien wasse. Doe hee weerom kwam ien ien 't midden van.
de vijver was, begos hee ien-iene te Sloan met zeen armen ien bienen .... ien hee
skreeuwde van belang.
„o jonges.... hellep mij n doch .... 'k heb kramp .... 'k heb kramp .... "
IDeemies sprong Reyer te woater ien zwom met greute sloage neer de plek weer
Driek rondtolde.
Driek zag Kiel roarig van pure angst ien zeen oggen rolden verskrikkelek hien
ien weer ien zeen heufd.... Zóó hielgoar buuten zeen zellevers was hee, dat hee
Reyer, doe die bij hom was, daalek om zeen hals pakte ien hom niet los-loate wilde...
Hoe Rey ok skreeuwde ien dreigde.... losloate dee hee niet.
Doe gilde Rey om hulp, moar de jongens langs de kant durfden niet hien zwemmen.... zee wasse bang worre. Helpen deejen zee niet.... zee skreeuwden allienig..
Endelek kwam lange Gilles van boer Keyser die ien 't land met 'n ziek koebeest
bezig was op 't lewoai anhollen, ien doe hee zag wat deer beurde, trapte hee
zeen klompen uut ien gonk te woater.,.. met zeen lange moaiarmen was hee hie.
gauw neer Driekus ien Rey toe zwommen.
Hee pakte Driek bij zeen heufd ien hieuw horn onder woater tot hee Rey van..
eiges los most bate.... ien doe trok hee hom mee neer de wal.
Ien doe.... doe zagen de jongens die an de kant te kijken stingen met deer
wij'je skrikoogen, doe zagen zee dat Reyer die van benauwenis hoast gien asem meet
hoale kos, neer omloag gonk.
Gilles, die doalek omkeerd was om nou Reyer te hoale, skreeuwde nog, ien zeen,
stem klonk skor ien heesch over 't woater:
„Hou vast, Jong.... hou nou vast.... 'k Kom bij je.... Sloan je armen uut...."
Moar Rey hieuw niet vast.... ien sloeg zeen armen niet uut.... hee k as nie' weer..
Nog iene keer kwam hee boven ien perbeerde uut te Sloan,... doe gonk hee
onder ien zon ....
Hee zonk.... hee z onk ... .
Ien Gilles dook, ien dook nog lens.... moar hee kwam allienig boven.
Doe gonk hee neer de kant. Hee dee zeen kiel uut, bond zeen eiges 'n touw
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om zeen middel ien soame met zeen bruur Nan, die ok an komme leupe was,
begos hee opnieuw te duiken .... wel hiel tot op den bodem van de vijver. Na
'n kwertier ien oakelige stilte zocht te hewwe, hewwe zee Reyer doe vonden.
Bij Keyser droegen zee hom neer binnen.
Ien de dokter doe oal woarskouwd was, kwam hiel gauw.
Moar veur Reyer kos hee niks meer doen.
Nennet.... veur de blonde Rey van Wannes-Jan Vliet kos gien mensch meer
wat doen.
Wannes-Jan had zeen Rey verloren.
Gilles ien Nan Keyser' brochten Driek neer zeen huus. Driekus huilde as 'n kiend.
om Reyer.... Deur zeen moeder zellevers was hee niet tot bedoare te krijgen.
Nan ien Gilles ien de acre jongens stingen deer bij ien wisten niet veul meer
te zeggen, doe ze verteld hadden wat deer beurd was.
,,Vader brengt met peerd ien wagen, Reyer Vliet neer zeen huus,. . . " zee Gilles..
Ien Kloas, die deer zwijgend bij sting ien oal moar neer zeen Driekus keek,
Kloas keerde zeen eiges langzoam om.... ien hee gonk hien.
Ien over 't smalle graspoadje van 't iene huus neer 't oare gonk Kloas 'n zware
gang.
XII.
Wannes-Jan was ien 't tuuntje bezig met zeen blomrnetjes.... of lieuwer zeid
met Reyer zeen blommetjes.
Want 't brokkie grond bezij'je 't huus, was Rey zeen eigendom ien deer perbeerde hee blommen te kweeken. Hee had deer oars nog last genogt van 't fijne,.
skerpe duunzand dat veul bedierf.
Wannes-Jan keek deer nie'veul neer om, moar zoo nou ien dan as Reyer wat
noaloatig weest was, kos hee deer wel's an prutsen.
Wannes-Jan had de drukte wel zien bij Kloas zeen huusie, moar omdat Driekus
ien Rey met hiel deer wijsigheid van vijftien joar nog oal 's kattekwoad uuthoalde,
had hee oan 'n kwajonges streek docht. Ien oal was hee effies ongerust worre, doe
hee zag dat Rey deer niet bij was..., doch had hee nog kaimpies deurwerkt.
Moar doe hee 'n oogenblikkie loater op kiek van zeen blauwe irissies .... ien.
over 't graspoadje Kloas ankornme zag.... doe greep hom de angst ien-iene bij
zeen keel.
Want Kloas liep zoo langzoam ien hee keek oal moar de aare kant uut. WannesJan zeen hart begos te bonzen .... zoo verskrikkelek te bonzen .... ,,Nennet....
nennet Wan .... " zee hee ien zeen eiges. „Hou je nou moar kalm, man..., met
Reyer kAn deer ommers niks beurd wezen."
Doe, zoo ien-iene was deer weer de herinnering oan 't aare. ... dat van zooveul
joare leejen.

,
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,,Morrie hewwe ze jou of-nomen.... Morrie most van jouw hien goan. Wie
zou deer nou zoo wreed wezen om met jouw Reyer wat te laten beuren ... .
Da'k An ommers niet. Andere hewwe deer zoo veul, ien deer beurd nolt wat. .. .
ien jij hewwe deer twee had.... ien nou he'je deer nog moar iene. Nennet, Wannes
Vliet, wees jij moar bedoard, man.... Kloas komt jouw lampies bezien.. . . Jaat,
deer zuwwe 't hewwe."
Ien doe Kloas nog 'n greut stuk van hom of was, begos hee oal.... zonder hom
an te zien, want zeen oogen keken oalmoar neer de blommetjes weer hee mee
bezig was....
„Nou Kloas, man ... , kom deer op, man ... , kom tieer op .... De lampies
benne mooi, man .... ja'a't, de lampies benne mooi. . . . Ke' j e ok wel denken van
zulke pronken van skaepen, niet.... j aat, jaat, mooi benne zee.... we zuwwe
temee 's goan kijken, Kloas.... nou, la'we moar daalek goan.... 't Is de moeite
weerd, man.... want,,,. mooi, nou mooi ben zee...."
Kloas zee hiel niet veul weerom.
Die sting deer moar roar te kijken, pal langs Wannes-Jan hien. +. , zeen pup
ien zeen greute, eeltige werkhand knepen.
Ien die Wannes-Jan proatte doch ien-iene zoo druk.
Hee proatte, hee proatte moar.,.. tot hee hielgoar niks meer te proaten wist.
Ien deer stingen zee doe teugenover mekoar .... twee greute manskerels, ien
Wannes-Jan zeen strakke angstoogen keken recht ien die van Kloas.
„Nou .... " zee Wannes-Jan doe, ien deer was gien klank meer ien zeen skorre
stem, „Nou burman .... vertel mij n nou moar wat boeskip') jij veur me het".
Ien Kloas zee wat hee te zeggen had. Zeen harde stem sprak moeilek de korte
zinnetj es.
,,Jouw Reyer .... " zee Kloas, , Jouw Reyer heit mij n Driek uut 't woater hoale
wille, doe Driek kramp ien zeen bienen kreeg.... Moar hee kos 't allien niet kloar
speule. Doe is Gilles van Keyser deer ankomme.... Ien Gilles heit zee holpen....
Driek heit hee deer 't eerst uut hoalt .... Ien doe neer de kant brocht. Ien doe
hee weerom zwom neer Reyer..., doe was Reyer.... doe was Reyer zonken. Ien
zee h ewwe hom deer wel uuthoal t .... moar.,.,"
Kloas zweeg effies ien hieuw zeen heufd bogen.
Doe ien-iene zee hee 't moar.
,,Wannes-Jan".... zee hee. ,Ik kom jou zeggen.... dat jouw Reyer.... dat
jouw Reyer. + +. " Verder kos hee 't niet brengen.
Ien hee durfde niet kijken neer Wannes-Jan, die deer zoo roar bleef stoan ien
niks-niemendal zee.
Ien deer stingen zee nou noast 't riggeltje blauwe irissies.
1

) boeskip = boodschap.
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I en 't was zoo stil .... zoo hiel stil ... .
Erges ien de wei bloatte 'n skaep.
Ien hiel zachies gromde de zee.
Oars was deer niks te heuren.
Doe kwam van ver 't dof geluid van woagewielen over stroat-klinkers. Ien as zee
langzoam deer heufde droaiden ien keken neer de bocht van de weg, zaggen zee
deer Keyser komme, met zeen dresseerkar.
Hee zellevers liep noast de klepper, ien de dokter liep an de endelste kant. 1
,,Brengen zee hom tuus ?"
Wannes-Jan zee het. Moar 't was Wannes-Jan zeen stem niet.
Ien doe Kloas knikte, doe zee die zelfde roare, dreuge stem:
,,Da's goed .... da's goed."
Zee bleven stoan zonder bewegen noast mekoar, tot de woage an 't hek reejen
was, doe droaide Wannes-Jan zeen eiges om ien met zwoare, troage stappen, gonk
. hee de mannen veur, langs 't huus, langs de stalmuur. ... , neer de achterdeur . .
tot ien de keuken, weer zee Reyer neer leejen op zeen eigen bed.
Deur de kleine ruitjes van 't keukenroam kos je nog 'n greut stuk van de glanzige
avondlucht zien .... Ien dat loate licht wasse zee deer bij mekoar, de dokter. + + .
ien Keyser .... ien Kloas.
Ien zee sproaken niet. +.. zee sproaken gien van oalle.
Wannes-Jan, greut ien stram.... sting bezij'je de bedstee.... zeen armen
ruureleus langs zeen lijf.
Ien hee keek, keek met starre oogen ien 'n strak geloat.
Ien oal wat hee zag, da'wasse twee bruine handen die noast mekoar loage op't loake.
Wat skuldelooze kienderhanden....
Vermeurd .... Stil moakt veur altied ...
Hee voelde 'n verskeurdheid van leed..., heel diep ien hom.
Moar hee wist niet wat leed da'was.
De dokter zee: „Hij was 'n flinke kerel, Vliet.... 'n jongen om trotsch op te
wezen."
Wannes-Jan zeen oogen keken hulpeloos de dokter oan.
,,Jaat,.... ja'a"t. dokter, + . + " zee hee.
Moar hee kos 't niet begrijpen ... , hee k os 't niet.
Doe kwam Tetje deur het achterhuus zachies neer binnen.
Zee huilde. Jaat, zee huilde erg ien zee zee teuge Wannes-Jan dat zee van Rey
houwen had as van heer eigen kiend.
,,Hee was zoo'n lieuw jong, Wannes... , hee was zoo'n goed jong...."
,,Jaat. + +. jaat etj e," zee Wannes-Jan.

)
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) de endelste kant = de verste kart.
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Ien Keyser proatte noast hom met zeen zware, goe'jige stern:
„Jij wor wel zwoar bezocht, Vliet.... eerst jouw vrouw.... ien nou jouw ienig
kiend. Jij krij gt je deel wel, man .... "
Wannes-Jan zeen greut heufd knikte moar oal:
,Jaat.... jaat, Keyser."
„Je mot nou perbeeren om niet opstandig te worre, Wannes-Jan .... " zee Keyser,
,,Dá' mo' je niet worre, man .... Je mot deer ien kenne berusten wille, oal is
't zwoar te droage. Jij mot moar oan Job denken, barman. Van hom steet deer
skreven : . . . . Ien dit oalles zundigde hee niet ien skreef Gode niks ongerij mds toe.
Heur je mijn, Wannes ?"
4aat Keyser,.., jaat,
Moar hee begriep 't niet. Hee kos 't moar niet begrijpen.
Doe zee de dokter, zee mosten hom moar allienig loate ien langzoam ien zachies
gongen zee hien.... Kloas die moar oal omkiek neer Wannes-Jan, Kloas 't loatst.
Hee merkte 't niet.
Hee kiek allienig moar neer die twee handen.
Ien wat hom die handen vertelden, da'wier oal skrikkeleker.
,,.... Ien weerom he'je dat nou daan, Rey.... Weerom he'je oan mijn niet docht?
He je dan niet denken kenne, dat jij mijn ienig kiend was.... ien dat hee.. . . t zeen
vader deer zooveul had.... He' j e oan mijn dan hiel niet docht .... Hiel niet 2 .... "
Deer was gien stem die antweurd gaf.
Deer was niks,.., niks. Hee was allienig.... hielgoar allienig.
Doe gonk hee loopen.
Hien ien weer.... hien ien weer. Van achter neer veur.... van veur neer achter.
As . 'n beest dat ze kooid hewwe ien dat deeruut wil.
ien veur zeen hoat .... ien veur
't Huus was te klein veur zeen jammer.
oal 't lilliks, dat noit ien hom weest was, ien dat nou ien hom omhoog kwoam. Ien
hee liep .... ien hee liep ... .
De kwertieren uut, de uren uut....
erg cooed.
Tot hee cooed was.
Doe sting hee stil bij de bedstee, ien de donkerte .... ien hee luusterde. Deer
was de kreet van 'n loate vogel die over 't huus hien neer zeen nest vloog.... Hee
heurde 't.... hee heurde ok de zee.... de zee die altied mee zong.
Deur 't roam zag hee de skemerige deel op....
Hee zag de deur van de skuur die open sting op de wind ien hien ien weer piepte.
Oan de binnenkant van de skuurdeur ping Reyer zeen blauwe kiel... , ien die
wiegelde mee met de deur ien fladderde op ien neer.... hiel zachies.
Doe ien-iene was deer 't weten.... Ien 't begrijpen .... 'n Skreeuw omhoog
neer zeen keel.... hevig ien skor .... niet teuge te houwen. Ien dan allien nog
moar, allien nog moar dat iene :
;
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,,O manneke-van-mijn.... o, manneke-van-mijn.... Ien ik hieuw doch zooveul
van jou, . zoo
zóó veu ...
tt

.

Zee hewwen Reyer weg brocht neer 't kerkhof.
Zee hewwen Reyer begraven.
Ien Wannes-Jan bleef allienig. Allienig veur de derde moal. Allienig met zeen eiges.
Ien hee begreep 't niet.
Hee had altied docht dat hee 'n wijs mensch was ien dat hee 't goed wist : ,A'je
hard werkt, ien zunnig leeft ien tevreejen bent.... dan wor je van eiges zegend."
Ien hee was zunnig weest ien tevreejen ... , b ir-tevreej en .... Ien hard werkt
had hee ok. Moar zegend was hee niet.
De ienvoudige wijsheid van zeen kiend, had hom veul skoons loate zien.... had
hom veul loate zien dat hee noit zien had ien dat deer doch altied weest was. Ien
noast 't langzoam groeien van Rey zeen jonge leewe, had hee leerd dat deer
Meer was, dan werken ien geld-verdienen.... ien zunnig zij n. Hee had 't langzoam
leerd.... bedoard ien 'n bietje zwoarwichtig.... ien doch 'n bietje met zeen eiges
ien-nomen .... zoo as zeen oard was. Hee had nou ien-keer veul met zeen eiges op
Moar leerd had hee het.
Ien nou was 't zoo komme....
Nou was 't van binnen bij hom oan floarde skeurt. Nou had hee oalles verloren ...
meer, veul meer as de aare keeren.... Ien houvast had hee nie'meer.
Hee was allienig, hielgoar allienig.
Ien de hoat was ien zeen hart komme.. . + ien 't hart van Wannes-Jan die nog
noit iemand haten had.
teen burmans gonk hee stuursch veurbij .... zonder 'n weurd of 'n blik. Teugenover de Slikkerts voelde hee 'n machtige wrok.... asof zee 't wasse die hom dit
oan daan hadden. Ien Driekus die ien keer kort na Reyer's dood, wat bedremmeld,
moar doch argeloos 't erf op was komme leupe ... , stuurd deur zeen moeder. ...
Driekus had hee vort-jaagd met rauwe vloeken.
Da'was de boat.... de hoat, die hom lillik moakte.
teen werken had glen doel meer.... hee wist ommers nie'iens wat hee met zeen
eiges nog beginnen most. Moar 't vee ien de wei had hom neudig ien 't peerdebeest
ien 't stalletje vroeg met bedeloogen om eten ien 'n goed weurd. Hee gaf zee oallemoal wat zee neudig hadden.... eten ien drinken... , goeje weurden had hee niet
meer....
Doe 't lammermarkt was, ree hee zellevers met de bakwoage neer Burg. Met 'n
barsch gezicht zat hee boven op zeen kar.... ien norsch ien stag dee'hee zeen zoake
of met de veekoopers.... Afzetten liet hee zich niet. Hee kreeg wat zeen lampies
woard wasse.
Moar op de hienweg ien op de terugweg groette hee niemand.
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Ien It leed brandde oal dieper ien oal heviger. Ien It leewe wier oal moeizamer.
De dagen duurden lang. ... Ien de nachten duurden langer.
De menschen zee'jen : „Wannes-Jan wordt skuuw, ... Wannes-Jan wordt 'n
bietje kiensig."
Zee zee'jen ok : ,Wannes-Jan wordt oud.'
Jaat, oud wier hee, skrikkelek oud.
Da'kwam van de ienzoamheid ien van It verdriet. Da'kwam van de hoat ien van
opstandigheid, ien van de angst.
Want bang kos Wannes-Jan somtijs zijn.... hiel bang, veur wat deer nou nog
met hom beure most , ... bang om dood te goan ien zoo'n greute allienigheid. Ien
It leewe gong, over Wannes-Jan zeen noarigheid hien, kalmpies zeen gang, joare
kwamme ien joare gongen.
Wannes-Jan werkte. Hee werkte ien de stallen ien de skuren, op't land... Hee werkte..
Ien weerveur hee werkte wist hee niet .... ien wilde hee ok niet weten.
Ieder dag moakte hom grijzer ien strammer... ien stiller,stil hiel diep ien zeen zellevers. Tot hee endelek zoo moed was van It vechten teuge zeen eiges, ien teuge dat wat hee
doch nie' an kos.... zoo moed, dat hee zeen eiges moar overgaf an de ienzoamheid,
ien an de stilte. As 'n kiend dat nie meer vroagt, ien nie meer bang is.... allienig
nog moar stilletjes afwacht.
Van It leewe verwachtte hee niks weer. It Leewe kos hom doch niks geven. Hee
had wel leerd dat hee met zeen ijver ien met zeen regskapenheid, It leewe doch nie'
maken kos, zooas hee It hewwe wou.... zooas hee It wilde. Begrijpen dee hee It
niet. Begrijpen dee hee eigelek niks.
Hee wist nou wet dat hee zoo wijs ien verstandig niet was as hee zeen eiges altied
docht had.
Moar zeen geloatenheid ien zeen overgave wasse groot.
Ien doe hee zoo hielgoar zonder verlangens ien zonder begeertes zeen leeuwe
of moakte.... ien hielgoar nie'meer perbeerde om goed ien broaf ien vlijtig te zijn....
doe gonk hee It neurien van de zee heuren ... , dat tong mee met zeen arrebeid
zoo as It iens met Rey zeen arbeid meezongen had.
Ien dan kos hee ien-iens Rey zeen stem heuren ... .
,,V ader .... m d' j e luusteren, vader .... Heur je die mare! zingen .. Mooi hee vader?
It
ok niet mooi om neer te luusteren."
Ik houw doch zooveul van marels. Vin 'je
Dan skudde Wannes-Jan zeen grijze heufd ien hee glimlachte.... jaat, hee
glimlachte. Ien onder It werk deur heurde hee neer Rey zeen stem.... ien bijwijle.
zag hee dan ien-iene It skoon dat om hom was.,.. It skoon van zeen land ien van
zeen vee .... ien van de vogels van zeen eiland.
Dan sting hee effies stil bij zeen skaepe ien bij zeen lampies.
Zeen grijze oogen keken peinzerig neer de blauwe lucht ien, neer It zonlicht dat op
de duunen lee.

WANNES-JAN 351
Ien hee voelde diep ien zeen zellevers de rust.... de rust ien 't vertrouwen.
Wannes-Jan had ien zeen leewe veul, hiel veul: ,Nennik !" zeid, ien nou gonk
hee: „Jaak...." zeggen.
Ien hee zee 't goed,
XIII.
Doe is de dag kommen, dat Wannes-Jan zeen Daad dee .... zeen greute Daad.
Op 'n mooie zeumermorgen gonk hee hien neer Kloas Slikkert zeen huus. Hee
most de greute weg goan, want 't graspoadje was hiel goar dicht groeid. Ien hee
gonk de greute weg.... de heufdweg, die hee had leeren goan, veul zware joare deur.
Zoo kwam hee bee Kloas ien Tetje ien doe vertelde hee deerlui :
„.... hee gonk zeen doening van de hand doen .... ien nou had hee heurd ... .
Driekus had oal 'n poar joar 'n meike te verkeeren.... ien wou wel trouwen goan.
Ien nou had hee docht, hee zou Driek wel erfgenoam moake wille van zeen doefling.... ien dan kos Driekus die metiens over nemen."
Dewijl hee dat zoo stil-weg te vertellen zat, zag hee eerst de verboazing ien doe
de blijdskap ien de oogen van Kloas ien Tetje.... ien hee wist wel Wannes-Jan,
dat 't niet allienig was om Driekus die de mooie doening krijgen gonk.... moar
ok om dat hee deer, na zooveul joare weer zat ien deerlui huus, ien proatte zooas
vroeger.
Ien Wannes-Jan was blijd om de blijdskap van Kloas ien Tetje.
Zee proatte soame nog veul over 't weer ien over de skaepen ien de lampies ... .
ien ok over de eerappels ien over de tuunwoaltjes die zee neudig vernieuwen mosten.
Ien doe zee deer zoo's over proat hadden, gonk Wannes-Jan weer neer huus.
Moar zoo as hee 't zeid had, zoo is 't beurd.
Driekus kwam op de doening.... ien hee heit de doening opwerkt tot 'n greut
bedrijf. Hee heit 'n best bestoan kregen.... ien zeen kienders deer bestoan was

nog beter.
Ien zeen kleinkienders heurden bij de rijkste boeren van 't gouwe boltje.
Ien Wannes-Jan is dood goan.... niet zoo veul joare nadat hee zeen Daad daan had.
Zee hewwe horn begraven bee zeen Morrie ien bij zeen Rey, op 't kerkhof van Koog.
Deer weer je ien de verte de duunen kan zien ien weer je de zee kan heuren.
Deer leit hee nou, ien op zeen grafsteen stoat allienig moar:
„Vannes-Jan V1iet."
Jaat, Wannes-Jan Vliet .... ien oars niks.
Wannes -Jan Vliet ... .
'n lenschenleewe... .

GEBED
DOOR

P. VINK.

O Heer, in Wien Gerechtigheid
En Liefde zijn vereenigd tot
Een eeuwige Eenvoudigheid,
En die de teugels houdt van 't Lot,
Gij ziet, hoe door mijn ruw begeeren
En 't dringend kloppen van mijn bloed
Mijn levenskracht dreigt to verteren,
Gij weet, hoe sterk mijn zelfzucht woedt.
O geef een stroom van sterke reinheid,
Die, als een vloedgolf van de zee
De stutten wegrukt van mijn kleinheid,
En deel mij van Uw Liefde mee ;
Geef, dat 't bevlekte bloed leert deinen
Op maat van zuiverder ritmiek,
Dat 's levens grondtoon, kleur en lijnen
Saamstemt met hemelsche muziek ;
O laat eens huivren door mijn leden
De roode stralen van Gena,
Schep in mij geuren van gebeden
En geef, dat ik Uw Geest versta.

UUR VAN VERTROUWEN
DOOR

H. DE BRUIN

Voor W.
Werd ooit de kameraadschap zoo gerust
met zoo naive innigheid ervaren
als Bens -- een avond toen we samen waren
in schemering....? Was 't niet een onbewust
als uit een open zee wegdrijven naar een
stil water? Spelevaren op de kust
van Kinderland? Ben vrij naar hartelust
opnieuw beleven onzer jongensiaren?.
Ik weet, dat, nu w' eens waarlijk opgeheven
boven de schijnvertooning en den schroom,
uit een verlangen hebben saam geleefd
in de vertrouwde sfeer van dezen droom,
wij d' overweging hebben prijsgegeven,
of ons diep hart voortaan geheimen heeft.

DE BRUG OVER DE BEEK
DOOR

W ILMA.

Links van de beek groeien de sappigste bi amen. Om die te bereiken, moet men,._
van het dorp komend den grintweg volgen, die over den donkergeboogden steenen
brug trekt, om daar verdwaald te raken tusschen weilanden zonder eind, en na
lang heen en weer slingeren ten slotte terecht te komen in een gehucht, dat men
van uit het dorp aan den einder ziet blauwen.
Het hek, dat toegang geeft tot het weiland met de bramen staat nog geen twiritig
schreden achter de brug, maar niemand denkt er aan de beek over te trekken,
zonder eerst een poosje stil te staan en naar het glinsterende water te kijken, dat
over gladgespoelde steenen van de jets hooger gelegen landen afvloeit met kleine
lachrimpeltjes, die zelfs door de schaduw van een wolk voor de zon niets van hun
vroolijkheid inboeten.
De beek komt van heel ver en wordt hier en ginds overspannen door een lichte,,
houten vlonder, die naar een boerenhoeve leidt, een voorpost van het dorp, dat.
zich achter hoog-opgaand hout verbergt.
Aan den overkant staan wat elzenstruiken door een eikenstam afgewisseld. Uit
hun knoestigen half-blootgewoelden voet schieten varens en mossen en in het
voorjaar bossen Salomonszegel, zoo hoog en slank van veder als nergens elders,
Ze buigen zich den lieven, langen dag over het water en spiegelen zich ; het water
rimpelt langs hen heen en breekt hun beeld en voegt het weer samen, en glijdt
voort, alles met zich meevoerend, wat op zijn golfjes neerstrijkt : een vogelveer,
een dorrend blad, een weggeworpen bloem, een takje of strootj e, een enkele maal
een stukje waschgoed, ongemerkt weggedreven van een spoelplank, die bij een
van de hofsteden behoort ; alles komt hobbelend en bobbelend afglijden naar de
brug, die het tegen haar steenen voeten opvangt of onder haar smalle, donkere
poort laat doorvaren naar nog lager streken.
De kinderen spelen aan de beek. Ze kijken naar de waterspinnen en vangen_
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stekelbaarsjes en verwonderen zich over de vlugge, zwarte schaduwen,
die, als de zon schijnt op den glinsterenden bodem voortschieten; — maar aan
den weidekant groeien de sappigste bramen!
Over de brug komt een meisje met een emmertje in de hand. Ze is blootshoofds.
De zon brandt, hoewel Oktobermaand al voor de helft verstreken is.
Ze stapt regelrecht naar 't weiland toe, zwaait haar emmertje over 't hek in het
gras en klimt het met lenige bewegingen achterna.
Dan begint het ijverige plukken.
Telkens, als ze een nieuwe struik onderhanden neemt kijkt ze even op naar het
allereerste huis, een eind verderop aan de beek, waarachter langgestrekte kassen
zich rijen, dan plukt ze haastig verder en bekommert er zich niet om, dat de zon
op haar rug en in haar hals brandt, en dat de braam,dorens bloedige striemen
trekken over haar handen en armen. Een aanstaande kweekersvrouw moet niet
bang zijn voor haar handen.
Als ze eindelijk tegenover het huis is gekomen heeft ze haar emmertje vol.
„Hallo .... " roept ze.
Helder schalt het over de kweekerij ; van achter het woonhuis komt met haastige
stappen een jonge man van buitengewone lengte in werkbroek en boezeroen.
„Ah ! ... , ben jij daar? Heb je al veel ?"
Ze houdt het emmertje omhoog.... „Vol l" Ze zijn allemaal voor moeder,
behalve deze groote tros, die is voor jou, als je hem zelf komt halen."
Hij meet de breedte van de beek, dan kijkt hij naar de steenen brag....
.... ,,Neen, daar is geen kunst aan," lacht ze overmoedig, „over die brug kan
iedereen loopen ! Span met je ooievaarsbeenen zelf de brug !"
Hij weifelt een oogenblik. Voor geen geld ter wereld wil hij een dwaas figuur
maken .... een klinkenden lach van het meisje met de bramen.,,. dan gaat
hij een eindweegs terug het pad van den voortuin op, neemt den aanloop en bereikt
met een koenen sprong den overkant.
„Eerlijk verdiend," prijst ze en houdt hem den tros bramen voor; ,ze zijn bijna
zoo groot als moerbeien ! Mooi, dat fluweelige paars tusschen dat oude groen !
Die twee kleuren wil ik vast en zeker in onze woonkamer hebben ; 't is haast
jammer om ze op to eten."
„Ik eet ze ook niet op," zegt hij, en legt den tros voorzichtig boven in het emmertje,
dan trekt hij haar naast zich in het gras.
„Je weet het groote nieuws nog niet! Het bouwplan is goedgekeurd, ze beginnen
deze maand al met het graafwerk. Als 't voorjaar komt, kunnen vader en moeder
het nieuwe huis betrekken en dan, . + + " ,,trouwen wij," vult ze aan met een verhoogd kleurtje van blij dschap. „Wanneer denk je? April of Mei ?"
„Zoo vroeg mogelij k, natuurlijk !"
„En dan altijd bij de beek, altijd frisch, stroomend water, en de eerste dotters
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en anemonen ! En het vergezicht over de weiden, de zonsondergangen en de geur
van het gemaaide gras ! Denk je toch eens in !. . . . dit altij d, altijd te mogen hebben!"
,,En de regendagen," plaagt hij, ,,de slechte wegen, de afstand van het dorp en
de vriendinnen met enkel maar een man, die den heelen dag op de kweekerij
zwoegt en zelfs Zondags geen rust heeft !"
„O, maar ik help je natuurlijk ! Je zult eens zien hoe ik je helpen zal!"
Hij kijkt naar haar tengere figuurtje en witte handen. ,Wel foei wat hebben
die dorens je toegetakeld !"
„Een kweekersvrouw," lacht ze, „kijk eens naar je eigen handen !"
,,Dat is heel jets anders !" Tegelijk staat hij op.
„Ik moet weer aan 't werk, j e gaat toch mee, om de bramen aan moeder te brengen?"
Arm in arm wandelen ze langs de beek ; hij maakt het weihek open en sluit het
zorgvuldig weer achter zich dicht, dan gaan ze langs den overkant terug naar het
huis met de kassen.
Onder den kastanje zit moeder met een bonten boezelaar voor en sorteert tomaten.
Boven haar grijze hoofd staat het hart van den kastanjekroon al in fellen herfstbrand; op den grond zwieren enkele gele bladerplukken, daartusschen staan de
bakken met tomaten, diep oranjerood en steenrood en groen van rood doorschemerd.
De oude vrouw werkt ijverig door, ze weet precies wat eerste en wat tweede,
of derde soort beet. Als Hilde met haar volle bramenemmertje voor haar staat
glimlacht ze tersluiks, maar kijkt niet op.
,,Moeder...." maant Dirk, ,,maar moeder, zooveel haast heeft dat sorteeren toch
niet ! Kijk eens wat Hilde voor u meegebracht heeft ! Neen, nu zal 't uit zijn... , +
Hij grijpt haar weerstrevende handen, nu moet ze wel rusten en opkijken. Hilde
houdt haar 't branienemmertje voor.
„Kunt u schatten, moeder? hoeveel pond?"
Dirk laat de handen van de oude vrouw los ; ze neemt het emmertje over en
beweegt het langzaam op en neer. „Vier, vijf pond, gaaf goedje," knikt ze tevreden,
,,help j e ons vanavond bij de inmaak ?"
„Ik heb les, moeder."
„Och wat, les !" smaalt de oude vrouw. Ze vindt lesnemen volkomen overbodig ;
maar Hilde brengt lachend de bramen naar den koelen kelder, dan gaat ze vader
groeten.
Vader strompelt heen en weer bij de kassen, hij is bezig een paar ruiten te
zetten, zijn vingers kleven van stopverf. Er zijn voor een man op zijn leeftijd
die bovendien 't vorige jaar zijn been brak, nog werkjes genoeg op de kweekerij,
al is hij er nu volkomen mee verzoend, dat zijn zoon het stuur overneemt. Als 't
voorjaar wordt, betrekt hij met moeder 't nieuwe huisje, dat achter de kweekerij
gebouwd zal worden ; dan ruimen ze voorgoed het veld voor Dirk en zijn bruid.
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,,Wat zegt u er van, vader ? Hilde heeft wel vijf pond prachtige bramen geplukt
aan den overkant van de beek !"
De oude man strijkt haar met den rug van zijn hand over den arm. ,Dat is braaf,
kind" ; dan keert hij zich weer tot zijn werk.
,,Zoo zijn de oudjes," verontschuldigt Dirk.
,,Zoo wordt jij natuurlijk ook," plaagt ze,
trouwt met de kweekerij en ik
word het nuttige en noodzakelijke aanhangsel."
,,Durf je dan nog wel, als je 't zoo precies weet ?"
Ze loopt lachend been.
J96

Als de beekhelling rood is van anemonen en de dotters zich in 't water spiegelen,
als de gagel geurt en de sleedoorn zijn stekelig naakt onder een witte bloemensluier verbergt, dan trekken vader en moeder naar het nieuwe huis ; de oude
meubels verhuizen mee, de jonge menschen nestelen zich op de kweekerij en
maken het oude huis jong van nieuwe kleuren paars en groen en zonnig goudgeel.
Alles wat ze er binnen brengen, verliest onmiddellijk zijn opdringerige winkelnieuwheid, want Hilde heeft weten te kiezen, wat bij haar en hem behoort, en de
muren van het oude huis trekken er hun wacht om heen en leggen er de kostbare schemering over van oud-gebeuren. Voor elk nieuw ding is er een welkome
plaats ; zelfs vader en moeder voelen zich niet vreemd als ze op bezoek
komen.
En nu wordt Hilde's droom werkelijkheid. De koele glinsterende beek met de
lange varens, de boterbloemenweiden, de bedauwde ochtenden en de zonsondergangen, al de bloemen : de wateraardbei en de wilde orchidee, de parnassia, als
het allerfijnste, witte porcelein zoo broos en blank, en dan het werk op de kweekerij,
met bruingebrande handen en vingers, die lets van hun zuivere ronding verliezen,
alles is heerlijk naast Dirk, Bien vroolijken werker
De winter komt, eer ze 't weet, en daarmee de wonderlijke verrassing van
nieuw leven, dat zich in haar zelf begint te bewegen, en haar eigen nieuwe kostbaarheid voor Dirk.
Het is goed, dat de winter haar nu wat gevangen houdt. Er is voor haar niet veel
werk op de kweekerij, en het bukken valt haar moeilijk.
Als weer de anemonen bloeien, spartelt er een kindje op haar schoot, een Benno,
naar haar eigen, vroeggestorven vader.
Dirks moeder heeft zich Bien winter niet dikwijls op de kweekerij vertoond, omdat
vader sukkelde, maar nu gaat er geen dag voorbij of haar schrompelig figuurtje
rept zich door een achterpoortje over het lange middenpad naar het oude huis. Ze
baast en reddert en is lastig voor iedereen, maar haar oogen hebben het geluk nu
zoo diep opgevangen, dat de lach er nooit meer uit verdwijnt ; en Grootvader,
die gemeend heeft, dat hij nergens meer voor deugde, vindt het plotseling de
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moeite waard om op zijn erf nog een kleine kas te laten bouwen, waar hij naar
hartelust kweeken kan.
Nu hij eenmaal Grootvader is, begint zijn tweede jeugd.
Hilde heeft de handen vol, het leven gaat zijn pas versnellen, en als Benno's
beentjes zijn lichaampje dragen, heeft Hilde 't gevoel, dat ze oogen, handen en
voeten te kort komt, voor het werk en voor de duizend gevaren in den vorm van
glasscherfjes, waterbakken, kantige meubels, vuur, een opengelaten tuinhek naar
de beek!
Kinderen trekken naar het gevaar, naar water vooral ! Het lokt ! In de diepte
woont de man met de lange armen ! Geweldig lang zijx die armen, als het er om
gaat een lachend kindergezichtje te verschalken ; de kleine bloemen aan den
waterkant lokken mee, ze kruipen langs de berm naar beneden, staan al met hun
voetjes in het water.... !
Tot Hilde's ontzetting heeft Aartje, haar meisje, hem eens meegenomen op de
spoelplank, terwijl ze zijn kindergoedje opspoelde.
Ze bespatte hem met water, hij kraaide van plezier.
Aartje kijkt onnoozel als Hilde haar heftig haar onvoorzichtigheid verwijt. Alle
kinderen, van alle menschen die ze aan de beek kent, spelen op de spoelplanken !
Grootmoeder vertelt hoeveel angsten zij om Dirk heeft uitgestaan ; ze had
rust noch duur als ze hem niet onder haar oogen had.
Grootvader lacht.... „Jij ?.... je zette de heele kweekerij op stelten als je even
niet wist, waar hij was! Als ik daaraan terugdenk ! Dirk was een echte waterrot
en eens is hij je toch nog ontsnapt, weet je 't nog, moeder ?"
„Jij was veel meer in de war dan ik," spot het oudje, „en later is Dirk zoo
dikwijls kopje onder geweest, dat ik niet eens meer schrok, als hij met een nat
pak thuis kwani,
Maar voorzichtig moet je in ieder geval zij n ; een onbewaakt oogenblik .... "
Neen, moeder behoeft niet ongerust te zijn, Hilde heeft zelf zorg genoeg.
Te veel, meent Dirk.
— Benno groeit op, een sterk kereltje, bruin tot onder 't wit van zijn haren, een
klein roodhuidj e. Zij n moeder maakt hem een lichtblauw kieltje en broekj e, hij loopt
op zijn bloote voetjes.... Op een morgen speelt hij in den voortuin en zwaait
onbeholpen zijn iets te groot zandschopje. Het zand vliegt hem in zijn oogjes en
in zijn krullebol. Hij werpt het schopje weg en gaat in het gras madeliefjes plukken.
,,Benno?".... roept moeder van boven af.
„Boempjes.... roept Benno terug.
,,Straks komt Mammy met Benno spelen !" roept het weer van boven.
,,Met de boempjes !" kraait het ventje terug.
Daar gaat de telephoon. Hilde haast zich naar beneden. Er is een dringende boodschap voor de kweekerij. Tegelijk komt er een man door het tuinhekje, ziet op 't

DE BRUG OVER DE BEEK

359

zelfde oogenblik het groote hek met de kweekerijbel, en keert haastig om, het
hekje laat hij open.
De kleine man heeft zijn handjes vol madelieven, ze puilen tusschen zijn dikke
vingertj es door ; een zonnestraal op zijn gezichtje, het hekje staat open, de wereld
is wijd ! Daar trippelen de voetjes de wijde wereld in, over het grazige karspoor
naar den kant van de beek ! Daar staat hij stil, lacht gelukzalig, zwaait met zijn
armpjes om de bloempjes in het glinsterende water te werpen, daar rijst onzichtbaar de man met de lange armen uit het water omhoog en vat de kleine toegestoken handjes ; zonder een geluidje te geven schiet hij voorover, het water golft
en rimpelt, de beek komt van hooger gelegen landen en neemt alles mee, het kind
en de madelief j es, naar de brug met haar donkeren boog tusschen twee zware,
steenen voeten.
Een soldaat met verlof komt den grintweg af. Hij is in het dorp uit den trein
gestapt ; achter de weiden blauwt het gehucht, waar zijn ouders wonen met de
kleine broertjes en zusjes, zijn bezit, waarover hij onder dienst niet spreken durft,
uit angst dat een van de kameraden de kostbaarheid daarvan met een ruw woord
zou aan tasten.
Op de brug staat hij een oogenblik stil en kijkt naar de glinsterende beek ... .
daar komt iets aanschommelen, blauw en bollend, een stukj a waschgoed van gindsche
spoelplank weggedreven. Met jongensbelangstelling wil hij afwachten, of de steenen
voeten het zullen opvangen of door hun smalle boog zullen laten heenvaren ... .
het drijft iets naar den overkant .... plotseling laat hij het bundeltje, waarin de
geschenken voor de broertjes en zusjes zitten, op den grond vallen, hij loopt naar
den kant en springs in de beek, hij waadt naar het schommelende hoopje blauw,
vischt het op en klimt er mee op den wal aan den overkant .... een klein vaartuigj a met bollende zeiltj es .... ach ... .
In het weigras, in de zon ! de kleertjes uit, in zijn soldatenmantel ! dan kijkt hij
angstig naar het huis met de kassen en meet den afstand,,,, „Het leeft nog,"
zegt hij, „het kan niet dood zijn !" Zoo groot is de afstand niet, hij zal zijn best
doen ; al menigmaal heeft hij geholpen bij het in 't leven terugroepen van drenkelingen .... Zijn lichaam buigt zich over het kindje .... het ligt op zijn buikj e
over de opgerolde jas ; als hij 't water maar weg kan drukken..., niemand mag
.het kindje zien, voor hij 't weer teruggeroepen heeft.... daar ginds schreeuwt
het.,.. een vrouw schreeuwt, hij kijkt niet op, werkt angstig voort, en weet al
Bien tijd dat het vergeefs is,
De schreeuw verheft zich weer, komt nader, hij durft niet opzien, zwaait alleen
met zijn arm en weet, dat er nu voetstappen snel nader komen.... Een hijgend
rennen, hij is een misdadiger, daar komt de moeder ! Als ze naast hem neerknielt
en het kind in haar armen neemt, zegt hij : „het leeft toch zeker nog, het duurt
:meestal een heelen tijd eer ze tot bewustzijn komen, ik heb zoo dikwijls meegeholpen...
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Ze zit naast den soldaat in het gras en weet .... „het wordt warm," zegt ze opeens, „voel maar, het wordt weer warm !" en weet .... Aan den overkant ligt het
huis met de lange kassen in de zon. Er is geen sterveling to zien. De man, die op
de kweekerij kwam terwijl zij aan de telephoon stond, houdt Dirk aan de praat.
Ze hoopt dat hij Dirk tot in eeuwigheid aan de praat zal houden.
,,Zal ik het kindje voor u naar huis dragen ?" zegt de soldaat medelijdend, also
hij ziet hoe angstig strak ze in de richting van het huis kijkt.
Ze schudt het hoofd,
,,Zal ik uw man gaan roepen ?"
,,Neen."
„Zal ik dan nu maar verder gaan ?"
Een stomme knik.
Hij schiet zijn jas aan, en springt over het weihek, dan neemt hij zijn bundeltje
op, en vlucht de lange kronkelingen van den grintweg langs door de weiden naar
zijn gehucht. Onder 't loopen kijkt hij om.... een klein gedoken figuurtje, de
ronding van een rug en schouders om een dood kindje, — kijkt nog eens om ....
een donker plekje .... en nog eens,... nu enkel groene weiden met grazend vee
en gindsch het eerste stroodak.... een rookpluimpje, vader en moeder, broertjes
en zusj es .... (Slot volgt) .

BIDDEND
DOOR

G. KAMPHUIS.
O Heer, vermoeid zijn onze grauwe handen,
Die opgeheven naar Uw sneeuwwit licht,
Brengen van onze schuld het zwart bericht
En van den onwil onzer offeranden.
Geef, dat Uw zuiverheid ons hart verlicht
Een ster boven verlaten avondlanden,
Een zachte vlam, in onze nachten brandend,
En niet meer duister voor ons moe gezicht.

DE WEG
DOOR

J. DE WIT.

Weet gij den weg, vriendin, dien wij zijn langs gegaan ?
Alles was stil. Ik zag een vogel gaan
zwart tegen avondhemel aan.
Zonder gerucht
gleed hij aan d'overzij
der lucht
voorbij.
Toen bleven wij alleen.
Uw ogen waren donker
en onze harten raakten aan elkaar.
Zonder een woord zijn wij weer heengegaan.
Maar toen zich onze handen vonden,
niet lang daarna
konden wij inniger niet zijn verbonden,
dan toen wij in den avond stonden,
de harten open voor elkaar.

NIEUWE CHRISTELIJKE ROMANS

Naar aanleiding van
CONTACT door J. L. F. de Liefde. U.M. Holland, A'dam.
DE STEENEN PELGRIM door A. van Hoogstraten—Schoch,
Uitgevers Mij. E. J. Bosch & Zn.
DE LANGE WEG door A. van Hoogstraten—Schoch. N.V.
Uitgevers Mij. J. H. Kok to Kampen. 1929,
ALS DE WEGEN KRUISEN. Uit het Deensch van J. C. A.
Carlson Skidt door A. Lukkien. D. A. Daamen's UitgeversMij., 's-Gravenhage.
DE VATEN VAN TYRUS door Roy Bridges, vertaling van
W. J. A. Roldanus Jr., D. A. Daamen's Uitgevers-Mij.,
's-Gravenhage.
DE LOFZANG DER SCHAMELEN door Hendrika Kuypervan Oordt, U. M. Holland, Amsterdam.

Met belangstelling volgen wij de kansen op een herleving van ons Christelik
proza. Hoewel er moedgevende tekenen zijn en ik van een enkele zelfs verwachtingen
heb, vertoont onze ontwikkeling ongeveer het zelfde beeld als andere jongerengroepen : hun betekenis zit in tie poezie. Breed epies vermogen ontbreekt. Alleen van
de ouderen verschijnt belangrijk romanwerk ; het is een algemeen Europees verschijnsel. Het proza dat de jongeren schrijven is niet geheel onbelangrijk, maar het
mist een grootse epiese allure. Herman de Man, Anton Coolen, Adr. Roland Hoist,
Albert Helman, Van Genderen Stort, Roel Houwink zijn de weinigen die in meerdere
of mindere mate daar een uitzondering op maken. In eigen kring bezitten we Wilma,
Mevr. Kuyper-van Oordt, Sevensma-Themmen en in zijn eigen genre Heynes.
Deze mag men bovendien geheel of gedeeltelik leerlingen van de vorige generatie
noemen ; dat is geen blaam : de vorige generatie heeft de roman tot een nooit bereikte hoogte gebracht, waarvoor onze moderne prozaschrijvers nog maar weinig
in de plaats hebben kunnen stellen. Wat jongeren in ons blad aan schetsen, novellen
e.d. hebben gegeven zijn maar gedeeltelik proefnemingen op het gebied van een
jongere kunst.

NIEUWE C HRISTELIJKE ROMANS

363

Omdat de kunst van het oudere geslacht nog zo sterk levende waarden heeft
voor ons, daarom verheugen we ons over de uitgave van Mej. de Liefde's Contact.
,Deze herdruk uit Ons T ij dschrif t, voor een nieuwe uitgave zorgvuldig omgewerkt,
vertoont al de goede kwaliteiten van een goede psychologiese roman, zoals we die
ook in In Lief de Bloeyende van dezelfde schrijfster aantroffen. Het boek vertelt van
de strijd in de ziel van een meisje, dat de liefde voor een jonge man onderdrukt
terwille van de liefde voor haar moeder. Hij is zendeling-arts en zij het enig kind van
haar moeder ; ze wil haar moeder niet eenzaam laten. Ze weet een aanzoek te voorkomen ; alleen bij het afscheid voelen beiden, dat het contact nog niet verbroken
is en bij zijn terugkomst, als zij reeds enige tijd alleen is, vinden zij elkander. Zoals
het meer gaat in de psychologiese roman, de fabel is niet zo buitengewoon belangrijk,
het verhaal heeft als verhaal niet zo veel om het lijf ; de waarde zit in de verwerking van de stof, in de wijze waarop de personen mensen worden. En dan valt
.niet anders dan te erkennen dat de figuren van Egbert, Emma en de moeder met
een stralende zekerheid geschreven zijn. Vooral Emma heeft de biezondere liefde
'van de schrijfster, in haar heeft ze zich het innigst verdiept. Hoe gemakkelik had
deze figuur kunnen mislukken : er was zo weinig nodig geweest om haar sentimen
-telofjuiskdne.Margsidchjftebrngslad
dan in het aanduiden van het contact en het doen begrijpen van het feit dat dit
nooit geheel verbroken werd. Of er geen gebreken zij n ? Natuurlijk wel, er zijn
ogenblikken waarin we Egbert's zwijgen niet verklaren kunnen. Het is ook een
'beetje eigenaardig beeld van inzicht in zijn werk, als bv. Emma zichzelf toefluistert :
met hem durfde ze die binnenlanden in onder sluwe wantrouwige inlanders. Maar
als geheel is het een waardevolle toevoeging aan het nog veel te kleine rij tj a meer
of minder belangrijke Christelike romar^s.
De twee romans die Mevrouw Hoogstraten-Schoch na Gouden Teugels heeft
geschreven dragen te zeer de sporen, dat de schrijfster overmoedig geworden is door
haar succes bij de massa. Was Gouden Teugels ondanks ernstige gebreken nog gedeeltelik te aanvaarden, De Steenen Pelgrim en De Lange Weg vertonen te grote
slordigheid in kompositie en stijl en te grote onwaarachtigheid in het gebeuren om
enige literaire waardering mogelik te maken.
De Steenen Pelgrim is een marionettentheater, waar de touwtjes hinderlijk duidelik
te zien zijn. De voornaamste poppen worden naar elkaar toegetrokken. Maar aan
beide zijden staan weer andere poppen die Isa en Godert weer van elkaar proberen
of te trekken.
De oudere dames uit het boek zijn onverdraaglik vervelend behalve Granny die
een snoes en een dot is. Van de drie tantes neemt alleen tante Mia wel Bens menselike
proporties aan als ze onder de plak van de andere uit is. Godert's moeder is nog
veel erger mirakel. Aan de figuur van Granny hangen een massa denkbeelden en
pedagogiese theorien vast ; verder is het een van die gelukkige personen waarvan
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de schrijfsters van problemenromans zoveel gaan houden, dat ze ze nooit laten falen,
of als het per ongeluk toch eens een keer het geval is, dit toch zo sympathiek weten
te laten doen, dat het ze al bij voorbaat is vergeven. Godert is een ezel, een onnozele
hals, die met Isa niet om kan gaan. Men beklaagt al lezende Isa dat ze op zo'n
knulletje verliefd geworden is. Isa zelf is minder onmogelik ;het is alleen onbegrijpelik
hoe zij die eerst zo zelfverzekerd en gemakkelik, men zou zeggen met de zelf bewuste
takt van Granny, bij gelegenheid van de eerste kennismaking met Godert wist:
op te treden, dit overwicht in haar latere omgang steeds meer kwijtraakt. De levens-omstandigheden van alle personen uit het boek zijn zo, dat ze niets anders om
handen hebben dan op het juiste ogenblik klaar te staan als het verhaal ze nodig heeft..
De Lange Weg is lets beter dan De Steenen Pelgrim ondanks het onhandige.
begin in de trein. Maar toch, ook dit boek vertoont al de gebreken van een te
haastige en slordige werkwijze. De tekortkomingen van de problemenroman zijn_
samen te vatten in het ene hoofdgebrek, dat de fiktie bijzaak, illustratie wordt en het
traktaatje nummer een: Er komen meer echte mensen in De Lange Weg voor dan
in De Steenen Peigrim, maar aan Seerp heb ik toch niet kunnen wennen, hij is
me een beetje te wonderlik beer. Bovendien groeien de personen niet uit het verhaaL
op en alles wordt verteld, niets ontwikkeld.
Wat de stijl betreft, die is in een van de Zaterdagnummers van de a.r. Rotter-dammer — ik meen in Mel — zeer leerzaam aan de kaak gesteld ; het getal voorbeelden van de grofste stijlfouten is gemakkelik te vermeerderen. Ik neem alleen.
maar de Inleiding van De Lange Weg om onze lezers voorzover ze het nog niet;
wisten — te overtuigen. In 3'/2 pagina :
Wegens aansluiting van treinen, en het gestelde uur van aankomst reisde ik
met boemels.
.en dat in een tijd van vliegmachines en Zeppelins, en dat we 11 Dec. Kerstcadeaux naar Indie zenden
Maar niemand zou moeten denken dat ...
.... trekgondels ... .
De fiets bracht ons de auto.... de auto de vliegmachine ... .
.... ieder vat door het snelle vervoer dadelijk het eindpunt in 't oog.
Dat de weg .... niet kort is, hangt voor een groot deel of van onze gekompli-ceerdheid ... .
.... alle die, welke wij ontmoeten ...
Zij n gelaat .... is geheel gesublimeerd.
.... de rimpelige hand beweegt den doek alsof hij een seinwachter was.
Dit is alleen wat direkt voor iedereen spreekt zonder enige toelichting. A is weuit een stilisties oogpunt de boeken van Mevrouw Hoogstraten-Schoch bekijken
dan kunnen we alleen konstateren, dat deze schrijfster niet het minste stijlbesef'
heeft ; een schooljongen kan haar werk korrigeren.
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Het is zo jammer, want toch heeft zij een zekere vlotheid, en toch ook een levendigheid in haar stijl, die menige passage prettig leesbaar maakt.
Als Mevrouw Hoogstraten haar eigen werk, als ze aan het schrijven is maar eens
F:ernstig nemen wou. Een kras staaltje van, de slordigheid waarmee ze werkt, een bewijs hoe weinig ze er zelf inzit trof me op pag. 148 van ,De steenen Pelgrim". Daar
vergeet de schrijfster midden in een zin, dat ze bezig is aan een roman en gaat ze
plotseling over in een algemeene beschouwing, zoals die passen zou in een van haar
stukjes in de Nederlander : ,Zeker, er kwamen in haar leven nog veel plechtige, diep
ontroerende oogenblikken, maar zeker geen moment, zoo aangrijpend als dat, waarin
je liefste je zijn hart aanbiedt. En geen enkel zoo plechtig als dat, waarin je je wijdt
aan een ander.
Maar verre te verkiezen zijn de boeken van Mevr. Hoogstraten boven een boek
als dat van Carlsen Skodt Als diwegen kruisen, vertaald uit het Deens door Lukkien.
Minder boeiend geschreven, niet de minste psychologiese verdieping, onhandig van
.kompositie ; maar wat het ergste is, doortrokken. van een farizeisme en sektarisme
dat we het nauwelijks een Christelik werk durven noemen.
Mevrouw Hoogstraten-Schoch durft de mogelikheid aan, dat iemand van de High
Church sympathieker Christen zou kunnen zijn dan iemand die leeft bij de scherp
,getrokken grenzen van Nederlandse orthodoxie. Zij gelooft in de katholiciteit van het
Christendom en niet in de alleenzaligmakende kracht van eigen kringgeloof. Carlsen
Skodt daarentegen kent maar een zegen voor een gemeente, n.l, dat er een dominee
van een bepaalde richting komt, die men in Denemarken de ,heiligen" noemt. Het
boek dat hij geschreven heeft is zo onverdraagzaam en zo aanmatigend arrogant, zo
bekrompen dat we het zeer zouden betreuren als het een wijde kring van lezers vond.
Minder bezwaar heeft het boek van Roy Bridges De vaten van Tyrus. Het is een
geschiedenis uit de dagen van Jezus' omwandeling op aarde. Het succes van boeken
als Quo vadis en Ben Hur verleidt nog steeds allerlei bewonderaars om het ook eens
te proberen. Het is een hachelike onderneming voor verreweg het merendeel, een
• poging die in dit geval maar kwalik is geslaagd. Het is te zeer bij een uitgedacht verhaaltja gebleven en zo zijn we niet veel verder gekomen dan een ouderwetse intrigue• roman. In de dagen van v. Lennep zou deze roman zeker gewaardeerd zijn. Nu verschijnt hij lichtelijk te laat.
leer verheugt ons de verschijning van De lof tang der schamelen van Hendrika
.•Kuyper—van Oordt. Een viertal schetsen vullen deze bundel. Naar de eerste is
het boek genoemd ; hetzelfde opschrift zou ook boven de andere drie verhalen kunnen staan : het is in deze verhalen steeds weer een ogenblik van vreugde in het leven
van maar schaars met geluk bedeelden. In het leven van het gestichtsvrouwtje is het
de stamelende tang van haar broer, voor Mevrouw Halteclere en Constant van Wijk is
het 't ogenblik waarin ze door de verloving der kinderen iets herstellen kan van de fout
_.hunner jeugd; voor Mevrouw van Vliet het ogenblik, dat Anthonie als in zijn kinder-
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jaren weer opstaart naar haar Kerstboom ; voor Heintje is het de liefde van haar zoon,
die door een enkel woord haar schande weet om to zetten in een kracht tot redding .
van haar kleinkind.
De ingehouden teerheid van deze schetsen geeft er een grote bekoring aan, de
aristokratiese vorm legt voornaamheid over deze eenvoudige verhalen. De lichte
humor en de glimlach aan 't slot van elk verhaal verzacht de bitterheid van deze arme
levens. Grote erbarming over het leed van deze schamelen, die niet tot opstandigheid.
wordt, maar tot blij de dankbaarheid voor de kleine vreugde die zo groot wordt ervaren, geeft een innigheid aan deze schetsen, dat men ze als iets heel biezonders
bewaart.
-

DE MARTELAAR
DOOR

J. DE WIT.

Het water van den dood
is niet meer afschrikwekkend ;
het vuur niet heet,
het kruis niet rood
meer. Want ik weet,
dat mij Gods vleugelen bedekken.
Dat is zeer groot.
Ik bid alleen,
dat, durende de pijn,
dit weten even sterk
mag zij n.

ZUID-AFRIKAANSE LITTERATULIR
DOOR
J. HAANTJES

C. M. VAN DEN HEEVER, Stemmingsure. J. L. van
Schaik Bepk. Pretoria 1926,
C. M. VAN DEN HEEVER, Die nuwe boord. Swets en
Zeitlinger. Amsterdam 1928.
C. M. VAN DEN HEEVER, Langs die grootpad. J. L.
van Schaik Bepk. Pretoria 1928.
C. M. VAN DEN HEEVER, Op die plaas. Nasionale
Pers Beperk. Bloemfontein 1928.

De Zuid Afrikaanse poezie . heeft gedurende een korte tijd een prachtige opbloei
gekend. Ik behoef hier slechts de namen te noemen van Totius, Leipoldt, Celliers..
Maar waar zijn hun ' navolgers ? Keets is onder hen nog wel de voornaamste, maar
ook zijn productie was mager. Na het machtige begin schijnt er plotseling een terugval gekomen te zijn. Geen grote talenten hebben de zo prachtig ingezette beweging
verder gedragen. De jongere dichters zijn weinig in getal, en ze publiceren slechts
zelden. Een uitzondering op de regel vormt echter C. M. van den Heever, die kans
zag om in twee jaar tijds (1926-1928) twee tamelik omvangrijke dichtbundels de
wereld in te zenden, en daarnaast dan nog een roman en een novelle.
Helaas is de kwaliteit hier niet aan de kwantiteit evenredig. Men kan in de eerste
van deze twee dichtbundels (Stemmingsure) bladzij na bladzij omslaan, om daarna het boek te sluiten, zonder ook maar eenigszins rij ker geworden te zijn. Wei
leren we de dichter zelf er uit kennen. Een deel van de hier verzamelde gedichtjes is
zuivere natuurpoezie ; andere echter hebben bespiegelende kwaliteiten, en vertonen
dan sterk de verschijnselen van een Sturm- and Drangperiode. De maan words
er om de haverklap in aangesproken ; zij schijnt speciaal geschikt om des dichters
weemoed op te wekken. Daartegenover is de avondster weer de vertolker van des
dichters eenzaamheid, ook wel van zijn vertrouwen.
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O beeld van eensaamheid ! siel van my lewe !
wat aan die hemel blink daar ver,
en deur die skeem'ring skit'rend bewe
my avondster!

En daarnaast
Die ideaal
bly altijd skyn
die hemelster
oor die wereldlyn.
Dit laatste versje is je reinste rij melarij, het „l yn" in de laatste regel een hinder:lik archaisme. Zoals dit zijn de meeste gedichten in dit bundeltje. Maar een koeplet als het eerst-aangehaalde komt toch reeds de hoop bij ons levend maken, dat
van den Heever beter werk kan en zal leveren dan hij hier over het algemeen doet.
De tweede bundel is dan ook beter. Hij beet „Die nuwe boord" (boord=bon-gerd). Als we deze bundel openen, merken we terstond : hier is rijper werk. De
persoonlikheid van de dichter is evenwichtiger geworden, en de werkzaamheid
van maan en avondster is dientengevolge binnen de normale grenzen teruggebracht. Trouwens, heel de houding die deze dichter tegenover het leven inneemt, is nu veranderd ; ze is nu niet meer vragend, maar beamend. In zijn beste
---ogenblikken wordt van den Heever gedragen door het besef, dat hij een klein onderdeeltje is van het Leven. Zelf zegt hij dat een keer aldus :
'n Trilling van musiek van die Heelal,
so voel ek my; want elke klank van al
die orreltone ruis in die geheel,
en het as luist'raars deel.
Toch ontkomen we, ook bij het lezen van deze twede bundel, niet aan een ge- voel van vlakheid. Het is waar, ook hier zijn verzen die opmerkenswaard zijn. Er
-zijn er meer, dan in de vorige bundel. Een gelukkig koeplet schrijf ik hier nog even
.of:
Wie need'rig op 'n klip sy hoof
Kan le, en nog met skoon geloof
'n leer vir drome vind, ontdek
'n hemel op die droefste plek.
Zulke regels handhaven de verwachting dat Van den Heever misschien nog wet
Bens werk van betekenis zal kunnen leveren. Maar de eerste voorwaarde daartoe
- is dan toch, dat de dichter rich diep en diep gaat schamen over de meeste zogenaamde poezie die hij tot nu toe gegeven heeft, dat het hem gaat spijten, dat hij
zooveel onrijp werk zo roekeloos in het licht gaf. Poetiese kwaliteiten bezit Van den
Heever genoeg, maar hij moet nog leren, deze beter te beheersen en zuiniger,
maar beter te gebruiken. Doet hij dit niet, dan loopt hij groot gevaar, deze kwa-
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liteiten in een grote gemakkelikheid en vlotheid van uitdrukking te verliezen.
Beter is Van den Heever in zijn proza. Het Afrikaanse proza gaat zich in de laatste
jaren sterk verbreden, en dat is ook maar gelukkig. Er zijn goede litteraire prozaschrijvers (van Bruggen, Sangiro, Langenhoven), maar die alleen zijn niet voldoende. Naast litteratuur heeft het Zuid-Afrikaanse yolk ook lectuur nodig, d.w.z,
doodgewone romans, zonder al te veel letterkundige waarde, maar met kwaliteiten
die maken, dat ze door velen gelezen worden. Zulke boeken komen er in Zuid-,
.Afrika meer en meer, en dat is een verblijdend teken.
In de kleinere landen van Europa wordt deze zelfde behoefte naar lectuur voor
een groot deel bevredigd door vertalingen, en dat is op zichzelf nog zo verkeerd
niet, Want dit maakt het mogelik, dat de eigen schrijvers in deze landen zich gemakkeliker geven kunnen aan werk van meer litteraire kwaliteiten. De meeste van
deze vertalingen zijn uit het Engels en het Amerikaans. De Europese landen
bezitten over het algemeen een nationaliteit, sterk genoeg, om de Anglicaniserende
invloed, die van deze verhalen uitgaat, te verwerken. Zuid Afrika echter is een
land dat, op alle levensterreinen, een harde strijd te voeren heeft, juist tegen deze
Anglicanisering. Engelse lectuur is daarom voor dit land veel gevaarliker dan b.v.
voor Nederland. Vandaar het grote belang, dat Zuid-Afrika heeft bij een eenvoudige,
spannende roman, in het Afrikaans geschreven, een Zuid-Afrikaanse geest ademend. Ik mag dus herhalen, dat de verbreding, die het Afrikaanse proza in de
laatste jaren vertoont (met boeken van Meg Ross, Eva Walter, Marie Linde) een
verblijdend verschijnsel is. Echter zal deze verbreding op den duur uit moeten lopen
op een verlaging van het peil waarop het Afrikaanse proza op het ogenblik staat,
zo er althans geen kern is van hogerstaande litteratuur ; een kern, die tot taak heeft,
de norm te zijn, waarheen de Afrikaanse roman, het ene boek meer, het andere
minder, zich zal kunnen blijven richten.
Van den Heever zal in de toekomst misschien tot deze kern behoren. Op het
ogenblik doet hij dit nog niet. laarvoor is zijn grootste prozawerk, de roman „Langs
die grootpad" nog te weinig geslaagd.
,,Langs die grootpad" is het verhaal van een plaatsfamilie, die, door het sterven
van de moeder en het hertrouwen van de vader, uit elkaar geslagen wordt. De
leden deter familie kiezen elk hun eigen weg, die bij de een uitloopt op verderf,
bij de ander op overwinning.
De personen die deze roman kent, zijn over het algemeen te lyrics. Ze zijn niet
objectief genoeg gezien. Hun gemoedstoestanden worden vaak vlot en niet zonder
talent weergegeven, maar dat alleen is in een roman niet voldoende. De ontwikkeling, de groei van de ene geestelike toestand naar de andere, vraagt daar eveneens
om een plaats. Zo ook de gebeurtenissen, de handelingen, die een gemoedstoestand
moeten voorbereiden of daaruit moeten voortvloeien, In ,Langs die grootpad"
ontbreekt in dit opzicht nog te veel.
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En dan is er nog een twede reden, waarom dit boek maar matig voldoet. Een van
de voornaamste figuren eruit, de zoon des huizes, komt tot dezelfde levensaanvaarding als waartoe we ook de dichter zelf zagen komen. Dat is natuurlik geen.
bezwaar, mits deze levensaanvaarding dan maar voldoende diepte bezit. Maar dat
doet ze niet. Bij de beschreven figuur niet, bij de dichter zelf niet. In zijn eerste
vreugde over de ommekeer van een vragende tot een beamende levenshouding, meent
hij, dat hij er reeds is, en beseft hij nog niet, dat de (volgens onze overtuiging slechts4
gedeeltelike) bevrediging die zijn nieuwe vondst hem geven kan, slechts verkregen kan worden in telkens weer verliezen en moeiliker herwinnen.
De bedoelde figuur in dit boek reikt niet hoger dan de dichter zelf Zijn nieuw
gewonnen levensinzicht is nog niet rijp genoeg, om als bevredigend sluitstuk te
dienen op de ontwikkeling die hij in dit boek doorloopt.
„Langs die grootpad" is dus een belofte, maar ook niet meer. Vandaar dat ik verreweg de voorkeur geef aan een ander boekje van deze schrijver, een korte novelle,,.
afzonderlik uitgegeven onder de titel „Op die plaas." Hij vertelt daarin van een.
jonge, opzichzelf levende, schuwe Boer, die in liefde ontbrandt voor een meisje
dat bij zijn buurman te logeeren komt. Zij moedigt die liefde aan, maar voor haaris dit slechts een flirtation. Onderwij 1 voert ze reeds briefwisseling met de man.
met wie ze later trouwen zal. Als de jonge Boer dit verneemt, breekt zijn hart. Een
reeds lang dreigende longontsteking openbaart zich nu en brengt hem tot dicht
bij de dood. Maandenlang ligt hij neer in doffe moedeloosheid. Maar dan komt de
lente ; de levenslust laait weer op ; hij voelt, hoe deze episode hem wijzer heeft
gemaakt en flinker ; hij heeft gewonnen in vertrouwen op het leven.

Een mooie idylle 1 De schildering van het natuurleven op de plaats, in nauw kontakt met de ontwakende en teleurgestelde liefde, maakt er wel de grootste bekoring
van uit. In het laatste hoofdstuk dreigt de mislukking ; de psychiese ontwikkeling
van moedeloosheid tot levenshernieuwing komt niet tot zijn recht. Deze levenshernieuwing draagt ook te veel het karakter van des schrijvers persoonlike ervaringen.
Maar gelukkig, dit is slechts een kort hoofdstuk, dat we, dankbaar om de liefelike
tekening in de voorgaande, dan tenslotte wet op de koop toe willen nemen.

-

KRONIEK.
Vrijdag 27 September is in Huis ter Heide mej. L, Engelberts na een langdurige ziekte overleden. Zij heeft onder de initialen L. E. verscheidene romans gepubliceerd.
Bij het lezen van dit korte berichtje komt er toch een gevoel van zelfbeschuldiging boven.
Immers is deze schrijfster — deze Christen schrijfster — door ons tot nu toe lang niet naar waarde
gewaardeerd, in elk geval is onze waardeering veel te weinig tot uiting gekomen. De reden
hiervan zal wel dezelfde zijn, waardoor ook haar werk bij een veel te klein publiek bekend is,
De rustige bescheidenheid en de hooge rust der aristocratie maakten haar boeken, misschien
wel gelukkig, ongeschikt voor de massa. Dat werk staat tusschen al het moderne als iets uit
vroeger dagen, waarover langer tijd is gewerkt ; tusschen het jagen en haasten van thans als
de rust van een oude stads-gracht in een vergeten stad, waar ook nog de glorie van groote jaren
bewaard wordt.
En wat nog meer is, ook de vroomheid en het onwankelbare van het geloof glanst in dit werk
met nooit verouderde helderheid.
Misschien komt er binnenkort eens gelegenheid om dieper op haar werk in te gaan, als
een kleine vergoeding voor een te lang verzuim.
HEL$NE SWARTH. 25 OCTOBER 1929. HEDEN ZEVENTIG JAAR GEWORDEN.
Ook van deze jaren zijn 't uitnemendste moeite en verdriet. In zoo veel jaren is wel tijd genoeg
geweest, om veel hiervan te verzamelen.
Nu is het allerminst noodig om dit lange leven op dezen dag geheel te overzien, ze heeft
van elke moeite gezongen en het verdriet in de strenge keurs van veel sonnetten saam gebonden.
Heel haar ziel is in verzen opengelegd, en eigenlijk is dit alles samen toch eenzelfde zang, een
duizendvoudige kreet naar liefde en naar God.
Van elk vers, stijgt omhoog, een nameloos hopen en verlangen.
O, Liefde! ik kan niet leven zonder Liefde!
0, God! ik kan niet leven zonder God !
Zou die duizendvoudige kreet niet den hemel hebben bereikt, zou na dit levenslange kloppen
niet eindelijk opengedaan worden? Naarmate het rumoer in de jaren sterker is geworden, heeft
ons tot luisteren geneigde oor een ouden klank opgevangen.
Haar werk werd als een wachtende ziel op een wonder. Wij weten dat het bereid wordt.
Onze groote waardeering voor haar werk is reeds door ons geuit. (zie het artikel van L. E.
Smallegange pag. 143 4e jaarg. O.W.).

En nu wij haar reeds eenige jaren als medewerkster in ons midden hebben is daar nog een
andere verhouding ontstaan.
Wij hebben een ouden klank een bekenden klank opgevangen, die door alle eeuwen henen
luidt : de naam van den. Rustgevende.
En deze naam nu is in de verzen gekomen.
Wij wenschen nu deze jarenlang hunkerende ziel, die vrede, die geen verstoring, geen einde
kent. De liefde tot Bien Eene die enkel Liefde is,
BEKROMPEN GRESHOFF.
In de Gulden Winckel van September laat J. Greshoff, schrijvend over Speenhof, Buysse
en Helene Swarth, zich de volgende Satz ontglippen.
,,Ik vraag me of of de obscure heer die men onverwachts tot minister van schoone kunsten
gebombardeerd heeft, ooit deze drie namen hoorde, want in de kringen, waaruit hij is voortgekomen, wordt de Nederlandsche kunst, welke hij geroepen is te dienen hartgrondig veracht".
Het zou ons niet moeilik vallen aan te tonen,
a) dat minister Terpstra niet zulk een obscuur heer is als Greshof wel voorgeeft,
b) dat het absurd is, te menen dat minister Terpstra nog nooit van Speenhof, Buysse en
Helene Swarth gehoord zou hebben,
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c) dat in de kringen, waar minister Terpstra uit voortkomt, de waardering voor de litteratuur
meer algemeen is, dan in niet-Christelike kringen.
Maar toch doen we dit niet.
Want zij, die over een onpartijdig oordeel beschikken, weten dit reeds.
En Greshoff zelf — Men kan nog beter tegen windmolens vechten.
Maar we willen deze „Satz" toch even noteren, als een uiting te meer van zogenaamd-liberale
bekrompenheid.
BIBLIOGRAFIE.
Onze lezers vinden in deze aflevering de bibliografie betreffende M. J. Brusse, het eerste
product van samenwerking van den heer Muller en mejuffr. Kramer.
De eerstvolgende bibliografie betreft Jacob Israel de Haan, na wie Karel van de Woestyne
aan de beurt is. Het spreekt bijna vanzelf, dat wij rekenen op de medewerking onzer abonne's,
waarvan wij bij vorige gelegenheden ook profiteeren mochten. Ieder, die ons gegevens kan verschaffen noodigen wij uit, die te zenden aan Mej. Kramer, Nieuwe Spiegelstraat 30, Amsterdam
of aan den heer Muller, Nic, Maesstraat 107 aldaar. In volgende afleveringen van ons blad zal
geregeld medegedeeld worden, welke bibliografie in bewerking is.
De beide samenstellers hebben nog eenige plannen met hun bibliografischen arbeid, waarover
wij het volgende mogen mededeelen.
Zij achten het van groot belang, de gebruikers der bibliograf ieen in de toekomst behalve de
aanwijzingen betreffende literatuur over een auteur, ook die gegevens zelf te vertrekken. Als
ideaal stellen zij zich, de studies, artikelen, besprekingen etc. etc. te verzamelen in hun archief,
waaruit dan later en onder bepaalde voorwaarden het een en ander kan uitgeleend worden. .
Natuurlijk zal het nog geruimen tijd duren, eer dit ideaal benaderd is. Om het te verwezenlijken is het noodig, dat de samenstellers onzer bibliografieen in het bezit komen van zoo
goed als alles, wat in de Nederlandsche pers verschijnt over Nederlandsche literatuur. Nu bezitten zij reeds een vrij uitgebreide verzameling knipsels over de moderne literatuur van ons land,
maar eerst wanneer hun verzameling zoo uitgebreid en zoo compleet mogelijk is, kunnen zij
.die voor algemeen gebruik beschikbaar stellen.
In de toekomst kan evenwel eerst hun verzameling gegevens over literatuur van belang worden,
wanneer zij rekenen mogen op de hulp en de voortdurende medewerking van zeer velen. Velen
onzer lezers, over het geheele land verspreid, lezen allerlei tijdschriften, waarin literaire artikelen,
besprekingen, beoordeelingen e.d. worden opgenomen. louden deze lezers aan het bibliografische
archief willen bouwen ten algemeenen nutte, door aan een der bovenstaande adressen op geregelde tijden knipsels te zenden, verzameld uit de periodieken of kranten, die zij lezen ? Men
beoordeele dan niet zelf, of een bepaald knipsel van waarde is of niet maar zende alles; ook het
schijnbaar geringste. Als bijv. van drie zijden de knipsels uit een blad gezonden worden is dat
zooveel te beter.
Alle knipsels worden op bladen opgeplakt, gerangschikt en voorloopig bewaard. Verder zal
voor gewoonte aangenomen worden, in de te publiceeren bibliograf ieen op te geven, of een
bepaald stuk in de verzameling aanwezig is. Daar wel hoofdzakelijk van het c..;der Bii gerangschikte knipsels zullen bewaard blijven geven we hier een voorbeeld, aan C,^-z-e groep ontleend.
Wanneer men achter de opgave : Alg. Hbl. 3/5'28 vindt staan : (III, 15), dan beduidt deze
bijvoeging, dat de bespreking, voorkomende in het Algem. Handelsblad van den 3den Mei 1928
in het archief is ondergebracht in map III op bl. 15.
De samenstellers onzer bibliografieen — waarvan een steeds ruimer gebruik wordt gemaakt —
hopen, door dit archief, dat eerst door de jaren aan belangrijkheid winnen zal, een handreiking
te doen aan hen die de Nederl. literatuur bestudeeren of over een bepaald onderdeel jets schrijven
moeten. Zij beschouwen het publiceeren van bibliografieen als een zijde van hun arbeid en het
verzamelen van de daarin genoemde gegevens ten bate van literatuurstudie als een andere.
Eerst als velen regelmatig helpen kan de opzet slagen. Daarom vragen zij dringend de welwillende medewerking onzer abonne's.
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H. W. Heuvel, Oud-Achterhoeksch Boerenleven, Het geheele jaar rond.
2e druk. Deventer, AE. E. Kluwer.
De hele Lange zomerdag had ik gezworven.
Ik had door de breedbeschaduwde lanen gewandeld, die naar de voorname buitens leidden ;
ik had over smalle vondertjes gefietst en langs kronkelende paadjes, die nu eens door een sappig
weiland voerden, en dan weer langs een veld rijpend koren of een stuk nog-dorre hei. Het Achterhoekse landschap had vat op me gekregen ; het bezat niets groots en indrukwekkends, maar het
maakte je rustig en onbezorgd.
En nu, tegen de avond, moest ik wel op m'n logies aanwerken, de Borculose hoofdonderwijzer
H. W. Heuvel.
Wet iemand om mee te praten, daar twijfelde ik niet aan. De schrijver van een boekje over Willem
Sluiter, de zeventiende-eeuwse Eibergse dominee, van een artikel over Elisabeth Maria Post, de
achttiende-eeuwse natuurbeschrijfster.
Maar dan op een andere avond, een gewone avond. Niet op de avond van zulk een dag. Nu zou
het de stemming verbreken, die ik genoot, zooals iemand die lang achtereen in een grote stad heeft
moeten wonen, de zuivere zeelucht geniet.
Maar het moest.
Het was niet vroeg meer, toen ik bij de heer Heuvel aanbelde.
Ik wilde nu wel, dat het vroeger geweest was.
Want toen ik, laat in de avond, mijn bed opzocht, wist ik, dat deze dag een ononderbroken vreugde
geworden was.

In Heuvel was de Achterhoek in zijn meest zuivere vorm verpersoonlikt ! Vriendelik was hij en
bescheiden, eenvoudig en oprecht.
Nu ik ,Achterhoeksch Boerenleven" gelezen heb, het boek dat Heuvel ons naliet, is het mij
alsof ik nog eenmaal heb mogen spreken met deze zuivere mens, of ik nog eenmaal zijn zachte
stem heb mogen beluisteren.
En ik heb geluisterd, alleen maar geluisterd.
Bij iemand als Heuvel doet men niets anders dan luisteren, vredig luisteren.
Er zijn van die mensen die overal groeien willen. Het zijn de fijnste niet. De teerste bloemen
willen enkel gedijen op eigen grond.
Was Heuvel minder teer en minder fijn geweest, hij had het ver kunnen brengen in de wereld.
Maar nu bleef hij dicht bij huis. Zijn ouders hadden een boerderij onder Laren (Gelderland) ;
hijzelf werd onderwijzer te Gelselaar, hoofd te Borculo.
Zullen we dit betreuren?
Laten we dat vooral niet doen. We hebben waarlik al genoeg cosmopolieten. De wereld heeft
juist de fijne en tere bloemen zo heel nodig.
De liefde, die Heuvel voelde voor zijn ouderlik huis, voor zijn geboortegrond, voor zijn streekgenoten, ligt als een glans over het boek dat hij ons naliet. Het verhaalt van de gebeurtenissen die
het vlakke boereleven, zoals dat in de Achterhoek geleefd werd en wordt, rimpelen.
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Op zichzelf al een aantrekkelik gegeven.
Maar de beschrijving van dit boereleven krijgt pas haar voile waarde doordat Heuvel het mengt
met persoonlike herinneringen. Het huisgezin is de kern van het Achterhoekse leven, en door zijn
persoonlike herinneringen voert de schrijver van dit boek ons niet enkel de Saksiese boerderij,
maar ook het Saksiese huisgezin binnen.
Toch is dit boek niet alleen belangrijk omdat het ons de Saksiese volksziel openbaart, zo zuiver
en zo open als nog nooit te voren. Het is ook van betekenis door de wijze waarop de schrijver van
dit boek zich tegenover het door hem beschreven leven verhoudt.
Deze houding is ,bejahend".
Heuvel bezat de schoonste eigenschap die een Christenmens bezitten kan, een kinderlik vertrouwen. En omdat hij zo eenvoudig weg vertrouwen kon, daarom kon hij ook genieten. Het
,,Achterhoeksch boerenleven" is een blij boek.
Men stoot zich, als men het achter elkaar door leest, wet eens even aan het veelvuldig gebruik
van het woordje „zo". Alles is zo mooi, zo goed, zo aardig. Aanvaarden we deze kleine hinderlikheid ; niet enkel omdat de tijd van herziening de schrijver ontbrak (hij stierf voordat hij de omwerking voltooid had), maar ook als de uiting van een zo sympathieke levenshouding.
Goede meester Heuvel! Ge hebt nooit verreikende aspiraties gehad. Daarvoor waart ge te bescheiden, waart ge te eerlik in het kennen van Uw eigen vermogens. Maar juist omdat ge zo waart,
waart ge, en zitt ge ook tans nog, velen ten zegen. Moge Uw nagedachtenis leven, ook onder ons.
J. H.

,,Het heilig Graal". Verzen van Jo Spierenburg. Uitgave W. Landstra, Utrecht,
Het is den mensch zoo dikwijls eigen om boven zijn macht te grijpen. Zoo is het ook Jo Spierenburg in dit bundeltje gegaan. Zij wil verder, dan haar gaven reiken, het gevolg is dat we in
dit bundeltje een mengelmoes vinden van zuiver gevoelde, zangerig fijne gedichtjes, meest natuur
impressies, naast verstandelijk redeneerende ,verzen", waarin zij haar, geestelijk aan de
oppervlakte blijvende gedachten den menschen wil aanzeggen ; tot poezie is dit nimmer geworden. Het eerste vers is al een van deze mislukkingen..,,Het heilig graal" is de schaal die helden
zochten, trotseerend veel gevaren, omdat het bezit van deze schaal het hoogste geluk beteekende

En Jo Spierenburg zegt :
,,Zoo zoeken wij de wegen, die tot heil ons leiden,
begeerende het wonder, dat ons zal bevrijden
van smart en haat
en wenden hunkerend naar schooner tijd 't gelaat."
Dit zijn louter ,woorden", nergens in het bundeltje vinden we iets van dat „wonder", die
„glorie van ons heilig werk." Wel spreekt ze van ,bouwen aan den koepel van de liefde" en van
de vrouwen die tot taak hebben de droom van de liefde ongeschonden het leven door te dragen ;
van veel lij den en veel verdolen, dat we maar geduldig moeten dragen, omdat we daardoor stijgen
tot ,voischooner tijden" ; maar het is geen poezie geworden, het zijn altijd berijmde gedachten
en levens overwegingen gebleven, soms zelfs verstard tot zedepreekjes. (o.a. „De Taak" en „Ten
toren"). Ook de ,Religieuze verzen", aan 't einde van dit bundeltje opgenomen, vertoonen deze
fout ; uitgezonderd de enkele verzen, waarin ze zuiver visueel blijft zooals „De apostelen" en „Het
Jezuskind".
Maar nu de andere kant, ik kan misschien beter zeggen de eigenhjke kern van haar wezen, de
dichteres Jo Spierenburg. Want een dichteres is Jo Spierenburg, al is ze dan niet geroepen voor
de menschen de diepten van het leven en de ontroeringen van hart en ziel te vertolken. Wat ze
ziet, niet wat ze denkt wordt in haar hart tot poezie geboren. Haar visueele impressies zijn de
bests, natuurbeschrijvingen zooals in „De plassen", .Boomen in den mist", ,Kervels" enz. en
verzen over het apostelraam in de Domkerk, een goudvischje in een kom, zijn fijn van kleur en
klank en zuiver van dictie. In deze verzen zijn ook wel zwakke plekken aan te wijzen, maar ze zijn
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tenminste ,waar", zij tracht in deze verzen geen diepe ontroeringen te geven, maar vertolkt slechts
de stille, fijne stemming die in haar leeft.
Hoe eenvoudig en toch schoon van zegging zijn bijv. regels als
,,Langs de bermen
van de witte wegen staan de wijde schermen
van de stoere kervels hoog op sterke steelen".
En sprankelend van klank en rythme is het vers:
,,G oudvisschenkom".
,,De fonkelende kom
ving zon in het hart. 't Goudvisscheken klom
en zonk in voortdurende onrust. Het hing
vibreerend te leven. Het zwenkte en ging
zijn gang onvermoeid,
het teedere lijfje van goud gansch doorgloeid,
als brandde een vlam achter dun porselein.
En elke beweging was kunstig en fijn.
Al om en weer om
in 't fonkelend glas ging het diertje en zwom
met wuivende vinnen. Het hief zich en blonk,
reeg snoeren van luchtkralen als het weer zonk".
En zoo zijn er meer, ik denk nog aan het simpele, fleurige gedichtje „Het gootje". Het is een
verfrissching at deze zuivere, zangerige verzen te lezen. Wanneer Jo Spierenburg haar eigenlijke
wezen niet tracht te verwringen in allerlei diepzinnige houdingen, maar zich eenvoudig geeft
zooals zij is, is ze in haar beste oogenblikken een natuurdichteres als Margot Vos, Jan Prins en
Martien Beversluis. En dan zullen zinnen als: „Niet om den roem der duizenden te winnen,
bouwde ik geduldig de gedweee zinnen tot verzen", die nu een beetje belachelijk aandoen van
onmacht en zelfoverschatting, ook wegblijven.
Aan 't eind nog even een opmerking over de slechte verzorging van de interpunctie, die op 't
.hinderlijke of is.
LAURA OLIVIER.

Een keten van momenten, door Paul Groenewoud. Leidsche Uitgeversmaatschappij, Leiden. 1929.
Deze verzen van een waarschijnlijk nog jong dichter, zijn technies zwak en bezitten bovendien
weinig eigen leven. Zijn aandoeningen zijn niet hevig, zijn gedachten weinig diep. Slechts een
,enkele maal verraadt hij ons, dat hij toch niet alleen uit ijdelheid, om een zielige pose, dicht,
of uit een volkomen misverstaan van zich zelve.
Zijn vers klampt zich voornamelik aan twee bewonderde dichtervoorbeelden vast: het kwatrij n
van Leopold en het vrije vers van Marsman. Om Leopold te kunnen nabij komen moet men jets
van zijn diepe wijsheid bezitten, om Marsman te benaderen moet men met hetzelfde elan het
vrije vers hanteren. Geen van beiden kan de heer Groenewoud op een afstand naderen.
Henriette Roland Hoist volgt Groenewoud meer van ver, maar beter. Zijn vers heeft niet haar
bewogenheid, hij mist haar sterk Leven, maar bereikt soms een vers als Einde van een Broom, dat
aan invloeden ontgroeid is, al is het uit het beoefenen van haar vers voortgekomen :
Nog strijdt mijn oog u in te houden,
maar tasteloos en vaag
vernevelt al uw beeld. Alleen verwijtende ogen
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staan nog in 't peilloos donker over mij.
Mijn armen, die uw verzijn te bereiken pogen
slaan, hulpeloze staken, in het leeg nabij.
Maar al te dikwijls wordt het gestamel
En van terzijde komt tot hen een man
en hoort hun spreken aan, en vraagt
wat 't is daar zij zo praten van ;
een stom verbazen in hun ogen daagt
Kon dus wel iemand van Jeruzalem
van dit gebeuren niets ontwaren,
een nog die nimmer hoorde zijne stem?....
.... en ze hem hun droefenis verklaren.
En wie waagt het om naast Marsman's Vlam (bij wijze van motto voor de afdeling In 't branden°=
van de zon geplaatst) het volgend gedicht te zetten ?

Zomer.
Ver, ver is een toren,
in knikkende schoven het koren ;
fel de hete zon op den weg ;
daar velden lupine
ais een gele lawine
tegen het dennen-groen ;
daarboven het blauw
als laatste in het kleurfestoen.
De bundel van Paul Groenewoud is nog niet rijp voor uitgave; we zullen daarom niet over
het goede spreken, dat zijn werk ook bevat. Misschien geeft een tweede bundel ons daar mettertijd ruimschoots reden voor. Als die tweede bundeling dan weer even goed door de uitgever
verzorgd wordt als nu, dan valt ook daar veel goeds van te zeggen. Het enige bezwaar dat ik
er nu tegen uit zou kunnen brengen is, dat de letters op de omslag niet dan met groote inspanning.
te ontcijferen zijn. V. H.

Verworvenheden. Verzen van Henriette Roland Holst-Van der Schalk. W. L. &
J. Brusse's Uitgevers-Maatschappij. Rotterdam. MIMXXVIII.
Keur uit de gedichten van Henriette Roland Holst-Van der Schalk. Verzameld en van een inleiding voorzien door S. A. Baelde. W. L. & J. Brusse's.
Uitgevers-Maatschappij. Rotterdam. MIMXXVIII.
Over dramatische kunst. Een studie door Henriette Roland Holst-Van der
Schalk. Rotterdam. Nieuwe titeluitgaaf. MIMXXVIII.
Het is niet nodig na de studie van Miskotte in Chr. Lett. Studien IV een samenvatting van.
Henriette Roland Hoist's persoonlikheid en werk te geven. Bovendien geeft Mejuffrouw Baeldeals inleiding tot haar Keur een helder overzicht van haar leven en werk, nuchterder en minder
diep dan Miskotte, maar als inleiding zeer goed geschreven. Ik mag me dus van mijn plicht tot
karakteristiek van een in onze kringen veelgelezen schrijfster ontslagen rekenen.
Daarom wil ik er mee volstaan een enkele opmerking over haar Verworvenheden te zeggen.
De bundel die voor ons ligt, is een tweede druk, die een zestal gedichten en een dialoog meer bevat
dan de eerste uitgave.
Haar hunkeringen ziet Henriette Roland Holst dikwijls als bereikte idealen, die bij het verwerven teleurstelling brachten en altijd moet ze opnieuw volvoeren de verlossende daad, om opnieuw
te ondervinden de trieste oplossing die een te nabij gesteld ideaal met zich brengt, om dan opnieuw-
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de sleutel van het heden om te smeden tot hij past op een ideaal nabij. En altijd leeft ze zo
tussen de pijn van de hunkering en die van de teleurstellende werkelikheid. De droom van een
nieuwe mensheid wil ze verwerkelikt zien door de toekomst los te scheuren van heden en geschiedenis. De erkenning dat elke omwenteling een nieuwe wereld bracht die toch nog meer op de
vorige leek dan op die, welke haar bewerkers er van gedroomd hadden, vinden we bij haar
telkens terug, de berusting erin nooit. Het is van de lust en de pijn dezer Verworvenheden,
dat ze ook in deze bundel zingt. Wat verklaart en wettigt de grote belangstelling, die er in Protestants-Christelike kringen altijd is voor haar poezie ? Is het de radikale konsekwentie van haar
voortdurend onderzoeken en verwerpen om het echte te vinden, de enige weg; en om de zelf-verlochening waarmee ze die weg heeft durven gaan ? Is het om de aanslag op ons geweten, waarvan
Miskotte spreekt ? Is het,omdat ook zij het zoekt in de kracht van het drietal Geloof, Hoop en
Liefde, al vinden die een andere grond dan onze trits van vertrouwen ? Is het om de puriteinse
eenvoud van haar vorm ? Het is dat alles, de zoekende ernst, de eenvoudige eerlikheid, het vasthouden aan het ideaal. In de bron van haar teleurstellingen vinden we de kern van ons verschil.
met haar : haar ideaal zoekt ze te dichtbij; dat is niet gering. Alle idealen waarnaar men dageliks
grijpen kan, die men gedeeltelik verwerkeliken kan, brengen teleurstelling. Het ideaal der broeder-schap die men in Christus verwerkeliken kan, zal alleen teleurstelling voorkomen. Is mijn bedoeling
hier de heerlikheid in Christus te stellen boven het maatschappelik ideaal van Henriette Roland
Hoist ? Het zou niet ongerechtvaardigd zijn en men mag het er in lezen ; maar het is hier toch niet
geheel ter take ; mijn bedoeling is terug te komen op de tietel, die zo trots klinkt en toch zoveel pijn
in zich bevat. Haar verworvenheden worden dadelik na de verwerving weer losgelaten, omdat
bij het verkrijgen het bezit ging beneden de hunkering ernaar. Deze dubbele gedachte beheerst
dus haar werk. Toch klinkt in Verworvenheden een grote rust en tevredenheid ook door. Want
de dichteres betreurt het verleden, dat ze telkens loslaat niet ; ze ziet het als een noodzakelikheid,,
dat ze met de tijden telkens mee veranderen moet, omdat ze ondanks alles haar geloof in de gelukkige toekomst blijft behouden.
Verworvenheden eindigt met een Spreekkoor De Heeling, het is een van haar bijdragen tot de
komst van een dramatiese kunst der massa. Zij is te veel individualiste om gemeenschapskunst
te kunnen geven, zoals ze die verwacht als vanzelf te zullen ontstaan in een nieuwe maatschappelike ordening. Deze laatste gedachte voert ons tot haar studien Over Dramatische Kunst..Dit werk is ook een tweede uitgave en uitbreiding van een vroeger geschrift. Het bestaat uit
een uitvoerig histories gedeelte en een beknopter over de mogelikheden van een nieuwe dramatiese
gemeenschapskunst. Haar teruggrijpen in prehistorie en primitieve kultuur heeft een sterk romantiese inslag, op niet minder vanzelfsprekende als merkwaardige wijze verbonden met een intellek-tualisties geloof in een keurig uitgedacht en in elkaar gepast evolutiesysteem. Op het glibberig
terrein der lektuur over archaiese en primitieve kultuur staat ze wankel; haar waarschij nlik
enigszins toevallig ontstane en onkrities aanvaarde materiaal over dit moeilike onderwerp doet
haar bv, zelfs in het voorbestaan van de horde geloven. Tot de oermens waarover ze het in het
begin herhaaldelik heeft, teruggaan is ze niet bij machte en daarom gaat ze als zovele evolutionisten
voor haar spoedig over tot hedendaagse primitieven, die tientallen van eeuwen in ongeveer dezelfde
staat zouden geweest zijn en nog dezelfde natuurlikheid en romantiese opgereptheid zouden be
zitten, die met Rousseau zoveel romantics terug naar de natuur heeft doen verlangen en hun
troost heeft doen vinden in een nagebootste natuurlikheid. Toch heeft haar redenering ook haar
waarde: de goede kern is, dat de massa van alle tijden en alle plaatsen gelijke verlangens, gelijke
belangstelling gehad heeft en dat in een primitieve maatschappij, niet verstoord door onze
zielloze moderne kultuur, die verlangens, enz. het best waarneembaar zijn.
Ook in het vervolg maakt ze een indruk van gebrekkige voorbereiding. Ook het kiassebesef
speelt haar dikwijls parten : Vondel kon bv. geen volksdichter zijn omdat hij een burgerman
was, een komiese ader bezat hij dan ook niet. Vondel als hekeldichter schijnt haar onbekend
te zijn. Dat er weinig ernstige volkspoezie was, vindt volgens haar zijn oorzaak in het feit, dat de
klassetegenstellingen in onze republiek reeds hard als graniet waren geworden, inplaats van de
oorzaak te zoeken in de renaissance als internationaal verschijnsel. Was het graniet der klassever,
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houdingen in de dagen van de romantiek verzacht, dat Coen het ernstige volkslied wet mogelik
was ? Maar genoeg, in hoofdzaak kan men veel aanvaarden van haar wel eenzijdige en onvolkomen
geschiedschrijving. Ze bedoelt te zeggen, dat de renaissance de volkskunst bijna geheel heeft gedood
en dat de romantiek niet krachtig genoeg geweest is om dat euvel ongedaan te maken. De nieuwe
eeuw zal nu het kontakt van yolk en kunst weer brengen in een nieuwe gemeenschapskunst, zoals
die reeds ten dele in vernieuwingspogingen en het meest zuiver in Rusland gekomen is. De nieuwe
kunst zal dichter staan bij de sakrale ritten van oude en primitieve volken dan bij het burgerlik
toneel, dat in de renaissance zijn oorsprong vond. Haar verwachting van dit nieuwe toneel wijst
nog eens opnieuw op haar moeite met histories denken. Als we veronderstellen, dat de vorm der
sakrale spelen met een nieuwe sociale inhoud gevuld het drama der naaste toekomst zou kunnen
zijn, dan wil dat zeker niet zeggen, dat we geloven, dat het nieuwe toneel op dat punt lang zou
blijven staan, ook dan zal het nieuwe toneel een rij gestalten inplaats van een vorm vertonen en
daar zal altijd ook weer het individualisme zijn deel in hebben. Een bezwaar tegen het boek moet
;ons nog van het hart ; bij betere beheersing van de stof en daardoor geringer uitstalling van gegevens
had het boek makkelik tot een derde ingekrompen kunnen worden ; het zou erdoor aan helderheid
en leesbaarheid gewonnen hebben. V. H.

Tweede zending Evangelisatie-Bibliotheek.
Het lied van onzen Syrischen gast, door W. A. Knight.
De pachter van Peppelhoeve, door C. R. Parson.
Enige traktaatjes.
Uitgaven J. N. Voorhoeve, Den Haag.
Het is niet prettig om van een goed bedoelde onderneming kwaad te zeggen. Maar het zou
-onverantwoordelik zijn om bij een werk dat opgezet is uit ijver om mensen tot God te brengen, niet
te waarschuwen, als men meent, dat er gevaar is kwaad te stichten inplaats van goed. Verhalen
als De pachter van Peppelhoeve schokken zo sterk het geloof in het organiese van Gods arbeid
in de wereld en geven zo'n ruime plaats aan een heilig ,toeval", dat verwringing van onze voor.stellingen intake bekering en Godsbestuur een te vrezen gevolg zijn. In dit boekje verdringt de
anekdote het leven tot schade van het geestelik leven der lezers.
Het andere werkje, een verklaring van de 23ste psalm, zou ik liever aan iemand in handen geven;
hoe wel ik bang ben, dat het verhaal van de Syriese gast niet ieder boeien zal als de gastheer
en zijn kinderen, die bedenkelik veel op de luisteraars uit 18de- en begin-l9de-eeuwse schoolboekjes
lij
ken.
v.
H.

Moderne Jeugd en Huwelijk. door Henry Neumann. Ph. D.; L. J. Veen, Uitgever, Amsterdam.
Een boek, waarmee de meeste van onze lezers het in hoofdzaak wel eens zullen zijn, een
v. H.
„antwoord" aan Lindsey, waarvan bespreking in ons blad echter overbodig is.
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Aanteekening. Omtrent vertalingen van Brusse's werken konden wij niets met zekerheid te weten komen. De heer Brusse schreef ons, dat Duitsche vertalingen van sommige zijner werken in
. handen zijn van uitgevers daar te lande, maar dat hem van publicatie niets bekend was. Ook
buitenlandsche catalogi etc. verschaffen ons Been inlichtingen, P. H. MULLER.
DIET KRAMER.
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A. J. D. VAN OOSTEN.

VEERTIEN PROZAGEDICHTEN VOOR C. J. N.

I. ADORATIO.
Komt
bemint de vreugden van
den grooten nacht.
Midzomernacht in een
vergeten landstreek,
met Saksische hoeven en
heiden en heuvelen.
Verholen wegen beiden er
den eenzame, om er
zacht te schrijden en
te prevelen de getijden en
te spellen de runen van
hemelen en dreven.
Luistert
het is nu overal doodstil
hoort de torentjes
der verre dorpen
Hengelo en Zelhem
klokslaan
op dit hoogwaardig uur.
Nu wordt de ziel
rustig bij zichzelf herboren.
Komt
onder dit wonderlijk geluk :
laat ons knielen.

386

NOCTURNEN
II. DOOLTOCHT.
Ik schrijd verloren
over de wereld.
De voelhoornen
van mijn stok tasten
slechts kuilen en struiken.
Verzonken in donkerte
van bosschen worstel ik
schouderwringend
tegen den trek der verdoling.
Waar reikt schemer
naar ruimte ?
Nacht.
Een waan wij kt.
Een droom vergaat.
Eeuwen vervlieten,
alleen het uur bestendigt zich.
De dood speelt met een
luide tak.
De wildernis ontwaakt.
Mysterieen rijzen als
bedrieglijke gidsen.
Dieren geleiden mij.
Ontrust keer ik.
Zie, heuvelland.
Water.
Bevrijding.
III. HET DORP.
Nu 'k nader rekt het dorp
zijn strammen ketting,
en stAAt,
een duchtig dier.
Terwijl ik verder tree
bast het het roeren mij ner schreden na.
Meer niet,
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Het is mijn
metgezel in dezen
blanken stond.
De maan spat gruizels op
de schalieen der kerk.
Als altijd andren storend
in hun schaamle rust.
Meedoogend schouw 'k
op den gebukten ban
der hutten.
De domme hoorigen van
den geweldenaar,
strak alien onder zijn
kasteel gebonden.
Het oproer dadelij k stichten !
Eens voorgoed :
het onderworpen yolk verlost I
Ziet
bij den bakker
vliegen al vonken !
IV. BANJO.
Was 't om de wreede wijs
der lokkende viool?
De banjo in de dolle tuin-Band
vond geen vree,
maar tartte in
smartende verdarteldheid
den nacht.
Toen vluchtte de muziek -maar hij
de ranke roover
van klank en visioen
der rauwe cannibalen
bleef dwalen —
oerdrift in een faun
ter jacht.
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De droefheid van
zij n roekelooze ziel
woedde in de lucht en
door het troeble loover —
al-ouden kreun van
harten onverhoord.
0, de aarde weende om zijn zeer hevig hopen
en tot den
lagen hemel
toog
de maan hem na
eer brak
zij n wreve .
V. TUINFEEST.
De ruigheid van
dit oud en wrak domein,
smaragden vloer en wand
met schaduwen beslagen
schonk aan den bronzen nacht
een woesten twin.
De feestpraal van
den avond stond er dood
zetel en beker leeg —
het uur rond een rulne.
Nog pronkten er
Japansche lampions
in rossen roes.
Wij klapten handen-luid
om dit prachtig decor,
uit de open loge onzer lage tent — ik
en het vreemde kind
voor me op den grond.
Toen ving er
de comedie aan in voile
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stilte — en
urenlang dansten
de lampionnen dronken
van boom
tot boom.
VI. SLAAP.
Wang aan wang,
een horloge aan den mond van
een luisterend oor
was mijn adem
was mijn ziel
tot den Onzienlijke.

Zoo proefde Hij mij
de goudkeur :
Goed is de kern — valsch de sier.
Zijn scherp bescheid.
Dof dacht ik
wat zou it ?
wat zou dit ?
Ware waardeloos
willen en weten
tooi en gehalte
gestalte en naam
raakt dat
de ziel?
Hij ontging mij en
ik wandelde uit den droom.
Wie riep aan mijn woning ?
De kwinkelende wekker
naast mij in de tent
kiopte luid.
Sta op! Sta op
Het regende<
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VII.

HONDEWACHT.

Wie
op het veld
kent bij eigen ooge
de hondewacht?
De zeeschippers noemden haar zoo
en met recht.
Het is de nachtwaak
na twaalven.
Het deerlijk kind der
doode moeder is er.
Maar zijn geest
wijlt nog in 't a&yl der eeuwen.
Wezen noch stem heeft het.
Nauw ademt het.
't Heelal houdt er
zijn adem bij in.
Nachtdieren glijden zacht
rondom voorbij met
gloeiende oogen,
raketten van angst.

Groote blauwe vleugels strijken,
wuivende schaduwen.
Een klauw dreigt
een licht vlucht in
den wand van het bosch.
Iemand.
Ik volg.
VIII.

BOOMEN.

Verrukt rillen de
gestalten der boomen.
Katuilen zijn het,
chineesche schimmen
en grauwe heerschers,
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ontwakend in de omhelzing
van den nacht.
Hartstochtelijk minnen ze I
Ziet hen
rood vlammen en
vaal verkrampen in de
trieste wellingen
van hun verlangen !
Dat zij moeten zijn
degenen die nimmer vermogen
te naderen
te beroeren
iets van liefde -om zich te geven
te breken en
te deelen ..... .
Ach --zouden straks
alleen gebleven
ook zij niet nemen ?
Ochtend toch vindt
hun trekken ontspannen !
IX. VOSSEN,
Over den koelen weg
sluipen nu de
vossen, en ze
keffen ginds achter het
walmend koren.
Hun tang daagt
onze gereede waak.
Ze zwieren rond
over de blauwe hei.
De huif van den nacht
beveiligt hen en
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verhult hun gang voor
den loerenden jager,
Turen we rechts
zij hoonen ter linker -en hun spot waarschuwt
den doler in onze buurt.
Zoo was immer hun spel
met mensch en rede.
Driest
triumfeeren ze in het gestrekte veld
en duivelen-listig over
de domme wereld met
charmanten tred,

X. ONTMOETING.
Schielijk doken wij
tegen schaduw-loof.
Vreemden naderden.
Dicht
als een zicht,
een vuurvlam,
bij ons gelaat.
Welk een schim
spanden wij daar
Hoe belichtte ons
onze angst!
Hoe zwaaide hen ten doelwit
ons bevend lijf !
Waren ze blind
voor den stand van onze geketende vlucht ?
Doof
voor de echo's van onzen adem?
Bot van reuk
voor den wervlenden geur van ons bloed?

NOCTURNEN
Voorbij :
priemden hun oogen nog,
nepen hun vingers.
Toch
lagen wij als een versmeten been
aan het pad der honden.
XI.

DE DROOMER.

Kianken dreven
over het plein waar
de vuren tot sintels doofden.
Weifelende roep
van zoekers
onbekend.
Gronddonker
lag de vloed van zwart.
Den grijzen mantel liet 'k
den page van de wacht,
en wonk hem halt
tot op mijn teeken.
De ruimte rimpelde —
staag uitziend zwom 'k
gesteund aan mos en schauw
behoedzaam voort
tot overrompe ing.
De klanken
zamelden rich tot een stem
en woorden. 'k Vond
een slaper in
beklemd
gestamel.
Arm zelfverraad ......
XII.

DE HESSENWEG.

Grommelend kwam de
wagen aan als een
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oude doolaar, aldoor
mompelend met zij n
bitteren mond onder den
doem van de
dommelende dreef.
Het was een
doodelij k gehoor aldaar,
hortend en stootend,
vloekend en morrend
om rampen en kommer, doch
soms
klonk het heel verschrokken.
De signalen
aan de boorden
schommelden veilig en zoetjes.
Vertrouwelijk
naast den donkeren bruin
schuifelde de voerman.
Met haar lamp
lichtte de maan over de kar
en bezijds de baan
zagen wij toe
op bonkende assen
langs ons togen
vier eeuwen.
XIII. VUREN.
Zie : flakkering van
bivouacq-vuren en
dolende lichten,
dansende vlinders van
struik tot struik:
de loome ronde.
En onder den muur der dennen
hoog-gekanteeld
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droomen lantaarnen
in golvende tenten,
nachtelijke altaren
voor slapende goden.
Omhoog
ver in de basalten woestenij :
viammende heiren
in eeuwigen optocht
eeuwigen aftocht,
vurige hellevaart,
nedergang.
Een drama
teekent het rich in
mijn oogen :
vuur, vuren —
waak, offer, vertering.
In dit wee der nacht
giert een verschoten ster :
God nadert,
XIV. LOUTERING.
Muziekgefluister dwaalt
door middernachtlijk land.
Vandaag
is na den oogst de
dorpsjaarmarkt gevierd.
Vanmorgen togen
de wilde stammen
er in horden heen.
Bij dronk en handslag :
koop en ruil.
Paarden en runderen
hoeven en akkers
zonen en dochteren —
Nu raast het gebras
op de winst van dit

395

396

NOCTURNEN
verdorven gelag, in de
kroegen en rond de
muziektent.
Loutert de hemel den
zoedel der aarde ?
De chaos fonkelt
God schept uit vuur !
Bij deze verre melodieen
wordt alles nieuw.
Daar roert niets meer ter wereld
dan wij drieen
dit dennebosch,
mijn zwervend hart en de
dans der zoete symphonieen.

DE BRUG OVER DE BEEK
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W ILMA.
II.
In het weigras zit Hilde. Ze kan niet naar den overkant komen, nooit meer.
Eindelijk klinkt er een roep .... „Hilde" .... en nog eens, angstiger, ,Hilde !"
En dan wordt de kweekerijbel geluid alsof de wereld vergaat.
Ze kijkt niet op. Ze heeft zich om haar kindje heengevouwen, niemand mag het zien.
Ze hoort iemand langs de beek rennen, Dirk schreeuwt ! Ze knijpt haar ooren
.aan den binnenkant dicht en huivert dichter om haar kindje been.
Nu plompen Dirks voeten over het weihek, nu is hij naast haar in het gras,
.hij zegt geen woord, hij neemt alleen het kindje uit de vouwen van haar lichaam,
ze scheurt,.... hij bergt het aan zijn eigen borst, nu sterft ze van binnen.
Als ze eindelijk opkijkt, zegt hij dof : „Kom."
Hij helpt haar niet op, dat kan ook niet, nu hij den last van het doode kindje
draagt, dus kruipt ze op handen en knieen overeind en strompelt naast hem voort,
het zoemt in haar hoofd, haar handen en voeten zijn versteend van koude, haar
.hart is ver weg, aan den overkant, waar ze het kindje in haar armen had, de beek
is nu tusschen Dirk en Naar.
Hij duwt de voordeur open en zit op den eersten den besten stoel. Dan barst
hij uit, zonder tranen : „Als God het weggenomen had, als het ziek geworden was,
dan zou ik het kunnen verdragen, maar dat het je in een onbewaakt oogenblik
moest ontglippen, dat is to erg! Was het hek dan niet dicht ?" vraagt hij heftig
na een oogenblik.
Ze kan geen antwoord geven, haar lippen beven van physieke pijn. Ze durft
hem niet vragen of zij het kindje nu in haar armen mag houden, ze zit als een
vreemde bedelares in haar eigen huffs.
Een knecht heeft de grootouders gewaarschuwd. Als ze komen, barst Dirk opnieuw uit: „Zie, als God het genomen had!.... maar dat het in een onbewaakt
•oogenblik gebeuren moest ! Als het hek dicht geweest was, hadden we ons
jongetje nog!"
De oude vrouw streelt Hilde's arm. „Hoe kwam het ?" vraagt ze.
,,De telephoon .... een boodschap voor Dirk, waar haast bij was.... en tegelijk
een man, die door het verkeerde hek kwam en het openliet."
Haar gezicht is onbeweeglijk ; ze lijkt een steenen beeld, dat stem heeft gekregen.
,,Dan heeft God het nu toch ook weggenomen, Dirk," zegt de oude vrouw
medelijdend.... „wie anders.... ?" Hij valt haar heftig in de rede.
,,U begrijpt best, hoe ik dat bedoel. Het is niet hetzelfde, of men een kind
verliest door een ziekte, of in een onbewaakt oogenblik."
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Grootvader zegt niets, zijn lippen trillen zoo hevig, dat ze geen woorden kunnen.
vormen. Als ze heen gaan moet Grootmoeder hem onder den arm nemen.
„Onze jongen komt het nooit te boven," stamelt hij eindelijk.
,,Neen," zegt de oude vrouw hard, ,Hilde komt het nooit te boven als Dirk
zoo doet."
,,Zoo ? .... hoe, zoo ?"
,,Zoo ! ! .... zegt de oude vrouw met een energiek knikje. -Het kindje is begraven, de dagen gaan voorbij, het zomert, de oogst is overvloedig, het leven in den man herneemt spoedig zijn recht, en ook Hilde verricht
haar huishoudelijke bezigheden zooals gewoonlijk, ze heeft ook weer tijd om op
de kweekerij te helpen. De naam van het kindje komt hen voortdurend tot op de
lippen, maar nooit spreken ze dien tegenover elkander uit. „Want, als we elkaar
dan eens niet verstonden," denkt Hilde.
En hij denkt : ,oud verdriet oprakelen, is hetzelfde als het vuur van een bijna
gebluschten brand weer aanwakkeren."
Zij zwijgen zoolang, tot de naam van het kindje zoo veilig achter slot en grendel
zit dat ze niet eens meer moeite behoeven te doen hem terug te houden.
Het werk op de kweekerij heeft Dirk's volle aandacht, het breidt zich uit, de
welvaart groeit, het leven is sterk !
In Hilde's hart is het koud en stil als in een grafkelder. Dirk merkt het niet. Hij
weet niet, dat de beek nog altijd tusschen hen is. Het onbewaakte oogenblik kan
nooit de brug spannen, waarover zij naar huis zou kunnen komen.
Als God het was? Maar wat is dan het eigenlijke verschil? Moeder zegt, dat
er geen verschil is! God, en het onbewaakte oogenblik! Was God in dat onbewaakte oogenblik? Stond God achter Bien man, die het hek openliet ? Bedroog
Hij haar moederzorg ?
Het is niet hetzelfde! Als het kind ziek was geworden, als ze samen hadden
moeten worstelen om hem aan God terug te geven, dan waren ze ook naast
elkander gebleven in hun nood. Nu heeft het onbewaakte oogenblik hen gescheiden.
Als God het gedaan heeft, hoe moet ze God dan weervinden, hoe zal ze ooit weer
over de beek thuiskomen?
Nu drijft ze op den stroom, die haar ? ndje medenam, hoe langer hoe verder
weg van huis....
God....
Maar als de herfst het bonte blad van de boomen heeft geschud en de winter
nadert, als het vee in de warme stallen is ondergebracht en de meeuwen over het
land gaan vlerken, dan weet Hilde, dat in haar het leven zich opnieuw beweegt.
Ze is niet blij en niet bedroefd, ze zou alleen maar thuis willen komen van dat
dwalen aan den overkant.
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Dirk is stralend van geluk, en soms heeft Hilde 't gevoel, dat ze weer heelemaal
de oude zal worden als ze haar nieuwgeboren kindje in de armen houdt ; maar
eindelijk als de lange winter voorbij is, en de lente heeft gebloesemd, als de weiden
geuren in de zomerzon, en er een prachtig jongske, een Adolf, op haar schoot
spartelt, dan weet ze plotseling, dat Dirk voor de tweede maal het kind in zijn
armen neemt en hAAr borst ledig laat. Grootmoeder is lastig en bedrijvig, zooals
gewoon ij k.
„Nu heb je een vergoeding, Hilde," zegt ze teeder. „Dirk is over zijn verdriet
heen ; natuurlijk is hij Benno niet vergeten, maar hij heeft zijn werk, een man
is anders dan een vrouw,.... waarom schrei je nu opeens zoo Hilde ?"
„Ach Grootmoeder, ... , het is de eerste maal, dat Benno's naam weer genoemd
wordt ! . + ..
„Stil maar, Hilde, je zult zien, Dolfje zal jou ook over je verdriet heenhelpen." —
Het kind groeit voorspoedig op ; twee jaar later kiopt er een kleine Chris aan hun
deur en een goed jaar later Hanzeman. Nu hebben ze drie zonen. Grootvader
heeft ze alle drie ten doop mogen houden, het leven op de kweekerij bloeit.
Hilde heeft de handen overvol, en nu komen er, ach zooveel onbewaakte oogenblikken, dat kan niet anders!
,,Als kinderen geen beschermengelen hadden," zegt Grootmoeder, ,dan bleef
er geen een in leven. Hier is het de beek, en ginds de straat met de jagende auto's,
en huizen met hooge vensters, men zou wel oogen in den rug moeten hebben,"
Hilde kij kt Grootmoeder aan,,,, „en Benno dan ?" denkt ze vertwijf eld.
De oude vrouw begrijpt. Zes.... zeven jaar is het nu geleden.... ,,maar ik
kan me ook heel goed voorstellen," zegt ze haastig, ,,dat de Heere God in Zijn
hemel het niet zonder kinderen kan stellen. Wat moet het voor een engel een
geluk zijn als hij een kindje, dat hij onder zijn hoede heeft, zoo maar rechtstreeks
naar God's hart mag dragen, zonder dat het veel geleden en gezondigd heeft.
Men kan zich toch geen hemel zonder kinderen voorstellen."
Het is of er in Hilde's hart plotseling lets van de oude kalmte terugkeert....
Iemand heeft haar zachtjes bij den arm genomen en gezegd, dat ze nu eens of
moest zien van het onbewaakte oogenblik. Er zijn geen onbewaakte oogenblikken.
De beschermengel heeft niet gesluimerd, toen het kindje vooroverschoot, hij heeft
het door de beek heen naar God gedragen."
Ze haalt diep adem, het kindje bloeit in Gods paradijstuin. Dat is een groote troost,
die ze nooit op zich in heeft laten werken. Ze voelt zich niet meer zoo alleen,
tusschen haar en het kindje staat het onbewaakte oogenblik niet meer. God be
waakte het oogenblik 1
Als ze er nu maar met Dirk over kon spreken ! Maar de deur van zijn hart,
waardoor zij met het kindje weer naar binnen zou kunnen gaan, lijkt wel voor
goed gesloten. Als ze een enkele maal aanklopt, is daar geen gehoor. --
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Maar Hilde heeft gelukkig de handen overvol ! Wat zijn de kinderen spoedig
groot!
Dolf is verbazend vlug ! „Als ik twintig ben, dan bent u tachtig, Grootvader,"
zegt hij, „en ik word vliegenier, op een watervliegtuig, dat is 't allermooiste !"
Ja, als je zulk een heldervlietende beek voor het huis hebt, en als je zelf
honderdmaal kopje onder bent geweest en ontelbare keeren een van de broertjes
uit het water hebt gevischt, dan kun je het water nooit meer verloochenen !
,,Zoo was ik vroeger ook," lacht zijn vader, „ze moeten maar aan het gevaar
wennen ....
Dan volgt een strak zwijgen.
.... Benno .... er wordt nooit tegen de kinderen gesproken over het broertje
dat eens in een onbewaakt oogenblik door de beek werd meegenomen tot aan de
brug, die met zijn twee steenen voeten het water bijna den doorgang verspert ;
maar ze weten het alle drie, van een kleinen jongen op school, Wiens vader, toen hij
soldaat was, hun broertje heeft gevonden.
Ze zwijgen zooals kinderen alleen kunnen zwijgen, als de ouderen hen niet
met helpende woorden tegemoet komen. Over Benno's heengaan ligt een waas
van geheimzinnigheid, Benno zelf wordt langzamerhand onwezenlijk ; als de ouders
hem geen gestalte meer geven wordt hij voor de kinderen een verdwijnend
punt.
Hilde zou o zoo graag met haar jongens over Benno spreken ; als zijn naam over
haar lippen wil komen, deinst ze terug, omdat ze zich zoo ver van huis voelt, ver
van het hart van haar man. Ze kan de kinderen toch niet trekken naar den overkant
van de beek, waar zij eenzaam dwaalt. Trouwens, Dolf zou het niet begrijpen,
Dolf wordt vliegenier, hij denkt aan niets anders dan aan de wijde wereld, die
straks voor hem openstaat.
En Chris! Die is voor de kweekerij, hij is onafscheidelijk van zijn vader, daar,om wil ze Chris niet betrekken in dit geheim verdriet.
En Hanzeman is nog zoo jong !
Eer iemand 't weet is de tijd voor Dolf al gekomen. Hij trekt heen zonder om
zien, zoo heeft de wijde wereld hem getrokken.
,,Zoo gaat het, Hilde," troost Dirk. je moet er niet bedroefd om zijn, dat hij
.zoo gemakkelijk van ons weggaat. Wij brengen onze kinderen groot voor het
leven, en we moeten dankbaar zijn, dat hij de vleugels zoo krachtig uitslaat en dat
hij een eerlijk hart heeft en den goeden kant uit wil."
,,Ik ben ook dankbaar," zegt Hilde zacht, ,ik laat hem met een gerust hart gaan,
voor Christiaan zou het gevaarlijker zijn."
„Nu dan,, .. " De toon, waarop hij het zegt is ietwat ongeduldig. Hij vindt, dat
Hilde er niet zoo ouwelijk bedrukt uit mag zien, nu ze met haar oudste zooveel
voorspoed heeft.
-
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Een week na Dolfs vertrek sterft Grootvader. Hij was niet ziek, hij was als een
opgebrande kaars ; even een opflakkering bij Dolf's vertrek, daarna het donker.
En ieder weet, dat Grootmoeder hem nu wel spoedig achterna zal gaan ; ze is
ook ouder dan Grootvader.
Op een avond vindt Hilde haar zittend in den leunstoel van haar man, gereed
om _te vertrekken. Haar oogen zijn al open voor de andere wereld, haar hart is al
lang op reis ; maar als Hilde haar hand neemt, keert ze nog even tot de aardsche
werkelijkheid terug. „Kind .... God .... " stamelt ze, dan verdwij nt voor haar het
,, oogenblik .... de eeuwigheid ontvangt haar ... .
Het gekrompen, gerimpelde overschot van moeder . + .. !
Als Hilde haar Hanzeman toch niet had ! Chris is bruin en sterk ! Hij heeft groote
handen en voeten, hij is bij zijn vader op de kweekerij, die twee zijn altijd bij
elkander. Hilde zwerft ergens aan den overkant van de beek.
Op een juni-avond zit ze met Hanzeman aan den waterkant. De helling is blauw
.en goud van boterbloemen en eereprijs.
,,Heb je je schoolwerk al of?" vraagt ze plotseling.
,,Ja, moeder, natuurlijk !"
Vreemd, dat moeder zoo lets vraagt. Moeder weet toch wel, dat hij altijd dadelijk
- zijn schoolwerk afmaakt.
„Willen we. + +. daarginds aan den overkant gaan zitten, Hans?" Ze wijst naar
,de steenen brug. Dan wandelen ze langs de beek. Hans heeft zijn arm in Bien van
'zijn moeder gelegd. Moeder is zoo stil! Nu gaan ze over de brug ; Hans maakt
het weihek open, en sluit het weer, dan duiken ze naast elkander in het fluweelige
gras aan den kant. Er graast wat rood-bont vee, dat even nieuwsgierig den kop
heft en dan weer rustig verder graast ; er zijn klaverbloempjes, wit en rood tusschen
.het gras .. + + wat is moeder vanavond stil en bedroefd !
,,We zitten met den rug naar de zon, moeder, we kunnen ze niet zien ondergaan !'
„Haar we kunnen de weerkaatsing van het avondrood op de kasruiten zien...."
„Ja, dat is waar, dat is ook prachtig !"
Dan zwijgen ze een poos. Hanzeman heeft een rood klavertje geplukt en zuigt
den honing uit de bloempjes.
„Zoo was het .... " zegt Hilde plotseling.
Hanzeman knikt. Hij weet niet precies, wat moeder bedoelt, maar hij begrijpt,
dat ze aan 't kleine broertje denkt, waar niemand ooit over praat. Dolf en Chris
en hij weten er alle drie van; de vader van een van de jongens op school heeft hem
-zelf uit de beek gehaald, hier, op dit zelfde plekje kwam hij aandrijven. Toen ze
l er eens over repten heeft vader hen streng verboden er ooit over to praten in
tegenwoordigheid van moeder.
„Jullie wisten toch van Benno", zegt ze na een poosje, ,natuurlijk hebben jullie
het geweten, Hanzeman .... !"
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,,Ja, moeder."
„Jullie zijt zoo dikwijls in de beek gevallen, ik kon niet op jullie passen, zooals^
ik op Benno gepast heb."
„Ja, moeder .... "
Het is zoo weldadig iemand naast zich te hebben, een warm jongenshart, dat luistert.... er moet nu eindelijk iemand naar haar luisteren, ze verteert van een-zaamheid.
,,Waarom moest Benno dan verdrinken in dat eene onbewaakte oogenblik ?"
Ze kan het niet anders zeggen dan in dezen ouden vorm. Ze kan Hanzeman niet
dichter bij laten komen ; want al scheidt het haar niet meer van God en van haar
kind, het is toch tusschen haar en Dirk.
Hanzeman geeft geen antwoord. Hij slaat alleen zijn arm om moeder heen.
„In jullie leven zijn duizend onbewaakte oogenblikken geweest, Hanzeman, het
was mijn ,schuld" niet, dat het gebeurde."
„Neen, natuurlijk niet, hoe kunt u dat toch denken, moeder; dat weet vader
toch ook wel."
,,Zie je.... als vader. ... " hapert ze. Hanzeman legt zijn ruige jongenshoofd.
tegen haar schouder.
De warmte dringt door haar kilheid been. Ze zou nog weer kunnen leven, als.
Dirk maar begreep ; nu verdort ze vanbinnen.
Ach, Hanzeman kan haar niet helpen, hij is te jong ; het huis is nooit meer
tehuis voor haar geweest, sedert Dirk haar aan den overkant het kindje uit de armen.
nam, met Bien blik in zijn oogen.

,

Ze rilt even.
„We moeten opstaan, moeder, het gras wordt vochtig, en wezenlijk, vader
weet wel, dat het uw schuld niet was."
„Ja, mijn jongen, ja, als ik jou toch niet had."
Maar ook Hanzeman is voor het leven, dat spre ;kt vanzelf. Hij kiest voor het
onderwijs, hij houdt veel van kinderen, van kleine kinderen vooral. Hij heeft zijn.
ernstige jongensverliefdheid, het geldt een meisje uit zijn klas, een vroolijk kind r_
misschien zal Hanzeman nog de eerste van de drie zijn, die zich geheel en al.
losmaakt uit het gezin.
Het is goed, het is natuurlijk ! maar o, nu Hilde's eigen leven aan 't verdorren.
is, omdat de wortels geen voedsel vinden bij de uitgedroogde bron, en als Hanzeman de eenige was, die haar wat water reikte !
Want Dolf en Christiaan staan ver van haar af, zoover als zij van haar man of staat. Ze worstelt wanhopig om tot het blij de loslaten te komen, want ze weet wel,.
dat liefde alleen den draad mag spannen, die het leven van het kind, ook als het
volwassen is, aan de moeder bindt.
Elke smartelijke, zelfzuchtige poging om een andere draad te spannen, is vrijheids.
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belemmering voor het kind en zet zich om in pun en druk, waarvan het kind den
oorsprong niet weet.
Ze heeft God toch, ze is een beweldadigde in haar kinderen .... ! Ach, wat helpt
dat, nu ze met een gevoel van verminking door het leven gaat, omdat er een door
niemand geziene breuk is, die maakt dat ze nooit tot volmaking kan komen, omdat
ze nooit wordt, wat God bedoeld heeft, volkomen een met Dirk, Bien ze toch zielslief heeft!
En Dirk merkt niets ! Hij heeft zijn werk en hij heeft Christiaan ; en Hilde is een
volmaakte huisvrouw, er is nooit iets dat den goeden gang van taken stoort.
Hanzeman doet zijn eerste examen, zijn tweede, en vindi spoedig een goede
plaats voor zich en voor het meisje, dat hij als jongen op de schoolbanken al heeft
liefgehad.
Wat kan men meer wenschen !
Een week na Hanzeman's trouwen, zit Hilde op een avond met haar naaiwerk
aan den beekkant. Ze kan het nu bij na niet meer uithouden in het leege huis of
in den tuin onder de kastanje. Het water in de beek is zoo lachend en levend, de
weiden zijn zoo groen en het blauwe gehucht is zoo ver ; aan den overkant van de
beek liep ze eens als een onbezorgd kind bramen te zoeken. Het is de tijd nog
niet, maar ze kan de roode trossen al zien glinsteren onder het groen. Haar eigenlijke huwelijksleven heeft maar drie jaar geduurd ; daarna is ze gestorven. Ze laat
het werk in haar schoot rusten en kijkt naar de steenen brug. Daar zat ze, toen
ze stierf. Hoe iemands lichaam dan nog zoo lang voort kan blijven leven, is een
raadsel ! Misschien, omdat de hoop niet sterft! Maar als de hoop niet sterft, dan
is het hart o ók niet gestorven. Ze verlangt naar Dirk. Als hij nog maar een
enkele keer bij haar kwam, zooals vroeger.
,,Dirk,,,, Dirk", zegt ze zacht voor zich been, en dan nog eens „....Dirk .... "
Daarna luistert ze; ze heft het hoofd op om te luisteren, maar ze durft niet
omkijken naar de kweekerij, en weet, dat ze nog precies dezelfde vrouw is, die aan
den overkant zat met het doode kindje op haar schoot en verlangde dat haar man
zou komen, in doodelijken angst tegelijk om wat dan gebeuren zou.
Wat zijn haar handen kil !
Het werk op de kweekerij is gedaan. Ze weet, dat Dirk zich nu zorgvuldig gaat
wasschen en kleeden, eer hij naar buiten komt, om onder den kastanje te rusten
en zijn courant te lezen.
Zij moet bij hem zijn, maar ze kan niet opstaan. Het is het beslissende oogenblik.... ze wordt stijf en stil als ze zijn voetstappen hoort, en eindelijk zijn stem..
vlak naast Naar.
,,Kom je mee onder den kastanje ? Waarom zit je elken avond hier?"
Dan ziet hij plotseling hoe verdord haar kleine handen zijn en hoe haar gezicht
is verwelkt. Dat is niet in een week tijds gebeurd ! Hoe komt het, dat hij nu pas

-
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opmerkzaam words 1 Zwijgend laat hij zich naast haar in 't gras glijden en neemt
het naaiwerk weg.
,,W at ben je toch klein geworden in den laatsten tijd, je handen zijn nog kleiner
en smaller dan toen we verloofd waren. Laat eens zien .... "
,,Dat lijkt maar zoo, .... " zegt ze en begraaft ze tusschen de hooge grassprieten.
Dan valt er een zwijgen tusschen hen. Ze hebben al in zoo langen tijd over niets
anders met elkander gesproken dan de belangen van de kinderen en de kweekerij,
„Je bent toch niet ziek," vraagt hij na een poosje, ,me dunkt, je ziet er niet zoo
goed uit als een tijd geleden."
,,Och .... ik word toch ook wat ouder, en er is veel van mij weggegaan, Hanzeman nu ook."
„Ja, dat is waar, ik heb Christiaan altijd om mij heen, het is niet goed van me,
dat ik daar zoo weinig mee heb gerekend."
„Hoeveel jaren .... " zegt ze, ,,weet je nog Dirk, dat ik je eens over de beek
heb laten springen, om die tros bramen te veroveren ? Zou je dat nog kunnen?
Haar stem klinkt opgewekt, maar de tranen branden haar in de oogen.
„'s jonge.... ik weet het niet, mijn beenen zijn nog even lang, maar ze zijn heel
wat stijver dan vroeger.... neen, dat zou ik niet meer durven wagen."
,,Ook niet,.... als ik aan den overkant was, in nood ? .... Ze keert haar gezicht
naar den kant van de steepen brug en veegt haastig een traan weg, die op 't punt
is te va en, ... .
„Als ik bijvoorbeeld heelemaal ginds aan den overkant was, in nood !"
,,De brug is er toch, ik zou toch in een oogenblik bij je zijn !"
Ze geeft niet onmiddellijk antwoord.
Het bloed wrings zich onstuimig door haar aderen, het klopt in haar hals, in haar
slapen .... ,,als het gevaar zoo groot was," zegt ze eindelijk sidderend, dat alleen
een sprong van jou mij zou kunnen redden,..., als jijzelf de brug moest spannen,
waar over 1k.... naar huis kon komen .... " snikt ze plotseling uit, met haar
gezicht in haar handen.
Nu vermoedt hij plotseling,.... neen, hij weet! hij ziet haar zitten aan den
overkant, hoe lang is het geleden .... met.... en..,. zit ze daar altijd nog?....
verwelkt, en wachtend tot hij haar komt halen ? .... En hij is sterk geworden ? ... .
Zoo hulpeloos van schrik zit hij naast haar, dat hij geen woorden kan vinden.
Hij kan maar een ding doen, opstaan, haar in zijn armen nemen en naar huis
dragen, zooals hij eens hun doode kindje droeg. Er is nog hoop! Ze kan nog
weenen ! ... .
Bij de voordeur komt Christiaan hen haastig tegemoet. ,,Wat is er met moeder ?"
„Sst .... " zegt zij n vader, ,,het loopt nog goed af, maar ik zou moeder bij na
voorgoed verloren hebben in een onbewaakt oogenblik." —

EEN NIEUWE BUNDEL VAN EEKHOUT 1)
DOOR

R. HOUWINK.

Als ondertitel heeft Jan Eekhout aan dezen bundel gegeven „verzen naar chineesche
motieven" en hij deed goed daaraan, want deze betiteling sluit alle mogelijk misverstand uit en typeert bovendien het karakter zijner jongste poezie voortreffelijk.
Wanneer men de bewerking, die Klabund van Li-Tai-Po's gedichten gaf (Leipzig,
Insel-Bucherei Nr. 201), bijvoorbeeld vergelijkt met da op deze bewerking voor
een belangrijk deel gebaseerde verzen, welke ons Eekhout van Li-Tai-Po voorlegt
dan blijkt onmiddellijk, dat men hier niet te doen heeft met een vertaling, zelfs niet met
een minder letterlijke, van de tekst van den duitschen bewerker, doch dat onze dichter
ze inderdaad als motieven gebruikte voor de zijne. Niet slechts het rhythme en de
vorm werden gansch anders, ook de gebruikte beelden wijken op essentieele punten
van elkander of (zie o.a. het beeld van de zwaluw in „Het Tschao-Yang-paleis in
de Lente", eerste strophe ; Klabund blz. 16, Eekhout blz. 20), Een gedicht, dat
bijna geheel veranderde is „Si-schy" (Klabund blz. 8, Eekhout blz. 19).
Toch blijft het natuurlijk uiterst moeilijk, ja ondoenlijk feitelijk, zich een oordeel
te vormen omtrent hetgeen deze bundel, voorzoover zijn oorspronkelijkheid reikt,
beteekent voor Eekhout's dichterschap. Daartoe zouden wij ten slotte het gansche
ontstaansproces deter verzen tot in bizonderheden moeten kennen en dat valt buiten
ons bereik. Tot nawijsbare conclusies zullen wij derhalve niet kunnen komen.
Wanneer wij ons oor goed te luisteren leggen aan deze poezie dan wil het ons voorkomen, dat wij hier den dichter nog aantreffen in dezelfde krisis als die, welke zijn
vorigen bundel „Doodendansen" beheerschte. Deze krisis in een woord is de vertwijfeling, de — om een modewoord te gebruiken — existentieele vertwijfeling,
die misschien diep leeft in ons aller hart. Deze vertwijfeling is (de term drukt het
reeds uit) aan den twijfel voorbij. Van twijfel, die altijd een intellectueele, theoretische
houding vertegenwoordigt, is zij geworden tot ver-twijfel-ing : tot twijfel aan den
twijfel, die ons geheele wezen doortrekt. Het is niet meer zoo, dat wij twijfelen aan
1

) Jan H. Eekhout, Jaspis en Jade, Oostburg, A. J. Bronswijk, 1929.
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de waarde van de liefde of van de schoonheid. Deze twijfel leidt tot een dikwijls
uiterst verfijnd scepticisme. Neen, wij twijfelen aan den twijfel zelf. En dit is geen
zinlooze spitsvoudigheid, maar de allerontzettendste worsteling van duizenden om
een werkelijkheid, die hun leven kan dragen. Twijfelen aan den twijfel is de dageraad
van het geloof..... o zeker, voor ons geinteresseerde toeschouwers ! Maar zoodra
wij de spelers zijn - en wij zijn dat alien zonder uitzondering tenminste een maal
in ons leven ! — beteekent het, dat wij weten maskers te dragen en dat wij ze toch
niet stukslaan kunnen, omdat zij vleesch van ons vleesch geworden zijn. Dit is de
tragiek van onzen tijd, dat onze maskers ,echt" geworden zijn op het moment, dat
wij hun onechtheid hebben ervaren.
Nu is het typisch te zien, reeds Touter aan den factuur van Eekhout's jongsten
bundel, gelijk wij hierboven hebben getracht uiteen te zetten, hoe dit chineesch
masker met des dichters eigen gelaat is vergroeid+ Klabund geeft, mogen wij aannemen, een getrouwe aesthetische weergave van Li-Tai-Po's poezie. Eekhout zou,
al wilde hij het, daartoe niet in staat zijn, Voor Klabund was deze bewerking een
spel, zij het een nobel en buitengemeen schoon ; hij droeg in argeloosheid dit chineesch
masker. Het had hem geboeid door zijn schoonheid en het liet hem niet los, eer hij
zich haar ten eigen had gemaakt. Eekhout echter werd tot deze verzen, dunkt ons,
gedreven door een ander verlangen. Hij moet er op een oogenblik plotseling zijn
masker in hebben herkend. Niet hun schoonheid moet hem voor alles hebben bekoord, maar datgene, waaruit deze schoonheid voortgekomen was en waaruit hij
ook zijn eigen schamele schoonheid voortgekomen wist : de strijd van de ziel met
de eindigheid. Hij moet in deze verzen herkend hebben zijn eigen, bloed-eigen

worsteling en zij moet hem zoo hebben gegrepen, dat hij haar tot zich nemen moest.
En op deze wijze werden, schijnt het ons, Li-Tai-Po's gedichten vleesch van zijn
vleesch.
In ,Doodendansen" richt zich alles naar het uiteindelijk demasque, met onafwendbare noodzakelijkheid ; in deze ,verzen naar Chineesche motieven" wordt als
het ware, een dubbel maskerade-spel gespeeld. Maar ook in Bien bundel staan de
wijzers van de klok niet stil en schrijden langzaam naar het uur (de seconde !), waarop
de maskers worden afgelegd, voort. Aan ons in zijn vale oneindigheid behoort de
tijd, maar zijn vervulling is aan de Eeuwigheid. --

GYSBERT JAPICX
EEN CHRISTEN-KUNSTENAAR 1)
DOOR

K. FOKKEMA.

De verschijning van bovenstaand werk verheugt ons in meer dan een opzicht.
We achten het een gelukwens waard voor Opwaartsche Wegen, dat een van zijn
redacteuren met een literair-histories proefschrift zijn akademiese opleiding voltooide,
omdat het werk, dat hij voor deze studie heeft verricht, de verdieping van zijn
literaire inzicht die er 't gevolg van is, ongetwijfeld ten goede zal komen aan de
Christelik-literaire beweging, die vooral tans bezinning nodig heeft, en dan verheugen we er ons in, als schrijver van de Friese kroniek, dat 't een Friese dichter
was die hij behandelde, zodat van hem de Friese literatuurstudie ongetwijfeld meer
kan verwachten.
Degenen die nu mochten menen, dat dit boek alleen van belang is voor de Friezen
en voor hen, die hun belangstelling uitgestrekt hebben tot de Friese literatuur,
zouden zich vergissen. Gysbert Japicx toch is en als mens en als kunstenaar iemand
die op ruimere belangstelling recht heeft. De schrijver heeft Gysbert Japicx op 't
titelblad gekarakteriseerd als een Fries dichter in de zeventiende eeuw. En terecht.
We moeten beurtelings 't aksent leggen op Gysbert Japicx' betekenis voor Friesland,
op zijn dichterschap en op zijn deel hebben aan 't kulturele en bovenal religieuze
leven van de 17de eeuw. Hij is een van de religieuze dichters van die eeuw, die in
de laatste tijd de belangstelling hebben van de Christelik-literaire beweging, zoals
de studies over Dullaert en Revius bewijzen. Een merkwaardig verschijnsel, dat ook
de Christelike jongeren, die aanvankelik ongetwijfeld enigszins wantrouwend tegenover de geromantiseerde zeventiende eeuw stonden tans tot deze grote tijd terug keeren en er kracht en bezinning zoeken voor het werk in onze tijd. Hoewel we
,anders, meer krities tegenover de „vaderen" staan dan een geslacht voor ons.
Haantjes geeft in zijn boek allereerst een verdienstelik overzicht van de studie
1) Dr. J. Haantjes. Gysbert Japicx. Fries dichter in de zeventiende eeuw.
U. 1VI, Holland. Amsterdam.
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die reeds verricht is. Het zijn vooral Prof. Wassenbergh van Franeker en J. H.
Halbertsma, die in 't begin der vorige eeuw de bestudering van Gysbert japicx
begonnen, Vooral de laatste is de grondlegger van de Gysbert-studie. Met een grote
nauwkeurigheid ging hij 't leven van Gy$bert na en bracht zorgvuldig bij een wat
er te vermelden was. Dat was niet veel, want Gysbert's leven is slecht bekend.
Dat is zeer te betreuren. Wij zouden om zijn werk beter te verstaan graag iets meerr
weten van zijn persoonlik leven. Want hijzelf is zeer gesloten. Hij ,versluiert" zich
in zijn werk, zoals Haantjes 't uitdrukt. Het is dus moeilik om zijn persoonlikheid.
te ontmaskeren. Een voorbeeld : zijn leven was zwaar ; al zijn kinderen op een na
sterven voor hun vader en die ene die hem enkele dagen overleeft, heeft hem veel.
verdriet veroorzaakt door zijn losbandig leven ; geen vers echter dat ons er aan_
herinnert: Zo houdt Gysbert zijn intieme leven buiten zijn poezie. En toch is die
poezie de enige weg waarlangs we hem kunnen leren kennen.
Een van de verdiensten van Haantjes is dat hij Gysberts werk als een eenheid
ziet en doet zien. Hij ziet natuurlik ook de twee soorten van poezie die Halbertsma.
en Buitenrust Hettema opmerkten. In zijn jeugd schreef Gysbert volkspoezie
minnepoezie en didactiese samenspraken en in later jaren religieuze. Maar niet
alleen verandert 't genre, ook de taal wijzigt zich sterk : zijn taal wordt een kunsttaal.
die voor 't yolk moeilik te verstaan was. Gysbert Japicx wordt van volksdichter
renaissance-dichter. Deze ontwikkeling ziet nu Haantjes als een natuurlike groei,._
als een ontwikkeling van een kiem die reeds bij de aanvang in Gysberts kunstenaarschap besloten lag. Halbertsma, die deze verandering, zoals trouwens Haantjesook doet, betreurde, gaf de schuld vooral aan een vriend, aan Gabbema, die Gysbert
op de dwaalweg gebracht zou hebben. Haantjes ontkent zo'n grote invloed van.
Gabbema. Merkwaardig en een bewijs voor Haantjes' stelling zijn in dit verband_
de ontleningen van Gysbert uit de Hollandse literatuur. Die zijn natuurlik niet.
willekeurig, maar typeren de dichter die ontleent. Hij vertaalt of ondergaat invloed
van Roemer Visscher, Lambert van den Bos, Cats, Hooft, Huygens en Starter. Ogenschijnlik een bonte rij, die echter „chronologies genomen, zeer duidelik de weg,
aangeeft, die Gysbert As dichter doorloopt." Het is een ontwikkeling waarvoor de
Nederlandse litteratuur een eeuw nodig had, van vroeg- tot laat-renaissance.
Een andere verdienste van Haantjes' werk is de fijne, aesthetiese bespreking die.
hij van Gysberts werk geeft. Hier is de schrijver in zijn kracht. De voornaamste
gedichten worden ,,ontleed" en psychologies en aestheties gewaardeerd, waarbij,.
Haantjes ondanks de versluiering van Gysbert toch menige karaktertrek van de
schrijver weet te ontdekken. Ook bij de bespreking van de varianten die voor een.
deel 't vers aestheties verbeterden maakt de schrijver menige goede opmerking,
hoewel we op een zo subjektief gebied ook wel eens een andere oplossing aan de.
hand zouden willen doen, zonder nochtans 't goed recht van de gegevene te ontkennen. Uit Haantjes' proefschrift blijkt ons ook dat het vooral de klank, de muziek.
-
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van Gysberts vers is die 't mooi maakt, waarbij Gysbert 't voorrecht had zich te
uiten in een van nature al klankrijke taal.
In zijn jonge jaren gaf Gysbert vooral minnepoezie, later bijna zonder uitzondering
religieuze ; hij verfrieste een deel van de psalmen. Er schijnt een kloof te zijn tussen
deze twee, een kloof die we ook in Gysbert's leven zouden moeten aantreffen. Bij
een nauwkeuriger beschouwing blijkt echter die tegenstelling niet aanwezig te zijn.
Gysbert Japicx aanvaardt, heel zijn leven door, towel de werkelikheid als de vlucht
uit de werkelikheid, 't wereldse leven en de hemelse zaligheid. Dit maakt hem voor
ons juist buitengewoon belangrijk. Hij is ons door Haantjes getekend als de
Christen-kunstenaar die heel zijn leven stelt onder Goddelike tucht, maar dan ook
heel 't wereldlike leven aanvaardt. In zijn jeugd voelt hij sterk zinnelik, maar beschouwt deze zinnelikheid als een goede gave van God en in zijn ouderdom veroordeelt hij zijn jeugdpoezie niet en blijft in de beelden van z'n psalmen een ziener
van de werkelikheid ; hij weet een kunstig renaissance-gedicht te scheppen op 't
paardrijden van een jonkvrouw, terwijl hij bijna tegelijkertijd bezig is met een verhandeling over leven en sterven. Vele andere zeventiende eeuwers, Brederoo, Camphuyzen, Luyken, Huygens kennen ook die omsiag van 't zinnelike naar 't religieuze,
maar bij hen wordt deze tegenstelling tot een conflict ,dat ontweken, doorleden of
eenzijdig opgelost wordt", niemand weet de harmonie te bereiken die Gysbert vond.
En dat maakt Gysbert een van de zeventiende eeuwers die, zoals Dirk Coster het
uitdrukt, hebben ,,een klaar zintuigelijk ervaren van de werkelijkheid, dat echter
steeds door geestelijken ernst gedragen wordt, dat gansch dit leven als een gave en
een opgave van God begrijpt".
En dat lijkt me ook echt Calvinisties. Haantjes noemt dit woord niet, misschien
wel omdat het hier gaat om de studie van een persoon en niet om een verschijnsel
te typeren. Hij voorkomt misschien zo een strijd als om Revius is ontstaan in de
laatste tij d. Toch heeft men wel meer dan eens Gysbert Japicx een Calvinist genoemd en 't ook wel ontkend. Zo zegt Halbertsma, zelf Doopsgezind predikant :
„Zijne godsdienstige begrippen waren zo net niet gepast naar de Dortsche leest,
of hij stelde het wezen der godvrucht in de veredeling der menschelijke natuur door
christelijke deugd" 1). De wijze van uitdrukking is hier al typerend, maar ook
Dr. Lutzen Wagenaar, Calvinist, besluit een citaat uit Gysberts poezie met „'t is
goed rime, maer meer ald-Mennist dan ald-Gereformeard". 2) Toch komt 't me.
voor dat Lutzen Wagenaar hier sterk onder de invloed staat van Halbertsma en.
niet zelfstandig oordeelt. Wumkes daarentegen noemt Gy3bert Japicx een echte
Calvinist 3). Voorlopig lijkt 't me moeilik om uit het idee dat wij hebben over 't
Calvinisme te oordelen over onze zeventiende-eeuwers. Die hartstocht die we. bij.

,

1) Hulde I p. 17,
3) Gysbert Japiks boekje p. 24.
2) O,a. in zijn Bodders p. 254,
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Revius vinden, treffen we niet bij Gysbert Japicx aan. Een sterk persoonlik vers
b.v, over de Heiland vinden we niet bij hem. Is hij daarom minder Calvinist dan
Revius of is dit een uitvloeisel van zijn enigszins anders geaard dichters chap ? Zijn
werk is inderdaad sterk eties, is dit soms niet Calvinisties ? Onze kennis over de
Calvinisten is nog gebrekkig ; we spreken meer over Calvinisme, terwijl we vergeten,
dat dit eigelik niet bestaat, er zijn slechts Calvinisten en die zijn lang niet alle gelij k :
Huygens is er een en Cats is een heel andere, terwijl Revius van beide verschilt en
Gysbert Japicx met beide iets gemeen heeft. Wij kunnen deze kwesties voorlopig
nog niet oplossen : we zullen ons nog moeten beperken tot de typering van meer
personen uit die tij d.
Ten slotte. Gysbert Japicx' persoonlikheid heeft ook waarde voor onze Christeliklitteraire beweging. Dit bleek al uit de opmerkingen die 'k maakte over de
harmonie die Gysbert bereikte in zijn leven, een harmonie, waar ook onze kunstenaars
naar streven. Dit blijkt nog meer uit de wijze waarop Gysbert zijn kunstenaarschap
beschouwt. Zijn kunst heeft vooral waarde voor hem omdat ze hem geeft een voorsmaak van de hemelse harmonie waarnaar hij streeft en die hij ten dele bereikt in
zijn vers. Zij heeft dus een religieuze waarde, maar zij is niet ondergeschikt aan de
religie, zij heeft ook een zelfstandig bestaan, vloeit evenals de religie uit God en
weer naar God. Zo is zijn kunstenaarschap een gave Gods die hem nietig en klein
maakt tegenover de Schenker, maar die hij als mens zeer waardeert, en waarmee
hij weet God te dienen die voor hem niet alleen is Verlosser maar ook de .,Schoonheid-zelve".
Zo verrijkte Haantjes onze Friese litteratuur-geschiedenis met een werk over de
belangrij kste van de Friese dichters, waarvoor wij als Friezen hem dankbaar zijn,
en tevens schetste hij ons een Christen-kunstenaar uit de zeventiende eeuw die
ook voor onze tijd nog van grote waarde is, zowel voor Holland als voor Friesland.
En hij deed dit op een zeer leesbare wijze, zodat men vaak vergeet met een akademies
proefschrift te doen te hebben, terwijl de uitgever aan 't werk ook een uiterlik
gaf zoals we meerdere proefschriften zouden wensen te zien.
,

KRONIEK.
SPEENHOFF.
Woensdag 23 October is Speenhoff zestig jaar geworden. Om de zeldzaamheid van zijn talent
willen we dit jaar en dezen datum even vastleggen.
De man die alle eigenschappen bezit om de lieveling van een groot publiek te zijn, en op
literair terrein de verdienste heeft oorspronkelijk te wezen.
Hij is niet tot zijn publiek afgedaald, maar heeft dat publiek tot zijn sfeer opgetrokken.

-

ONBILLIKE KRITIEK.
In het Handelsblad van 9 November publiceert Maurits Uyldert een scherpe kritiek op de
-poezie van Slauwerhoff. Uyldert begint met te zeggen, wat, volgens hem, poezie eigenlik is.
,,De dichter is van ouds de maker en de vormer, die het elementaire levensgevoel tot hoogere
.orde verheft, juist door de vormkracht en de geestelijke orde — en wie deze orde verwaarloost
door onmacht of onverschilligheid of — misschien — opzettelijk uit revolutionnaire aandrift
-en neiging tot chaotische ontbinding, verloochent het eerste beginsel van alle kunst, het synthetische, het constructieve der verbeelding".
En dat nu doet Slauwerhoff. Hij schrijft ,bewust slecht"; zijn verlangen naar vrijheid brengt
hem er toe om ook de vormelike grenzen, die zijn gedicht als poetiese eenheid hem stelt, te
,overschrijden.
Maar heeft men dit eenmaal gezien, dan mag men Slauwerhoffs poezie, juist omdat ze ,,bewust slecht" geschreven is, niet meer volgens deze vormelike maatstaf oordeelen.
De verdienste van Slauwerhoffs poezie ligt elders. Die ligt in de directheid, waarmee hij
.zich uit; voor dit punt kunnen we verder verwijzen naar het artikel over „Twee mooie verzen bundels" in een van de vorige nummers van deze jaargang. Die ligt ook in de sterke ontroering,
die van ieder vers, hoe slordig geschreven soms, een machtig stromende beweging maakt.
Men kan zeggen, zoals Uyldert doet, dat deze verdiensten geen streng poetiese verdiensten
zijn. Wij voor ons weten dit nog zo niet. Maar zelfs al was dat het geval, wat dan nog?
Is de grens tussen poezie en kunstzinnig proza niet altijd vaag geweest en — volmaakt
--onbelangrij k ?
Uyldert oordeelt de verzen van Slauwerhoff van uit een vooropgesteld dogma. Dit dogma
is, met een term uit de schilderkunst, dat van een statiese poezie. En Slauwerhoffs poezie is
^geen statiese poezie ; het is een en al beweging. Maar juist omdat de beweging in Slauwerhoffs
verzen zo machtig en breed is, is deze in staat om veel schijnbare ongerechtigheden mee te
voeren ; veel ,slordigheden", veel ,grote woorden".
-

-

DE NIEUWE GIDS EN FREDERIK VAN EEDEN.
In de November-aflevering van De Nieuwe Gids staat een artiekel van Mr. R. H. J. Bakker,
waarin getracht zou worden een verklaring te geven van het konflikt, dat in de vroege NieuweGidsjaren begonnen is en tot in onze tijd voortduurt. Deze verklaring is echter ontaard in een
_pamflet, tegen Frederik van Eeden gericht, van een zoodanig karakter, dat het Handelsblad
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van 13 Nov. aankondigde geen aandacht meer aan De Nieuwe Gids te schenken. In het nummer
van 15 November deelde Willem Kloos mee, dat het artiekel niet vervolgd zou worden, mede.
met het oog op de gezondheidstoestand van de dichter van Eeden. De redaktie voegde er
aan toe, dat ze gemachtigd was te verklaren, dat ook afgezien van de gezondheidstoestand van.
v. Eeden, de redaktie het bewuste art. disqualificeerde.
We kunnen het niet genoeg waardeeren, als de strijd wordt aangebonden tegen het persoonlijk
geschrijf, dat nog altijd te veel bladen ontsiert. Het is in literaire kringen te veel mode geworden, om bij meningsverschillen alle hoffelikheid te bannen. En te zeer verlaat men dikwijls
het terrein der literaire kritiek, om personen in hun karakter aan te tasten.
P. A. DE GENESTET.
In verschillende bladen is Petrus Augustus de Genestet herdacht. Moeilik is het, zonder hem.
onrecht te doen, in enkele woorden zijn betekenis voor ons te releveren.
Zou er in onze kringen nog belangstelling bestaan, voor een meer uitvoerige bespreking?
Hij staat al weer zo ver van ons af. En toch de strijd die hij zo overvloedig heeft gekend, met
zijn twijfel aan zichzelf, aan de mensen en aan God, is die niet van alle tijd ? En de natuurlik-heid en de eenvoud van zijn werk kunnen ook nu ons nog wel even in onze veel te snelle.
gang tegenhouden en doen stilstaan.
Hij is ons gemeenzaam, als het hem schijnt
..., of 't raadselvolle leven
droevig lacht met elk systeem.
En de Leekedichter moge over andere liefdeloosheid, andere twistpunten het hoofd hebben_
geschud en zich hebben bedroefd, de mensen zijn gelijksoortig gebleven.
En van zijn lach zullen we genieten, als we in deze dagen voor 5 December zijn Sintnikolaasavond nog eens overlezen, al hebben we tegenwoordig wel verzen gelezen, waarvoor de dichter
eerder het verwijt kon vreezen, dat het ,alle vorm veracht".
Het is geen misplaatste belangstelling, als we nog even onze aandacht richten op deze, wel.
niet grote, maar toch zeer zuivere, waarachtige mens en dichter.

-

-

MEVROUW KUYPER-VAN OORDT OVER HAAR WERK.
In De Christenvrouw van 11 November 1929 schrijft Mevr. Kuyper-Van Oordt over De lof za ng^
der schamelen. Vooraf gaat een algemeene beschou%ing over het weinig Christelike, dat er
volgens sommige mensen in haar werk zou zijn. In verband met een recenserend artiekel van_
de heer van Hulzen in Timotheus schrijft ze over de vanzelfsprekende Christelike achtergrond
van haar verhalen en haar afkeer van allerlei geforceerde bekeringsgeschiedenissen. Dit gedeelte.
van haar artiekeltje, in bepaalde kringen lang niet overbodig, moet voor de lezers van Opw. Wegen
niet veel nieuws bevatten. We hebben al zoveel malen hetzelfde betoogd, dat we het lang-zamerhand als een absurditeit gaan beschouwen, als iemand er nog anders over zou denken..
Wat echter een valse illusie is.
Maar ons interesseert het 2de gedeelte van haar beschouwing toch meer, waar ze over de
wijze van ontstaan van haar werk schrijft. Dit is, met de uitstekende analyse van De bluts in
het blazoen, de reden waarom wij op dit artikel wijzen.
Het gedeelte over de wording van haar werk nemen we hier over:
Hoe een novelle ontstaat ? Op een eigenaardige manier, ik heb mij daar zelf dikwijls over
verwonderd. 't Is vaak een enkel voorval, niet eens belangrijk, of een enkele visie Van . h et
Lichtende Nisje" bijvoorbeeld is de eigenlijke kern: het versieren van 't boompje door de oude
mevrouw van Vliet, zittend voor de tafel waarop de kramerijtjes liggen uitgestald. In vele mijner
oude vrouwenfiguren leeft jets van m'n eigen Moeder, die is heel oud geworden, negentig
jaar. Ik zag haar als kind zoo voor een groote ronde tafel zitten, en voor ons heel preciesjes.
de presentjes inpakken als 't Sinterklaas werd. Om een zoo'n beeld, zoo'n gezicht van een.
oogenblik, begint zich dan, 'k weet zelf niet hoe, een verhaal te weven.
-

-
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Dat had ik al heel sterk bij „De Wrok van Diederik Spijkerboer." Jaren geleden schreef
Bens een Jong vriendinnetje dat er in de Overijsselsche stad waar zij woont, op een zomermiddag een feestje was geweest. Een meisje van buiten had ter opluistering rozen en krakelingen
medegebracht. Het meisje heette Dirkje Spijkerboer.
Nu zag ik voor mijn oogen zoo duidelijk dat meisje met haar korfje staan, in de kleedij van
,de streek, met haar breede Saksische gezichtje en het rosblonde Naar.... En toch kende ik
haar absoluut niet, voor noch na heb ik ooit meer van een Dirkje Spijkerboer gehoord.
Maar wie nu de novelle gelezen heeft weet dat daarin rozen en krakelingen tot tweemaal toe
,een soort symbool zijn. Ze worden weggenomen bij onvrede — de roode roosjes in 't kopje,
de krakelingen in 't trommeltje — van 't wiebelig poppentafeltje der in overtreding gegrepen
boerenkindertjes, door Aagtes wrekende gerechtigheid. En ze keeren terug bij den eindelijken,
grooten vrede, aan 't slot. Ze zijn het materieele zoenoffer door dezelfde Aagte in de handen
van Diederiks kleinkinderen gelegd, en door den naar Bien vrede zwijgend hunkerenden ouden
man even zwijgend aanvaard. In den laatsten regel ziet men, kroon op 't werk, op de tafel
in de witte kan, Aagtes roode rozen staan.
Ik heb dat alles niet zoo bedacht ; ik bedenk zelden of nooit iets, het komt tot mij, ik kan
niet verklaren op welke wijze.
EEN JUBILEUM OVERDACHT.
Helene Swarth is zeventig jaar geworden, en velen hebben zich opgemaakt om met haar
dit heugelik feit te herdenken.
Twee partijen zijn bij deze herdenking in gebreke gebleven.
In de eerste plaats wel de regering, die Helene Swarth benoemde .... tot ridder in de orde
van Oranje Nassau.
Tot de laagste rang in deze orde ! De eerste de beste ambtenaar die vijftig jaar lang om
negen uur 's morgens naar zijn buro tramt en om vijf uur 's middags weer terugtramt — ziezo,
die dag zit er weer op ! — wordt.... officier. Voor een van onze beste dichteressen is zulk
een rang te hoog ; zij words.... ridder ! Terecht heeft de Vrijheid tegen zulk een onwaardige
hulde protest aangetekend.
De twede partij, die bij de huldiging van Helene Swarth in gebreke bleef, waren de vele
letterkundigen en journalisten, die de pen opvatten en artikelen over haar schreven. Zij wisten
veel te vertellen over haar werk, maar over de grote gebeurtenis in haar leven, haar bekering,
.zwegen ze.
Toen deze bekering plaats vond, hebben we niet luidruchtig gejuicht, maar hebben we stil
toegezien. Want hier geschiedde een wonder. Een mens die heel haar leven had moeten worstelen
tegen haar leed, vond eensklaps bevrediging. Haar lied kreeg een andere klank, omdat Gods
genade het had aangeraakt.
De meeste schrijvers van artikelen over Helene Swarth zwegen over dit alles. Om maar een
voorbeeld te noemen. J. Bloem vermeldde wel, dat in de laatste jaren de houding van de
•dichteres tegenover de natuur een andere geworden is; maar hij zegt niet dat deze veranderde
houding tegenover de natuur slechts een der componenten is van een algehele omkeer. Zelfs
Ritter, die toch wel blijken gegeven heeft, het Christelike leven te kunnen begrijpen, zwijgt,
spreekt liever uitsluitend over Helene Swarth's ,geloof aan de genade van haar dichterschap",
dan ook over die andere, hogere, want meer omvattende en persoonliker genade, die haar in de
laatste jaren te deel viel.
Wisten deze artiekelen-schrijvende-letterkundigen wel, dat deze hoge genade Helene Swarth
ten deel gevallen was? Of beschouwden ze deze verandering als een teken van seniliteit, dat
,men bij een huldiging maar liever moet wegmoffelen?
Laten we hopen dat dit laatste slechts een losse veronderstelling is, en geen waarheid. Want
als deze veronderstelling inderdaad waar was, dan zou deze huldiging niets anders geweest
zijn dan een duidelike demonstratie van de eenzijdigheid der Nederlandse letterkundige kritiek.
-

,

,
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OORLO GSL I TTERATUUR. I.
We zitten volop in de oorlogslitteratuur.
Na het Duitse prozawerk ,Im westen nichts neues", het Engelse toneelstuk „Journey's End",.
in ons land opgevoerd onder de titel „De grote reis".
„Journey's End" trekt in Londeri, na anderhalf jaar spelens, nog steeds voile zalen. Reeds
worden er toebereidselen getroffen voor de opvoering van een twede soortgelijk stuk „Tunnel.
trench".
Vanwaar deze grote belangstelling ?
Verschillende factoren hebben bijgedragen tot het ontstaan daarvan. In de eerste plaats wet
de zucht naar spanning, naar het beleven van griezeligheden, In de twede plaats de
pacifistiese stemming.
Voor het succes van ,Im westen nichts neues" is de laatste factor ongetwijfeld van groot
belang geweest. Voor het succes van de Engelse oorlogslitteratuur is dat echter veel minder her
geval.
Ten einde de belangstelling te verklaren die deze litteratuur trok en nog steeds trekt, moeten we
daarom nog een derde omstandigheid in aanmerking laten komen. Deze oorlogslitteratuur kwam.
op het moment, waarop de herinnering aan het verschrikkelike begon te verbleken, waarop deze.
herinnering haar overwicht moest afstaan aan de herdenking van het avontuurlike.
Zij, die de oorlog persoonlik doormaakten, vergeten de ellende die zij doorstonden voor
het avontuur dat zij mee beleefden. Zij, die te jong waren om mee te vechten, kennen de
ellende slechts van horen zeggen en het avontuur, de zucht dat wat ze tans slechts in hun
lectuur beleven, persoonlik mee te maken, trekt hun onweerstaanbaar aan.
Deze geestesgesteldheid heeft haar uitdrukking gevonden in een Londens blaadje, de St. Martin's,
Review, die schrijft : ,,Journey's End wordt beschouwd als een groot stuk propaganda voor
de vrede. Ik geloof daar niets van. De uitwerking van dit stuk op de doodgewone bankbediende van middelbare leeftijd kan als volgt worden weergegeven : Zeker, ik zou er geen vier
jaar meer van lusten, maar zes maanden in de zomer, dat zou nog niet zo kwaad zijn." De.
uitwerking op de jonge man van tegenwoordig is zo ongeveer: „Als mijn vader dat allemaal
kon uithouden, dan zou ik wel eens willen zien of ik dat niet evengoed kon. Het zou in ieder

-

geval niet minder zijn als de hele dag maar getallen aftrekken en optellen."

Is deze diagnose zuiver, dan is het nog de vraag, welke van beide de hedendaagse oorlogslitteratuur meer dient, de oorlog of de vrede.
OORLO GSL I TERATUUR. II.
De verzameling oorlogsliteratuur breidt zich nog steeds uit; langzamerhand begint het reden_
tot ernstige ongerustheid te geven, dat het puoliek deze boeken schijnbaar gaarne leest : immers,
een enkel tafelgesprek over Remarque leert u, dat de wijze, waarop men op deze lectuur
reageert, voornamelijk anecdotisch is, terwijl een enkele (maar dan moet er reeds veel wijn gedronken.
zijn) met woord ,pacifisme"' aarzelend maar met nauwelijks verholen trots waagt uit te spreken.
Het is dan ook nog de vraag, wat of erger is: dat er zooveel oorlogsboeken verschijnen, of
dat ze ,verslonden"' worden. Want wij hebben een voortdurende waakzaamheid in acht te nemen,.
ten opzichte van deze knollen-voor-citroenen-verkooperij : het is toch niet mogelijk, dat nu,
ongeveer elf jaar na den oorlog, plotseling over dit ontzettende, infernale gebeuren, tien, twintig
romans zouden verschijnen, die het duister ervan verdrijven door de witte, steile vlam der
liefde, die de aard van elk kunstwerk behoort te zijn? Om nog maar buiten beschouwing te
laten het feit, dat het meer dan treurig is, dat er zelfs door schrijvers met iets als dezen wereld-brand zoo wordt gesold.
Het is (zelfs zeer) begrijpelijk, dat iemand, die dit alles overleven kon, zijn ervaringen ging.
noteeren ; het is eveneens verklaarbaar, dat tien jaren werd gewacht tot de chaos der indrukken
zich had geobjectiveerd en gesystematiseerd ; maar waarom moesten deze proeven van (voor hetmeerendeel slechte) journalistiek worden gepubliceerd? En och, het is zoo begrijpelijk, dat:
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tientallen schrijvers, aangemoedigd door het succes van Remarque, en door liefde, ijdelheid.
of winstbejag gedreven, bij de uitgevers kwamen aandragen met nieuwe oorlogscopie (fraaie
hoon !) en dat die uitgevers ook eens een kansje wilden wagen. taken zijn zaken. Maar zij alien
vergaten, dat de zaak van den vrede (zoo die bij sommigen voorstond) waarlijk op deze wijze.
slecht wordt gediend en dat men de kunst beleedigt. Want hoewel men een intens medelijden.
kan hebben, met iemand, die deze verschrikking doorleefde : als het eenmaal te boek is gesteld
behooren er hoogere eischen te worden gesteld dan mededogen.
,,Im Westen nichts Neues", „Krieg", „Jahrgang 1902", ,Funk",..... zoo kan nog wel voor-loopig w orden voortgegaan. Remarque's boek w erd (toevallig?) een kunstwerk, en het beste,
wat men er over zeggen kan, is dat het werkelijk geworden is, wat de uitgever op den omslag
beloven deed: het is het monument voor den Duitschen Onbekenden Soldaat. Maar de anderen?
Laten we toch bedenken en vooral begrijpen, dat dit alles op den duur even demoraliseerend.
werken gaat, als het bedrijf van hen, die de moordlust aanwakkeren !
G. S.
ROMAN-RECEPTEN.
In het nummer van „Der Querschnitt", dat in het laatst van October verscheen, hebben.
enkele bekende buitenlandsche schrijvers antwoord gegeven op de vraag : ,Wie schreibt man
einen Roman ?" Konstantin Fedin (de jonge Russische schrijver, die in ,Stddte and Jahre" een
zeldzaam visioenair en hartstochtelijk talent toonde), Achille Campanile, Lion Feuchtwanger
(de schrijver van Jud Susz, Die haszliche Herzogin, e.a.) en Hedwig Courths-Mahler gaven
bijdragen. Die van Lion Feuchtwanger onder den titel „Roman-Rezept" is het bondigst, en geeft
op geniaal-ironische wijze kort en scherp de ongehoorde moeilijkheden weer, waarvoor de
tegenwoordige romanschrijver zich ziet geplaatst. Wij nemen het hier in zijn geheel over, en.
wachten op de resultaten :
,,Man mische 90 Prozent Begabung (= Personlichkeit, Ausdrucksvermogen = Anschauung,
+ Konstruktionskraft, + Sprachkraft, + Assoziationsf ahigkeit) mit 10 Prozent Stoff (= obj ektiven Tatsachen, sogenannter Wirklichkeit, Sachlichkeit). Wenn man dann sehr viel Gluck hat,
kommt ein Roman zustande. Das Verfahren, 50 Prozent Stoff (= Unpersonlichkeit, Sachlichkeit,
Sensationsanekdoten) mit 50 Prozent Reklame zu mischen, fuhrt zuweilen auch zum Ziel ; aber
die auf diese Art erzeugten Produkte haben sich als wenig durabel erwiesen, sie pflegen nach.
ein bis zwei Jahren einzugehen."
Een bepaalde, zeer noodzakelijke eigenschap van den romancier, die Feuchtwanger niet zoozeer naar voren brengt, wordt door Konstantin Fedin in zijn antwoord op geestige wijze gestipuleerd : „Es ware naturlich nicht hinderlich, dasz er (d.i. de schrijver) den Gegenstand, iffier
den er schreiben mochte, kennt." Verdere elementen, die een schrijver zeer goed tepas kunnen
komen, noemt Fedin: „eine gluckliche oder eine ungluckliche Kindheit, gute oder schlechte.
Eltern, eine Menge in der Jugend erlebte Romane oder ihr Nichtvorhandensein, usw.Wunschenswert ist auch eine gewisse oberflachliche Bekanntschaft mit der Armut, zum Beispiel zwei-monatiges Hungern ....
Inderdaad zijn de eischen, die aan den schrijver te stellen zijn, ongehoord hoog. Het schrijven.
is een „vak", dat niemand, waar ter wereld ook, ooit volkomen beheerschen zal. Het mag nooit.
de bedoeling worden mandarijnen-critiek te leveren of met een blauw potlood fouten aan te
strepen, maar stoot het niet tegen het hart, als Remarque (in zijn overigens zeer conscientieus
gedocumenteerd) oorlogsboek, laat blijken zich zóó weinig aan de religie gelegen te hebben laten.
liggen, dat hij het heeft over „de staties van den rozenkrans" als hij „de staties van den kruisweg" bedoelt ? Niet dat het boek hiermede verworpen wordt, maar (hoewel wij het oude : errare
humanum est, niet zullen mogen vergeten) slechts de uiterste beheersching van de te behandelen.
stof en een apostolische drang rechtvaardigen het uitgeven van een roman. Er wordt waarlijk.
reeds genoeg gepubliceerd.
-
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EEN ,,BEWEGING" ?
In ,Stemmen des Tijds" van November bespreekt Ds. J. C. van Dijk enkele bundels Christelike poezie. Zijn kritiek op de dichters van Oosten en de Groot, hoe besprekenswaard overigens,
gaan we voorbij om een meer algemeene opmerking, die hij in het begin van zijn art. maakt.
Op vriendelijke wijze verwijt hij ons daar, dat we te veel het woord ,beweging" in de mond
nemen. We zijn daarvoor niex belangrijk genoeg, en bovendien, wat is een beweging ? Gaat
het niet veel meer om de dichter en komt die als het ware niet zo uit de lucht vallen ? Is die
niet los van een ,,beweging"?
Nu is het woord ,beweging" in Opwaartsche Wegen weinig gebruikt en als een groot talent
is nog geen van de jongeren in ons blad geintroduceerd. Maar wel is er een zeker saamhorigheidsgevoel en een vertrouwen in het opkomend geslacht. Het is een niet te ontkennen feit, dat
een hele rij grotendeels nog jonge auteurs, zich schaart om Opwaartsche Wegen. Als we de
geschiedenis (het geschiedenisje) van de Christelike literatuur na 80 zouden gaan schrijven, dan
zou er een periode van Ons Tijdschrift moeten genoemd Worden, waarbij o.a. Geerten Gossaert vermeld moest worden (al zou men hem bij De Beweging en Onze Eeuw niet mogen
vergeten). Zonder het werk van de groep van Ons Tijdschrift een ,beweging" te noemen,
veeleer een onderdeel van een„beweging”, zou het dwaasheid zijn aan het optreden van Ons
Tijdschrift historiese betekenis te ontzeggen en niet te erkennen, dat een opleving in Christelike
kringen er het gevolg van geweest is. Want poezie ontstaat nu eenmaal niet onafhankelik van
de geestelike konstellatie van de tijd waarin de dichter leeft. Een goed deel van de poezie van
90 zou zonder de beweging van 80 niet mogelijk geweest zijn. Zo heeft Ons Tijdschrift door
zijn voorlichting en door zijn scheppend werk een roeping vervuld. Stemmen des Tijds heeft
die taak niet over kunnen nemen. Daarvoor was de literatuur in dit tijdschrift te veel iets bijkomstigs en de redaktie te heterogeen. Onze Eeuw heeft gedeeltelijk de taak van Ons Tijdschrift overgenomen. Bloesem en Vrucht was te onbelangrijk en slecht geredigeerd. Opgang
gaf een aarzelend begin te zien van wat door de redaktie van Opwaartsche Wegen als een
verantwoordelike taak is gezien ; steun aan de jongeren, omdat onze tijd rijp is voor een nieuwe
Christelike (Protestants-Christelike) kunst. Een „beweging"' zijn we niet, d.w.z. we menen niet
dat met ons een nieuw tijdperk in de Nederlandse literatuurgeschiedenis aanbreekt. Maar wel
geloven wij, dat Opwaartsche Wegen met het jaar belangrijker wordt, doordat steeds meer jonge
Protestanten zich bewust worden, dat er geen enkele reden is, waarom de Protestanten, literair
gesproken, achterlik zouden zijn.
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Jan Krum door K. Lantermans„ Neerbosch' Boekhandel, Neerbosch. 1929.
Lantermans heeft ontegenzeggelik talent. Het is maar een klein talent. Maar een talent is het
toch. Hij kan, op verdienstelike wijze, een klein brokje werkelikheid tekenen of, nog beter, een type.
Veel is 't niet, ik geef 't toe. Maar 't is toch reeds iets.
Nu ik gezegd heb, wat Lantermans wel kan, mag ik misschien ook wel even aangeven, wat
hij dan niet kan. Hij kan de levende werkelikheid wel reproduceren, hij kan ze niet scheppen.
. Zolang hij nets anders doet dan beschrijven wat hij zelf zag, zeggen we : geen onverdienstelik
werk. Maar zodra hij probeert om dat, wat hij zelf zag, uit te bouwen tot een verhaal, moet ons
oordeel luiden : goedkope romantiek.
Met dit beperkte talent nu kwam Lantermans te staan in een gevaarlike omgeving, die van de
Christelike tijdschriften en de Christelike bibliotheken. Redacties en uitgevers lieten niet af. En
Lantermans bezweek, gaf copie op copie.
Eerst bleven het nog korte verhalen. Deze verhalen waren nooit, wat een geslaagd kort verhaal
toch wezen moet : een wereld in het klein. Ze hadden vaak kop noch staart. Maar dan waren
:ze juist 't beste, gaven ze enkel een figuur, een stukje levee. Hadden ze wel 'n kop en 'n staart,
dan waren ze terstond veel minder, kregen ze terstond een kunstmatig karakter.
Wat in de korte verhalen reeds dreigde, werd in de romans zelf (De Stiekemerd, Jan Krum)
schrikbarende werkelikheid.
Ook in „Jan Krum" vinden we nog de levende figuur. Dat is Jan Krum zelf ; oude, ongetrouwde hoer, die door zijn innige vroomheid in zijn dorp tot een geestelik centrum werd. Vergissen we ons niet, dan is deze figuur inderdaad aan de werkelikheid ontleend.
Maar met welk een valse romantiek wordt deze hier belast I Hij gaat op zeventigjarige leeftijd
naar een Bondsdag van het Jongelingsverbond te Den Haag (ook dit kan nog aan de werkelikheid
ontleend zijn), komt dan te logeren bij de graaf van Limburg en beleeft er allerlei komieseavonturen.
Maar wat hij de graaf en gravin van Limburg dan allemaal over zichzelf vertelt ! Dat hij 'n
vondeling is, op 'n zeer onwaarschijnlike manier door een Betuwse boer tot kind aangenomen ;
dat hij zich allerlei ontberingen moet getroosten om onder de schuld uit te blijven, terwi jl er aan
de andere kant bij de notaris te Arnhem veel geld op zijn naam staat, waar hij echter niet aan
raken wil ; dat hij met een verzoek om gratie bij de Koningin op bezoek is geweest en toen
zo gepraat heeft dat Hare Majesteit de kamer uitliep !
Een en ander is wel zo vlot verteld, en 't verhaal zelf bezit, naast deze valse romantiek, nog
wel zoveel werkelikheid, dat de meeste lezers van dit boek smullen zullen. Bovendien, Jan Krum
zou Jan Krum niet zijn, als hij ieder, met wie hij in aanraking kwam, niet wat levenswaarheid
meegaf op zijn verdere levenspad.
Maar daar gaat 't hier niet om ! 't Komt er hier maar op aan dat dit ,boeiend" verhaal ontstaan
is door 'n klein stukje werkelikheid op te sieren met veel valse romantiek, dat Lantermans, om
dit boek te kunnen schrijven, zijn talent — een klein talent weliswaar, maar dan toch een talent —
heeft moeten verkrachten. En dit verkrachten van een meegekregen talent weegt, volgens ons,
.nergens tegen op, zelfs niet tegen een vlotte vertelkunst en 'n flinke dosis stichtelikheid.
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De boeken van Lantermans hebben nog 'n ander bezwaar. Ze bevatten elementen die aan de..
werkelikheid ontleend zijn. Maar deze elementen zijn niet tezamen gevoegd tot een grote, nieuwe,:
zelfgeschapen werkelikheid; ze worden enkel bevracht — met romantiek. 't Gevolg is, dat de ele-menten die aan de werkelikheid ontleend zijn, zich bij Lantermans gemakkelik laten onderkennen. Wie een beetje thuis is in de streken waar Lantermans opgroeide en waar hij in later
leven woonde, kan de typen er zo uitlichten. Velen doen dit dan ook. Maar dan komt meteen.
de moeilikheid : hoever gaat bij deze typen nu inderdaad de werkelikheid, en waar treedt bij
hen de verbeelding in? Het gevaar is werkelik niet denkbeeldig, dat de personen die Lantermans
voor zijn verhalen gebruikt, een reputatie krijgen die ze niet verdienen. Het is waar, zo bont
als Smelik maakt Lantermans het niet. Maar toch: ook voor hem gelds hier de boodschap :
oppassen.
Of, och — oppassen. Wanneer Lantermans zich zelf litterair maar een beetje meer respecteerde,.
dan was dat al niet noodig meer. Want het zo even genoemde gevaar is eigenlik ook al weer
een uitvloeisel van zijn onserieus kunstenaarschap, van een onverantwoorde verbinding van.
levende werkelikheid en valse verbeelding. J. H.

-

De hooge luwe, door Aleid Ages-van Weel. C. A. J. van Dishoeck, Bussum.
De oude dominee Goeree heeft emeritaat moeten nemen ; toch kan hij niet van zijn dorpje,..
Engendaal, scheiden. Hij neemt zijn intrek in „De hooge luwe", een huisje op de heuvel even
buiten het dorp, en leeft van uit de verte het dorpsleven mee. Even had hij gevreesd, dat 't
nu uit zou zijn, dat hij met zijn ambt ook 't contact met zijn vroegere gemeenteleden verloren.
heeft. Maar dat valt mee. Telkens en telkens blijkt dat de mensen hun oude dominee nog niet.
missen kunnen ; hij mag het dorp blijven doorgaan, goeddoende.
Wat dominee Goeree meemaakt, schrijft hij neer in een onregelmatig bijgehouden dagboek. Zo,
kan hij het later nog weer eens lezen, en herbeleven.
En zoals dominee Goeree zelf is, zo is ook dit dagboek: eenvoudig, vriendelik, weldadig.
Het zuiver-litteraire element treedt in dit verhaal in dagboekvorm niet al to zeer op de voorgrond. Toch heeft dit boek ook als kunstwerk verdienste. De stijl-van-oude-man is er al zeer
goed in weergegeven. J. H.

-

Losse karweitjes, door S. E. Howe. Vertaling van Ds. J. van Bruggen. Nijkerk,..
G. F. Callenbach.
Mevrouw Howe heeft zich, in en na de oorlog, verdienstelik gemaakt door reizen in Rusland.
de Balkan, Palestina, Egypte, Noord-Afrika. Van deze reizen verhaalt ze nu in ,Losse karweitjes"..De ,karweitjes" hadden tweeerlei doel : het verbeteren van maatschappelike misstanden, en
het uitdelen van Bijbels. In beide opzichten had mevrouw Howe succes, zowel door haar geloof
in het goede in ieder mens, als door haar onverzettelike wilskracht.
Mevrouw Howe doet mij denken aan Florence Nightingale; door haar verbinding van het
maatschappelike en het religieuze, door haar onuitputtelike werkkracht, door haar vasthoudendheid..Als zij eenmaal een doel in het oog gevat heeft, dan kijkt ze niet meer om, dan kijkt ze ook.
niet meer op zij, dan kijkt ze slechts vooruit. En het zijn maar weinigen die haar dan kunnen.
weerstaan.
Zoals mevrouw Howe zelf is, zo is ook haar boek. We reizen daarin met haar van de ene staat.
naar de andere, en het is alles zeer interessant wat we zien. Maar we reizen steeds met de
nachttrein ; van het land waar we doorkomen, zien we zo goed als nets.
Doch dit is het bezwaar van een litterator, op zn hoogst van een toerist. En mevrouw Howe.
is geen toeriste, maar een zendelinge. Bij haar kwam het aan op het resultaat der reis, niet op}
de reis zelf. Haar reizen waren ,karweities". Maar dan ,karweitjes", die rijke zegen brachten.
J. H.
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Het Licht achter den heuvel, door Aug. van Cauwelaert. P. N. van Kampen en
Zoon, Amsterdam.
Hoofdpersoon in deze roman is Willem, zoon van boer Baltus. Hij heeft in oorlogstijd Vlaanderen
mee helpen verdedigen ; als de oorlog voorbij is, keert hij naar zijn dorp terug. Veel is daar
veranderd. Zijn vader is vooruitgeboerd en zal welhaast de strijd aan gaan binden met de landadel ;
het burgemeesterschap is daarbij de inzet. Klara, zij n meisj a .... nee, zij is dezelfde gebleven ;
zij is nog steeds even eenvoudig en trouw. Maar de verhouding tegenover haar is anders geworden.
Dat blijkt vooral, als Willem Lucette ontmoet ; Lucette, de gescheiden adellike vrouw. Willem
ontbrandt in hartstocht voor haar en zij moedigt die hartstocht aan.
Onder al die bedrijven door voltooit Willem zijn studie, richt een advocatenkantoor op, denkt
er zelfs over een candidatuur van de Katholiek-Vlaamse partij te aanvaarden voor het Parlement.
Maar de verhouding tot Lucette werkt storend in op deze plannen. Bijna had Willem zich
onder haar macht begeven. Op het laatste ogenblik ontvlucht hij haar nog. En nu? Klara is
hij ontgroeid, de verlokking van de andere, hoewel eenmaal weerstaan, blijft.... De kapelaan
geeft hem raad. ,Uw wil is te wankel; ge moet voor een tijd weg van hier." Willem volgt deze
raad op; hij aanvaardt een betrekking in de Congo.
Dit boek heeft iets onevenwichtigs. Het verhaalt van een grootse tijd, van de bewustwording
van een yolk. Maar de held van het verhaal is niet evenredig aan de omgeving waarin hij zich
beweegt. Boer Baltus had in deze roman de hoofdpersoon moeten zijn, hij, de spil van het verzet
tegen de adellike overheersing. Of de jonge kapelaan, de ziel van het Katholiek-Vlaamse reveil
in het dorp. Maar niet Willem. Want ondanks diens idealen en idealisme, blijft deze voor ons
een zwakkeling. Zijn liefdesgeschiedenis stempelt hem daartoe.
De waarde van dit boek ligt dan ook niet in het verhaal als zodanig, maar in de stijivolle
wijze waarop het geschreven werd. Van Cauwelaert kan, met een paar zinnen slechts, ons een
beeld suggereren van een stukje werkelikheid. Dikwijls herinneren deze beelden, in hun strakke
en eenvoudige contouren, aan fraaie houtsneden. Soms groeit zulk een beeld uit tot een stijlvol.
toneel ; ik denk hier vooral aan het afscheid dat boer Baltus neemt van zijn werk en zijn
boerderij. Maar een bezwaar blijft het, dat deze tonelen zeer gemakkelik uit het boek te lichten
zijn; met het verhaal zelf staan ze slechts in een onvolkomen verband. J. H.

Dagwerk voor Vlaanderen, door Emmanuel de Bom. Maatschappij voor Goede
en Goedkoope lectuur, Amsterdam.
Het was op een congres in 1891, dat Simons en de Bom kennis maakten. Van dit jaar dateert
dus de vriendschap tussen deze twee ruimhartige Nederlanders ; een vriendschap die bevruchtend.
heeft gewerkt, zowel op Noord als op Zuid. De 9e November 1928 werd de Bom zestig jaar ; Simons
heeft toen gemeend de werkzaamheid van zijn vriend te moeten eren met het uitgeven van een
bundel waarin de Bom's beste werk werd herdrukt. En daar heeft hij goed aangedaan. De artikels,
in ,,Dagwerk voor Vlaanderen" verzameld, gaan over Vlaamse letterkunde (Prosper van Langendonck, Cel-literatuur, Bij Cyriel Buysse), over Noord-Nederlandse litteratuur (Johan de Meester, r
Querido-in-regenjas), over buitenlandse schrijvers (Maxim Gorki, Thomas Masaryk, Gerhard.
Hauptmann). Deze artikelen zijn reeds van betekenis door hun feitelike inhoud ; hun voile.
waarde krijgen ze echter pas door de persoon die er achter staat.
Simons en de Bom zijn beide ,volksopvoeders". Beiden hebben ze hun volksgenoten tot lezen.
gebracht. Simons deed dit door zijn voortreffelike organisatie, de Wereldbibliotheek, en door zijn.
taaie werkkracht+ De Bom bezat daartoe nog een ander element. Simons schrijft met een ernstige
toegenegenheid ; bij de Bom slaat de geestdrift telkens naar alle kanten uit. En die geestdrift
werkt aanstekelik. ,Wat gaat ge er aan smullen, lezer !" is de laatste zin van een bespreking van
,,Pieter Brueghel" van Timmermans. Die zin typeert. De Bom is de man, cUe u een schotel
voorzet en zegt : „eet dat nu eens lekker op", en terwijl ge eet, staat hij er zelf bij te kijken,
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blij, in de eerste plaats omdat het hem zelf ook zo lekker smaakte, en in de twede plaats omdat
hij met dit lekkere hapje ook anderen een genoegen kon doen. In onze tijd, die lijdt aan zwaarwichtige kritiek, zijn zijn met geestdrift geschreven artikels inderdaad een ware verkwikking.
J. H.

Kleingoed, door P. C. Schoonees. Die Natalse pers Pieter Maritzburg. 1929.
P. C. Schoonees vervult in het goeddeels Engelse Natal een Dietse missie. En de Afrikanerreeks helpt hem daarbij. Het eerste deeltje van deze reeks, „Jannie", heb ik vroeger reeds besproken ; tans een enkel woord over het twede deeltje, ,Kleingoed" van P. C. Schoonees zelf.
De titel is bescheiden. De inhoud is aan de titel evenredig. Een verzameling anecdotes, gedachten,
spreuken, gedichtj es, redevoeringen, kritieken ; alle berekend voor een publiek, dat nog aan het
begin staat van zijn culturele ontwikkeling. En als zodanig degelik werk.
Oorspronkelik werk is 't niet. Maar dat pretendeert 't ook niet te zijn. Wei is 't nuttig werk.
Aan lectuur als deze heeft Zuid-Afrika behoefte. We wensen zowel de leider als de uitgever van
deze reeks dan ook van harte succes met hun uitgaven : de uitingen van een energieke
pioniersarbeid ten behoeve van de Dietse stam. J. H.

Skakels van die Ketting, door P. de V. Pienaar. J. H. de Bussy, AmsterdamPretoria.
Kobie is de zoon van een Boer die met ondergang bedreigd wordt en dan het laatste redmiddel aangrijpt : de goudvelden. Wat aan vele anderen niet gelukt, gelukt hem wel: hij vindt
een kostbare diamant en koopt, met het geld dat deze diamant hem opbrengt, een nieuwe boerderij.
Nu is het geluk hem gunstig ; de boerderij gaat vooruit en Kobie mag studeren.
Daarmee wordt Kobie's liefste wens vervuld. Reeds als jongen heeft hij een stem gehoord
die hem zeide : „Pas my skape op". Gehoorzaam aan deze stem gaat bij theologie studeren. Als
student doet hij aan evangelisatiewerk in een wijk van arme blanken. Violet, een meisje uit deze
wijk dat hem bij dit werk hielp, wekt zijn hartstocht op. Het gevoig laat zich raden : zonde,
inzicht, berouw.
Om te boeten wordt Kobie zendeling onder de negers in Nyassaland. Hij gaat met veel
idealisms aan 't werk en heeft aanvankelik dan ook succes. Maar later komen de tegenslagen.
Bovendien komt er van huis bericht dat zijn moeder ernstig ziek is ; ze wordt verpleegd door Elka,
een vroeger buurmeisje, dat eenmaal Kobie's vrouw worden zou.
Kobie gaat naar huis, vindt zijn moeder gestorven, biecht op aan Elka, trouwt met haar en gaat
nu evangelisatiewerk doen onder de mensen die hij uit eigen ervaring kent : de delvers. Op de
goudvelden vindt hij dan zijn vroegere liefde, Violet, terug ; deze is stervende en Kobie belooft
haar voor haar zoontj a te zullen zorgen.
Deze roman staat niet op hoog peil. De psychologie der personen, vooral die van de hoofdpersoon, is zeer gebrekkig weergegeven. Het lijkt me wel mogelik (en ik neem nu maar een
voorbeeld, dat ik met vele andere zou kunnen vermeerderen) dat een jongen een roepstem meent
te horen. Zoiets kan voor hem dan een wonder betekenen. Maar daarmee mag dit nog geen
wonder zijn voor de lezers van het boek. Voor hen moet dit „wonder" uit de omstandigheden,
b.v. uit de psychologie van de persoon die het beleeft, duidelik zijn. En dat is het in dit boek
niet; daarvoor bezit het te weinig diepgang.
Wat aan psychologiese diepgang ontbreekt, heeft de schrijver trachten te vergoeden door
symboliese taferelen. Maar deze verbeteren de zaak niet. Integendeel, door hun zucht naar ,mooi"
zijn deze taferelen op zichzelf mislukt, en maken ze bovendien de gebreken waar dit boek aan
lijdt, eerder erger dan beter.
't Beste is de schrijver nog, waar het verhaal door veel handeling weinig ruimte biedt aan
psychologie en symboliek. D.w.z. in de hoofdstukken die handelen over de zending in Nyassaland,
de dood van Kobie's moeder, zijn biecht aan Elka. Maar ook dan blijft het toch nog beneden
elk dragelik peil.

,

BOEKBESPREKING

421

Het split me dat ik van dit boek zo weinig goeds kan zeggen. Hoe graag had ik dit anders
gewild ! Want dit boek is geschreven door iemand met een positief-Christelike levenshouding.
De meeste jonge Afrikaanse schrijvers zijn van een andere mentaliteit. Maar per slot van rekening
hebben we toch liever een boek van een niet-Christelik schrijver dat echt is, dan een boek van een
Christelik schrijver dat onecht is. J. H.

Herman Gorter, De Richter van Pan. Een Heroisch en Tragisch Leven,
door W. van Ravesteijn, W. L. en J. Brusse pU.M., Rotterdam.
Toen Gorter stierf, werd hij door verschillende schrijvers ,herdacht". De beste van deze In
memoriam's werden in een boekje verzameld en uitgegeven. In dit boekje werd Gorter getekend
als de dichter van ,,Mei", van de , Verzen". „Pan" werd ternauwernood genoemd. In zekere
zin was dat een fout. „Pan" was Gorter's hoogste dichterlike poging,, zij het dan niet een geslaagde poging. Van Ravesteijn heeft nu getracht ons dit gedicht zo te laten zien ; in aansluiting
daarmee noemt hij het leven van de dichter ,een heroisch en tragisch leven".
Een heroiese poging was „Pan". De opzet laat zich kennen nit de litteraire studies die de
dichter omstreeks de tijd van het ontstaan van het gedicht schreef. In „Pan" wilde Gorter de
ontwikkeling schilderen, die de arbeidersbeweging zou doormaken ; de ontwikkeling van slavernij
tot vrijheid, de groei tot eenheid onderling, tot eenheid met de maatschappij, tot eenheid met
het heelal. De periode der slavernij was reeds voorbij ; een andere periode was nu ingetreden,
die van de strijd ! En de geschiedenis leerde dat almachtige kunst slechts ontstond in tijden van
zich , ontplooiende energie. Heden was het dus de tijd ! Als hij zijn persoonlike drang slechts wist
te doen ondergaan in de drang der tijden, dan zou hij het , poeem kunnen scheppen, dat bij
deze tijden behoorde. Een heerlik poeem zou het zijn, het poeem der socialistiese wereldorde.
Met dit poeem zou hij een plaats in kunnen nemen onder de andere groten, onder Dante, Milton,
Shelley.
De poging was heroies, ze was tevens tragies. „Pan" mislukte. We vinden prachtige stukken
poezie, ook in dit gedicht. Maar als geheel voldoet het toch niet. Waarom niet ? Van Ravesteijn
geeft daar meer dan een reden voor op. Nu eens heet het dat Gorter doordat hij zich behalve
met zijn dichtkunst ook nog met practies propagandawerk bezig hield, zijn roeping ten dele verzaakte ; zijn socialisme schaadde zo zijn kunst. Dan weer zegt hij dat Gorter te zeer lyries van
aanleg was om zulk een groot epies geheel te leveren. Elders weer : de toon van Gorter's vers
was te licht en te ijl voor zulk een massale stof als de arbeidersbeweging. En even later : Gorter
beheerste zijn tijd te weinig om de resultaten der huidige wetenschap in harmoniese vorm in
zijn gedicht te kunnen opnemen.
Allemaal redenen, die inderdaad de moeite van een nadere beschouwing waard zijn. Maar
deze nadere beschouwing had van Ravesteijn niet aan ons moeten overlaten. Dat hij nu eens de
ene reden noemt en dan weer de andere, zonder enig verband met elkaar, bewijst dat zijn
boek met „enige haast" geschreven is. Het zou verstandiger geweest zijn, en beter voor het
boek, indien de schrijver zich rustiger de tijd gegund had.
Van Ravesteijn noemt naast de vier reeds aangegeven redenen voor mislukking nog een vijfde.
Heeft de dichter zijn doel niet bereikt, zo zegt hij, dan ligt dat niet aan ,een hem aangeboren
gebrek aan kracht, wijdheid van vlucht of ademtocht" ; dan ligt dit meer aan „de maatschappij
waarin deze groote geest werd geboren en opgroeide en zich moest ontwikkelen". Hier komt
de histories-materialist even om de hoek kijken. En ook elders zijn er wel plaatsen aan te wijzen
waar de historiese en politieke overtuiging van de schrijver diens studie komt vertroebelen. Meestal
echter wint het gezond verstand het. Dit boek is dan ook zeer lezenswaard. Alleen — men
moet er zich, om zo te zeggen, in vastbijten.
ledere uiting van Gorter wordt aan een zwaarwichtige beschouwing onderworpen. Van Ravesteijn
omgeeft de lichte gestalte, die Gorter blijft, ook in „Pan", ja zelfs in zijn onberedeneerde litteraire
studies, met de loden mantel van zijn theorie. Zo zwaar is deze mantel, dat de dichter er soms
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bijna onder lijkt te bezwijken. Het onderzoek krijgt zo af en toe iets van een requisitoir. Behalve
'n flinke dosis theorie bezit van Ravesteijn echter ook nog 'n voldoende mate van gevoel voor
poezie om ons, wanneer hij zich met „Pan" zelf bezighoudt, de schoonheden van dit gedicht te
doen opmerken. Deze aesthetiese beschouwing is daarom nog het beste deel van zijn apologie voor
,,de dichter van Pan". J. H.

Forte schets van de ontwikkeling der Nederlandsche Letterkunde, door
W. L. M. E. van Leeuwen.
De Nederlandsche dichtkunst sinds 1880, door W. L. M. E. van Leeuwen.
Beide uitgaven van J. B. Wolters, Groningen, Den Haag 1928-'29.
Van Leeuwen liet na Natuur en Dichter betere boeken van zich verwachten dan de beide, die
ik hierbij aankondig, at is er vooral van het laatste nog veel goeds te zeggen.
In het eerste wordt getracht een geschiedenis der literatuur te schrijven, waarbij komt een
voor een schoolboek uitvoerige karakteristiek van persoon en werk bij tal van schrijvers, speciaal
de modernen. Schoolse zucht tot indeling en systematisering strijden telkens met de lust tot
artistieke typering. Daarom is het boek wel wat hybridies van aard. Vlak na een typering die
aandoet als een beknopt essay valt de schrijver zich soms in de rede met een stukje, dat klaarblijkelik dient om uit het hoofd geleerd te worden. De schrijver heeft naast zijn belangstelling
voor de literatuur, belangstelling voor de gehele geestelike kultuur. Als we dat nu eens niet uit
een synchronisties overzicht merkten, maar de eenheid der geestelike faktoren die een tijd bepaalden eens meer naar voren was gebracht, dan zouden we daar graag vele karakteristieken (die
soms meer op recensentenwerk dan op een synthetiese orientering lijken) voor willen missen.
Bovendien schiet zijn pen nog at eens uit : „Vondel ,woonde zijn geheele leven in Amsterdam";
maar hadden de herinneringen uit zijn jeugd niet te veel invloed op zijn latere ontwikkeling,
om ze geheel weg te cijferen ? „Hij voelde zich volbloed Amsterdammer" ; toch niet altijd? „In
de strijd tusschen Remonstranten en Contra-Remonstranten, tusschen Oldenbarnevelt en Maurits
dus, stond hij aan de zijde der Remonstranten" ; maar schreef Vondel zijn hekeldichten niet,
toen die strijd reeds lang beslist was?
Van da Costa wordt gezegd : „Toch was hij niet zoo onverdraagzaam als Bilderdijk : hij telde
ook katholieken en liberalen onder zijn vrienden". Alsof Bilderdijk in deze ,verdraagzaamheid"'
niet het voorbeeld gegeven had, zo sterk dat hij om zijn Roomse sympatieen bij velen was verdacht. Ook liberalen kan de heer van Leeuwen onder Bilderdijks vrienden vinden. En zo zou ik
kunnen doorgaan. Genoeg om aan te tonen, dat de schrijver er af en toe maar met de muts naar
gooit. En dat mag niet; ook niet in een leerboek; vooral niet in een leerboek.
Het zinnetje over da Costa doet ons ook iets van de mentaliteit van de schrijver vers aan. Is
dat ook de oorzaak, dat een karakteristiek van Multatuli ontaardt in een apologie, dat de Vrije
Bladen en Nu (al ter ziele) een pagina krijgen, terwijl Roeping, De Gemeenschap, Opgang (de schrijver
weet niet, dat dit at lang begraven is) en Opwaartsche Wegen alleen maar worden genoemd ?
De afdeling over de moderne letterkunde beslaat het halve boek. Met alle eerbied voor deze
letterkunde lijkt me dit toch wel wat onevenredig veel.
De Nederlandsche dichtkunst sinds 1880 is op vele plaatsen letterlik gelijk aan het vorige werk,
slechts aangevuld met toelichtende gedichten.
In het gedeelte over de moderne literatuur toonde de heer van Leeuwen zijn aestheties oordeelsvermogen het best, zodat dit tweede boek minder de genoemde bezwaren vertoont als het vorige ;
ook mist het de schoolse paragrafen. Zo is vooral dit tweede boek een aanbevelenswaardig werk
geworden, dat alleen door zijn gemis aan verhoudingen wat rommelig lijkt. v. H.

Beknopte Geschiedenis der Nederlandse Letterkunde, door Dr. H. W. E.
Moller. Uitgegeven bij Het Nederlandsche Boekhuis te Tilburg in 1928, 2e druk.
In Roeping werd indertijd deze geschiedenis zeer uitvoerig en gedokumenteerd bekritiseerd,
zo goed dat het me als een voorbeeld van een zakelike en diepingaande kritiek lang bijblijven zal.
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De kritikus was scherp en maar gedeeltelik is Dr. Moller in deze 2de druk aan zijn bezwaren tege-.moet gekomen. Toch bevat zijn boek genoeg goeds en eigens, om deze herdruk begrijpelik te
maken en te rechtvaardigen. Dat ook bij ons een opleving is begonnen, is tot de schrijver nog
-niet doorgedrongen.
Hij kent Gossaert, de Merode, Jacq v. d. Waals, van de jongeren niemand; van de ouderen
noemt hij Anema, Haspels en Schrijver niet. En dat in een boek, waarin volgens het register
zoveel namen van personen en tietels van werken voorkomen, dat 38 kolom nodig was, om dit
register samen te stellen ; waarin dan ook verschillende onbelangrijke en onbekende personen zijn
opgenomen. v. H.

Oude landen en steden door Dr. P. Stegenga Azn, H. Meulenhoff, Amsterdam.
Onze theologen maken zo langzamerhand alien een ,reisje" naar Palestina en Egypte. Bij hun
terugkomst schrijven ze er dan een boek over. In een tijd als de onze, die reisverhalen weer weet
'te waarderen, is de belangstelling voor reizen naar „het Oosten" bij het Christelik publiek niet
vreemd. Begunstigd door de lage valuta der omliggende landen en door de intensieve propaganda
der reisverenigingen en reisbureau's, is tegenwoordig bijna ieder al buiten Holland geweest en
vergelijkt zijn eigen bereisdheid met die van anderen. Dat zelfs een Palestinatocht op het program
:der Reisvereniging kwam, heeft niemand verbaasd.
Nu steekt niet ieder op reis evenveel op; ook hier is het, dat wie heeft, zal gegeven worden.
De reis is het best besteed geweest aan de geleerden onder onze theologen ; een boek als Op Bijbel.schen bodem van Obbink doet dit het best verstaan.
Dat Dr. Stegenga een heel ander, maar toch ook zeer lezenswaard boek zou schrijven, ligt
voor de hand. Hij is een gezellige gids, die al causerend de aandacht op de rr. ooiste en merkwaardigste zaken richt. Daarom is het zo begrijpelik, dat hij er zo ongeveer alle landen langs de
.Middellandse zee bijneemt. Als je nu toch op reis bent, is het zonde om Konstantinopel, Athene,
Rome meteen ook maar niet te zien.
Het is een aardig boek en ik gun het veel lezers ; maar het is begrijpelik in de gegeven om.standigheden, dat een boek als dit, dat tegelijk ook nog alle hangende politieke kwesties der
bezochte landen behandelt, slechts een journalistieke en tijdelike waarde heeft. v. H.
-

-

,

De Vlaamsche Vertelselschat, verzameld en toegelicht door Victor de Meyere.
Dee! III. 1929. Uitgegeven door de ,,Sikkel" te Antwerpen en C. A. Mees te Santpoort.
Deze drie delen vormen de beste verzameling van Vlaamsche sprookjes en vertellingen, voor
onze folkloristen en voor ieder die belang stelt in deze materie een mooie aanvulling. De deskundige aantekeningen achterin brengen deze vertellingen in verband met de overeenkomstige
in andere bekende verzamelingen uit het buitenland. Ook wordt zoveel mogelik bij elk verhaal de
bron vermeld. De boeken zijn goed uitgegeven en aardig gelllustreerd door Victor Stuyvaert, die
het volksaardige in zijn tekeningen goed wist te treffen. v. H.

,

Ons Honk, door Diet Kramer. v. Holkema en Warendorfs Uitgeversmaatschappij, Amsterdam.
,,Ons Honk" is een meisjes boek en beschrijft de wederwaardigheden van Charry van Walen,
op school in de vijfde klasse van de H.B.S. en thuis. Het boek krijgt een ernstiger wending
door de moeilijkheden en de strijd waarin zij komt, omdat zij zich gesteld weet voor de keus :
igen verlangens en ideaal volgen door in Amsterdam te gaan studeeren of thuis te blijven
en te zorgen voor haar Vader en de moederlooze kleintjes. Aan het eind is ze dan tot het besluit
.gekomen haar eigen verlangens te offeren en weet ze haar roeping in het gezin.

,

-
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flit gegeven is echter niet als ,moraal" in het boek verwerkt, het is de groote verdienste van

dit boek, dat het de ernstige kant van het leven — ook van een jonge meisjes leven, dat heusch.
met alleen de prettige kant vertegenwoordigt -- zoo natuurlijk weergeeft. Het boek zit vol fleurige,_
humoristische tooneeltjes, een beetje erg uitbundig soms, maar niet onwaarschijnlijk. Psychologisch i het misschien niet altijd even sterk, maar toch vertoont het dikwijls heele fijne trekjes, lk denk
hierbij -vooral aan het kreupele broertje, hoe zuiver :en eenvoudig is het leed van dit kind beschreven en hoe .fijn heeft de schrijfster dit karaktertje aangevoeld.
jammer is het dat sommige tooneeltjes wat te veel gerekt zijn, als er hier en daar wat meet
bekort was, had het geheel er bij gewonnen.
De illustraties van Karel van Seben hadden beter achterwege kunnen blijven, de harkerige stijve-teekeningen zijn bepaald storend in het boek.
LAURA OLIVIER.

Fransclh Schoolwoor denboek, door K. R. Gallas. Derde druk.
.Bngelsch Woordenboek, door K. ten Bruggencate. Eerste Deel : Engelsch-Nederlandsch. Elfde druk door A. Broers. Beide uitgaven van J. B. Wolters' Uit-gevers-Maass chappij N.V. Groningen, Den Haag. v. H.
Plantengroei en bloei, door L. Dorsman Czn. en Jac, v, d. Klei. Eerste deep j e
Inheemsche planten. Bij J. B. Wolters' Uitg. Mij. N.V. Groningen, Den Haag 1929.
v. H.
Het witte paradijs, door Pieter van der Meer de Walcheren. MCMXXIX. De.
Gerneenschap. Utrecht.
Pieter van der Meer is .een van degenen die aan het zoeken der Katholieke jongeren het eerst.
leiding heeft gegeven. Hij was het die wees naar de Franse jonge katholieken Leon Bloy en Jacques
Maritain. Geen mooi gefraseer over een vrome stof, maar een kunst die uit eigen geestelike gesteld-heid voortspruit.
Zo schreef hij zijn bekeringsgeschiedenis in Mijn dagboek en een overeenkomstig geestelik.
gebeuren in Van het verborgen leven.
Zo schrijft hij nu zijn verering neer in Het witte paradijs over het leven der broeders in het
Karthuizer klooster van La Valsainte en het Leven van Bruno de stichter van dit ,paradijs".
Het hoofdstuk Een Karthuizer spreekt : staat buiten het verhaal (het dagboek ener retraite>
en is zuiver apologeties, Welk karakter trouwens de voornaamste karaktertrek van dit boekje in
z'n geheel ook is. Maar dan van de meest sympatieke aard, slechts hier en daar polemies,
rneestai van een verwonderde, verrukte, slechts hier en daar geexalteerde vroomheid. De taal is.
in direkte korrespondentie met het innerlik gebeuren, wat een hoge lof mag heten. v. H.

Onder de Loupe van het Buitenland, door G. Brugmans. Met illustraties,
naar oude prenten. Baarn, N.V. Hollandia Drukkerij 1929.
Hier is bedoeld te geven — en de bedoeling is zeer goed geslaagd — een beeld van
Nederland, gelijk het gezien is en nog gezien wordt door het temperament van den buitenlander..
De Uitgeefster schrijft, dat het bekend is, dat de Nederlander graag weet, hoe het buitenland
over hem denkt.
Is dit misschien ook de oorzaak, dat ik dit werk met zoo buitengewoon veel belangstelling,
heb gelezen?
Het overzicht gaat over verschillende tijden, en de uitspraken — het oordeel over ons karakter,.
ons landschap, stedenkunst, onze vrouwen enz. — zijn gedaan door belangrijke auteurs, wier naant.
een zekeren klank in de historie heeft. v. D.
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De ethica aan het ziekbed, door J. L. C. Wortman, Oud-Geneesheer-Directeur.
v. H.
Haarlem. De Erven F. Bohn. 1929.
Bijbel en Kind, door A. L. van Hulzen. N Voorhoeve, Den Haag.
Een drietal vlotgeschreven lezingen, waarvan de tweede Het kind in de literatuur in onze kringen
de meeste belangstelling zal vinden. Van Hvilzen verstaat de kuiast fris en populair te schrijven.
v. H.

De Anti-Christ, door Dmitri Mereskowski. Uit het Russisch vertaald door
J. C. v. Wageningen. W. de Haan, Uitgever, Utrecht.
Een roman van eerbied afdwingenden .omvang.
Een beeld van het Rusland van Tsaar Peter de Groote.
De geweldige strijd tusschen de moderne begrippen, door Peter, uit het Westelijk Europa van
zijn tijd, geimporteerd, en door den zelf nog barbaarschen despoot meedoogenloos en dom doorgevoerd, gesteund door allerlei vleiend gespuis ; en de domme, gevoellooze boeren, en daartusschendoor de wonderlijk godsdienstige verdwazing met de meest fantastische dwalingen en.
de ontzettend gruwelijke secten.
Uit al deze tegen elkaar stuitende meeningen ontstaat het verhaal, en het geloof, dat Peter, de
Anti-Christ moet zijn.
Het Rusland van Tsaar Peter was als een vervloekt land, en de Russen een vervloekt yolk!
Wodka, bloed en vuil.
En deze stinkende wilden, deze gedoopte beren, die nog afzichtelijker worden wanneer zij zich
in Europeesche apen metamorphoseeren, beschouwen zichzelf alleen als menschen en alle overigen
als beesten.
Een Deensche Koning zei : , Wanneer er weer gezanten uit Moskou komen, dan zal ik een
varkensstal voor ze laten bouwen".
En een Franschman zei : ,Een Moskoviet is een dier zonder vleugels, dat alle mogelijke menschelijke eigenschappen bezit, behalve de zindelijkheid en het verstand van een mensch."
Met een zeldzaam suggestieven taal, dringt deze auteur ons in de sfeer van vuilheid, verschrikking en angst.
De geloofsnood, de zelfverbranding en meerdere waanbegrippen zijn als groote rook- en vuurkolommen, die de fantastische schijnselen van fel licht en donkere schaduw slingeren over het
even bloedig en vreeselijk verscheurde leven van dezen barbaarschen heerscher, met zijn ziekelijke
afwijkingen.
Een boek dat niet in de gewone zin een roman genoemd kan worden, het zijn stoute en geweldige
v. D.
ziels- en cultuurbeelden.

De zegepraal der overwonnene, door K. Papke. Historische Roman. Nijkerk.
G. F. Callenbach 1929. Bandversiering door B. S. Claus.
't Laatste deel uit de Christelijke Bibliotheek, jaargang 32.
Een Historische Roman, die bedoeld is, om le. deze twee en dertigste jaargang te completeeren,
en 2e. ons nog eens in herinnering te brengen, dat Gerdes ook dergelijke onderwerpen behandelde.
v. D.

De 52 Zondagen op bezoek bid de kinderen, door T. Jager—Meursing. Geillustreerd door Ella Riemersma en Pierre Pinot. (Eerste bundel). Baarn, N.V. Hollandia
Drukkerij.
Een werkelijk uitmuntend idee, om voor de kinderen iederen 'Zondag, een jaar tang, een ander
verhaal te geven. De inleiding is dadelijk al heel leuk gesteld. De 52 zondagen komen samen om
te bespreken een arbeidsplan voor het komende jaar. Na de werkverdeeling gaan ze dan een
voor een het leventje van de kinderen binnen. 't Is een goed verzorgd boek. v. D.
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Aanteekeningen.
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_Een reisje naar Zuid Palestina.
P. H. MULLER,
DIET KRAMER.
-

DE AANKONDIGING AAN MARIA
DOOR

E. L. S.

I.
Zij maakte zelf de toekomst van haar Leven
En al wat ze verwacht had en gewonnen
Was volgens eigen klaren wil gesponnen,
Bewust had zij haar levensplan geweven.
Haar eenzaamheid was niemand nog gegeven ;
Zij had voor zich een donkey bosch verzonnen,
Daar zwierf ze om en boog over de bronnen :
In spiegeling hing haar trillend beeld to zweven.
Dwalende in een wereld zelfgeschapen,
En over eigen plannen ingeslapen,
Zag zij voor 't eerst in ongewilde droomen
Herten, die schuw en onbevolen komen ;
Onschuldig en verwonderd hun oogen waren,
Teeder en fier deden ze naar haar staren.
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II.
Eens stond zij in haar schemerwoud van droomen
Arbeidend aan de dagelijksche dingen,
Toen sloeg een vogel buiten aan to zingen,
Rein en verrukkelijk, als kristallen stroomen ;
De zoldering scheen langzaam opgenomen,
Wonderkracht lichtte de muren, die wijken gingen,
En geurengolven kwamen naar binnen dringen,
Een matte vloed van licht, drijvend op borne
N6g zwijgende, zwaar gespannen wachtende luchten,
Een stilte, warm en zwanger van geruchten.
Ginder en hier, van buiten en van binnen,
Voelde z' een machtige siddering beginners.
Vragend. verwonderd stond zij in het licht:
Een donderslag, een goddelijk gericht !
III.
De sterren gaan in 't morgenlicht vervagen,
De zonnegloed gedoogt geen vergelijken.
Donder en storm staan boven elk bereiken.
Geen menschenschouder kan de hemelen dragen.
Als eenmaal God ons rekenschap komt vragen
En ieder vonnist naar zij n aardsch bereiken
Dan zal het reinste hart bezoedeld blijken
Met vlekken, die de menschen nimmer zagen.
Den Rechter toont, bij 't weerlicht Zijner wetten,.
't Doorlicht bestaan ook de verborgen smetten.
Niets kan den storm der krachten Gods weerstaan,Zijns Geestes adem buigt het aardsch bestaan.
Uit 't lage braambosch schemert vreemde gloed
Een heil'ge vlam, van 't aardsche ongevoed.
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IV,
Waar tij d en eeuwigheid elkander raakten,
Daar werd de tijd aan d' eeuwigheid gemeten.
Soms heeft een oogenblik de kracht bezeten,
Waarmede God hemel en aarde maakte.
't Moment, dat, waar ook, dit besef ontwaakte,
Werd alle orde en rust dooreengesmeten,
Er vonkte uit den mensch een vlammend weten,
Als deze heilige spanning hem genaakte.
Klagend, onmachtig wordt de wil verzwolgen
En zal, schoon blind en tegenstrevend volgen,
Het spoor ligt smal en klemmend voor zijn voeten ;
De vrijheid wordt gebonden tot een moeten.
Wien immer God tot dienstbaarheid ontbood,
Zij n eigen wil wordt in die vlam gedood.
V.
Schrikkelijk en schoon, goddelijk trotsch en teeder,
Het was er ongewacht en zonder wachten.
Een majesteit omgolfde haar gedachten,
Lichtnevels wolkten uit van d' englenveder.
Als uit een afgrond rees haar willen weder,
Steeg in haar op tot ongekende machten
Spand' in verzet de nauw bedwongen krachten.
Toen wierp een nieuw bevel haar trots terneder,.
Dat als met scheppingskrachten tot haar klonk
En z' overwonnen op haar knieen zonk.
God kwam haar zelfgebouwde toekomst storen,Tot andere taak had Hij haar uitverkoren.
Haar wil ontspande. Duister en verward
Doolde zij langs de paden van haar hart.

435

436

DE AANKONDIGING AAN MARIA
VI.
Zij hoorde, als in nieuwen droom verloren,
't Geheim, dat Gabriel haar moest vertrouwen :
Uw oogen zullen Hem het eerst aanschouwen,
Dien Israel wachtte eeuwenlang tevoren.
Z66 mocht nooit eenig mensch aan God behooren :
Gij zij t gezegend boven alle vrouwen,
In U wil God Zij n diepste lief d' ontvouwen,
God wordt in U als Menschenzoon geboren.
G' ontvangt het kind van nooit gedoofd verwachten
Vreugde en hoop van duizenden geslachten.

Gods diep geheim zal rijpen in Uw schoot,
Hij heeft zichzelf verborgen in Uw nood.
U kwam Hij tot dit smartlijk heil verhoogen
Uw nederheid was lief lij k in Zij n oogen.
VII.
Diep in haar wezen bleef een angstig vragen,
Voor dezen rijkdom kon zij nog slechts vreezen.
Zij wilt zich tot een waardigheid verwezen
Wier eenzaamheid zij niet vermocht te dragen.
Zulke genade deed haar bijna klagen ;
Waar anderen haar gelukig prezen,
Durfde zij zelf nauwelijks verheugd te wezen,
Nauwlijks gedachten in haar toekomst wagen.
De knop zou langzaam in haar leven groeien,
Zij zou, een kelk, breken bij het ontbloeien.
Door zengend licht voelde zij zich omvat,
Waarvoor haar naaktheid geen beschutting had.
Maar toen zij zich tot overgeven boog,
Viel zegenend de schaduw van omhoog.
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VIII.
Het wonder heeft zij in haar ziel verzwegen.
De stilte koesterde haar eenzaamheid.
Jozef alleen, met schucht're aanwezigheid,
Hoorde zij bezig in zij n werk bewegen.
Gabriels groetenis bleef zij overwegen :
Wat was dit : onder de vrouwen gebenedij d ?
Rustig verwonderend wachtte zij haar tijd,
Leefde in sterk gebed haar ure tegen.
Hartstochtelijk aan eigen wil verzadigd
Werd zij door God tot deemoed begenadigd.
En als zij in het bosch der droomen kwam,
Vond zij een kind, een hert, een leeuw, een lam!
Zij zag zich, moeder, tot haar kind gebogen,
En zocht, ontroerd, de bronnen zijner oogen.

ALLEEN, WIE BEIDE KAN ZIJN. * .
DOOR

G. SEVENSMA-THEMMEN.

Ze stond met Hansje aan de hand te wachten in de rij der moeders. De lange
schoolgang lag guur en triest in het vale licht der hooge vensters, maar achter de
klassedeuren was het murmelend beweeg van veel kinderleven, een bedwongen
geruisch, dat hooger steeg tegen de vrij held van de vier-uurs bel aan. In de klas
aan het eind van de gang begonnen ze een Kerstversje te zingen:
,,De herdertjes lagen bij nachte,
Ze lagen bij nacht in het veld —"
en Hansje, die het ook kende, keek haar even met groote, verblijde oogen aan en
begon dan mee te zingen, zoo van harte, dat ze hem soms even sussen moest. Er
gleed een glimlach door het groepje wachtenderi, de moeders keken eens even met
een milden blik naar den blonden kruliebol, die met geestdriftig-geheven snuitje
stond te zingen en van hem naar elkaar of naar het eigen kleintje, dat ze bij zich
hadden.
Toen 't versje uit was, kwam het schoolhoofd de trap of en liep hen met een
groet in 't algemeen voorbij naar de deur van de eerste klas, waar hij bleef staan.
Er was daar binnen een diepe stilte gevallen, waarin de ijie klank van een stem het
dankgebed deed vermoeden.
,,Kom jij nog haast niet bij ons ?" vroeg hij aan Hansje. je wordt al zoo groot."
Hansje keek even vragend tot haar op, toen schudde hij zijn hoofd, alsof hij
't antwoord op haar gezicht gelezen had:
,,Nee," zei hij, ,dat duurt nog een pool, zoo'n heele dikke pool —"
En met uitgestrekte armpjes gaf hij de maat van zijn tijdsbegrip aan.
Ze keken elkaar lachend aan, het schoolhoofd en zij, en haar oogen vroegen :
is 't geen schat — die boy van mij ?
Toen ging de bel en het losgelaten rumoer golfde plotseling de gangen in. Ze
trok Hansje dichter tegen zich aan en haar oogen spiedden in de rijen kinderen,
die kwamen, naar Tineke en Marietje. Maar onder het kijken door voelde ze op zich
de oogen van het onderwijzeresje, dat in de deur van de eerste klasse stond en den
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blik niet van haar afliet, van haar niet en van Hansje niet. Die blik dreef het rood
•tot op haar voorhoofd, 't was, of haar staan hier met het kind tot een leugen werd,
of ze naar dat meisje, dat haar in haar hart misschien benijdde, toe moest gaan om
te zeggen : ik ben de moeder niet, het is maar geleende rijkdom — Of — wist ze
dat misschien — was er afkeuring in haar blik?
Maar Hans had de zusj es ontdekt en trok haar mee.
,,O, dolletjes, dat u er bent," juichte Tineke, terwijl ze gezellig inhaakte. „Hi,
meneer was juist zoo laat vanmiddag en ik zat hem maar aan te kijken en ik dacht
man, kan je nou niet aan mijn gezicht zien, dat tante Trees op me staat te wachten ?
Maar hij deed net, of hij niks zag —"
„'t Is erg," lachte Trees, „enf in, we zijn er nog." Marietj e, de stillere, had Hans
bij de hand genomen en luisterde nu aandachtig naar een verhaal, dat hij haar deed
over een auto ,,met feest", zooals hij zeide, want er had een vlag voor op gestaan.
Vlaggen vertegenwoordigden voor hem altijd de feestidee, dus een auto met een
vlag was een auto „met feest,"
Onder het praten met Tineke luisterde Trees gelijk ook naar zijn gesnap en telkens
'gleed haar blik met een streeling langs zijn parmantig-stappend f iguurtj e. Hans was
haar jongen, o, ze hield ook veel van de meisjes en het kleintje thuis was snoezig,
maar Hans stortte gansch den dag de klaarheid van zijn kinderlijke aanhankelijkheid
over haar uit als een rijkdom. Met hem aan de hand voelde ze zich jong-moedertje
een weelde van bezit, zoolang zijn blijde, heldere stemmetje om haar heen was, vermocht geen wantrouwende gedachte tegen haar geluk zich te nestelen in haar hart,
keerde ze zich af van alle verstandige overleggingen en gaf zich roekeloos over aan
de zoete bekoring van een rijkdom, die de hare niet was. Maar als ze alleen ging en
-onbeschermd, als zijn warme handje haar niet vasthield aan zijn teederheid, dan
verscheen ze onder de menschen in de pooverheid van een, die van een aalmoes leeft.
Want Trees had geen eigen bezit. Ze had mogen toezien : eerst als heel jong meisje,
toen de oudere zusters trouwden en zij, als het nakomertje, thuis bleef en daar droomde
van den gulden dag, als ook zij zou staan in het witte bruidskleed naast den man,
.die haar leven zou opnemen in zijn beschermende liefde. Maar er was in hun huis
na het trouwen der zusters weinig vertier meer, behalve dan in de vacanties, als ze
overkwamen met de kinderen en voor Trees een enorme dosis werk, maar ook
vreugd medebrachten. Het hinderde haar niet, of de anderen uitgingen en haar
achterlieten met de zorg voor de kleintjes : ze sjouwde in den tuin de boel van het
.eene beschutte plekje naar het andere, ze stond trotsch als een jong moedertje te
kijken, wanneer ze weer schoon en wel in hun bedje lagen, ze tied de hindernissen
in hun kleine leventje soms gauwer dan de moeders en als ze weg waren, liep ze de
eerste dagen onwennig, met leege handen en een leeg, schreiend hart door huis en
vroeg zich af, of ooit de tijd zou komen, dat haar leven vol zou zijn van de zorg voor
eigen kinderen, de zorg, die niet was als een geleend bezit, maar die bleef de dagen door.
,
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Of ooit — Die woorden kwamen steeds grooter in haar leven te staan, naarmate
de jaren vergingen. De droom van den gulden dag, waarin de zekerheid van de vervulling was geweest, week steeds meer terug op den achtergrond van haar denken,_
maar kreunend bleef in haar het verlangen naar mollige kinderarmpjes, die kraaiend.
worden uitgestrekt, naar begeerige kinderhartjes, die de zorg en de toewijding van.
gansch een leven vragen. En zijn wilde zoo gaarne geven — geven en zij moest
toezien. Van haar vriendinnen trouwde de een voor, de ander na en als ze met haar
poovere, eenzame hart naderde tot haar geluk, dan keken ze haar lachend en een.
beetje uitdagend aan en zeiden tot haar:
,,Hoe wordt het, Trees ? Wanneer is nu de beurt aan jou?"
Maar Trees kreeg geen beurt, Trees bleef buiten staan. Als ze bij de vriendinnenkwam logeeren, dan keken ze dikwijls niet zoo sterk en uitdagend meer, dan was er
in het gesprek wel eens een toon van navrante teleurstelling, omdat de reis door het.
huwelij k, die ze met zooveel enthousiasme waren begonnen, moeilijk bleek te zijn
en vol gevaren, die ze niet hadden vermoed. En maar al te gaarne gaven ze wat
van haar zorgen over aan Trees, die in haar begrijpend luisteren al meedroeg aan.
den last. Zij, de ongetrouwde, leek de sterke geworden, waartegen de anderen, de
bevoorrechten, de moeders, nu dikwijls kwamen leunen met haar geslagenheid. Zi)
hoorde het alles aan, ze troostte met een enkel zacht, sussend woord, maar als ze.
dacht aan het eene plekje in huis, waar de wieg stond, waar een klein kopje met
kruivend haar weggescholen lag in het veilige holletje van het kussentje,dan schreeuwde
er plotseling iets in haar van wanhoop om de verwrongenheid van dit alles. Moest:
zij uitgeven als de rijke, zij, die niets bezat — kwamen de anderen haar alles afbedelen, haar poovere rust en bezonkenheid, terwijl ze de eigen schatten achteloos.
voorbijgingen ? Hoe was het mogelijk, dat een vrouw, een moeder met haar kind
in de armen zich kon handhaven in zelfbeklag, dat ze zich niet juichend en weenend_
wegschonk in liefde aan het hulpelooze wezentje, dat uit haar geboren was?
In haar eigen hart lag altijd het hooglied over de liefde tot het kind bereid en -zij kon het niet zingen. En als ze de anderen er toe wilde brengen te luisteren naar
het lied, dat toch ook nog in haar eigen hart moest murmelen, dan gunden ze zich.
niet eens den tijd daarvoor, dan keken ze haar een tikj a spottend aan en zeiden:.
,,Ja, jij hebt goed praten. Jij ziet alleen het mooie ervan maar je moest de zorgen
en de moeiten maar eens doormaken zooals wij. Dan zou je wel minder idealistisch_
gestemd worden."
„Ja, maar het heerlijke is juist in de moeite en in de zorgen. Dan kun je j geven,
dan is je liefde een rijkdom, die niet nutteloos weggeborgen wordt en verkwijnt,maar waaruit je steeds maar weer nieuwe kracht kunt putten. Voor een buitenstaander
moet het misschien wel eens een offer lijken, dat je aan huis gebonden bent, dat je
niet op de hoogte kunt blijven van alle nieuwigheden, die er rondvliegen in de
wereld, maar voor jezelf kan het toch nooit een offer zijn, omdat je liefhebt. Of ---
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alleen een offer, dat je sterker, rijker, gelukkiger maakt. Het hart van een moeder
moet wel sterk zijn, omdat het zoo begenadigd en gelouterd wordt."
Maar de anderen konden de vlucht van haar woorden niet volgen, ze hadden zoo
lang gestaard in de donkerheid van haar eigen gedachten, dat haar oogen te traag
waren geworden om ze op te heffen naar het licht. Of — als ze het toch deden,
dan viel het bijna als schrijnend over haar heen, dan zagen ze met haar rijkdorn
ook fel en duidelijk, wat ze veronachtzaamd hadden, en ze wendden het hoofd af.
Zoo was het niet bij Miep. Bij haar kwam Trees het liefst, omdat de warmte van
haar moeder-zijn haar zoo omstraalde, dat ieder, die met haar in aanraking kwam,
zich er wel in koesteren moest. Zij zei nooit tot Trees .
„Ja, maar jij bent ongetrouwd, jij hebt geen idee van wat een getrouwde vrouw
opofferen moet aan eigen rust, eigen bezit --" zooals de anderen haar zoo vaak
afscheepten. En zij had het het moeilijkst. Want het was al drie maal gebeurd, dat
ze het kleint je, dat nog nauwelijks tegen haar geglimlacht had, toedekken moest
voor den laatsten slaap en bij de overgeblevenen werden heel wat nachten in zorg
doorwaakt. Haar man kon niet meer studeeren om zijn zwakke gezondheid en daardoor was zijn kans op promotie verkeken en van zijn karig salaris moest zij zien rond
te komen niet alleen, maar ook hem en de kinderen zooveel mogelijk versterkends
toestoppen. Wat zijzelf kreeg, och, daar lette niemand eigenlijk op: een huisvrouw
moet immers voor zichzelf zorgen. Maar als Trees er was, dan merkte ze we!: Miep
schoot er bij in. En met een waarschuwende vinger dreigde ze soms schertsend :
,,Zal jij es om jezelf denken ? Je bent, met iederen keer, dat ik hier kom,
magerder —"
Maar Miep dook altij d handig onder de vermaning door: „Ik ? 0, ik ben best --En ik loop veel te hard om dik te worden. Maar heb je opgelet, hoe goed Marietje
er uit ziet ? En Hansje gaat ook beter eten gelukkig —"
Men had geen vat op haar, zij klaagde nooit, niet over haar zorgen, niet over
zichzelf, ze ontving, ieder, die in haar huis kwam, met een glunder gezicht en haar
woorden waren altij d mild van een geluk, dat in haar brandde als een stifle, klare
vlam.
Maar als Trees van een bezoek aan haar weer terug was in haar eigen huis, dan
kon haar soms een angst overvallen om Miep, een angst, alsof ze zich haasten moest
om haar vreugd te bereiden, omdat het anders te laat kon zijn. En ze verzon allerlei
aardigheden voor de kinderen, ze haakte en breide voor Miep en maakte zoo nu en
dan een pak, alsof het St. Nicolaas was. En als ze er aan dacht, hoe ze met gespannen gezichten om het pak met schatten zouden staan, hoe Miep het meest verrukt zou zijn, dan kon ze lachen en schreien tegelijk om de raadselachtige heerlijkheid.
van het leven. Zij hier in haar rijke, veilige huis met schatten aan tijd en kracht en
Miep — die aan alles tekort kwam, en die toch de rijke was — Was de waag van
elks leven dan ook niet in Gods Hand en zou het niet eens blijken, dat voor Hem.
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de naald altijd zuiver en recht had gestaan, omdat Hijzelf, de Rechtvaardige, alleen
woog en besliste ?
Aan dat geloof klemde zij zich in de uren van vereenzaming, als het leven, waarin
.geliefd en geleden wordt steeds verder van haar terugweek als een van, die er geen
,deel aan heeft. Ze probeerde overal zorgen te verlichten, een glimlach te brengen
op vermoeide gezichten, de oogen der moeders te richten op haar kinderen en de
kinderen te dragen in haar liefde, maar soms, als ze na een vermoeienden dag terug
was in haar huis, dan ging haar eigen verlangen dwalen langs de deuren, waardoor
ze gegaan was en zie, zij hadden zich alle gesloten. Binnen waren de grooten en de
kleinen en zij hadden alien hun eigen bezit aan weinig vreugde en veel smart, maar
zij stond buiten met ledige handen. En haar weenende ziel boog zich voor God
met de vraag
„O, Heere — en wat zal deze ?"
Toen riep Miep Naar.
In het begin van het jaar was daar het kleintje geboren en Mieps krachten leken
in den strijd om het leven van haar kind verteerd ; zonder dat de dokter een bepaalde oorzaak constateerde, kon ze er toch niet weer bovenop komen. De financien
.lieten niet toe, dat de zuster langer dan de vastgestelde drie weken bleef en toen
,die vertrekken moest, was er nog niet de minste aanwijzing, dat Miep binnen afzienbaren tijd haar huishouding weer zou kunnen waarnemen.
Tien minuten nadat Trees gearriveerd was, liep ze door huis met haar handen
vol werk en haar hart vol vreugde om alles, wat ze zou mogen doen ; de zieke ver-zorgen en het kleintje, gezellige oogenblikjes uitsparen voor de andere kinderen, een
rustigen zit klaar hebben voor Wout, wanneer die 's avonds vermoeid van zijn dagtaak kwam.
En Miep gaf zich neer in de weelde van eens rustig ziek te mogen zijn en als ze
Trees bezig zag met het kindje of als ze zelf weer verfrischt in haar lekker geluchte
-en schoone slaapkamer lag, dan liepen haar soms ineens de tranen over de wangen,
omdat ze 't zoo goed, zoo heerlijk goed had.
,,Halle meid," schertste Trees dan, als Miep met haar smalle, witte handen de
hare omklemde, ,moet je nu gaan huilen? Je bent altijd zoo moedig geweest, je
hebt voor iedereen in al je moeilijkheden een vriendelijk gezicht gehad, en nu moet
je gaan huilen, nu 't pas eens goed voor jou wordt? Ik had al veel eerder baas
over je moeten wezen, dan was het zoover niet gekomen".
En ofschoon bij zulke scherts de tranen Trees voor de keel zaten, besefte ze niet
-eens, hoe ver het eigenlijk gekomen was. Want die eerste weken leefden ze onbekommerd als kinderen, het nieuwe, het rustige van zelf eens heerlijk verwend te
worden en te weten, dat verder alles goed ging beneden, bracht als een vleugje van
opleving, van herstel over Miep en Trees, die al gauw merkte, hoe sober het alles
moest gaan in deze huishouding, waar op de financien geen enkel weeldedingetje
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voor de zieke kon overschieten, was gansch den dag door, onder al haar werk, de
goede fee, die telkens met verrassingen te voorschijn kwam. En als Miep soms eens
bezorgd vroeg bij weer een lekker schoteltje of een versterkend hapje :
.,,Haar, Trees, kan dat allemaal ? Je weet toch, hoe beperkt mijn huishoudbeurs is?"
plan antwoordde ze lachend :
,,Die ziek is, mag zich niet bemoeien met de handelingen van den leeftocht. Die
^mag alleen alles opeten en gauw weer beter worden."
,,Als ik weer beter ben," zei Miep met een verre stem vol verlangen, ,dan blijf
je toch ook nog een poosje, he Trees. Dan zal ik jou eens verwennen en dan mag
iii ook genieten."
,,Maar, kind," weerde Trees af, ,ik geniet nu ook —"Ze kon niet zeggen, hoe ze
genoot in dit voile, voile leven. Maar het straalde haar van het gezicht af en zelfs
het onhandige hitje in de keuken begon er soms van te neurien, want het was, of
alles zoo licht en gemakkelijk ging, als de juffrouw er bij was om te helpen. Hansje
shield zich veel meer zoet en gehoorzaam dan in den tijd , toen de zuster er was,
die telkens op hem snauwde, omdat hij, onwennig door de afwezigheid van Moeder,
steeds in den weg liep. Tante Trees had altijd een afleidinkje voor hem bij de hand,
als hij op een ongelegen oogenblik parmantig op de onderste traptree stond, klaar
voor een bezoek aan Moeder en het kleine broertje.
En als de meisjes om vier uur thuis kwamen, dan tuurden ze, voordat ze aanbelden,
eerst even door de ramen van de kamer, omdat daarbinnen het theelichtje brandde,
dat gezelligheid beloofde, net als bij Moeder. Tante Trees hield dit uurtje altijd
voor de ,kinderen," ze vertelde verhaaltjes, ze speelde spelletjes, ze bouwde voor
Hans en gaf de meisjes een legkaart, al naar er op het programma stond.
Totdat de huisdeur opengesloten werd en vader binnenkwam. Dan doofde er
-altijd lets in den glans van Tante Trees d'r oogen, al beantwoordde ze ook vriendelijk
zijn groet en haastte ze zich om hem thee in te schenken. Hij nam z'n kopje gewoonlijk mee naar boven om even bij z'n vrouw te zitten en Tante Trees begon
met de kinderen op te ruimen voor de boterham.
Wout was de bleeke, zwijgende aanwezigheid in huis. Vroeger al, bij hun trouwen
en later, wanneer ze bij Miep was te logeeren, had het Trees verwonderd, dat Miep,
gezellige, altijd-opgewekte Miep haar leven gelegd had in handen van dezen zwijgzamen, stuggen man, om met hem een weg te gaan. Maar zijn nabij heid had haar
nooit gehinderd, omdat Miep de sfeer in huis schiep, waarin zij ze alien opnam
en waarin ze een band legde tusschen die schijnbaar niet bij elkander behoorden.
Maar nu Mieps aanwezigheid hen niet meer vereenigde, vond ze zichzelf wel heel
vreemd tegenover hem staan, ook al deed ze zijn huishouding en verzorgde ze al
de kleine belangrijkheden van zijn persoonlijk leven. Zoolang de kinderen op waren,
vulden hun hooge stemmetjes nog wel het zwijgen tusschen hen, maar wanneer
.ze na de bereddering van het naar-bed-brengen een uurtje met verstelwerk bij hem
-
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beneden zat, om Miep de gelegenheid te geven ook eens even in te dutten, dan lei
de stugge man-aanwezigheid achter de krant als een ban op haar. Een enkelen
keer vroeg hij iets over Miep of over de icinderen, hadden ze een kort gesprekje
over huishoudelijke of f inancieele aangelegenheden, maar meestal zat hij stil, met
een vermoeid-vertrokken gezicht, voor zich heen te kijken of iets te lezen. Hij aanvaardde alles wat zij deed, alsof het zoo behoorde, en bedankte haar nooit bovenmate,als hij merkte, dat ze eigener beweging iets bizonders voor Miep deed. Zijn stille,
moede oogen konden soms onder het werk zoo voortdurend haar bewegingen volgen,
dat een blos van benauwenis langzaam opkroop in haar hals tot over haar gezicht.
Ze vermoedde critiek in zijn denken over haar, critiek, omdat ze de dingen niet
deed zooals zijn vrouw. En zijn kijken naar haar kon haar bewegingen soms zoo
verstumperen, dat ze vreesde iets te zullen laten vallen. Het was een opluchting,
als ze tenslotte moest opstaan om voor de laatste voeding van het kleintje te gaan.
zorgen en alles voor den nacht in gereedheid te brengen, en gewoonlijk fleurde ze
weer op bij Miep, als ze samen ervan genoten, dat de kleine meid zoo lekker groeide,
als Miep ze even in de armen mocht hebben voor ze weer in haar wiegje ging, maar
toch ook dikwijls nog eindigde haar vroolijke denken en zorgen van den ganschea
dag in een triestigen neergang der gedachten, wanneer ze eindelijk in haar bed lag..
Ze schoot tekort — ze schoot tekort tegenover Wout en ze had niet de macht, het
te verhelpen. Ze kon zorgen voor een rustigen zit, als hij na een vermoeienden.
dag thuiskwam, ze kon zorgen voor al de uiterlijke dingen van zijn huishouding,
ze kon de vroolijkheid scheppen voor zijn kinderen, waarin zij tierden, maar voor
hem had ze toch eigenlijk niets. Voor hem kon niemand Miep vervangen, want
alleen met haar samen leefde hij in de sfeer, die hij noodig had. Het kwam als
een openbaring tot haar: haar oogen waren altij d gericht geweest op de taak, die.
de vrouw had als moeder van haar kinderen, maar nu stond ze tegenover de sterkte,
die de vrouw gaf aan den man. Niet de kinderen waren in dit huis de hulpeloozen,
nu zij omkoesterd werden door een warme, begrijpende genegenheid, maar de man_
was de eenzame — de zwijgzame, stroeve man, die alleen met zijn vrouw zijn leven_
kon bouwen tot een gaaf geheel, maar zonder haar een voorbijgegane werd, dit
een vergeten dee! ontving.
En zoo hulpeloos als ze hem zag, zoo hulpeloos voelde zij, Trees zich om tc
helpen. Als de nachtstilte in huis lag, als het drukke dagleven niet meer toonde,.
hoe ze haar noodig hadden, die allen, dan was het, of er iets groeide om hen alien
heen, dat hen verbond in de stilte en dat haar buitensloot. Hoe kon ze een oogenblik.
meenen, dat ze bij hen behoorde, omdat zij de dingen deed, die de moeder anders
doet, omdat ze zorgde in hun huis en zat aan hun disch. Zij had geen deel met
hen, zij was de vreemde en nooit had ze zoo gezien de heilige sterkte van het gezin.
als zij zelf zoo dicht naderen mocht. Het moest goed en veilig zijn zoo te leven,
ook al zagen anderen alleen duisterheden en bezwaren en soms schreide haar hart
-
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om de veiligheid van dat eigen bezit. Maar als ze 's morgens ontwaakte en den dag
inzag met zijn rijkdom aan vreugden, dan vouwde ze de handen en dankte haar
God voor het goede, dat Hij haar te smaken gaf.
Toen kwamen de dagen, waarin Wout en zij elkander dichter naderden in de
.angst om Miep. Na het vleugje herstel volgde een plotselinge inzinking, een aanval
van longontsteking deed het overige en voor zij zich met de dreigende ontzetting
vertrouwd hadden kunnen maken, stonden zij met de kinderen schreiend aan het
bed van de moeder, die haar vermoeide leden in den dood had uitgestrekt. Het was
niet te gelooven -- haar stem scheen nog te zeggen dat verre woord van verlangen :
,,Als ik weer beter ben —j"
Maar Trees wist nu, dat de waarschuwing van haar eigen hart niet tevergeefsch
was geweest : doe het, voor het te laat is. — En ze had lang niet genoeg gedaan,
ze had Miep moeten bedelven onder een overvloed — die Miep, die altijd tekort
was gekomen. — Maar nu niet, nu kwam ze niet tekort, want ze had haar hand
,gelegd in die van den Heiland, toen ze de donkere doodsvallei binnenging.
In de ontzetting om den vijand, die door zijn levenshuis was gegaan, was het of
Wout wat bescherming zocht bij haar, hij was minder gesloten dan vroeger en de
:kinderen drongen zich om hen beiden heen als verschrikte vogeltjes. Aileen het
kleintje in de wieg ging voort tevreden kirgeluidjes te maken, alsof er niets was
geb eurd.
Kort na de begrafenis vroeg Wout Naar, of ze voorloopig bij hen wilde blijven. Ze
zou er hem een groot genoegen mee doen, en ze wist wel, als zijn vrouw nog iets
had kunnen vragen, dan zou ze dit ook gevraagd hebben. Mocht het haar te zwaar
vallen, dan moest hij natuurlijk uitzien naar andere hulp, maar als er geen dringende
reden voor haar was om te weigeren, dan zou hij zeggen, dat er een dringende reden
'was om het aan te nemen : de hulpeloosheid van hem en zijn gezin. Het kostte hem
blijkbaar moeite, dit alles uit te spreken, telkens stokte zijn stem en was het, of hem
,de woorden zouden begeven, zoodat ze tenslotte hem in de rede viel met een:
,,Ik begrijp het alles wel, Wout. Ik geloof, dat God mij hier een taak aanwijst
in jouw huis, een taak, waarin ik vreugde vond, toen Miep nog leefde, en die ik nu
.als vanuit haar handen opnieuw aanvaard. Ik kan het natuurlijk niet zoo doen als
zij, zij was de vrouw en moeder, dat ben ik niet, maar ik wil je wel zeggen, dat ik
-dit werk zal doen met mij n heele hart."
,,Dan kan het niet anders dan goed worden," zeide hij met bevende stem.
Na dit gesprek was het, of de periode van hun vertrouwelijkheid weer toegemuurd
_lag. Hij zat opnieuw 's avonds achter zijn krant, alleen wat bleeker nog, hij vroeg
soms iets over de huishouding of over de kinderen, maar verder sloot hij zijn leven
voor haar af. Hij sprak zelfs niet met haar over Miep en toch zag ze, dat hij leed.
Soms begon zij over dingen uit het verleden, maar al beefde het even om zijn mond,
:ze bracht hem nooit tot vertrouwelijkheid. Toen zweeg ze er verder over, met even
--
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een gevoel van pun : zou hij misschien gedacht hebben, dat zij zich indringen wilde,.
dat hij het heilig erf van zijn herinneringen voor haar begeerige oogen moest beveiligen ? Het benauwde haar soms tot stikkens toe : dat zwijgen over de doode,.
die leefde in hun alley hart -- ze moest er met de kinderen over spreken, telkens
en telkens weer : ,,Moes deed dat zus of deed dat zoo —" en : „Weet je nog wel,
dat Moes altijd vertelde —" Met Hansje tong ze door den dag de versjes, die
Miep hem had geleerd, en als 's avonds de kinderen naar bed gingen, dan brachten.
ze ook altijd een nachtgroet aan het portret. 't Scheen wel, of zij de eenige was,.
die de herinnering aan de doode levend moest houden ; ze merkte nooit, dat Wout:
eigener beweging over Moeder begon, alleen, als ze hem iets vroegen, dan vertelde.
hij hun en 's Zondags na de kerk nam hij de twee oudsten mee naar het kerkhof.
Trees groeide langzamerhand in in de huishouding, alsof het haar eigene was.
Ze wende aan de soberheid, die hier toegepast moest worden en als er een van dekinderen eens iets noodig had of graag iets hebben wou, dat er eigenlijk niet of
kon, dan kwam het geld wel eens uit haar eigen beurs in plaats van uit de huishoudportemonnaie. Wout had haar eerlijk den stand van taken blootgelegd en verder
keek hij haar nu niet op de vingers, maar liet haar vrij : als zij maar zorgde, dat
ze toekwam. En daar zorgde ze wel voor.
De zomer kwam. De kinderen gingen om beurten bij de familie logeeren, maar
elk plaatsje, dat leeg was aan tafel, was ook een leeg plaatsje in haar hart. Het kon.
haar niet schelen, of de vacantie-vrijheid de orde in huis eens op den kop zette,
als ze ze maar allemaal om zich been had. En die weer thuiskwam van zijn logeerpartij, kon zeker zijn van een glorieusen intocht, want niemand was meer blij dan_
Tante Trees, die haar kiekens dicht onder haar vleugels moest houden. Wout vroeg,
wanneer zij vacantie wilde hebben, maar op dat oogenblik oversprong haar blijdschap
om wat ze in zijn huis genoot de kloof van zwijgen, die eer altijd tusschen hen was:
„Jongen," zei ze, „praat me niet van vacantie. Dat is goed voor menschen, die:
vermoeid van hun werk zijn, maar daar ben ik nog lang niet aan toe."
„Je hebt het er anders druk genoeg voor."
Ze zag hem even verwonderd aan, toen, toen, alsof ze zich bezon :
,,Ja, ik geloof, dat ik het nogal druk heb. Maar vacantie heb ik niet noodig, hour."
Dien avond keek ze de werkelijkheid in het gelaat. Ze wilde geen vacantie, zewilde niet weg, omdat ze dan uit de veiligheid weer gezet werd in de barre, gure
eenzaamheid. Ze nestelde zich hier in, ze spon zich in, alsof ze nooit weer losgemaakt zou worden, alsof ze opgenomen was in de burcht van dit gezin. En toch
bleef ze de vreemde, ze wist het maar al to goed, al was er nooit iemand, die haar
terugdrong, die haar buiten den kring zette. Er viel geen schampere tegenwerping
van de kinderen:
„Nou maar, Moes deed het zoo --"
omdat ze zelf altijd het doen van Miep schoof voor het hare. Bewust had ze zich.
,
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steeds teruggehouden van de plaats der moeder en toch had onbewust haar hart:
die al lang ingenomen. Het kon bijna niet anders, in de omkoestering van zachte
kinderarmpjes, die troost zochten bij haar, nu Moeder er niet meer was, in den.
arbeid die al maar moedergaven en moederkrachten van haar vergde, gaven en..
krachten, die immer bereid hadden gelegen en nooit waren gevraagd zooals nu.
Ze had altijd zoo gaarne gul zich willen geven in zorg, en liefde, nu kon ze dat.Als het kleintje 's nachts eens lastig was, bleef zij er voor op, want het sliep bij
haar op de kamer. Als Hansje in den guren wind naar buiten liep met zijn bloote
hoofd, holde zij hem achterna met een muts en ze ontzag geen werk en moeite r
om de meisjes altijd keurig naar school te laten gaan. In de veiligheid van dit
huis kon ze maar wegschenken van den schat, die zoo lang in haar bewaard had
gelegen en niemand zag er haar verwonderd om aan.
Wel de buitenstaanders. — Als de familie van Wout of Miep overkwam, stond ze
als beschaamd met de kinderen om haar heen, omdat ze soms even bevreemding
zag in de oogen der bezoekers. Men bewonderde haar in haar nijvere werken voor
het gezin, men kon haar houding tegenover en haar opvoeding van de kinderen alleen
maar waardeeren, maar toch -- als er maar niet een andere beweegreden achter zat.
Enfin, dat zou misschien de beste oplossing nog wezen, voor Wout en de kinderen
allebei, ze was een flinke vrouw en in zoo'n gezin moest een flinke vrouw zijn. —
Alleen zou het wel wat vlug wezen.
Ze giste zoo langzamerhand, wat ze dachten van haar en haar werk en toen ze
begreep, dat men deze oplossing beschouwde als de eenige bestendiging van haar
geluk, was het, of plotseling alles haar ontzonk. Want op die wijze kon ze het niet
vasthouden, dan was het niet meer voldoende dat ze moeder wilde zijn, dan moest
ze ook vrouw zijn — vrouw van Wout. En dat kon ze niet -- om zichzelf niet en
om hem niet -- Zij leefde haar leven met de kinderen, hij leefde zijn eigen, maar
hun levens roerden alleen even langs elkaar, doordat het zijn kinderen waren, aan wie
zij haar liefde schonk. Hun poovere vertrouwelijkheid van in het begin slonk steeds
meer weg en soms betrapte ze er zich op, dat ze zich aan zijn zwijgzaamheid ging;
ergeren.
Er sloop een onrust in haar onberoerd geluk der eerste maanden, er wiekten
schaduwen over van bedreiging en terwijl haar verstand zei, dat ze zich losser moest
maken van de kinderen, klemde haar hart zich te krampachtiger aan hen vast. Ze
kon Hansje, wanneer hij bij haar stond te vertellen, zijn guitig snoetje naar haar
opgeheven, soms ineens stormachtig omhelzen en tegen zich aanknuffelen en als
het kleintj a in de wieg uitbundig kraaide van de pret, trok er als een scheidenspijn
door heel haar wezen, alsof ze nu al genaderd was aan het oogenblik, waarop een
andere komen zou om vrouw en moeder te zijn. Want als een doffe zekerheid lag
het nu in haar: eenmaal moest er iemand komen, om die beide te zijn. --
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Eenmaal moest er iemand komen. — Die zekerheid lag ook in den man, die tegenover haar leefde, maar zonder glans. Als een onontkoombare noodwendigheid
aanvaardde hij het, dat hij een moeder moest hergeven aan zijn kinderen ; hijzelf
kwam in de tweede plaats. Zijn huwelijk met Miep was voor hem geweest de eenigdenkbare eenheid ; hij kende zichzelf te goed, om niet te weten dat hij er de man
niet naar was om zich opnieuw gemakkelijk te voegen in het rhythme van een
nieuwen levensgang met een andere vrouw. Zijn hart huiverde van eenzaamheid,
nu Miep hem was ontnomen, maar de warmte, die hij noodig had, zocht hij steeds
weer in de herinnering aan de doode, hij kon er niet toe komen, zich over te geven
in de omkoestering van een nieuwe liefde. Doch de doode had hem haar gansche
leven geschonken, zij had geen kracht en geen blijmoedigheid weer te geven voor de
nieuwe dagen, die hij in moest gaan.
Zijn familie zinspeelde tegenover hem wel eens op een nieuw huwelijk. Ze kende
te goed zijn eenzelvigheid, om niet te vreezen, dat hij gansch vereenzamen zou.
En dan — vooral de kinderen. -- Trees was heel goed voor ze, maar ze konden op
den duur toch niet opgroeien zonder iemand, die steunde op het gezag van moeder.
Zoolang ze klein waren, grog alles best, maar bij 't grooter worden kwamen de moeilijkheden : dan wisten ze heel goed te onderscheiden, wie werkelijk wat over hen
te zeggen had en wie niet. Bovendien moest hij rekening houden met de mogelijkheid,
dat Trees heen kon gaan, en dan ging de misere pas recht beginnen : het getob met
huishoudsters was werkelijk geen denkbeeldig gevaar. En zelfs, als ze niet weg ging,
kon hij dit op den duur toch niet van haar blijven vergen, dat ze vrijwel belangeloos
Naar tij d en haar kracht gaf aan zijn gezin.
Zoo dreven met zachte, wel-overlegde zinnen de broers 'yen zusters, de zusters
vooral, zijn gedachten in de richting, die ze noodig voor hem vonden. Trees was
een geschikte partij, ze had hart voor de kinderen en ze zou een goede, opgewekte
vrouw zijn voor Wout, die wel wat vroolijkheid noodig had. En ze waren ervan overtuigd, dat ze een aanzoek van hem wel niet afslaan zou ; ze gaf zich veel te veel
moeite voor zijn huishouding en zijn belangen, om dat alleen om de kinderen te
doen.
Maar Wout miste die stelligheid. Toen zijn gedachten eenmaal naar Trees heengeleid waren, begon hij op haar te letten en met een bevreemding, die even jets
teeders in hem aanroerde, zag hij, met welk een moederlijke overgegevenheid zij
zich wijdde aan de kinderen, aan zijn kinderen. Hij zag haar Hansje lachend beknorren, als hij in zijn speelschheid de boel voor haar ontredderde, het kleintje
kon altijd rekenen op prompte zorg en als hij 's avonds met zij n krant zat, dook
zij weg achter een berg verstelwerk en hij hoorde haar niet zuchten. En met verbazing ging zijn geest terug in at de maanden, dat ze dat nu at had gedaan, elken
dag opnieuw, bijna een jaar lang. 0, hij wist wel, een moeder deed dat ook, Miep
had het ook altijd gedaan, maar Miep was de eigene en zij — de vreemde. En zijn
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.dwalende gedachten, die altijd reisden, naar de doode en haar liefde, bleven nu rusten
.bij de vrouw, die naast hem leefde en werkte -- voor hem. Zou het niet kunnen,
dat de liefde voor de kinderen tenslotte , ook hen beiden bond?
Maar hij merkte wel, dat haar gezicht altijd in een glimlach genegen was tot
Hansje en het kleintje, maar dat het verstrakte in een koele rust, wanneer het zich
,ophief tot hem, om hem antwoord te geven op een vraag. Eigenlijk was het heelemaal
niet vreemd, pas, nu hij zich bezon op het tegenwoordige, waarin hij leefde, wist
hij ook, hoe grof-ondankbaar hij haar moest schijnen in loon voor al het werk, dat
.ze voor hem had gedaan. Hoe moest hij haar duidelijk maken, dat het dat toch niet
was, dat hij alleen maar zoo met zichzelf had geleefd in het verleden, dat de zegen
van het nu hem ten eenenmale was ontgaan ? Hoe moest hij weer trachten naar haar
sympathie, terwijl hij al die maanden haar alleen maar de gelegenheid had gegeven,
.zich in onwil van hem of te keeren ? Ze was toch altijd een goeie Trees geweest,
hij mocht haar wel, al had het zijn trots ook hevig bezeerd, toen ze met de ziekte
van Miep ingewijd moest worden in hun benarde f inancieele omstandigheden, omdat
hij vreesde, dat ze een van de vrouwen zou zijn, die de achting voor een man
.afwegen naar het inkomen, dat hij verdient. Maar nooit had hij op dat punt de
geringste kleinachting bij haar ontmoet, ze zag zelfs kans om rond te komen met
het geld, dat hij haar kon geven. —
En eens moest er in zijn huis weer een vrouw en moeder zijn. —
Ze waren bij het thuiskomen tegelijk op de stoep : hij -- en zij en de kinderen.
.Hij had vanuit de verte Hansje's schallende vreugd-stemmetje al gehoord en toen hij
voor hen stond, zag hij in vier stralend-opgewonden gezichten.
,,O, vader," julchte Tineke, „we zijn zoo heerlij k uit geweest. -- En allemaal
_moois hebben we gekocht -- moet u straks eens zien. -- En we hebben thee gehad
met een taartje en we hebben ook wat meegebracht voor zusje en ---"
,,Dus met andere woorden : Tante Trees heeft jullie danig verwend," onderbrak
hij, maar zijn stem had niet een klank van of keuring, maar van waardeering, zoodat
Trees even verwonderd naar hem opzag.
Hij had dit jaar niets aan Sinterklaas willen doen en in vergoeding daarvoor had
'Trees de meisjes, die telkens met teleurgestelde hartjes thuis kwamen, omdat andere
:kinderen zooveel moois kregen en zij niet, beloofd, dat zij eens een middag met haar
uit mochten — Hans ook mee -- Wout had er f lauwtj es in toegestemd, toen ze
. het plan opperde en daarom bevreemdde haar nu de openheid, waarmee hij de
blij dschap van zijn kinderen ontving.
Ze schoven achter elkaar door de nauwe gang naar binnen. Natuurlijk moest
dadelijk alles uitgepakt en bewonderd worden. Zusje, die in de box genoeglijk had
.zitten spelen, scharrelde naar den kant en gluurde met vraaggeluidjes door de spijlen.
Tineke bracht haar haar cadeau : een celluloid-ring met ballen en toen Trees, die
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even in de keuken bij het meisje was geweest, de kamer weer inkwam, zaten ze alledrie de kinderen gehurkt bij de box om van zusjes vreugde mee te genieten en de.
vader stond met een milden glimlach toe te zien.
Trees moest blijven staan. Haar gezicht vertrok als in pijn. Hun vreugde — de
vreugdevan den vader en de kinderen samen -- sloot haar meteen buiten als de
vreemde en zoo fel was die pun van eenzaamheid plotseling na de hooge blijheid.
van dezen middag, dat haar oogen zich even sloten over de tranen, die lossprongen.
Ging hij haar het bezit ontnemen, dat ze zoo lang gekoesterd had als haar eigen,.
zoodat het was gaan lijken, of het aan haar behoorde in plaats van aan hem ? Sloot
hij den ring af met zijn kinderen en moest zij buiten blijven staan — als de vreemde ?
Had ze teveel vertrouwd op het heden en gemeend, dat de bedreiging pas komen
kon, wanneer een ander de plaats van vrouw en moeder innam ?
Ze bleef bij de deur staan, bleek en vertrokken, tot Wout opzag met een zachtverwij ten
„Tante Trees -- tante Trees --- wat heb je 't bar gemaakt. Je overlaadt ons
allemaal met weldaden.
,,Kom, Wout," weerde ze af met een zenuwachtig lachje, ,zoo'n kleinigheid --De kinderen moesten toch ook een beetje feest hebben."
Ze zei het met opzet zoo, haar nervositeit moest zich even uiten, maar ze zag
geen schaduw op zijn gezicht, alsof haar woorden hem geraakt hadden.
Dien avond leek hun verhouding omgekeerd. Ze zaten zooals gewoonlijk, hij met.
een kraut en zij met naaiwerk maar Wout trachtte telkens het zwijgen te verbreken
door vragen over hun tocht van Bien middag: wat Hansje wel allemaal gezegd
had en of Tineke niet aldoor in een verrukking was geweest? Ze had moeite met
antwoorden ; wanneer hij een paar maanden eerder zulke vragen had gedaan, zou.
ze er grif op ingegaan zijn, maar nu was in haar de stille wrevel gegroeid tot een
verschansing, waarover ze hem niet meer bereiken kon. En vanmiddag had hij roof
aan haar gepleegd, dat kon haar hart hem niet vergeven. Al die maanden had hij
nauwelijks naar de kinderen omgezien, haar alles overgelaten, de zorg en de vreugde,
zoodat ze was gaan meenen, dat hij stond buiten den kring, Bien zij en de kinderen
vormden, en nu -- vanmiddag had ze plotseling gezien, dat hij met een gebaar
Bien kring open kon breken voor zichzelf en haar buiten kon sluiten -- eenzaam
en berooid. Omschanst in haar tobbende, opstandige gedachten zat ze tegenover
hem en hij vroeg zich verbaasd af, of dit dezelfde Trees was, die vanmiddag meeopgewonden als een schoolmeisje met de kinderen was thuis gekomen ? Had hij haar
door zijn stilzwijgendheid en schij nbaar-onverschillig doen al zoo afgestooten, dat
ze er niet meer toe komen kon een gesprek met hem te voeren ? Hij had er van-middag over gedacht, haar te bekennen, hoe hij al dezen tijd nog in het verleden
had geleefd en daardoor de menschen en de dingen, die om hem heen waren geweest,
voorbijgezien had, maar als hij nu keek naar het stug-gebogen hoofd tegenover hem.
—"
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dan kon hij er niet toe komen, zijn woorden voor haar neer te leggen, ook al hield
hij zich telkens voor, dat ze daar weer werkte voor hem, naaide voor zijn kinderen.
Toen ze dien avond scheidden, was in hem sterk het besef, dat hij Trees ver,
ver van zich verwijderd had en dat hij groote moeite zou hebben haar terug te
winnen.
Maar die moeite zou hem niet beletten. Hij had haar al dezen tijd roekeloos met
de kinderen alleen gelaten en zich gehouden, alsof hij als Vader geen dubbele plichten
had, nu de Moeder ontbrak ; hij kon niet beter zijn verzuim goed maken dan door
haar zorg te verlichten en de kinderen voor zijn rekening te nemen, wanneer hij
thuis was.
En hij wist niet, dat dit nieuwe doen van hem Trees verder nog van hem verwijderde. Haar argwaam stond op wacht bij haar bezit ; waar ze vroeger spontaan
voor de kinderen alles gedaan had, niet lettend op het loon in dank of aanhankelijkheid,
daar woog en keurde ze nu de maat hunner genegenheid, omdat de Vader er beslag
op lei. En in een smartelijke angstopwelling kon ze soms ineens Hansje in haar
armen nemen en hem, dicht tegen zich aangedrukt, vragen ;
„Jij blij f t mijn zoete kind, he Hansje ? Altijd, he mij n jongen ?"
Waarop Hansje, met de armpjes om haar hals, gedwee antwoordde
„Ja, Tante Trees —"
Maar zelfs de zoete kinderarmpjes om haar hals konden haar hart niet meer geruststellen. Ze leefde en werkte in een nerveuse spanning en dikwijls zat ze nu moe
en gansch vertrokken 's avonds achter haar stapel naaiwerk, de vreugd om de gave
van elken dag hield haar niet meer sterk en veerkrachtig. Wout zag het aan, maar
hij wist niet, hoe hij helpen zou. Het werd te veel voor Trees, dacht hij, ze had
meer van haar krachten gevergd dan ze in werkelijkheid geven kon en hij zon op
middelen, om haar de taak te verlichten. Maar het was erg moeilijk, want ze won
er niet van hooren, meer hulp te nemen, en al wat hij voor haar deed, scheen niet
in goede aarde te vallen. Hij bemoeide zich nu veel meer met de kinderen, in het
uurtje tusschen zijn thuiskomen en boterhamtijd deed hij spelletjes met de oudsten,
bouwde torens voor Hansje en het was hem onder het naar-huis-gaan een zachte
verheuging te denken, dat ze nu al met ongeduld naar de deur zagen in verbeiding
van het oogenblik, dat hij den sleutel in het slot zou steken. Hoe was het eigenlijk
mogelijk, dat hij zoo lang zich niets aan hen gelegen had laten liggen, dat hij net
gedaan had, alsof ze bij Trees behoorden en niet bij hem? Nu kon Trees rustig
nog eens een boodschap doen of eens even de krant inzien. -- Maar waarom betrok
haar gezicht, zoovaak zij schik met elkander hadden en lachten ? Zou ze zoo moe
zijn, dat ze dat niet meer hebben kon? Ze was nu ook veel vaker prikkelbaar tegenover de kinderen en kon uitvallen om een kleinigheid en 's avonds zat ze tegenover
hem in een dome, triest zwij gen. Maar als hij er van sprak, of ze geen huisnaaister
zou nemen voor al dat verstelwerk, dan werd ze heftig en zei, dat ze 't altijd gedaan
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had, dus dat ze 't nu ook kon doen, er mankeerde haar niets. Soms werd hij dan
kriebelig over haar bitse toon, maar altij d weer kwam hem een vaag gevoel van berouw
overheeren, dat hij haar zoolang alleen had laten tobben, zonder er de minste notitie
van te nemen dan nu, nu het haar misschien al te zwaar was. Hij liep heel den dag
rond met gedachten aan haar, wat hij moest doen, om haar de taak te verlichten,
om haar de blij moedigheid terug te geven, die ze altijd bezeten had. -- En als een
lichtstraal zag hij toen plotseling de idee, dat ze misschien innerlijk wachtte op het
oogenblik, waarop hij haar inderdaad het moederschap over zijn kinderen zou geven,
dat het hunkeren daarnaar en het hopen daarop haar had uitgeput, zoodat zij zich
wrevelig van hem afkeerde, omdat hij alleen bij machte was, haar te geven, wat ze
noodig had en dat niet scheen te willen doen. In een warme opwinding over die
gedachte liep hij naar huis : hij had het gevonden -- nu kon alles nog goed wordener was een oplossing --Thuis zaten ze gezellig bij de lamp ; de dichte gordijnen hielden de vroege,
wintersche donkerte buiten. Trees las de beide meisjes voor, nu en dan onderbroken door het gejuich van zusje, die kans had gezien, een celluloid bat tot in
zijn onderdeelen te ontleden -- Hansje zat plaatjes te knippen uit een krant. Ze
waren alien zoo verdiept in hun bezigheden, dat ze hem het eerste oogenblik niet
hoorden binnenkomen en zijn oog even te gast kon gaan aan het tooneeltje van
knusse huiselijkheid voor hem. En vaster werd in hem het voornemen : zoo moest
het blijven -- dit was het geluk voor de kinderen -- en dus ook voor hem.
Hij
zag naar Trees en een verteedering gleed Tangs zijn hart : ze was wel waarlijk de
vrouw, die hij nu noodig had, zooals ze daar zat, zich wijdend aan de kinderen,
Been verstilde matheid over haar gezicht.
Hij maakte een beweging en tegelijk keken ze allemaal op.
,,Daar is Vader," juichte ongedurige Tineke, biij om de afwisseling, maar Marie,
de stille, die genoot van het voorlezen, zei spijtig :
,,He, en het was nu juist zoo mooi."
Hij zag in Trees' oogen plotseling een opgejaagdheid, die hem waarschuwde.
,,Tante Trees," zei hij, „lees asjeblieft rustig door, ik kom mee luisteren. 't Verhaal
is veel te mooi om het zoo of te breken."
Marietje knikte voldaan, Tineke vertrok even haar mondje, maar Trees las vender,
terwijl een gloeiend rood klom in haar gezicht en haar blankheid doorbloosde tot
onder de haren toe.
Wout zag het en het maakte zijn gedachten over haar nog warmer. Wat was ze
eigenlij k nog een meisje — ze kon blozen als een schoolkind, dat voor den bovenmeester moet lezen.
En zoo voelde zij ook op dit oogenblik. Zijn aanwezigheid belemmerde haar, de
woorden hakkelden nu en dan, want haar gedachten waren er niet meer bij en het
verlangen om het verhaal maar uit te krij gen, was haar stem steeds vooruit. Met een
o--
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zucht van verlichting besloot ze de laatste zin : gelukkig -- nu was het gedaan.
Dadelijk brak het rumoer los : Hansje liet zich van zijn stoel glijden om bij
Vader op de knie te klauteren, Tineke stormde op zusje toe, die een restje bal zat
te bekauwen en Trees stond op om Wout thee in te schenken. Alleen Marietje
droomde met een verren blik temidden van al het geroezemoes nog wat voort over
het verhaal, dat zoo mooi was geweest.
Wout zat met Hans tegen zich aangedrukt en een innig welbehagen doorstroomde
hem, terwijl hij zijn blik liet gaan van den een naar den ander. Wat was hij toch
gezegend — zijn kinderen allemaal gezond tegenwoordig -- en zijn huishouding
tip-top in orde. Och, och, en als je soms eens hoorde, hoe het toeging in het gezin
van een weduwnaar — de eene huishoudster na de andere -- de kinderen verwaarloosd -- de boel ontredderd — nooit iets klaar — nooit geld genoeg. — Wat had hij
moeten beginnen met zijn kleine salaris, als het zoo bij hem was gegaan — hij
was in schulden geraakt. -- En dat goede had hij middellijkerwijs aan Trees te
danken. — Zijn oogen volgden haar, terwijl hij de kinderen vertelde van de Kerstuitstallingen in de stad, die hij had gezien, van de Kerstpotten op de hoeken der
straten, waarin geld verzameld werd voor het Kerstfeest van arme menschen en
waarin zij ook wat mochten geven, als ze er met Tante Trees langs kwamen
uit hun spaarpot, dan was het echt van hen zelf.
En terwijl hij de kinderen vertelde, sprak hij eigenlijk tot Trees, want er was in
haar stille doen een aandacht voor zijn woorden, ofschoon ze hem niet aanzag. Zij
had den klank van het Kerstfeest gehoord in zijn verhalen en haar hart had er antwoord op gegeven — Kerstfeest -- ja, ze gingen Kerstfeest vieren — zij ook. —
Haar opstandigheid, haar wrevel was stil gelegd onder den vrede, die al uitstraalde
van het Kind in de Kribbe --- hoe kon iemand met vijandige oogen uitzien naar het
Licht, dat in den Kerstnacht op de wereld kwam? Daarom ging ze nu door huis
met een moede stilheid door haar wezen, na de ongerepte vreugde van de eerste
maanden, na de bewogen worsteling om wat ze dacht als haar bezit, kwam de
moede berusting zonder veel gedachten met alleen het vage weten, dat ze toch nog
veel goeds bezat en — dat het Kerstfeest ging komen. Ze gaf zich geen rekenschap,
wat ze er eigenlijk van verwachtte, ze liet zich alleen omstralen door den vrede, die
er van uitging, een vrede, die al zegening voor haar was.
Dien avond was er in de kamer tusschen hen beiden geen disharmonie van wrokkende gedachten. Trees zag bleek en ze naaide langzaam voort aan het werk, dat
voor haar lag, maar als Wout haar iets vroeg, antwoordde ze rustig en vriendelijker
dan ze in den laatsten tijd had gedaan. Ze gingen immers Kerstfeest vieren. —,
Toen zei hij het plotseling --- vlug achter elkaar, voordat zijn aarzelen groeide
tot een muur, waar zijn woorden niet meer overheen zouden kunnen komen :
,,Trees -- ik ben zoo bang, dat je j toch wat te veel vermoeit. -- Je ziet zoo
bleek soms — Zou je niet wat hulp willen nemen ? Als je 't niet doet om jezelf
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doe het dan om ons — om de kinderen — en ook om mij. — Wij willen je zoo graag
bij ons houden — niet alleen nu
maar altijd — hier in huis — als vrouw en
moeder. — Wil je dat — zou je j leven.
Hij zweeg plotseling, want de wijd-gesperde schrik in haar oogen sneed al zijn
woorden weg. Had hij zich vergist of was ze te onvoorbereid geweest ? Ze zat hem
een oogenblik doodsbleek en stil aan te staren, met een verren blik, alsof ze naar
iets anders zag, iets in haar eigen gedachten en zoo kil en treurig was dit kijken
van haar naar hem, dat hij er even van huiverde,
„Trees," zei hij met een streeling in zijn stem.
Toen trok er een beven langs haar mond en de starheid van haar gezicht brak
plotseling in een wijde droef heid, die hij niet begrijpen kon.
Ze sloeg de handen voor het gelaat en barstte in tranen uit.
,,Wout," kreunde ze, ,,o Wout, waarom heb je dat gevraagd ? 0 Wout, --"
Hij zat verslagen.
,,Haar, kind," probeerde hij te kalmeeren, ,vind je dat zoo vreeselijk ? En ik
dacht — ach, ik weet niet, wat ik dacht — Maar j ij bent zulk een goede moeder
voor de kinderen, Trees, zulk een ware moeder — Vind je 't nu zoo vreemd, dat
ik je vraag, in werkelijkheid hun moeder te worden ? Je houdt immers van ze —"
„a —o,ja —
Ze zuchtte het als een hervonden waarheid diep uit haar hart. Het snikken had
opgehouden, ze luisterde naar hem met de handen voor het gelaat.
,,Nu, daarom," zei hij, zacht-overredend. ,,Aan de kinderen heb ik het meest
gedacht. — Dat moet je mij niet kwalijk nemen, ik zoek in de eerste plaats een moeder
voor mijn kinderen. — En ik zelf — ach, wat zal ik je daarvan zeggen," zei hij
vermoeid, en zijn stem zonk in, alsof alle moed hem begaf. ,,Je hebt mijn huwelijk
met Miep gekend. Ik ben een stil, eenzelvig man, Trees, en zooals ik mijn eerste
vrouw heb liefgehad, zoo kan ik nooit iemand meer liefhebben. De eerste maanden
na haar dood zijn mijn gedachten altijd bij haar geweest, ik ging wie viak naast
mij leefden, eigenlijk gedachteloos voorbij. Ik heb behoefte om je dat nu te bekennen, omdat j e je wel vaak over mijn houding verwonderd zult hebben: ik liet ml;
aan nets gelegen liggen, terwiji jij voor alles zorgde. Totdat mijn oogen ervoor
opengingen, welk een lieve hulp God mij in jou gegeven had en nu zal er geen
grooter vreugde voor mij zijn dan jou in dit huis de plaats van vrouw en moeder
te geven en je lief te hebben, te achten en te eeren zooveel in mijn vermogen is —''
Even strekte ze de handen uit, alsof ze iets wilde afweren, toen snikte ze weer
zachtjes voort met het hoofd in de handen.
„O, Wout — o, Wout --"
Er klonk een matelooze droefheid uit haar stem.
,,Is het telaat, kind ?" vroeg hij zacht. ,Heb ik het goede oogenblik voorbij
laten gaan ?"
—"
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Ze draalde even met haar antwoord, toen hief ze haar bleeke gezicht naar hem op.
,,Ach," zei ze moe, ,ik weet niet, of het goede oogenblik er geweest is. -- Ik
weet het niet. --- Maar geef mij tijd, Wout," smeekte ze, ,och, geef mij tijd. -Ik weet niet, ik kan niet —"
„Natuurlijk," suste hij, „natuurlijk — Ik heb je er mee overrompeld. — Vergeef
mij maar, Trees," zei hij met een triest lachje, ,ik schijn het goede oogenblik niet
te kunnen kiezen. --"
Ze stond nu bij de tafel, het beven was steeds om haar mond en nu en dan vielen
-de tranen ongehinderd neer. Ze zag naar hem, zooals hij daar zat aan den overkant met zijn bleeke, trieste gezicht ze scheen iets te willen zeggen, maar ze
kon het niet.
,,Dag, Wout," zei ze in een snik en stormde de deur uit.
Boven, op haar kamer, zakte ze op haar knieen neer voor het ledikant en huilde,
met het gezicht in het dek ingewrongen, met korte, stootende snikken. Waarom -,o, waarom was hij gekomen hij wilde haar alles geven en nu ontnam hij haar
alles -- De kinderen, haar eenig bezit. Ze vroeg immers niets meer dan maar stil
en ongestoord te mogen werken voor de kinderen. — Had ook hij dat niet begrepen,
had hij gedacht, dat ze alleen kon blijven, wanneer de ring van het huwelijk zich
-om hen sloot ? Dachten ze dat allemaal en alleen zij niet ? In een flits van pun
zag ze de bijeengestoken hoofden, die fluisterden over haar — over wat zij deed -misschien wel over haar en Wout. —
Ze kreunde —
Ze had altijd den man voorbijgezien en alleen. gedacht aan de kinderen — Was
Fiat roof geweest, roof aan hem? En nu hij tot haar kwam met alles -- met alles,
wat hij te bieden had -- zichzelf en de kinderen -- nu kon ze —
Neen, kon ze niet ?
In de kamer van de kinderen, waarheen de tusschendeur op een kier stond, gooide
Hansje zich om in zijn slaap en praatte luid en dringend. Ze hief het hoofd en
voor ze 't wist, was zeal op en liep op de teenen er naar binnen. Hij lag nog wat
te woelen, tastte met zijn handje rond. Ze streek even sussend over zijn voorhoofd
en alsof in zijn halven slaap, haar kalmeering hem goed deed, draaide hij zijn hoofdje
-op zij en liet zich weer rustig neerzinken in de volheid van den slaap. Ze bleef op
hem neerzien, op de blankheid van zijn bedje, waarin ze vaag zijn vorm kon onder'scheiden. Rondom haar was in de stilte het geadem der kinderen en een frutselen
van beweeg nu en dan en die zachte levensgeluiden omstreelden haar liefde, wilden
haar vasthouden aan haar rijkdom, maar zij voelde zich zinken, al verder weg, al
eenzamer ze konden haar niet meer bereiken -- want zij was de moeder niet -Nooit had ze zoo geschouwd in het levensgeheim van de moeder als op dit oogenblik — Zij had gemeend, dat wie zich wegschenkt in liefde aan het kind, ook zijn
.moeder kan zijn, maar ze wist nu, dat ze het mysterie van het levensweefsel, dat
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vader, moeder en kind aan elkaar hecht tot een onlosmakelijke eenheid, had voorbij-gezien in haar gierigheid naar de liefde der kinderen — En dat mysterie stootte
haar uit.
Dien nacht worstelde ze, om het mysterie in haar eigen leven binnen te halen.Ze kon niet loslaten, het was zoo dicht aan haar genaderd, dat ze den adem ervan
langs zich voelde gaan als een warme straling vol beloften en ze kon zich niet afwenden naar de barre, bittere eenzaamheid. — Maar midden in het mysterie stond'
de Man. — Ach, vroeger in haar droomen had hij daar ook gestaan op den verren,
gulden dag, als hij haar leven zou opnemen in zijn beschermende liefde, en haar
hart had hem tegen gebeefd van wonderzoete verrukking+ Doch de jaren waren.
voorbijgegaan, de man had haar niet gezien en zij had haar versmade liefde uitgegoten over de altijd-gereede en altijd-begeerige kinderharten. Ze had zich aangewend te leven, alsof er geen mysterie voor haar was, waarin de Man stond, ze
had gegrepen naar het reeele, het tastbare, dat binnen haar bereik kwam : het
zachte kinderlijfje in haar armen, de stralende kinderoogen naar haar op en alleen
diep, diep in haar hart fluisterde soms nog jets ver weg van het mysterie, dat toch
altijd bleef — voor ieder vrouwenleven. — En nu was het ineens vlak bij — maar
de Man was Wout. —
Telkens, als haar gedachten naderden tot dat punt, dan kreunde ze als in pun.
Want hij versperde haar den weg — en hij wist het niet. — Hij wilde haar immers
het Geluk geven, het Geluk, dat ze altijd had begeerd : moeder te zijn — en hij
kon het niet. — En in wanhoop over hun onmacht snikte ze het uit -- Waarom
toch waarom kon het niet goed zij n ? Ze stelde zich hem voor, zooals hij elken
avond tegenover haar gezeten had in zijn goede, stille huiselijkheid, haar denken.
zamelde al zijn deugden bij een om ze te maken tot een kroon voor wie de geliefde
moest zijn -- maar haar hart wist wel, dat hij het toch niet was en nooit kon
worden. -Maar, o, de kinderen. — Ze moest heengaan dan, want ze had geen recht meer,
ze stond voor de keuze van het alles of niets. — Waar — waarheen ? Terug in de
leege duisternis, waar ze ging bedelen aan elke deur om een achteloos kruimeltje
genegenheid ? En terwijl ze hier omstuwd kon staan van rijkdom, al deze maanden
omstuwd was geweest? Als in een aureool verscheen haar nu deze tijd, alsof zenog eens terugblikken mocht in een verloren tooverland, met een langen, langen blik.
afscheid nemen van haar bezit. Maar -- was het wel werkelijk haar bezit geweest?
Of had ze gegrepen naar wat haar niet toekwam ?
Ze sloeg de handen voor het gelaat. Haar ziel werd in haar uitgeschud, ontledigd
van alles, wat ze zoo gierig gezameld had, wat ze bewaakt had met een halsstarrige
achterdocht. — Er was niet meer geweest de vreugde om de gave van elken dag,
lien God haar schonk, maar alleen de hardnekkige wil om vast te houden, om aan
zich te klemmen wat ze los moest laten. Ze had zichzelf voorgepraat, dat ze liefde
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gaf, maar was dit niet geweest: nemen -- nemen altijd meer --- rooven -- rooven
zelfs aan den Vader ?
Sloot God daarom nu de poort van het Geluk voor haar toe?
Ze stond den volgenden morgen als verdwaald in de huiskamer in het vale licht
van den winterschen morgen. De dingen rondom keken haar aan met wonderlijke
gezichten, alsof ze wilden zeggen : wij weten wel, wat hier gisteravond gezegd is
maar je hoort hier niet.
Nee, ze hoorde hier niet.
Klein en deemoedig stond ze midden in de kamer. Als hij nu hier was geweest,
dan zou ze hem gesmeekt hebben : ik moet weg, maar, och, last me nog een paar
dagen tijd. -- Ik kan zoo niet gaan. —
Maar hij was er niet.
Vanuit de keuken klonk werkgerucht — het meisje was er bezig de kopjes van
den vorigen avond te wasschen. Dat riep haar meteen tot haar taak, en tegelijk
was het, of het gezicht van de dingen rondom opklaarde, omdat ze begrepen, dat
het gewone ging gebeuren — het werk van alien dag.
Toen hij beneden kwam, vermeed ze zooveel mogelijk hem aan te zien. Ze aten
haastig en stil, de kinderen babbelden wat onder elkaar, zij voerde kleine zus in haar
stoel, en toen hij — de eerste — wegging, zeiden de jonge stemmetjes hem hoog
en blij : „Dag, vader," en zij fluisterde hem haar groet na.
Tineke en Marietje gingen naar school, Hans kroop bij zusje in de box, zij ving
haar dagelijksche taak aan, met een hart, zoo zwaar van schreien, dat ze het gevoel
had, alsof ze er bij neerzinken moest. Het afscheid begon, elke stap voerde haar nu
verder weg, totdat ze aan den rand van hun leven zou staan en slechts vanuit de
verte haar groet nog tot hen zenden kon. Ze wist het hem nu nog niet te zeggen,
maar dan zou hij het weten en — verstaan.
Telkens moest ze Bien dag midden onder het werk even gaan zitten, omdat haar
kermende gedachten haar als lichamelijk ineenkrimpen deden. Kon het niet --- kon
het toch niet. — Wout was immers zoo goed — hij vroeg niets voor zich zelf —
hij vroeg alleen haar een moeder te zijn voor de kinderen hij vroeg slechts te
mogen geven. —
Dien avond had Wout een vergadering en zij zat alleen in de huiskamer. Het
was haar zoo weldadig, haar gedachten konden nu gaan, waar zij wilden, naar het
verleden en naar de toekomst -- naar het niet en het wel. — Zij gingen ook naar
het ,wel", ze gingen mee in den bruidsstoet, ze gingen mee in de kerk, ze naderden
tot aan het ja".. dat klonk als een eed voor God en Zijn gemeente. Ze zat plotseling
doodstil, alsof ze luisterde naar lets. Ze luisterde naar het ja", het kionk valsch,
het was een leugen, haar hart zei ,neen", Ze had hem niet lief, en God zou het
„peen" van haar hart hooren boven het ja" van haar mond,
--
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Ze huiverde.
Ze had hem niets te geven -- niets dan een leugen. — Een leugen voor God en
ijn gemeente —
Toen hij thuiskwam, was ze al naar boven, want ze had niet den moed gehad,
te wachten op den klank van den sleutel in het slot, -Elke dag voerde haar nu verder weg. Hij zag haar gaan en in een oneindig mede.lijden wilde hij haar soms wel vasthouden en zeggen : och, kind, zeg het maar -spaar mij maar niet voor jou is het te zwaar. Maar hij deed het niet, hij
wachtte, tot ze klaar gekomen zou zijn.
Het was nu bijna Kerst. Tineke en Marietje waren al thuis van school en zij
zongen met Hansje de Kerstversjes, zoodat zusje op haar manier ook mee ging helpen.
.En als ze door zusjes hooge, wiebelende geluid in de war raakten, dan moest Tante
Trees helpen, om ze weer op gang te brengen. Tante Trees zong niet veel mee, ze
was zoo ernstig en zoo stil, maar ze luisterde wel. Ze moest wel luisteren, want de
kitideren brachten haar tot het Kerstfeest. Ze was zoo lang weg geweest, ze had
.het zoo druk gehad met alles wat ze behouden en bewaren wou, dat de klank van
de Kerstklokken maar vaag en zwak tot haar door kon dringen als een verre boodschap
'van vrede en van zegening, die langs haar gleed. Maar nu ze weer terug moest
in de naakte, koude, eerlijke eenzaamheid, nu hoorde ze daar in de stilte door de
kinderstemmen plotseling de Engelenboodschap brengen van : Vrede op aarde
in menschen een welbehagen.
Soms, als ze door de gang liep en ze binnen hoorde zingen, dan moest ze blijven
,staan om te luisteren en de tranen gleden maar langs haar gezicht. Had zij gemeend,
dat zij de gevende was tegenover de kinderen? Wat had zij te geven? Immers niets Was haar poovere liefde geen eigenliefde geweest tenslotte ? Had ze niet uitgegeven,
om veel, veel te ontvangen ? En zij ontving ook veel, maar anders dan ze had gedacht. Want eerst nu ze in de stilte der eenzaamheid stond, nu kon ze luisteren en
de kinderen volgen naar de kribbe van Bethlehem.
Het was nog maar enkele schreden. —
Het zou het einde zijn — en het begin
Wout wist ook, dat ze naar het einde toe leefden en het smartte hem, het meest
-om haar. Hij kon er haar geen verwijt van maken, dat ze hem niet lief had —
misschien had hij het goede oogenblik verwaarloosd — misschien ook niet. — Hij
was haar alleen maar dankbaar voor alles, wat zij voor hem en de kinderen had
gedaan, maar als hij dacht aan de dagen, dat zij niet meer op haar oude plaats
zou zitten, dat een ander daar zou wezen, dan huiverde hij van eenzaamheid, dan
wenschte hij bijna, dat hij niet gesproken had. — En toch — het moest eerlijk
tusschen hen zijn — zij hadden geen recht, beslag op haar te leggen, haar te binden
.aan een huis vol zorg en vol werk, als daar buiten misschien het voile leven, het
Geluk, op haar wachtte. Ach, hij had zoo gehoopt, dat haar leven bij hen mocht
--
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zij n. Maar ze was bezig van hen weg te reizen, hij zag het aan haar oogen, aan
haar stille, beschaamde gezicht en hij voelde het oogenblik komen, waarop ze weg
zou glijden uit hun leven en ergens buiten zou staan als een verre, vriendelijke
gast. Als haar laatste werk voor hen was verricht. -- Want hij kende haar trouwe
hart te goed om niet te weten, dat ze niet roekeloos van hen zou gaan.
Op Kerstdag was haar laatste werk gereed. Niemand wist, hoeveel ze in deze luttele
dagen nog had verricht, hoe ze had gezorgd, dat er handen zouden zijn om het
werk aan te vatten, dat zij overgaf. Nu was ze aan het einde. Wout hield niet van Kerstboomen, daarom had ze de huiskamer in hulsttooi
gestoken en de stille, witte kaarsen hier en daar gezet voor hun laatsten, feestelijken
maaltij d. Ze liep door huis, zoo zacht en met een glans als door tranen heen over
haar gezicht, dat de kinderen telkens naar haar zagen en liefkoozend riepen :
,,Tante Trees — kom je bij ons ? Tante Trees waar blijf je toch ?"
Maar ze was telkens even in de eenzaamheid, om diep adem te halen voor den
zwaren tocht tot aan het einde.
Wout vertelde de Kerstgeschiedenis en zij zat mee te luisteren, Hansje op haar
schoot, Tineke en Marietje elk aan een arm — zusje was naar bed gebracht. Ze zag
hem niet aan, maar ze dwong haar gedachten om te luisteren, want als zij ze even
losliet, dan leek het niet te dragen, dat ze hier nu voor het laatst zat als een der
hunnen. En het was Kerstfeest het kwam er niet op aan, of ze de eenzaamheid
inging daar was de ster van den geboren Koning en zij moest naar buiten om die
ster te volgen, want zoo alleen kwam ze tot de plaats des behouds. Toen ze gezongen hadden, vroegen de kinderen:
,,En nu Tante Trees een verhaaltje ---"
Ze had het verwacht, ze kon niet weigeren.
,,Als je te moe bent, Trees," aarzelde Wout en zijn zorg om haar maakte 't haar
bijna te moeilij k.
,,Och, laat maar," zei ze zwakjes. De kinderen keken even bevreemd naar haar
-op, maar dadelijk weer gerustgesteld, toen ze begon te vertellen, luisterden ze
tevreden.
Ze vertelde haar hart uit. Al haar liefde legde ze als een laatste gift neer in het
verhaal. Ze wist zelf niet, welke gang zij volgde, maar zij was in het kleine meisje,
dat buiten stond in de eenzaamheid, dat binnengehaald werd in het licht. — Haar
woorden, haar fantasie moesten nog eens als een kleed omhullen al den rijkdom,
Bien ze hier genoten had, voor ze naar buiten trad. Totdat haar woorden verstilden,
omdat ze naderden aan den vrede van het Kerstfeest, den vrede voor kleine en
groote menschenharten, die treurig en met schuld beladen zijn. —
Er was niemand, die iets zei, toen het verhaal uit was. De kaarsen brandden zuiver
en stil, de klok tikte, het leven van deze menschen lag heel dicht bijeen onder eenzelf de zwij gen.
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De kinderen lieten zich stil naar bed brengen. Ten ze hun vader goedennacht
kusten, keek hij niet op. Hij dacht aan het kleine meisje, dat buiten stond.
Trees hielp Hansje met het uitkleeden, de meisjes konden het zelf. Toen ze hungebedje hadden opgezegd en er in lagen, kuste ze ze een voor een — voor her
laatst. Ze stond niet stil en schreide niet.
Daarna ging ze naar beneden.
Wout stond midden in de kamer. Rondom hem was het stille licht der kaarsen.Ze kwam tot vlak bij hem, hij nam haar handen in zijn twee handen en zag
haar aan.
Ze moest even iets wegslikken, toen sloeg ze de oogen naar hem op, ze warenzwart en diep van tranen, die niet meer geschreid konden worden.
,,A is je in liefde moeder wilt zijn, moet je eerst in liefde vrouw zijn," ze ze stil
en huiverend als een biecht voor zich zelf heen. „Met een leugen kan je nooit het
geluk grijpen."
„Je hebt gelijk," antwoordde hij dof. „Dan is de eerlijke eenzaamheid beter.'r
Hij wist niets meer to zeggen, hij kon haar niet danken nu voor wat ze had gedaan,.
zijn woorden zouden haar toch niet naderen.
Hij liet haar handen los.
,,Dag Wout," zei ze.
,,Dag Trees."
Ze ging.
Arm en stil en bloot trad ze naar buiten in de eenzaamheid. Maar buiten stond de
ster van den nieuwgeboren Koning.
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ZWERVERS IN SNEEUW
,..i
HAN. G. HOEKSTRA.

Zij waren zwervers in het sneeuwen,
Zij gingen roekeloos op tocht.
Zonder een ster hebben ze eeuwen
vergeefs het Kind gezocht.
Want al stonden hun oogen open,
en hun hart bovendien,
Loch zijn ze als blinden voorbij geloopen,
zonder het Kind to zien.
Ze zwierven door alle beemden,
zingende in den nacht,
ze werden de donkere, vreemde
zwervers van elk geslacht,
Maar toen zij dwaas en gehavend
stilstonden en nadachten
over het lot van den laatsten avond,
liep God naast hen en glimlachte.

DE HERDERS BIJ HET KIND
DOOR

HAN, G. HOEKSTRA.

De sneeuw waait blinkend door de lucht,
De kou jaagt tranen in hun oogen.
De hemel staat klaar uitgebogen
Boven hun overhaaste vlucht.
Ze gaan, ze zullen 't Kind zien mogen ... .
in 't donker, een, behoedzaam kucht:
een broos en aarzelend gerucht,
dat aan de stilte wordt ontwogen.

Hun bonzend hart kon niet bedaren,
Maria rustte en Jozef stond,
een stillen glimlach om den mond,
nabij het Kind, dat lag to staren.
Verlegen bleven ze bijeen,
diep in hen ging een lied ontwaken,
ze zwegen, woorden vond er geen :
alleen hun groote oogen spraken.

CAFE IN KERSTTIJD
DOOR

JAN H. DE GROOT.

Rood is het licht van rood papier om lampen,
Hulst prijkt op tafels, langs de wanden, groen
van sparretakken. Groc-glazen dampen.
Naast koude borrels een slaatje met citroen.
Vrouwen lachen zacht of luid en mannen praten.
De juffrouw achter de piano speelt
een mop, die jongens fluiten op de straten,
Die ieder kent, en iedereen verveelt.
Twee mannen in hemdsmouwen gaan biljarten.
De een krijgt van den ander twintig voor.
Vier kaarters kibbelen ; een tierend vraagt om harten.
De juffrouw speelt daar rustig tusschendoor.
Ze speelt. 't Is uit. Ze wacht. 't Schiet haar to binnen
dat 't Kersttijd is, en zonder zweem van spot
schikt zij zich recht en gaat opnieuw beginnen,
En speelt de menschen voor: „Eere zij God".
Eere zij God. Is dit een vloek ! Het stormt. De wanden
barsten. Wij alien zingen hemel saam tot hel.
Eere zij God! 't Is Kersttijd in de kroeg. De wereld in Uw handen.
God een gekleurde bal in Uw volmaakte spel.

BYRON IN NEDERLAND
DOOR

J. HAANTJES.

T. Popma, Byron en het Byronisme in de Nederlandsche
Letterkunde. H. J. Paris, Amsterdam.
U. Schults, Het Byronianisme in Nederland. J. L. Beyers,
N.V., Utrecht.
In een der vorige jaargangen van ons tijdschrift mocht ik, naar aanleiding van de
dissertatie van Dekker, een studie schrijven over „Keats en Shelley in Nederland" ;
tans is het mij mogelik, deze studie aan te vullen met een klein artikeltje over „Byron
in Nederland". Daarmee is dan in het kort de invloed aangegeven die de drie voornaamste Engelse romantiese dichters op onze letterkunde hebben uitgeoefend.
Over de invloed, die Byron in ons land gehad heeft, zijn in het afgelopen jaar
twee proefschriften verschenen ; dat van dr. T. Popma werd verdedigd voor de
Amsterdamse, dat van dr. U. Schults voor de Utrechtse Universiteit. Over de waarde
van deze beide boeken en hun onderlinge verhouding hoop ik aan het slot van mijn
artikeltje nog iets te zeggen ; na eerst een vluchtig overzicht gegeven te hebben van
de voornaamste resultaten waartoe de schrijvers van deze twee werken kwamen.
De invloed die Byron op onze letterkunde had, was bij lange na niet zo betekenisvol
als die welke Keats en Shelley daarop uitoefenden. In de tijd toen zij nog leefden,
en ook in de jaren onmiddellik daaraanvolgende, vonden de beide laatstgenoemde
dichters in ons land slechts een magere belangstelling. Maar dat was waarlik ook
geen wonder! Want ook in eigen vaderland duurde het tot ongeveer 1860, voordat
Keats en Shelley de waardering kregen die ze inderdaad verdienden. En de invloed
die ze dan tenslotte in de Nederlandse litteratuur uitoefenden, sluit onmiddellik
aan bij deze hernieuwde belangstelling in Engeland zeif. Kort nadat Keats en Shelley
in eigen land in hun ware grootte werden erkend, brak er in ons land een vernieuwing
door, en de voornaamste bewerkers dezer vernieuwing -- Kloos, Gorter, Verwey'
Van Eeden vonden voor hun aspiraties steun bij de reeds genoemde dichters ;
niet alleen konden ze zich bij het verkondigen van hun aesthetiese ideeen op hen
beroepen, maar ook dienden deze dichters hen bij het vervaardigen van eigen poezie
tot voorbeeld.
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Byron kwam daarvoor minder in aanmerking. De tachtigers wilden een zo zuiver
mogelike poetiese dictie ; Byrons taal was hun te gezwollen. Bovendien : Byron
was in Nederland reeds nagevolgd : door Beets, ten Kate, Van Lennep ; door de
dichters dus, die zij verfoeiden.
Zo bleef Byrons invloed in hoof dzaak beperkt tot de tijd van de romantiek, tot
•dezelfde tijd dus waar hij krachtens zijn eigen persoonlikheid zozeer toe behoorde.
Byron was de man met de verachtelik opgetrokken bovenlip. En zoals hij zelf was,
. zo was ook de held die zijn verbeelding schiep : ,,Een trots, somber gestemd, cynies
man met een uitdagende blik op zijn gelaat, maar met rampzaligheid in zijn gerhoed"
(Macauly). Deze held was schoon in de ogen van de toenmalige wereld. Men dweepte
met hem, men volgde hem na. Zo ontstond er een bepaalde geestesge st ^ldheid, die
we het Byronisme of Byronianisme noemen. De Franse schrijver Edmond Esteve
heeft deze eens aldus getypeerd : „Heftige aandoeningen tengevolge van een stormachtig en gekweld leven, een zich overgeven aan hartstochten en wroeging hieraan
te hebben toegegeven, een tegenzin in het leven en een ongeneeslike zwaarmoedigheid, haat tegen zijn medemensen en een groot verlangen naar eenzaamheid, opstand
tegen God en bespotting van menselike instellingen, een algeheel scepticisme en
pessimisme en op deze opeenstapeling van ruinen twee altaren : het ene opgericht
voor de ideale liefde, het andere voor de natuur."
In ongelofelik korte tijd was het Byronisme oppermachtig. Zijn invloed strekte
zich uit tot in de Scandinaviese landen, tot in Polen, tot op de Balkan. Tenslotte
deed zijn invloed zich ook in Nederlatid gelden.
In ons land werd Byron eerst last populair. Omtreeks 1815 was hij in Frankrijk
reeds een gevierd man; in Nederland was toen nog geen enkel van zijn gedichten
vertaald.
,

Byron was de mens er niet naar om gemakkelik vat te krijgen op het toenmalige
Nederlandse yolk. Dat voelde zich juist zulk een gelukkige familie, onder de zorgende
leiding van ,,Vader Willem",

Vrij in denken, vrij in spreken ;
Zonder tweedrachts-leus of teeken
Veilig in der Wetten schauw ;
Afgedeeld in rang en standen,
Niet vertrapt door dwingelanden,
En geen speelbal van het grauw.
Wat vermocht Byrons opstandigheid tegenover zoveel genoegelike dankbaarheid ?
Immers niets ? ,Prachtig, mfr gevaarlik", -- dat was het oordeel van de meeste
Nederlanders over Byrons poezie. En hijzelf ? ,Een gevallen engel !"
Geen wonder dan ook, dat het Byronisme in ons land slechts langzaam veld wint.
Ja, een ogenblik lijkt 't nog, alsof 't bij een begin zal blijven. De oorlog tegen Belgie-
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breekt uit. De poezie kent slechts een onderwerp meer : de vaderlandsliefde. Maar
de eigenlike oorlog duurt niet lang. Al spoedig is de normale toestand hersteld..
Byrons invloed herwint het verloren terrein, wordt nog sterker. Er verschijnen
artikelen over hem, vertalingen van zijn gedichten, Nederlandse navolgingen.
Omstreeks 1840 heeft het Byronisme in ons land zijn hoogtepunt bereikt. Vri
snel treedt dan de reactie in. En ook deze snelle reactie laat zich al weer begrijpen.
Toen het Byronisme in ons land hoogtij vierde, gold het in de meeste andere
landen van Europa reeds als afgedaan. De bewonderaars van Byron, zegt Schults,.
,,wensten steeds de dichter te zien achter de gedichten ;" zodoende werd de strevendemens die Byron was, persoonlik de grootste steun voor de beweging die naar hem
genoemd is. In 1824 echter stierf Byron ; de Griekse vrijheidsoorlog kostte hem het
leven. Met zijn dood ontviel aan het Byronisme dus de voornaamste steun. Nog
enkele jaren hield de strijd op leven en dood, zoals die in Griekenland gevoerd werd,
zijn nagedachtenis levendig ; daarna vervaagde zijn gestalte steeds meer en meer.
En naarmate zijn figuur verbleekte, nam ook het Byronisme in kracht af.
Toen het Byronisme in ons land geen steun, geen voeding meer ontving uit het
buitenland, kregen de tegenwerkende krachten een grotere kans. Oppositie tegen het
Byronisme was er van het begin af reeds geweest ; nu kon deze zich sterker uiten,.
trad ze bewuster op. Ze was heterogeen, deze oppositie. Ze bevatte christelike, nationale en neo-classicistiese elementen. Maar ze was algemeen, omdat ze zo verscheiden was.
De uitkomst laat zich dan ook denken. Binnen zeer korte tijd moest de Byroniaanse.
poezie het veld ruimen voor de vaderlandse romantiek naar Scott en voor een gevoelig realisme in de trant van Dickens.
Wanneer men een bewonderaar is van Byron, is men allicht geneigd dit snelle.
verval te betreuren. Maar daar doet men toch verkeerd aan. Want eerst nadat het
Byronisme opgehouden had te bestaan, kon men in ons land tot een juiste waardering.
komen van Byron zelf. Voor die tijd gold deze in de eerste plaats als de schepper
van een beweging die men om etiese redenen verfoeien moest; nu werd het mogelik
om hem onbevangen als dichter te eren,
Bovendien : het Byronisme was per slot van rekening slechts een vreemde, exotiese.
bloem op onze bodem ; met de vaderlandse romantiek van Mevrouw BosboomToussaint en het optimisties realisme van Beets herwon de Nederlandse letterkunde=
een goed deel van haar eigen zelfstandigheid en van haar innerlike kracht.
De scherpzinnige criticus Jacob Geel verweet Beets eens, dat hij zijn helden „met
een geleende wijze van zien beschouwde". Inderdaad, zo was het. Bij hem, towel.
als bij de meeste andere Nederlandse dichters uit deze zelfde tijd bleef het Byroniaanse element onecht. En wat kan men dan verwachten van hun poezie ? Moet die:
dan, evenals het sentiment waardoor ze gedragen werd, ook niet vals worden?
Vandaar dat het maar gelukkig is dat Beets, de Genestet en zo vele anderen, na.
,
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enige tijd aan de afgod hunner eeuw geofferd te hebben, zich zo resoluut van hun
Byroniaanse sympathieen ontdeden en tot zich zeif inkeerden.
Waren ze artistiek sterker geweest -- sterke figuren als Potgieter b.v. — dan hadden
ze deze ,zwarte tijd" misschien niet alleen religieus, maar ook aestheties, kunnen
overwinnen ; nu ze dat niet konden, was het maar beter dat ze zich, gerugsteund
door hun godsdienstige overtuiging, met een gebaar van hun Byroniaanse sympathieen ontdeden, en zo de eenheid in hun persoonlikheid herstelden.
Tenslotte nog een enkel woord over de waarde van de beide boeken die de aanleiding waren tot de bovenstaande beschouwingen. Het boek van Popma is nogal
lijvig. De schrijver heeft blijkbaar moeite, noch tijd, noch papier gespaard om zo
volledig mogelik te zijn. Dat is dan ook de voornaamste verdienste van dit boek.
De behandeling is uitvoerig, maar ze gaat niet diep. In zijn waardeoordelen in Popma
vrijwel nergens origineel, laat hij zich leiden door een aestheties besef dat voor drie
kwart aangeleerd is. Vandaar dan ook dat hij, bij zijn beschouwingen over de navolgingen van Byron, Beets, die wel de meeste, maar niet de beste Byroniaanse gedichten
schreef, in het middelpunt plaatst, en Potgieter, vrijwel de enige Nederlander die
de invloed van Byron ook aestheties wist te verwerken, slechts in een noot vermeldt.
Het boek van Schults is in dit opzicht veel beter. Schults' conclusies zijn hier en.
daar wat te abrupt, maar ze dragen steeds de stempel van een oorspronkelike aesthetiese persoonlikheid.
Bovendien heeft het boek van Popma nog een metodies tekort. De schrijver'
geeft eerst een hoofdstuk over Byron zelf, daarna over een groep van zijn gedichten,
geeft vervolgens een overzicht van het Byronisme in de Nederlandsche letterkunde,.
behandelt dan Beets als de voornaamste vertegenwoordiger daarvan, spreekt daarna
over de invloed van het Byronisme op andere Nederlandse schrijvers en handelt
tenslotte over de vertalers van Byron. Hij knipt zijn onderwerp zodoende in verschillende ongelijke gedeelten en dit fragmentarisme komt aan de behandeling niet
ten goede. Schults daarentegen behandelt het Byronisme als een beweging, die opkomt, haar hoogtepunt bereikt, weer ondergaat, en krijgt zodoende een steviger en.
boeiender geheel.
Al is het boek van Schults dus in meer dan een opzicht te verkiezen boven dat
van Popma, toch kunnen we voor beide boeken dankbaar zijn, al was het alleen maar
om het vele interessante materiaal dat zij bevatten. Dit onderwerp, we zagen het
reeds, is in zichzelf niet zeer roemvol ; belangwekkend is het, omdat het ons laat
zien hoe het Nederlandse publiek van die dagen op een bepaalde buitenlandse prikkel
reageerde. Uit zulk een reactie op een vreemde invloed leren we onze natie, ona
voorgeslacht, en onszelf, vaak gemakkeliker kennen dan uit eigen productie.

,
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AVOND
DOOR

W. HESSELS.

De avond is een heuvel van kristal.
De avond is een nis van heilig licht.
De avond is een zoet-omarmend del,
een: toegeneigd, verheerlijkt a4ngezicht.
De avond is een openvlammend hart
waar kinderoogen wijd-verrukt in starers.
Zielen die waren in hun pun verward
voelen zich rank en trillend opwaarts varen.
Gekromden dragen aan zich uwen glans.
Hun handen glanzen van ivoren licht.
Uw luister schemert om hun aangezicht.
Hun moede oogen spieglen uwen trans.
Gij kust hen met uw gouden tederheid.
Zij zijn weer kind, en gij hun milde moeder
O die de tranen zoekt en vindt, behoeder
van zachtheid, die nog nimmer werd beschreid...
O stille ademing en licht beroeren,
Liefde die eindeloos bemint, —
O schredenloos naderen, en ontvoeren,
en rijzen in een klaarheid die verblindt !

ZENDIN-GSLEKTUUR')
DOOR

J. VAN HAM.
Het leek tot voorkort o nmogelik, dat men in een literair tijdschrift over zendingslektuur zou schrijven. Het individualisme van de 19de eeuw, dat tot over de
grenzen van die eeuw haar invloed liet voelen, moest wel sterk beleminerend
werken op zendingsbelangstelling in het algemeen en des te zekerder in literaire
kringen, waar die invloed zo sterk was geweest, dat ze tot excessen had gevoerd.
Men koncentreerde at zijn aandacht op zijn persoonlik behoud met negatie van
't geluk der anderen ; of trachtte eigen nood te vergeten door toe te geven aan
de zucht zich volkomen uit te leven ; de naar binnengekeerde blik leidde tot mystiek
soms, tot zelfanalyse als modeverschij nsel ; totdat een nieuw humaniteitsbegrip
groeide, kosmiese waarden boven de persoonlike werden gesteld ; getuigenis, en
verheerliking van God boven een bekeringsgeschiedenis.
De vergelijkende godsdienstwetenschap, jong van jaren, maar reeds van onberekenbare invloed, was enerzij ds een belemmering, een hindernis voor de zendingsliefde. Men moest zijn hoogmoedig Christendom loslaten, dat vroeger kleinerend
en met afschuw over het ganse heidendom had gesproken, toen men zag, welke
ontzaggelike waarden ook in die veelgesmade heidenwereld leefden. Dat werkte
bij sommigen temperend op het bekeringsenthousiasme. Maar aan de andere
zijde is deze jonge wetenschap de zending tot grote zegen geworden. 2) Ze heeft
1)Naar aanleiding van: Korte schets van het Toradja-volk door Dr. N. Adriani; Tusschen
doornen en distelen door J. van Muylwijk ; Naar Sentani door Jac. Bijkerk ; Het animistisch
heidendom als godsdienst door Dr. N. Adriani, Tweede druk ; In het gezaaide door J. Fortgens ;
Het , voile koren door J. Fortgens s Van heiden tot Christen door Dr. Alb. C. Kruyt.
Alle uitgaven van het Zendingsbureau Oegstgeest, behalve het eerste werkje van de heer Fortgens dat van „de N.V. Algemeene Boekhandel voor Inwendige en Uitw endige Zending" te
's-Gravenhage is.
2)Omgekeerd heeft de vergelijkende Godsdienstwetenschap geprofiteerd van het werk der
zending: niet alleen door het vele materiaal, dat de wetenschappelijke werkers onder de zendelingen hebben verschaft, maar ook door de wijze van interpretatie. Te veel werd de vergelijkende
Godsdienstwetenschap vroeger uitsluitend om filologies-ethnologiese motieven beoefend,
waardoor het religieuse element te zeer in de knel kwam. Magiese en religieuse motieven
worden nu eenmaal beter aangevoeld door mensen met religieuse zin. Ook in de kringen
buiten Zending en Missie wordt meer en meer ingezien, dat de 19de eeuwse filologen-ethnologen
wel rijk materiaal aangedragen hebben, maar dat pas onze tijd, die meer met religieuse waarden
rekent, van vele deter feiten de juiste interpretatie kan geven.
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de methode, volgens welke de zending werkt, gewijzigd. De moderne zendeling
gaat de oude kultuur niet meer voorbij, komt niet om omver te werpen, maar
om een meer of minder waardevol bezit door de prediking van Christus reddende
betekenis te geven. Hij tracht de volken, waarheen hij gezonden wordt, te begrijpen
en hij verliest er zijn Westerse hoogmoed bij en houdt alleen over als nieuwe
boodschap, dat ook voor hen, als voor ons, beide zondaars, Christus gestorven is.
Eer men een yolk van ander ras en andere kultuur zo innig begrij pt, dat men
er deemoed bij leert, is men vele jaren in zware arbeid en met grote liefde aan het
tasten geweest naar dat wat van een mens het meest innig bezit uitmaakt : de
verhouding tot het leven en de dood, tot de naaste en tot God.
De zelfverlochening die van de zendeling gevraagd wordt, is in onze tijd verdiept : hij offert niet alleen uitwendige taken, die wij menen, dat voor ons geluk
onontbeerlik zijn : komfort, mooie positie, kontakt door lektuur en omgang met de
kultuurheroen van onze tij d (,,heroe**n" meestal naar de maat van onze eigen
persoonlikheid), maar hij moet nu ook offeren, het geloof in eigen belangrijkheid,
zelfs ook, ja vooral, het geloof in het zaligmakende van de Westerse beschaving,
van de Westerse interpretatie van ons geloof.
Dus wij zijn veranderd : het individualisme heeft zijn vat op ons verloren
en meer dan de vraag naar persoonlik heil, geldt de vraag, op wat voor wijze
de wereld behouden zal worden ; en de zendingsmethode is veranderd : heeft belangstelling voor het ganse kultuurleven der niet-Christelike volken ; twee oorzaken,
waardoor de belangstelling in het werk der zending sterk is toegenomen.
Wat ons drijft tot de literatuur: de belangstelling in de mens, drijft ons ook
tot de zending ; omgekeerd kwam de zendeling -bij het zoeken om de heidenwereld te verstaan vanzelf ook tot de literatuur van de vreemde volken: Studie
van taal, literatuur, volksgebruiken is het eerst nodige om in de psyche van een
yolk door te dringen.
De werkjes, die de zendingsschool ter bespreking zond, zijn van tweeerlei acrd:
sommige meer of minder wetenschappelik verslag uitbrengend van de toestanden
bij sommige heidenvolken, met al of niet in aansluiting daaraan de veranderingen,
die het Christendom er brengt ; andere zijn een soort literaire neersiag van de
ervaringen op het zendingsveld.
Van de eerste soort zijn vooral de werken van Dr. Adriani en Dr. Kruyt voortreffelik, wat niemand, die iets van deze mannen of weet, hoeft te verwonderen.
Het verband van de kunst met de ganse kultuur is nergens zo sterk misschien als
bij een animisties yolk; het gevolg is, dat in deze opstellen liederen en verhalen
voortdurend gesiteerd worden om geestelik leven te verklaren, wat het betoog,
afgezien van de geestelike betekenis, dikwels reeds interessant maakt.
De tweede soort moet ons, in verband met de aard van ons blad, iets langer
bezighouden.
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Indertijd bespraken we een paar vertaalde werken van Gustav Harders (Jaalaahn,
Wil tegen Wil) in Opgang. Het werk van Muylwijk en Fortgens is oorspronkelik
werk en vertelt van het werk onder de Karo Bataks en het werk op Halmahera.
Tusschen Doornen en Distelen is een verzameling schetsen : meer als pogingen
om personen te typeren, te waarderen, dan als schrij f kunst. Het zijn eenvoudige,
soms wat onhandige, vertellingen, maar de personen komen dikwijls voldoende
naar voren, om ze te onthouden. Het meest houd ik van Pa Timpoes.
De twee boeken van zendeling Fortgens horen bij elkaar.
Het eerste boekje In het gezaaide vertoont duidelik de moeilikheden die er ver'bonden zijn aan het goed vertellen van een zendingsverhaal, omdat de bezwaren
daar nog niet zijn overwonnen. De schrijver aarzelt daar tussen twee schrijfwijzen:
hij wil graag dat ieder in Holland hem goed begrijpt, hij wil zoveel mogelik mee&len van zij n arbeidsveld, van de moeilikheden ; daarom onderbreekt hij zijn verhaal door toelichtingen ; valt hij zich in de rede door te vertellen dat met de komst
van het Christendom het heidendom nog niet verdwenen is en stapt zelfs over
rop overeenkomstige gebreken in „de Vaderlandsche Christenheid." Toch heeft
hij behoefte om uit de redenering los te komen en de feiten zelf te laten spreken.
Dat komt omdat hij wel echt iets van de kunstenaar bezit, maar hij heeft school,gegaan, zou Multatuli zeggen. Er is nog veel schools in dit boekje: uit de meest
.natuurlike, heerlik ongekunstelde taal vervalt hij toch nog herhaaldelik in boeketaal, of een zinnetje als „die eene naam „Esamoi"' is als olie op de kokende driftgolven dier woestuitziende mannen". Ook bij het zien van echte golven komt een
dergelike schoolse toon. Al heeft de schrijver goed oog voor het landschap, ook
voor de zee, toch zien we daar golven „in hun schoonste gewaad" en dergelik
:fraais. Over het geheel echter is het boekje fris gechreven, joviaal, soms haast
te eenvoudig: de Loon van de kindervertelling. 1)
Het voile koren is echter een volwassen boek. De komst van ,Heer Pokken"
wordt ons niet verteld, maar mogen we uit het innerlik van de inlander beleven.
Dadelik voert de scrhijver ons in medias res : Daloekoe die de kalkstreep trekt
voor de ingang van het dorp om Heer Pokken te verhinderen binnen te trekken.
Er zit werkelik een beangstigende kracht in de wijze waarop de komst van de
pokken in dit boek wordt beschreven. Dit is geen gepraat meer over de inlander
en zijn bijgeloof, dit wordt schrijven uit de mentaliteit van de inlander zelf. Dit
is de meest direkte manier om ons de inlander nader te brengen ; in dit boek pleren
we van hem houden, ook van Daloekoe. Niet dat ook hier de schrijver zich niet
,

-

1 ) Vele van deze ,tekortkomingen" zijn opzettelik : de lezerskring is zo eenvoudig mogelik
verondersteld, waardoor de schrijver tot redeneringen, verklaringen, toelichtingen komt en een
eenvoudige stiji kiest. Toch is er in dit opzicht onevenwichtigheid in dit boekje. De auteur die
zich als schrijver niet kon laten gaan, was toch te weinig ,,kinderschrijver" om aldoor de juiste
loon te vatten.
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in de reden valt, b.v. met een uitweiding over het ontakties optreden van bestuursambtenaren, — op zich zelf zeker terecht, maar kompositories een zwakheid —
en ook hier komt wel eens een enkele maal de schoolse toon, maar in hoofdzaak
is dit een met dramatiese kracht geschreven zendingsverhaal. Een grote direktheid
en levendigheid ; niet de beruchte lokale kleur, maar wat ik zou willen noemen
een lokale sfeer is in dit boek te vinden. Uit de toon valt de mededeeling dat
de muskiet ,uw bloed heeft verrijkt met een ontelbare hoeveelheid plasmodien",.
zoals het hele stuk over de anopheles een mengeling is van goede en slechte
beschrijving en ook in de kompositie van het verhaal te veel in los verband stoat..
Maar mijn laatste woord wil geen kritiek zijn : wie de prachtfiguur van Salaka
zo voor ons kan doen leven, verdient meer. Daarom, al is het wat last — het
boek is bijna aan de tweede druk — een hartelike aanbeveling voor deze goede zendings-lektuur.

Leiden, 6 November 1929, Zendingsweek.

KRONIEK.

NOG EENS : OORLOGSLITTERATUUR.
J. C. Squire schrijft in het November-nummer van de London Mercury: We bezitten een
paar zeer goede boeken over de wereldoorlog die de kwellingen beschrijven welke lichaam en
geest moesten doorstaan, maar we bezitten nog niet een roman of epies verhaal dat towel de
omtrekken geeft waarmee deze worsteling zich aftekent tegen haar eeuwige, raadselige achtergrond,
als de angst die de man in de loopgraven doorleed. De moderne oorlog leent zich niet meer
voor de sentimentele behandeling zoals de schrijver van het oude avonturenverhaal die gaf ;
zulk een schrijver dacht in de bewoordingen van volwassen-geworden padvinders en beschreef
slechts nu en dan een dood die dan nog veroorzaakt werd door een uiterst nette wond, door
een enkele geweerkogel in het voorhoofd aangebracht. Maar evenmin wordt de gehele waarheid weergegeven met een reeks schilderingen van mensen, die, aan een afrastering van prikkeldraad
hangend, om hun moeder roepen, of van mensen wie de schedel is weggeschoten en die toch
nog leven, of van mensen die verwonderd hun eigen ingewanden in hun handen houden en
sterven van schrik, wanneer de afschuwelike werkelikheid hen overvalt. Al deze dingen mogen
nooit meer vergeten worden; ze moeten beschreven en wederom beschreven worden; welk een
afschuw de mensen die deze dingen zagen, ook voor deze gruwelikheden voelen mogen, het
is hun plicht om ze alom bekend te maken. Maar een uiting die door hysterie geleid wordt is
niet beter dan een uiting die ingegeven wordt door een verlangen om sensatie te verwekken.
Het wezenlike oorlogsverhaal kan slechts geschreven worden door iemand die religieus van
natuur, de mensheid in haar geheel lief heeft met een grote, ontfermende liefde. Het is dan
ook heel goed mogelik — we bezitten er voorbeelden van — dat de roman ook over de wereldoorlog zal komen van de een of andere toekomstige Tolstoi of Hardy, die nooit een kogel zag
afschieten en nooit het gelaat aanschouwde van de in deze oorlog nodeloos gevallenen.
EEN „CRITISCH BULLETIN" BIJ DE STEM.
Anthonie Donker gaat in De Stem een Critisch Bulletin van voorlopig een vel druks redigeren;
hij hoopt daarmee te bereiken concentratie en saneering van onze verwarde letterkundige kr;tiek.
Ondanks bewondering voor Donker als dichter en vertrouwen in zijn eerlikheid als kritikus,
zien we in hem als kritikus niet die krachtfiguur die als vanzelf aangewezen is voor deze hyperkritiek. En we verwachten van deze rubriek in De Stem niet veel meer dan van andere kritiserende en recenserende rubrieken. Wie heeft bovendien de waan, dat hij in staat zou zijn
de afdoende kritiek te leveren, het woord te spreken, waarna alle anderen zwijgen mogen ?
Donker zelf is daar veel te bescheiden voor; hij zal niet meer bedoelen en ook niet meer
kunnen dan met zijn medewerkers enkele degelike (en ook wel eens niet-degelike) kritieken
te schrijven en verder enkele uitwassen en misvattingen te signaleren. Maar dat doen de anderen
ook op hun tijd. En evenals die anderen zal hij zelf ook zijn vergissingen, zijn slordigheden
begaanen anderen zullen er op wijzen en — door de wijze waarop hij zijn plannen heeft aangekondigd -- niet zonder leedvermaak.
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._NOG WEER EENS GRESHOFF.
Den Gulden Winckel van 20 November bevat zoveel van en over Greshoff, dat het niet mogelik
is dit nummer te lezen en niet nog eens over Greshoff's opvattingen te denken.
Greshoff bedrijft poezie als amusement, leest zonder dat hem enige mening wat bommen
.kan, ergert zich ondertussen aan allerlei meningen die hem niet aanstaan.
Toch houd ik van Greshoff. Zijn eenzijdige interpretatie van het woord literatuur komt voort
uit zijn begeren om geen enkele schoonheid voorbij te lopen om een verschil in opvatting, wat
. maar al te veel gebeurt.
Maar hij draaft te veel door. Is het waar, dat iemand een goed kritikus is, alleen maar omdat
hij goed schrijft en komt het er niet op aan, wit hij schrijft? Als men zichzelf en anderen zo
weinig au serieux neemt, is het dan wonder, dat het publiek steeds verder van de kunstenaar
of komt te staan ?
Houd dan maar op met naar Noorse en Finse oplagecijfers te wijzen ; want in deze landen
heeft men de kunst niet als amusement opgevat en is ze altijd veel meer nationaal van allure
.'.geweest en heeft juist daardoor de wereld gewonnen. Als het er niet op aan komt, wat de
._kunstenaar tot zijn tijd heeft te zeggen, dan vraag ik als Greshoff .... zouden we nu maar niet
liever een gramofoonplaat horen ?
Jan Greshoff houdt van doorslaan en lacht er om, dat ik zo serieus op zijn woorden inga.
Er is eigenlik niets waar hij zo'n hekel aan heeft. Geloof hem niet op zijn woord, dan ben je zijn
man: wat hij beweert, is maar bijzaak, dat hij zo leutig doorslaat, dat is Greshoff.
Greshoff is nog een echte tachtiger, na 50 jaar niets geleerd en niets vergeten : het Woord
.alleen is. En evenals de man van wie deze laatste woorden zijn, neemt hij zo nu en dan een
:ondeugend konfratertje over de knie en slaat hem, vrij ongemotiveerd, alleen voor amusement,
Rvoor het broekje. Drie ,spijkers met koppen" dit keer. Wie is nu aan de beurt?

BOEKBESPREKING.
Hikajat Pelandoek Dj naka ; vertaling ingeleid en uitgegeven door C. A. Mees,
Santpoort 1929.
Achter dezen titel verbergt zich het belangrijke Javaansche verhaal van de avonturen van het
gewijde dwerghert, een dier, dat in die Indische sage een rol speelt, veel gelijkende op Bien van
onzen Reinaert de Vos. De Hindoesche schrijver brengt zijn lezers in de dierenwereld, die hij
geheel georganiseerd denkt als de hem bekende Javaansche menschelijke. Niet alleen spreken en
handelen de talrijke dieren, maar zij kennen ook het leven in een welgeordenden staat. Het schijnbaar nietige dwerghert is door zijn slimheid en geslepenheid de veel sterker en machtiger mede,dieren verre de Was en weet hen alien in zijn macht en onder zijn invloed te krijgen. De sage schetst
zdit proces van onderwerping. Aan de vertaling van de legende gaat een degehjke, wetenschappelijke
inleiding vooraf van den vertaler-uitgever, die het boekje illustreerde met diervoorstellingen uit de
.Hindoe-Javaansche kunst en uitgaf in zijn Oostersche bibliotheek. Het werkje is uitnemend verzorgd•
P. H. M.
-

Uit Ravijnen omhoog, door Adolf ter Haghe, Amsterdam, P. N. van Kampen.
De bundel begint met een vroom-aandoend vers. De profundis. Een inleidend vers dat de titel
zal verklaren en toelichten. De visie van den dichter ter Haghe is n.l. heel eigenaardig. Ik hoop
daar wel een enkele maal op te kunnen wijzen, als ik eens een versje overneem, en anders is het door
"t enkele lezen wel duidelijk.
Hij zit dan in de diepte — ravijnen van zielsverkwijnen — waaromheen de voel-horens der aarde,
-.met blanke bee ten hemel tasten. En 't doel is, om er uit te kiimmen, uit te stijgen, tot de zon
van des Eeuwigen Oog.
Hoe hij zoo in de diepte gekomen is?
Eens, bij het klaut'ren
door boze kabout'ren
steil gestort in afgronds-val,
klaagde ik mijn kreten
Tangs bergwand-spleten,
spottend weerkaatst door kabouter-geschal.
Ieder begrijpt wel dat dit een moeilijke situatie is, en als 't je overkomt, dan zit je er maar mee,
zie maar dat je er weer uit komt ; maar ter Haghe is dichter en dus zit er nog wel kunst in zoo'n kuil.
Er volgen nu vijf afdeelingen, en uit deze afdeelingen tries ik enkele verzen om aan te toonen,
dat de dichter bepaald te lang in de diepte heeft gezeten, en de dingen een be etj a verkeerd is
ga an zien.
Uit de afdeeling „van Vuren evenaar", kies ik een vers, waaruit ik enkele strophen wil overnemen.
De M
V sigit (moskee)
Er liggen in gebed gebogen vromen
,,Er is geen God dan God", huivert hun momplen,
Een hadji, wit-betulband preekt hun voor.
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Zij dreunen 't na, in golve-galmend koor,
Ik voel mijn ziel in bad van wijding do mplen.
'k Belijd alle religies : 'k heb ze lief,
en duik m' in massa-meren van hun dienaars,
in sdhaduw-koele templen van At zienaars
die God in openbarings-heemlen hief.

Na die dompeling in een wijding-bad zal een duiking in massa-meren wel verfrisschend werk en.Uit de volgende afdeeling ,Onder grauwe Noorderheemlen", kies ik Bedelvrouw. Een bedelvrouw galmt langs de straat in rouwkleed van lompen, ze torst een bleek kind, ,dat haar 't ontblote=
vlashaar wart" (dat zie je gebeuren). De hagel bijt haar wit en hard. Hier en daar gaat een deur
open en worden haar centen toegestoken.
Centen, om 't bittre bedel-brood
te kopen tegen hongers-nood
die als een beest u bijt van binnen ; -om 't kind] e, kermend aan uw borst,
de mond te stoppen met een korst ; —
en dan uw tocht opnieuw beginnen.
Dat is een schilderij.
In de derde afdeeling De Droomvrouw komt een eigenaardig geval voor. Men zou er wel om.
lachen als 't niet zulke ernstige gevolgen zou hebben gehad.
„Ze" hadden bij het afscheid nemen elkaar beloofd, elke avond naar dezelfde ster te staren..
Hij denkt er aan terug nu de ,scheemrende hemelschaal omglijdt zijn hoofd," Hij voelt zich niet.
prettig, want
Hoe vaak, onder ditzelfde rood gesternte
Kuste ik een andre, wiji in wijde verte
zij, voor haar venster, starend dacht aan mij. -,

Maar wat is 't geval : de afspraak was niet geheel in orde, want ze zouden zien naar de Orionen dan weer bepaaldelijk naar de Aldebaran. Nu zal 't wet zoo z ln, fat aij naar de Oriv'a z ag als
zij naar de ster met de mooie naam zag, en dus in een geheel ander sterrenbeeld zat te stare n. Ja je
moet niet te veel naar de sterren kijken.
Ik mag niet meer ruimte voor dezen dichter vragen. Ik heb mij werkelijk geamuseerd.

v. D..

Gel!!. Christelijke Scheurkalender. Uitgave J. N. Voorhoeve, Den Haag.
De Uitgever acht de tijd gekomen voor de nieuwe kalender. 't Is de veertigste maal dat door
deze kalender-verschijning de mensch bepaald wordt bij 't voorbijsnellen van het gangbare jaar..
Het blok is ook als boekje gebonden verkrijgbaar.
Ik geloof dat de inhoud niet veel afwijkt van de negen en dertig voorgangers, d.w.z. op de voor-pagina van elk blaadje staat aangegeven :
Zon op en Zon ondergang, Maan op en maan ondergang, dag, datum, maand, tekst (soms een
versje), opgave van wat men 's morgens en 's avonds kan lezen uit den Bijbel.
Op de achterkant van de blaadjes staan korte overdenkingen en verhaaltjes. De illustraties bestaan uit tusschen geplakte prentbriefkaarten uit Palestina.
Als gewoonhjk verschenen bij deze kalender een tweetal premieboeken. Ditmaal zijn het: De
visscher van Nispenrode door W. Schippers en De hooge vloed door A. Corkey.
Beide . boekj es zijn bereid volgens het Christelijk-literair kookboek.
v. D.
Ik moet zeggen dat de premie in overeenstemming is met de kalender.
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Wrakhout, door J. A. Visscher, Koning's Uitgeverij, Baarn. Geillustreerd naar
teekenirigen van den schrijver.
Voor ik over het werk zelf schrijf, even dit vooraf :
Dit boek is een deel van een z.g.n. bibliotheek. ,Koning's Bibliotheek." 'k Geloof dat het noodig
is dit heel nadrukkelijk te zeggen, ik zou haast zeggen te signaleeren, om zoodoende een gevaarlijke
methode van uitgeven goed in 't oog te houden.
Wanneer onze menschen, op literair terrein tot de jaren des onderscheids zijn gekomen, dan
kunnen ze toch zeker zelf hun boeken kiezen, en zijn niet meer noodig aan de hand van een geenszins
bevoegden uitgever te loopen.
Naast dit werk van Ds. Visscher krijgt de geabonneerde, ook als hij 't niet zoo heel graag wil,
een roman van Johanna Breevoort, en een tweedeelige roman van K. Lantermans.
Laten we waakzaam zijn.
Nu over dit eerste deel van den tweeden jaargang. Het zijn een aantal vlotte, meermalen zeer
rake en zuiver psychologisch, met veel gevoel geschreven verhalen, over 's levens strandvonderij.
Wrakhout, dat de maatschappij gehavend aanspoelt en werpt op de kusten van het leven.
De schipbreuk waardoor ze losgeslagen, dreven naar eenzelfde kust, is gezien met een groot en
medelijdend hart.
Er zijn er die stom geworden zijn onder de verdrukking, en er zijn er, die geslagen door de cultuur
de ontreddering op hun voorhoofd dragen.
Ze spoelden aan, kracht- en karakterloos met een gebroken wil.
Veel priesters en veel levieten zijn voorbij gegaan....
Daar zijn ze: „De Schuwe, dolend over den weg, vuil in stinkende lompen. 's Nachts in een
hooiberg. Is hij een van de zwervers, die in den kouden winter bevroren werden gevonden, gestorven
op den weg?"
Het Natuurkind : „Waar ik vandaan kom? Mot ik dat van vandaag zeggen, of van gisteren,
of van verleden week? Ik kom overal vandaan. En ik ga overal heen. Ik ben precies as een mulch,
zou onze pastoor zeggen. Die tellen niet mee en daar zijn er te veel, maar onze Lieve I-Ieer zorgt
er net zoo graag voor as jij voor de kippen. Maar het is bij jou vanwege de eieren."
Dan de Stuurlooze, de Parasiet, de Gekke Eimer, Hein de Luis, de Muzikant en nog vele anderen.
In deze wankele verlatenheid, kan heel moeilijk licht en geluk en genezing gebracht worden,
door een mensch. Hij moet innerlijk met ontferming bewogen worden.
Ds. Visscher brengt het zoover, dat hij ze ,vrienden" noemt en ze weet te brengen, tot het besef,
dat hij hen begrijpt. Een goed en zeer merkwaardig boek.
v. D.
De illustraties zijn meer karakteristiek dan artistiek.
,

Vier Kerstvertellingen, door L. Keemink, A. Koffyberg en Sybrand Heger.
Nijkerk G. F. Callenbach 1929.
Ik heb laatst eens gesproken van een literair kookboek. Welnu er zijn er hier een viertal
schotels uit bereid volgens speciale recepten. 't Zijn er Kerstpuddingen zegt men.
Na het eten ben ik wel in staat de gevarieerde recepten te vermelden. Hier zijn ze volgens
mijn beste weten, de hoeveelheid die van ieder ingredient noodig is kan naar verkiezing worden
genomen.
De Doorbraak : Men neemt een afdwalende noon, een vrome moeder, dan laat men de
Kerstklok luiden : Kom ! kom! Verder een sterke bries, zoolang tot er storm komt, daarna de
doorbraak, enkele deelen levensgevaar en moed, dit alles zoo door elkaar gewerkt, tot er een
bekeering volgt. Kan koud opgediend worden.
Kees de Pijp : Benoodigd een oude vrome man met hondenkar en pup; een rijkere familie,
minder geloovig, met een brutaal verwend zoontje. Wanneer nu dat zoontje een ongeluk krijgt,
kan de oude man het op tijd redden, dit te samen gevoegd geeft de bekeering. Het geheel kan
smakelij k opgediend worden, door er een dichte laag van Kerstsneeuw over te strooien.
-
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Ivan : Veel eenvoudiger. Men neemt eenvoudig een Russisch dorp in den winter, dan heeftmen een natuurlijke hoeveelheid sneeuw. Appetij telij ker wordt het door een smidse met vlammendvuur. Wat wilde paarden over een groot en goed uitgestreken vlak wit, rondom enkele teksten..
en ook het derde Kerstgerecht is voor gebruik gereed.
Waarom ? : Is minder geschikt als specialiteit van deze firma met Kerstmis, kon ook onder•
de groep hors-d'oeuvre gerangschikt warden.
Al deze schotels van deze firma zijn zeer gerenomeerd. v. D.

Gedichten. Bundel poezie verzameld voor de Christelijke School, door
H. H. de Jong. N.V. H. J. Spruyt's Uitgevers Mij., Amsterdam.

,

Ik zal geen kritiek oefenen op de verzen die opgenomen zijn, al zou het mogelik zijn het
negental gedichten van G. W. Lovendaal op een totaal van plm. 60 opgenomen verzen een_
dwaze overschatting te vinden van 's mans verdiensten.
Maar wel wil ik mijn teleurstelling uitspreken over wat in deze verzameling wordt gemist.Als iemend die bloemlezen gaat voor de Christelike School nog niet eens onze moderne Christelike poezie kent en aan komt dragen met Gouwe, Jan Klarenbeek, Lovendaal, verscheidene
katholieke dichters, wat Afrikaners en meent, dat dit nu de poezie is bij instek geschikt
voor onze Christelijke School, dan vraagt men zich af, hoe weinig verzen iemand mag gelezen.
hebben, als hij zich zet aan het kiezen voor anderen. Als je de eerste de beste koekebakker
aan het verzamelen zet van poezie voor de Christelijke School, dan kan het natuurlijk nets..
worden.
v.
H.

Verspreide Opstellen van Dr. A. Kluyver. Bij J. B Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. Groningen, Den Haag. 1929.
De uitgave van deze bundel Opstellen werd mogelik gemaakt, doordat leerlingen en vrienden.
van de aftredende Groningse hoogleraar de uitgave met een subsidie steunden.
Daar het werk zich voornamelik richt tot een kleine kring van vakmensen, was een andere
uitgave onmogelik ; dat we nu toch dit werk bezitten mogen is een bewijs hoe degenen die.
Kluyver's werk kenden, dit waardeerden.
Zijn literaire opstellen bespreken voornamelik werk van Vondel, Hooft en Huyghens.
Daarnaast staan 2 opstellen over Bilderdijk. Het zou te ver voeren ook alleen deze „literaire"
opstellen te bespreken. Degelik onderzoek, zelfstandig oordeel maken elke bladzij van wat Prof..
Kluijver schreef belangrijk. Veel is het niet: een 400 bladzijden in bijna 40 jaren. Toch genoeg
om getuigenis af te leggen van een arbeidzaam en vruchtbaar leven. v. H.

Knoppen, door Berendien Schuiling, met een woord vooraf door Ds. J. J..Knap Czn., N.V. Uitgevers Mij. J. H. Kok te Kampen. 1929.
Ik heb nu al heel veel malen mijn leedwezen betuigd over die ,woorden vooraf" in onze'.
christelijke uitgaven. Met het betuigen van leedwezen komen we er blijkbaar niet. Maar we
hebben nu een Auteurskring, die daar een eind aan zal maken. Artikel ,zooveel"' moet zijn een.
verbod, op straffe van royement, een woord vooraf in roman of verzenbundel te doen opnemen
of uitgeven.
Nu geef ik toe dat het voor een recensent niet gemakkelijker wordt wanneer dit artikel goed ✓
wordt nageleefd. Het is nu immers bijna zeker dat dit woord vooraf de inhoud moet ,,dekken"
of verontschuldigen of den recensent zijn wapen uit de hand nemen.
Dit woord vooraf van Ds. Knap is in dit opzicht drievoudig, zoodat ik weinig van het bun-d eltja kan zeggen.
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Een groot aantal regels bestaat geheel of gedeeltelijk uit stippen of streepjes. Een bewijs..
van niet volgroeid zijn.
De titel is daarom ook zeer juist. Nu zou ik alleen willen adviseeren : laat ,knoppen" eerst
tot bloei - komen voor ze worden geplukt en aangeboden. Zeker had dan een andere titel gekozen moeten worden, die den inhoud evengoed weergaf, als knoppen 't nu doet.
Of nu werkelijk van Berendien Schuiling nog volgroeid werk zal volgen? Welk mensch zal..
met zekerheid dit durven voorspellen. Zon en regen zijn niet in onze hand.
v. D.

Krij n Touw, door G. K. de Wilde. Tweede druk.
De vijf jongens van Vreedesteyn, door Q. A. de Ridder. Tweede druk.
Een onvrijwillige logeerpartij, door Cornelia Poll.
Alle bij J. van Bleek (Bootsma & Co.). 's-Gravenhage. 1929.
Krijn Touw en De vijf jongens van Vreedesteyn zijn hier vroeger al besprokens Een onvrijwillige logeerpartij is een goedbedoelde, maar kwaliksgeslaagde bekerings-geschiedenis van een
stijfkoppig jong meisje, dat door haar verandering nog enige andere kinderen en ook een paar
ouderen op de goede weg brengt. De stimulerende kracht tot deze rij bekeringen is een engelachtige tante en een gebroken enkel en een lelike hoofdwond. Het verhaal is samengesteld volgens een verouderd recept, dat erg gebrekkig wordt gevolgd. v. H.

Onder herfststerren, door Knut Hamsun. Uit het Noorsch vertaald door
S. van Praag. J. Philip Kruseman. 's-Gravenhage (z.j).
Even handig geschreven als andere boeken van Hamsun, laat dit verhaal toch slechts teleurstelling achter.
Als los werkman door het land dwalend om van de maatschappij los te komen en de ongezonde stads-atmosfeer overal met zich meedragend, voor elke vrouw in begeren, is hij alleen
sympatiek in zijn onhandigheid, die de goede gelegenheid om toe te grijpen laat voorbijgaan.
't Misselike is alleen, dat hij als auteur je die goede kansen toch zo duidelik laat verstaan en
aan 't eind van het verhaal er nog eens de nadruk op leggen moet.
Wat mogen we toch dankbaar zijn, dat langzamerhand dit soort romanlektuur uit de tijd
raakt.
v. H.

De groote stilte, door Ole Edvart Rolvaag. Uit het Noorsch vertaald door
M. J. Molanus-Stamperius Koloniale Boek-Centrale. Amsterdam (z.j.).
Dit boek roept herinneringen op aan een van de beste van Johan Bojer: Van eigen stam.
Beide werken gaan nl. over de Noorse kolonisten in Amerika, over de zware strijd om het
bestaan, en de vrees voor de oneindige vlakte, die aan het oog geen rustpunt geeft, en geen
beschermende wand waarachter ze zich kunnen bergen. Toch is er tussen beide werken ook
een groot verschil. Bojer toont de onvolkomenheid der bevrediging na het slagen, terwiji.
toch het verve orvene zo groot is, dat bij de terugkeer in het oude land, slechts de vraag
opkomt : „hoe heb ik daar ooit naar kunnen verlangen ?"
In De groote stilte vinden we de liefde en de angst voor het nieuwe land over twee personen .
verdeeld : Per Hansa die op de toekomst vertrouwt, en bij elke stap vooruit, zich verblijdt over
die welke volgen zullen ; en Beret die krankzinnig wordt door de zorgen en de angsten en de
eenzaamheid van elke dag. Er zijn mensen die nu eenmaal nooit uit hun land weg mogen gaan.
Toch is ook Beret een krachtige vrouw en ook zij komt door de duisternis heen. Jammer dat
het gedeelte van Rolvaag's roman, dat ons hier wordt aangeboden dit nog niet volledig laat zien..
Als we niet meer wisten dan dit boek, zou het lijken, of Beret gelijk had en de naam Peder
Seier (overwinnaar) een boon was. Laten we hopen, dat het laatste gedeelte van deze roman
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binnen kort nog vertaald wordt, dat ons nu zonder enige aanduiding van een vervoig, wordt
onthouden. Want het zou jammer zijn, als we met dit trieste einde genoegen moesten nemen,
.als we niet meer zouden lezen van Beret's en Peder's zege, maar met Per Hansa in de sneeuw
bleven steken. Dit boek, in geloof geschreven, mag niet bij de schijnbare mislukking ophouden.
Dan zullen we ons kunnen verblijden over een uitstekend geschreven Christelijke roman,
al is het religieus probleem in de kompositie geen hoofdzaak, maar alleen een vanzelfsprekend
element, dat pas bij nader toezien van gewichtige betekenis wordt. v. H.

Bilderdijk et la France, door Dr. J. Smit. H. J. Paris. Amsterdam 1929.
We bezitten een rij wetenschappelijke werken en opstellen van Nederlandse geleerden, die het
Frans als hoofdvak van studie namen, over de invloed van Franse schrijvers in Holland. Dit
veld is nog lang niet volledig ontgind, maar toch doet het aangenaam aan, dat een van deze
geleerden nu eens een andere weg is gegaan en een onderzoek heeft ingesteld naar de verhouding van een onzer grootste mannen ten opzichte van Frankrijk ; te meer waar deze studie
zo vruchtbaar bleek te zijn.
Een onderzoek als dit van Dr. Smit heeft het voordeel, dat het veel grondiger kan zijn dan
b.v. een studie over de invloed van b.v. Zola of Molie're in Holland. Een romanist is meestal
niet zo volledig ingelezen in de Ned. litteratuur, dat hij zich niet bij zijn onderzoek
noodzakelik beperken moet, wat te meer als een bezwaar wordt gevoeld, waar die beperking
dikwijls door tcevallige omstandigheden mee wordt bepaald.
Men kan echter wel met grond van de Franse literator verwachten, dat hij zich in een Hollandsche auteur — ook al heeft z'n oeuvre de omvang van dat van Bilderdijk — grondig
inleest. Daarna kan hij veel beter dan de Neerlandicus de verhouding tot Frankrijk bepalen.
Dr. Smit heeft inderdaad getoond Bilderdijk goed te kennen en de Bilderdijkstudie, die ondanks de omvang en veelzijdigheid van B's werk vrij grondig genoemd mocht worden, is door
deze studie nog op belangrijke wijze aangevuld.
Het eerste wat Dr. Smit gelukt is aan te tonen, is dat Bilderdijk zeker niet, zooals Dr. Bavinck
o.a. meende in de eerste plaats een vijand was van het Frans : integendeel, geen taal is intenser door hem beoefend, geen taal bewonderde hij meer ; het was de enige taal die hij dikwijls voor zijn korrespondentie gebruikte ; Franse boeken vormden voor een zeer belangrijk
gedeelte zijn bibliotheek ; Franse schrijvers vormden hem ; veel gallicismen kleurden zijn taal ;
meermalen heeft hij zijn ingenomenheid met het Frans uitgedrukt ; hij ging zelfs een ogenblik
zo ver, dat hij meende, dat het ogenblik gekomen was, dat het Nederlands zonder al te groot
bezwaar door het Frans kon worden vervangen. Van Lodewijk Napoleon was hij niet alleen een
getrouw dienaar, maar ook vereerde hij hem.
Het is niet doenlik hier al wat Dr. Smit aan onze kennis betreffende Bilderdijk toevoegde,
op te sommen ; ik wijs nog op de uitstekende bladzijden over Bilderdijk als vertaler, op de
onbekende verhouding tot de Franse geleerde Pougens, op het levendig geschreven hoofdstuk
over Bilderdijk en Lod. Napoleon.
Bilderdijks waardering voor een ganse rij Franse auteurs wordt in een afzonderlik hoofdstuk
Critiques et admiration uitvoerig toegelicht. Het was hier wel wenselik geweest meer dan geschiedt te komen tot een verklaring van Bilderdijk's uitingen ; de schrijver beperkt zich hier
te veel tot rubricering en karakterisering van B's oordeelvellingen.
Het hoofdstuk dat er het minst gelukkig afgekomen is, is dat over de gallicismen. De onvolledigheid was onvermijdelik, het geeft echter ook blijk van een onvolledig overdenken van
de aard van het leenwoord. De woorden die als leenwoord worden opgegeven, zijn dikwijls onderling zo verschillend van karakter, dat het niet aangaat ze als leenwoord gelijk te stellen. Inplaats
van een uitvoerige toelichting, moge ik hier verwijzen naar de voorzichtige onderscheiding van
Dr. Leest, wiens boek ik onlangs in deze rubriek besprak (7de jrg. afl. 5).
Dit raakt echter niet het karakter van het werk in zijn geheel, dat niet filologies, maar literairhistories van aard is. Onze voornaamste indruk blijft, dat Dr. Smit in zijn boek over Bilderdijk
ons een prachtstudie heeft geschonken. v. H.
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DOOR

ALDERT JONGEDORPER

Voor A.
Gij hebt van Uw leven muj 't schoonste gegeven,
ik was van mij n leven het beste al kwijt.
Ik zie in den zachten brand van je oogen
het bloed van het ,offer, dat iedere mensch
slechts enmaal vergee t, zijn zuiverste wensch
Het wit van zijn hart en het Licht van zijn oogen.
1k ben met dit offer voorover gestort
en tastte ontkracht .... waanzinnig nog rond,
haar naam werd min hart een s.chroeiende wond,
die duld'looze pijn op mijjn levenstocht wordt.

r Zoo worden de menschen . aan elkander gebroken,
zoo brak ik aan haar, zoo breekt gij nu aan mu,
zoo drijven we voort naar een volgend getij,
de zeilen gescheurd en de masten gebroken.
-Gij hebt van Uw leven rnij 't schoonste gegeven,
-wij zijn van ons leven het zachtste nu kwijt,

ZWARTE KWATRIJNEN
DOOR

ALDERT JONGEDORPER,

Wie in het zachte dons van wellust is geboren
draagt smetstof in zij n ziel en is beschoren
een lot zoo goed, zoo slecht in 't zegevieren,
dat hij in 't eind zichzelve vloekt .... verloren ... .
Een mensch verdoolt zich hoogstens honderd jaren
en jaagt zich voort van angsten naar gevaren,
dan is zijn zwerftocht uit en de bestemming
van zij n ziel is eeuwig achterom to staren ... .
Van meisjes vroeg hij 't zacht aroom,
het golvend haar : een jongensdroom ;
maar sedert Bien heeft hij veel vrouwen
ongevraagd geschonden in hun schroom.
Hem die veel menschelijks heeft gesierd
ervoer dat hem veel goddelijks gewierd ;
maar in de kruizing met zij n donk're zonden.
is bij een vrouw dit hooge goed verdierd I
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De wolken trokken over, een zacht vluchten,
stoeten gereid, gehoorzaam aan 't teeken,
keerend van 't roode verscheiden der zon
en groetend het yolk, de moeizame bleeken,
die, na de sterken, deez' aarde gewon.
De tijd liep zich vol in een nameloos heimwee,
te laat voor de zon en voor 't sterrengef lonker
te vroeg ; in de schifting van 't uur
verdoemt rich de sterke, naar den zwakke ontzonk er
een wijle van 't Leven het martelende vuur.

,

0, vrouwen -- hoevelen ? -- die mij begeleidden
op mijn zwerfzieke tocht, doch immer weer scheidden,
voor wie ik een schamel genoot ben geweest,
die van mijn stem en mijn oogen geslagen
om het zeer van Uw wonden weigert te klagen
om U is deez' aarde mij donkey geweest....

VERTWIJFELING
DOOR

ALDERT JONGEDORPER.

Aap den uitersten rand van een onrustig leven
0 God, rni} n lij f in 't zi•loos voorwaarts streven
kromt zich verdwwasd als ik :geheven
uit :pijn van lust, 'Uw stein verneem.
-

N schaadt de droom van Uw erbarmen,
ik draag een , teeken in mij n amen,
een kruis, een mensch en warmen
gloed van vleesch.
Zóó sta ik in ' den vreemden nacht ... .
God hoort Ge niet ? de Satan lacht,
hij spot met spi j t -- een voos gedacht _=ik huiver en mijn stem wordt heesch.
,
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VAN KEMPEN.

Zoo, ik ben op het droge. Ik heb de hakken op den wal. En nu laat ik, wat er
gebeurd is in Dorland, mijn herinnering passeeren. Ik wil over sommige dingen
lachen ; en vooral wil ik mijzelf eens weer rechtvaardigen. Zeker, rechtvaardigen.
Ik heb al lang ingezien, dat iedere vlek die ik in mijn bladen laat werpen, een vijand
in den rug is.
Ik ben er gekomen, daar in D., als een flegmatiek kweekeling. Ik kan niet zeggen
dat ik ooit met veel genoegen mijn schoolmeestersgezicht in den spiegel bekeken
had. De voorstelling die ik zoo van mijzelf meedroeg, leek merkwaardig veel op die
van den teringachtigen barbiersknecht de Wit. Die liet zich door den man die hem
met zijn vrouw bedroog, zij n eigen huis uitgooien.
Och, hoe gaat dat. Je bent jong, hebt nog nergens een voet aan wal. Je hebt
op school bij je opleiding moeten vossen, vossen, om bij te blijven...... De leeraars
boven je, die stuk voor 1stuk van hun meerderheidsbesef leven.
Laten we er verder niet over praten ; de meesten hebben een tijdlang als nerveuze
Procrustessen over de wereld geloopen ; bang dat alle bedden van de wereld
te kort zouden blij ken.
Zoo kwam ik in D. Een groote man, en, laat ik het bekennen — een klein
hazenhart. Moed genoeg — daar is men jong voor; maar — alleen vage, zoogoed
als onbruikbare inzichten ; geen talenten, geen plannen. Een held in de ruimte en
een stakker bij de feiten.
Maar, niet waar, zoo beginnen we bijna allemaal.
Toen de schoolopziener zoo op een morgen me bij zich op 't bureau liet komen.... .
Ik breng eigenlijk niet zooveel terecht, van zoo'n bezoek. Als ik een dienaar van den
Staat, in wiens bescherming ik leef, tier en dij ; als ik een gezant van de maatschappij
op straat ontmoet, dan is hij een mensch voor me. Ik kan met hem praten, en als
tegen Adam mijn meening over de kansen van ons ras op deze planeet geven.
Maar ik kan niet : aanbellen, aandienen, voetenvegen, trap oploopen, aankloppen,
op de mat staan, de rechterhandschoen in de linkerhand, enz. enz.; en dan vrij
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voor den mensch staan, die mij hierom alleen al hindert, dat hij over mijn grenzen
reikt. Dat kan ik nu niet. Toen nog minder.
,,Ik heb u laten komen, om u te vragen, of u er jets voor voelt, tij deli] k de
betrekking van hoofd te willen vervullen aan de school in D. Het is een kleine
school.... twee lokalen. Het is geen lichte taak ; maar als u daar er in slaagt,
wat muziek in de klas te brengen, die Licht verwaarloosd is, maakt u veel kans voor
een andere vacature bij hetzelfde schoolbestuur ...... "
„Dank u, mijnheer. Inspecteur. Dank u. Alstublieft. Ik bedoel. Tot uw dienst".
„Het is een zware taak".
Stilte.
„Voelt u er zich toe in staat ?"
.... Wonderli j k eigenlij k, dat een mensch op die oogenblikken, als er over zijn korte
leven beslist wordt, maar meestal een slag in de lucht doet. Enfin, we worden ouder,
we weten nu gelukkig wanneer we kunnen ingrij pen, waar onze krachten niet
toereiken ; en waar we moeten wachten. Zoo trekken we een ring door de kansen,
kwade en slechte ; een ring van zekerheid waarbinnen we veilig zijn, zoolang het
God wil.
Ik vermoedde op dat oogenblik, dat ik neen moest zeggen ; ik wist dat er ja
van me verwacht werd ..... .
,,Ik zal het graag probeeren", zei ik.
Dorland, dat aan een rivier ligt ; het is in jouw hoofdstraat geweest, dat ik
over mijn eigen lange beenen gevallen ben. Er hangt in mijn kast nog een lange
schoolmeestersjas ; als des nachts de wind onverwacht tegen je ramen floep zegt ...

denk dan dat die jas is voorbij gewapperd. Soms zie ik nog eens weer een mensch,
die spektakel maakt tegen de wereld als een langpootmug in een spinneweb ; dan
denk ik aan mijn eigen moeilijken tij d.
Ik kwam dan in D. Er was haast bij dat ik m'n brood leerde verdienen, want
het geld was thuis noodig. Het was ook de beste kans, die ik ooit krijgen zou, ze was
me gegeven om te zien wat ik kon ... .
Die school — was geen onvriendelijk gebouw. En de kinderen, waren geen
kwade kinderen. Maar er was er een; een jongen; hij zat op de achterste bank;
die niet deugde. Of liever ; die wist dat de onderwijzer niet deugde.
Er zijn menschen die net zoo lang naar de zeere plek in iemand kunnen kijken,
tot hij niets dan wond is. Zoo een was die snuiter daar op de achterste bank.
Een huichelaarsgezicht. Als die jongen zijn pen in de inktpot stak ... , had ik het
gevoel, alsof de schurk de pen in mijn vleesch begroef.
Och, nu mask ik verhaaltjes van mijn leven; mijn nederlagen komen mu even
weinig belangrijk voor als het succes. Maar ik heb ook, daar in datzelfde Dorland,
het hoofd gedrongen tegen de ruit van mijn eenzame kosthuiskamer, gehuild,
gehuild, gehuild, omdat dit geslacht, dat ik zag opkomen, evenmin het geluk zou
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weten te vatten als het geslacht dat ging. Wel, lack voor mijn part. Ik stond tegen
-de ruit, zooals ik zei, en ik keek met blinde oogen tegen de zwarte luiken op, die
.dicht zaten, want het was avond. Ik huilde, niet omdat 1k het geluk niet zou vatten ;
niet omdat ik de menschen hier het beter leven dat me nog in den zin speelt, wilde
Ilaten zien en faalde -- neen omdat dit dorp, waar ik zelf geen vasten voet
zou krijgen ; het geluk niet zou herbergen. Zoo ; de liefde zelfs voor dezen dommen
laffen schoolmeester laat ik me door niemand ontpraten.
Kwart na vier. In de schoolgang smeulde de stank van de kinderen na in wat
wage luchtjes bij de kleeren die hier en daar over de kapstokken dwaalden. De
klomp van een verlaat kind riep de kille galm van de leege schoolgang wakker.
In het lokaal was het gezelliger ; de kachel trok de geuren der muffe kinder_ deeren en die van de met speeksel gewasschen leien de lucht in. Het was er zoo
rustig als in een leege kerk. Men kreeg lust bij de kachel te gaan zitten, de rust
als een deken om zich heen te slaan ; en de witte hierogliefen op het bord waar
de aandacht van de klas nog aan kleefde, als de vergeten teekens van een andere
wereld te overdenken.
Op de achterste bank zat een jongen en prikte met een verongelijkt gezicht
gaten in een stuk papier. Hij deed zijn blauwrose lippen -- hij had honger, zijn
.adem rook — niet open ; hij keek niet een keer naar den kant van den onderwijzer ;
en toch praatte hij. Zijn betoog was ook niet te weerleggen.
Dit zei hij zonder praten :
Kijk, daar sta je nou, achter je lessenaar. Maar als je denkt dat ik ook maar vijf
krengige aardappels van onze slechtste akker voor je geef, heb je 't mis. Stadsche
Hslipjas. En denk ook niet, dat je 't van me wint. Je loopt naar de kast, je haalt
teen schrift ; je doet alsof je de baas van de wereld bent ; maar heb je nog geen
zin om me naar huis te laten gaan? Je moest me er maar uit laten, zoo langzamer.hand. Geloof toch niet dat ik aan je zoete honderd-regeltjes zal beginnen. Nog in
geen week. Denk je dat je van me gedaan krijgt, wat de ouwe bovenmeester niet
van ons loskreeg ?
Hij gaapte aandachtig. Weinig menschen die zoo zielsvergenoegd hun wangvleesch
om een geeuw konden drapeeren, als dit jonge mensch. Daarna begon hij onverwacht op de bank te tikken. En zijn ondergrondsche oratie werd ook heftiger.
— Je moest me er nu uitlaten. En gauw ook. Eigenlijk is er niets waarom ik hier
Unger in deze leege school zou blijven.
De jongen lei z'n pen in de gleuf, vouwde het stuk papier dicht, en legde het
in het vak onder het taf elblad. Toen stond hij op, en liep naar de deur als een
tooneelspeler die zijn rot niet meester is. Hij liep zoo langzaam en ijl tusschen de
banken door als zijn schaduw over de muur.
De jongen gleed naar de deur. Het verbaasde hem, dat de lange man aan den
lessenaar zich nog niet naar zijn kant keerde. Hij liep niet, de jongen, hij golfde
-
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langs den muur. Op drie pas van de deur wisselde het triomfeerende lachje voor
dat van- de hoop op de vrijheid ; zooals het aspect van een weifelende dag wisselt,.
als zon en schaduw boven een weiland duvelen.
Hij deed een sprong toen hij een beweging achter zich hoorde. En op het oogenblik dat hij gegrepen werd, wisselde voor de derde keer de uitdrukking van zijn
gezicht: Een gehuil, een loeien, een gebulk van drift sloeg boven zijn buigzame.
ledematen op.
,,Laat me der uit ! Laat je me der uit ? Laat me der uit zeg ik ! Hoewoe".
De onderwijzer droeg den jongen naar zijn bank. Het was moeilijk, den jongea
te houden, want hij leek op een aal ; hij gleed vanzelf onderuit, waar het eene:
oogenblik vieesch zat, was het volgend moment een looze mouw en lucht.
,,Ik wilt der uit. Naar huis toe."
,, trakss. Eerst je werk of".
Er hingen geen gordijnen voor de ruiten. Stom en kaal gaven twee reusachtigc
ramen den donkeren avond bloot. Een stem hoorde men, van iemand op den weg.:
Als een bruinvisch dook de jongen uit z'n bank. Hij schreeuwde niet meer ;
hij kon alleen nog sissen. Het dorre gele haar hing als een pruik over zijn smalte
nek ; een rij zwarte tanden stak in zijn vooruitgesprongen kPak.
,,Laat je me der uit, kreng".
Driemaal veerde de nerveuze jongen op r en driemaal werd hij teruggeduwd.
Een situatie zoo onsmakelijk als een vagevuur.
Ten slotte bleef hij stil zitten. Hij maakte zelfs een gebaar om zijn papier' te
nemen. De jongen zocht zijn pen, de onderwijzer keerde naar zijn lessenaar terug..
Met de stilte in het lokaal keerde het geluid van stemmen op den weg weer..
Vaag zag men gezichten achter het hek van het speelplein ; een fietslantaarn gleed.
in den schemer ; stond stil, bewoog, keerde terug.
Het dorp was wakker geworden. Een leeglooper was door het roepen van den.
jongen uit zijn bezigheid gewekt ; hij stond stil en noodigde met zijn gezicht een.
voorbijganger. Men zweeg ; het geval was een tusschending : een niemendal dat.
men voorbij loopt ; of een oploop waarover gepraat zal worden. Afwachten en..
hopen is in dat geval veilig.
De hoop van den jongen was door deze belangstelling opnieuw gewekt. Zijn rood.
gevlekte gezicht meesmuilden weer. Men kon moeilijk zeggen wat het meest in den..
jongen leefde : de begeerte den onderwijzer te troeven ; of een zekere meewarige
nieuwsgierigheid : hoe deze zich onder zijn nederlaag houden zou.
Men hoorde voetstappen op het grint. Een lange man kwam de deur in, hij liep
op zijn groote klompen dwars door het lokaal; en bleef zeer opgewonden, zijn.
gezicht geen halve meter van dat van den onderwijzer, voor de lessenaar staan. Hij
leek woest, driftig en -- eerlijk. Reeds bij de deur begon hij te roepen.
,,En nu zou ik wel eens willen weten wat je hier met mijn jongen uitvoert. je^
-
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bent hoop ik geen slager, dat je maar op hem losranselt. Ik noem het een schande
dat de buren je uit je werk moeten vandaan halen, omdat je jongen geranseld.
wordt. Wat doe je hier nog zoo laat ? Leg je pen neer en ga naar huis, Anton. Tot
vier uur duurt de school en dan is ie uit, zeg ik."
De jongen huilde nu. Hij wierp gezweept door drift de pen van rich, stond op,:
en liep naar de deur. Maar onder het gaan en het huilen taxeerde hij nog met
een vlugge blik het gezicht van den onderwijzer.
„Jij naar huis zeg ik je. Je zegt dat je vader je gestuurd beef t. En vertel u me°
nou eens, of het geen schandaal is dat een jongen dag aan dag met klachten van
school komt ... .
De zware stem daverde de klanken door het lokaal als cen rij hamerslagen op een..
ijzeren plaat. Er kwam geen eind. Toen hij zweeg om adem te halen sloeg een_
zwakke galm door 't holle vertrek.
Reeds brak hij weer los :
,,A1s ik nog eens weer lets van Bien aard hoor, van mijn of van een ander kind,gaa.t er een klacht naar den inspecteur. Dan wil ik het wel eens van hoogerhand.uitgemaakt zien. En wat die jongen van muj betreft, die ziet u niet meer bier bit*
u op school. Mijn geduld is uit. U is hier nog drie weken voor deze betrekking en
ik wil u wel voorspellen, dat u voor die tweede plaats geen kans maakt. U ziet.
mijn jongen hier niet weer......
,,Dan krijgt u met den kantonrechter te doen".
„Je doe maar. Maar dan zou ik wel eens willen zien, wie hier aan 't kortste eindi
trok. Dan zullen we eens kijken. Ik begrijp het niet; mijn jongen ging bij de
ouwe Steen met plezier naar school. En hier is iedere dag wat nieuws. Je hebt
net zooveel verstand van kinders als een kraai van de feestdagen, man".
Hij raasde nog een tijdlang voort. Den onderwijzer viel, toen de deur achter
hem dichtgeslagen was, een en ander in, dat hij had kunnen doen en zeggen.
Maar er was lets anders dat hem bezig hield, meer dan zijn erbarmelijke houding :,
hij begreep dat zijn beste kans verspeeld was. De benoeming aan de tweede school.
van dit bestuur zou hem passeeren. Het zou de vraag zijn of hij het met de klas
en het dorp uithield deze weken. En dan?
Het was in de riekende schoolgang, de rug geleund tegen een W.C. deur, dat
hij leerde wat grinneken is.
Het was doodstil buiten. Er was geen wind, geen geluid ; alsof de aarde vergeten
was in den gang der wereld. Een rij peppels, een enkele scheeve stam er tusschen,
stond als een hek tegen den hemel. Een mantel van stilte was deze verlatenheid om
de stilte in den onderwijzer die op dezen weg even buiten het dorp liep.
Zeg ik nu te veel: Wat er op dat oogenblik in zijn hart gaande was, was heel
zeldzaam. Neen, ik zeg niet te veel. Ik weet, dat zulk een plant deze streek bij
zomer noch winter had zien bloeien. Dat van alle harten in deze menschenkolonie.
-
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geen enkel de doffe zware gang ooit in zijn leven zou gaan, noch ooit gegaan had,
die op dit uur dit hart ging.
Ik zeg niet te veel. Reeds hierom niet, omdat de bloei van ieder hart verschilt.
Ieder hart zal dus anders zijn. Maar behalve dit verschil : Harten zijn als planten,
er zijn algemeene en zeldzame, en de onderwijzer beleefde een zeldzaam uur.
Ik loop hier naar het Oosten, dacht de jonge man. Ik maak mij bezorgd over
een ding : omdat ik lijd, en niet ongelukkig ben. Er was in zijn leven veel anders
uitgekomen, dan zijn opvoeders hem voorspeld hadden ; maar hij durfde het niet
aan, hen ook van deze leugen te betichten, dat ze voorspellen dat ongeluk lij den was.
Hij had gedacht : Ik vergis me natuurlij k. Ik sta dwars op den weg. Wat moet ik
straks, als deze menschen mij met een verdacht getuigschrift naar huis sturen.
Ik weet zelfs niet hoe ik door den volgenden dag moet komen. Ik ben vies van
ieder woord dat ik vandaag gezegd, ieder gebaar dat ik gemaakt ; iedere inval die.
ik gedacht heb. Het is uitgemaakt dat ik geen schoolopziener, geen hoofd en als ik
geluk heb, een slecht onderwijzer zal worden. Ik heb me gedragen als een nietswaardige ; ik weet wel dat ik drie menschenlevens noodig zal hebben om het beter'
te leeren. En hoe kan dit nu : Ik lijd, en ik ben niet ongelukkig.
Is zoo het leven nu, waar ik tegen op gezien, maar waarnaar ik toch ook altij d
min of meer verlangd heb.
Hij liep een uur lang. De zoete smart, die hij stom, blind, als een verlossing volgde,
minderde niet. Ze was als een beker die men niet drinkt, zoodat het uur der verzadiging
begraven blijft. Hij ging zich te buiten aan deze verachting van zichzelf en zijn leven;
als een hond aan zijn uitbraaksel. Hij wist het ; en het verdubbelde zijn geluk.
Hem viel in, te bidden. Wat zijn ouders en opvoeders bidden noemden, kende
hij niet. Hij onderhield wel de formeele gebeden; maar gebeden had hij niet
meer dan drie of viermaal in zijn leven. In wren, die smartelij k, heilig en verheven
waren. Trouwens, leed, smart, zou van nu of een andere beteekenis hebben. Smart,
tenminste wat zijn opvoeders smart noemden, was een vorm van geluk voortaan
voor hem. Want hij wist dat voor zijn natuur, tenminste voor zijn natuur zooals die
de eerste jaren zijn zou, en hij moest eerst nog de omvang van de afwijking onderzoeken, voor hij de kans op herstel kon overwegen ; hij wist dat voor zijn natuur
iedere smart die hem zich zelf deed ervaren, onmetelijk grooter geluk was, dan
ieder geluk-van-de-anderen, waarin hij zichzelf verloor.
Drie of vier maal had hij gebeden.. En in dat uur had hij zichzelf en de wereld
ervarende, naar den Derde in het verbond geroepen.
Wat gebeurde er nu met hem ? Het lichaamlijk besef wies in hem op ; hij ervoer
het land waar over hij ging. Het was of hij groeide ; of hij ruimer was dan dit veld.
Achter hem lag het dorp ; ginder, voor hem, sloeg de brand van de stad tegen den
avondhemel. Goed. Daarachterlag de zee. Dan volgde het veld, de rivieren, de bergen.
Hij kende alles. In hem was de wereld. Het hart van een mensch, het laffe, bange
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hart, was ruimer dan de wereld. Het droeg den zegen van Gods blik rond over de
bergen, de dieren. Wat wilde hij vragen ? Kon een mensch anders doen dan vragen, te
:mogen gelooven in zijn eigen welwillen voor de schepping, zijn zorg om het geschapene?
Kon hij anders doen, in de blinde razernij -- van-verlangen om te weten ; kon
hij anders doen dan om Gods-wil deze wereld en de broeders en de dieren lief hebben ?
Het was een liefde zoo koud als het graf ; het was een liefde die het verstand diende,
. meer dan dat zij het hart volgde ; de wil moest haar door de afschuw voor het be,derf heendrijven maar ze was trouw. En wat er op dat oogenblik in den jongen
man gebeurde, is misschien een wonder geweest. Want hij, die nooit van deze
dingen geweten had ; die het bezit van zijn kerk alleen als een last gevoeld had, van
buiten opgelegd ; hij werd op dit belle oogenblik geleid tot den kern, den wortel
van deze 1.iefde : hij ervoer de mystieke broederschap die de Maker legde op den
mensch en de materie. Want zoo ver als de mensch er van verwijderd is, het niet
to omvatten ;zoo grondeloos diep is de troost die de stof voor hem is. Op dat oogenblik werd hem deze, voor hem nieuwe waarheid helder, en hij beleefde die.
. Zoo ver het niet den mensch is, zoo na was hem toen de materie. Zoolang de dood hem
:zou plagen, vernederen, en beangst maken ; zoo lang zou hem het leven en de aarde
vertrouwd zijn en verblij den : om dit u ur.
Zoo diep drong zich de sensatie in hem in, dat hij vreesachtig werd, en het
*verlangen naar het onbekende niet meer dan een zwakke, weifelende stem in
hem was. Hij vie!; zijn arm lag op het weeke zand. Hij was zich nog even bewust,
hoe hem deze aanraking van de vochtige humus gelukkig maakte ; toen sloten zich
de poorten waardoor de aarde tot hem in kwam.
-

Aan wie de schuld, voor de scheefgetrokken aanleg van dezen jongen mensch.
Voor een deel lag die bij hem zelf ; voor het grootste deel aan zijn naasten ; zijn

ouders en opvoeders ; en voor een ander deel aan de levensbeschouwing, die men
hem bijbracht. Maar, wie ook de schuld droeg: het noodlottig eind van een leven
dat zoo begint is: nederlaag, mislukken en wanhoop. Al ) er geen wonder gebeurt
. zooals hier gebeurde.
Twee uren later.
Het voorkamertje waar de onderwijzer woonde, dressoirtje, etageretje, fauteuil,
dribbelde als een opgedirkt kind om iemand om. Koperen bordjes, tinnen pulletjes,
echte schilderijtjes, wij zijn bier wel in goede doen. Dressoirtje, etageretje, fauteuil.
Het was een aandoenlijk gezicht, den langen bleeken onderwijzer in dit kooitje
te zien rondgaan. Hij leek op een kraai Bien het lot in een vinkekooi gevoerd heeft.
Hij stelde zich niet voor, een plan te vinden, dat hem uit de moeilijkheid bracht.
_Ik kan den man voor den rechter brengen, overwoog hij. Maar ik verlies er alles
'bij, en win meets. Er komt aan 't licht dat ik voor mijn werk niet deug ; en men zal
mover mij n laffee manier van doen, dezen avond, praten ; maanden lang nog. Ik voor
-

,

-
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mij vind het van weinig belang, wat er gebeurd is. Waarom zou ik dan niet doen,wat ik het eenvoudigste vind ? Ik zal naar den man, toe gaan, en ik zal probeeren..
met hem te praten.
Aan de eene kant drukte hem de beschuldiging dat hij den jongen geslagen had..
Hij was zoo gewoon alle gebreken, die de omstandigheden en de menschen hem voorwierpen, te erkennen, dat het niet in hem opkwam, hoe gemakkelij k hij zich hier
-konzuiver.Etgljhopiva,dtjenrusgwomtd,.an_
zou kunnen praten. Beide tendenties vaag, en door zijn schuwheid de kans benomen,..
vorm en lijn aan te nemen.
Zonder zijn hospita te groeten, sloop hij de deur uit. Toen hij buiten was, bewogen zijn spieren zich haastig ; gulzig nagenoeg. Zijn gang werd er onvast door..
Nu hij zich verbeeldde, te werken, en buiten gevaar was, kwam hij vol moed. Maar°
weer: er was een bijsmaak aan deze moed, die hem er van weerhield, er beslag op
te leggen. Arm is de mensch die voor zich niet het voile ja over zijn handelen..
heeft ; een geheime woekering schijnt hem dor te houden.
Toen hij het huis van den leerling naderde, werd deze moed topzwaar. Niet dat
hij bang werd -- men kan zoo'n natuur niet laf noemen. Maar toen hij de verlichteruiten van het kleine huis voor zich zag, voelde hij zich hij wist niet waardoor
-- onzeker. Zoo lichtte hij de klink van de deur en verdween in de duisternis van..
het achterhuis.
-

,

Zóó, als hij de lage keukenkamer binnentrad, zag hij, dat hij een vergeefsche:
reis had ondernemen. Hier werd een familieraad gehouden. Onder het gele Lichtvan een groote petroleumlamp zat het gezin om de tafel. De moeder het hoofd_
gedekt door een kanten muts waar een stiff gestreken waaier afhing, breide. Deze .
vrouw is mijn eenige kans hier, dacht de bezoeker. Hij zag aan haar gezicht, dat ze-:
nieuwsgierig was ; en naar een nieuwsgierig mensch is de weg open.
Het vreemde in een aanleg als die van den onderwijzer is, dat hij de werkelijkheid
scherper ziet, naarmate het vermogen tot handelen verder wijkt.
Naast haar zat een vrouw met een scheef gezicht ; het leek of de Maker eens tegen.
de klei waar het uit gemaakt was, een duw gegeven had.Tegenover hen aan de tafel
zaten twee halfwassen meisjes. De vader, die de deur voor den bezoeker had opengedaan, stond vierkant op de roode tegels van den vloer. Hij was voorloopig bereidaf te wachten.
Voor de schouw die als het dak van een huis van den zolderhoek afhing, zaten...
.een man en een vrouw. De jongen Anton zat in den hoek achter hen. De gezichten van de twee menschen voor den hoogen potkachel kwamen den onderwijzer=
bekend voor. Waar kan ik deze gezichten toch eerder gezien hebben, dacht hij.'
Daar schoot hem te binnen, dat hij deze vrouw nog dezen dag gezien had, juist,
toen hij de school binnenging dezen morgen. Het waren zijn buren, uit het huisje--

-
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ddat tegenover de school stond, en met twee kleine ramen in de groote vensters
van de school loerde. Wie weet hoe vaak hadden deze oogen daar achter de voorkamer.horretj es, stof gezocht voor het 'venij n waarmee ze hem nu ontvingen. Hoe is
het mogelij-k, dacht hij, dat mij de nijd van deze menschen ontgaan is ? Hij begreep
.nu, wie den vader gewaarschuwd hadden.
Er was niemand die hem een stoel aanbood. Hij wist niet zeker of men vergat,
.hem een stoel te geven, of hem zoo vijandig gezind was ; hij oordeelde het laatste
waarschij nlij k, en zocht naar een paar woorden die zijn komst aannemelijk zouden
maken. Achtte men hem geen stoel waard ? Hij zou zijn boodschap staande doen ;
ten reden te meer om dadelijk van hier weg te gaan.
Then hij de eerste woorden gezegd had, leek het of de familie op een teeken gewwacht had, om los te breken. Nu eerst werd de jongen zich bewust van al den onwil
lien hij hier bij deze menschen gaande maakte. Hij beging de four, hun aanval in zichzelf voet te geven. Zoo, dacht hij moedeloos, dus zulk een wrevel wekt mijn natuur,
waarmee ik dacht iets goeds tusschen deze menschen tot stand te kunnen brengen ?
Hierdoor voelde hij zich ongelukkig, n eer dan door den loop van de dingen in die
kamer, die nu werkelijk gevaarlijk voor hem begon te worden.
Hij zag niet, dat de man die schuin voor hem stond, de hand nog steeds aan den
_muur, loerde op een gelegenheid om hem te krenken. Dat hij de kans om zijn tegen:stander tegen den grond te slaan, graag benutten zou.
Nu liet hij nog zijn schoonzuster praten, die bij de schouw zat. Hij luisterde,
maar zijn gezicht verried, dat het hem moeite ging kosten zich in te houden. De
schoonzuster begon te praten.
„Man, ik heb al verscheidene onderwijzers hier in de school bezig gezien, maar
ik heb nog niemand zoo met de kinderen zien omspringen als jij. Met geloovige
praatjes hoef je niet aan te komen", sneed ze den onderwijzer de pas af. Kieskeurig
in zijn middelen was deze niet meer ; hij had getracht met een enkele peiling te
onderzoeken, wat een gemoedelijk woord uitrichtte. Nu ze hem flink den pas afsneed,
aging hij er zichzelf te meer om verachten. Zal ik zoo - dan m'n heele leven de slechte
rol moeten spelen, dacht hij wanhopig ; terwij l de vrouw voortpraatte. Wat voor
mensch ben ik toch, dat ik hier m'n toekomst zoo goed als verloren zie ; en het doet
me niets. Voor wat me is overkomen daar buiten op den akker, weet niemand van
mijn kennissen een naam ; en hier moet ik van deze domme boerenvrouw een lesj e
hooren om gefemel.
,,Maar we moeten allemaal leeren".
,,Haar niet op den rug van de jongens moet je 't leeren. Zoo is het bij meester
Steen ook nooit geweest".
„Die had makkelijk vree houden met de jongens. Maar voor wat de een bederft,
moet de ander bloeden".
,,Ik waarschuw je, als je ook maar zoove-1 kwaad spreekt van meneer Steen. Zooals
,

,
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die met de jongens omging zul jl*)* 't nooit leeren. Laat je dat gezegd zijn. Let eens.
op of m'n woorden uitkomen straks. Hier zul je geen kans maken voor de betrekking,.
dat is me al door twee bestuursleden gezegd. Geloof maar niet dat het Steen is.
overkomen zooals jou, dat de jongens hem met sneeuwballen uit z'n eigen school.
hielden".
„Een grap".
,,Een rare grap noem ik dat dan. Ik heb je ook een paar keer zien spelen met dejongens op 't speelplein. Geloof toch niet dat jij dat kan. Je hebt zooveel geleerd,.
en weet je niet dat slaan en vriendelij k zijn niet samen gaan ?"
Langzaam keek de beklaagde den kring rond. Een voor een bekeek hij deze gezichten, die naar hem gericht waren, alle. Hij trachtte er op te lezen, wat de menschen.
dachten. En met de wonderlij ke oprechtheid, van iemand die niets meer te verliezen.
heeft, vroeg hij, den rug tegen den muur geleund ;
,,En wat wilde j e nu dan van me ?"
De vrouw praatte er over heen.
,,Ik noem het geen werk, dat de menschen een jongen buiten het dorp kunnea
hooren schreeuwen als de meester hem onderhanden heeft. Je mag niet slaan, waarom_
hou je dan je handen niet thuis zeg ik".
De vader was intusschen niet van houding veranderd. De onderwijzer zag even
zijn gezicht. En op eens begreep hij, dat deze man alleen op een aanleiding,
wachtte om hem een pak ransel te geven. Dat maakte plotseling alles in hem rustig..
En het leek of de redenen, die hem deze maanden hadden bezield en die toch eerlijk
waren, wakker werden in hem. De omkeer geleek veel op die welke op den landweg,
over hem gekomen was. Het lichaamlijk besef in hem keerde terug. Hij maakte
zich niet wijs dat hij aan een gevecht met deze reus ontkomen zou, door alles.
uit te leggen, zooals hij nu deed. Maar het was, alsof hij, voordat het tusschen hen
tot een gevecht zou komen, zich voor zichzelf en voor dezen man rechtvaardigern
wou. Hij richtte zich naar den schouw, maar hij praatte tegen den vader. Hij verontschuldigde zich met zijn woorden en hij daagde uit met de toon waarop hij ze:
uitsprak, hij praatte langzaam en hoonend.
,,Ik last me door jullie aanpraten, dat ik geslagen heb, begon hij. Maar het is
niet waar......'
,,Vier, vijf kinderen heb ik het hooren zeggen".
,,Last u me uitpraten. U moet nooit heelemaal afgaan op wat een kind zegt, overigens. Het is niet waar dat ik geslagen heb. Zeg ji) jongen hoe het gegaan is. Heb
ik een keer met deze hand je zoo een klap gegeven ! Als het zoo is, zeg je het.
Niet ? Neen, verder niet spreken. Nu praat ik weer. Alleen ja of neen zeg je. U hebt
gezegd ik had gestompt. Nu jij praten jongen. Heb ik zoo, met mijn vuist je gestompt.
Praat harder jongen, dat ieder hier je kan hooren. Zoo, dus zoo niet. Wel zoo,,
op die manier .... Straks. Hoort u alien, dat 1k niet met deze hand geslagen heb, en.
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niet gestompt ? Dan gaan we zien wat er van de bewering dan wel waar is geweest..
Heb ik ook zoo, wanneer er een van jullie zat te draaien, hem recht genet, misschien.
te forsch. Zoo. Dat is dus wat er overblijft van je beschuldiging, vrouw. Heb ik je
vanavond jongen, toen je schreeuwde en de deur uit wou, heb ik je toen een keer
geslagen ; neen dus.
,,Nu ga ik verder. U zegt ik heb niet het recht den jongen na vier uur in school_
te houden. Maar blijft de jongen voor mijn voordeel in school ? Als ik er mijn tijd
voor over heb, om den jongen verder te helpen, door straf of lessen, is het dan billijk
als u me zoo tegenkomt? U zegt hier, ik mag den naam van mijn voorganger niet
noemen, maar als de jongen zelf erkent, datt hij nooit zoo goed geschreven, gerekend.
en gelezen heeft als hij eigenlijk wel zou kunnen ; is het dan goed of verkeerd van..
me, dat ik hem wil aanzetten ? En als mij n buren die van mij n vak alles beter schij nen
te weten dan ik, als mijn buren dan alles wat ik doe, verkeerd uitleggen, heb ik dan.
het recht mijn voorganger te noemen of niet ?"
Hij praatte zoo een tijd verder. En terwij 1 hij praatte, ging hij zichzelf beter
begrijpen dan hij ooit voor Bien deed. Het uur op den omgeploegden akker had.
hem geleerd, zich de gaven van zijn ziel toe te eigenen. De tijd zou hem leeren ze
lief te hebben en er zich in te verheugen. En in dit uur leerde hij, al pratend, zich
in de practijk voor zich zelf en zijn naasten te handhaven. Hij eigende zich thans
zichzelf, zijn woorden, zijn daden en — zijn lichaam toe. Want onder het praten ,
gleed zijn blik over het gezicht en het lichaam van den man die voor hem stond.
Nu pas zag hij, dat hij de rechterhand samen neep om een zwaren stok. Hij begreep
dat de man nauwelijks naar zijn woorden had geluisterd. Hij had alleen de uitdaging
die er in den toon lag, gehoord. En hij wachtte op de gelegenheid om toe
te slaan.
Plotseling overviel den jongen man de lust, zich met dezen man te meten. Toen

-

zijn blik langs de leden van zijn tegenstander gleed; toen langs zijn eigen dijen

had hij even de sensatie, dat hij even groot en ruim zoo goed gebouwd was als deze
vijand. En, ieder zelfbewustzijn heeft het zegel van den tegenstander noodig. De
jonge man hoopte dat de eiken stok zou toeslaan. Hij, die als jongen nooit gevochten.
had, verlangde ernaar zich te meten, hij zocht het gevaar.
Wat hij gezegd had, herinnerde hij zich later niet meer. Maar de eiken stok kwam
neer. Ze was berekend op zijn hoofd, ze trof den schouder.
Het was of de geesten uit de hel in de kamer waren losgebroken. Men riep, kermde,
liep toe, deinsde terug. Boven het tumult sneed de stem van de scheeve vrouw als
een mes door de lucht. „D'r op Jan". Een grommen als van een bond viel uit de
geroofde wond die haar gesperde lippen in het mismaakte gezicht waren. Aan welke
langvergane uren was dit Joffe bevel de herinnering ? De vrouw bij de schouw zette
haar man aan die weifelde ; de jongen met het verwarde sluike haar was als een kat:.
naar z'n moeder gekropen.
,
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,,Uit mijn huis kom je niet levend uit" schreeuwde de man. Zijn hoofd was ge.zwollen, de kleine oogen trokken weg in dikke zakken.
Op hetzelfde oogenblik viel het zware lichaam van den onderwijzer tegen hem op.
De slag op den schouder had zijn linkerarm verlamd ; en het lukte hem niet, met
•een arm den stok los te wringen. Toch voelde de jonge man dat hij bier niet de
mindere was. Hij wist dat hij een ding op zijn tegenstander voor had: het besef van
zijn nederlaag en -- zijn verachting.
De verschrikte vrouwen drongen samen in een hoek. Alleen de scheeve heks leek
krankzinnig. Ze drong met fonkelende oogen naar voren. „Het mes" steunde ze.
Niemand wist of ze het den jongen man ried of haar verwant. Misschien beiden.
Een vuistslag op het hoofd van zijn tegenstander verloste den jongen man uit
<liens greep. De onderwijzer wankelde achteruit. Hij greep zich vast aan een stoel,
<die een der meisjes verlaten had ; drukte zich tegen den muur. Hij moest zich bukken
rom een nieuwen slag te ontgaan. Toen echter wist hij zich sterk. Hij beurde den stoel
van den grond, hief hem boven zijn hoofd, en blind van drift en zegepraal sloeg
hij den ander neer. Toen liep hij naar de deur. Achter zich hoorde hij de verwen schingen van de vrouwen.

VERZEN
DOOR

G. ACHTERBERG.

DE SLAG
Nu strijdt het hart zijn laatste slag,
de jaren trekken hun legers samen,
de zomers gaan voor aan, vlag aan vlag,
vanen aan vanen.
Ver aan de einders van den dag
komen de winters, o grijze mannen
met sneeuwen manen en stilte van hart;
zij scharen zich ter linker kolonnade.
Maar achter de bergen, in reserve,
wachten de gouden paarden van de herfst.
Een kind van lente houdt daarbij wacht.
.... En zich bezinnend, neuriend zacht,
gaat ongewapend naar uwe tenten,
onder den ademloozen hemel van den dag.
RESURRECTIO
Toen stond in uw laatste naam rondom
de wereld op, de kimmen braken
en een land dat verloren was kwam weerom ;
Schijnende over de gulden daken
van een oud dorp aan de horizon,
de zon met haar gebroken stralen,
.En toen hij er eenzaam binnenging,
ontdaan van droefenis en wrake,
is hij tot haar weer kunnen raken
vrij en als in een herinnering.

-
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VERZEN
LICHT
Gij stondt met een hoog hopen
tegen mu aan.
Ik was het zelf die stond
tegen uw hopen aan.
O dat in deze zuivere waan
zoo groote eerlijkheid beleefde
het bloed en dat het blinde weten
voortaan
alleen het eene licht blijft zien
sluimerend in uw hart, Cathrien.

AFSCHEID
Het was een avond in den winter — vuur
brandde aan onze voeten, zij zat tegenover
den schoorsteen, maar het bloed ontmoette
het weten hoe het was, — toen dreef het over.
Het is de ramen doorgegaan, waar sneeuwen
den haard inviel, die daar in weerschijn brandde.
En in haar schoot lagen haar witte handen.
Zij stond op, zag me aan en ging toen henen.

HET GERICHT
De klok regeert de kamer,
monotone wetten
murmelen in den avond;
niemand kan zij n regelen verzetten,
niemand wordt hier doorgelaten.
Vandaag ben ik beschuldigd,
vanavond lig ik voor 't gericht;
stilte in de zalen,
alleen het ademhalen
van de kast, een moeder die muj ziet.

VERZEN
Wind en regen buiten
pleiten en verdedigen,
wind en regen buiten
pleiten en onisluiten
den rechter met hun redenen.
Rinkelend verschrikken
minuten minuten,
uren hijgen voort
en vier muren klagen
om een enkel woord
van vergeven v o br den morgen,
om een antwoord van vergeven,
om een antwoord v o br den morgen.
AFVAART
Aan het roer Bien avond stond het hart
en scheepte maan en bosschen in rich in
en zeilend over spiegeling
van al wat het geleden had
voer het met wind en schemering
om boeg en tuig voorbij de laatste stad.

HERSCHEPPING
De wereld is vergaan.
Haar naam spelde een nieuw getal,
het licht viel van de sterren of
verdwaald.
Eenzaam lag de goede grond to weenen
over zooveel wederkeer
van liefde en haar weelde
sloeg in lentebloemen veer.
En de vogelen vervolgden
het lied dat lang geleden was gestaakt
z óó ongemerkt, dat wij vergaten
hoe het tot zwijgen was geraakt,
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J. HAANTJES,

Er zit een bedelaar aan de weg. Men kan het hem aanzien dat hij zelf de schuld
is van zijn ongeluk ; iedere gave die hij krij gt, gebruikt hij om zichzelf dieper in
z'n ellende te storten. Deze man is met geld niet meer te helpen ; men behoorde
hem zonder gave voorbij te gaan --. Maar als hij z'n hand uitsteekt, Last ge toch
naar uw beurs.
Het was geen medelij dat u dreef. Het was zelfs niet de overweging dat gij,
met dezelfde aanlegd en onder dezelfde omstandigheden, niet beter zoudt zijn dan
deze man. Uw handeling werd bepaald door een nog diepere impuls. Gij voelde
dat ge hier een mens tegenover u had ; een mens als gij zelf. Gij voelde dat ge,
als mens, deel had aan het ongeluk en aan de ellende van ieder ander mens, ook
aan het ongeluk van deze bedelaar.
Maar hebt ge ook deel aan zijn schuld ? Komt zijn schuld, zijn persoonlike schuld,
ook u ten laste ? Moet ge, kunt ge die dragen, met hem ? Is dit dan de wij ze,
waarop ge deze man uit z'n ellende verlossen kunt?
Wilma zegt op deze vragen volmondig ja ! Want dit is de levenswaarheid die haarzelf en vele anderen met haar, uitkomst bracht. Zij is een Atlasfiguur ; zij draagt
niet alleen haar eigen schuld, zij draagt ook mede aan de schuld van anderen, van
de gehele wereld.
goals zij zelf is, zo zijn ook haar figuren. De waarheid die Wilma zelf beleefde,
beheerscht ook hun levens. Soms verzetten deze figuren zich tegen deze waarheid;
totdat de heerlikheid, die haar omstraalt, hun overweldigt. Soms behoeft deze
levenshouding niet in veel strijd te worden veroverd, wordt ze intuitief doorvoeld.
Ieder van Wilma's boeken, vanaf het Zondagsschoolboekje dat Callenbach uitgaf
tot aan haar laatste roman, „De lichte nacht", stelt ons voor hetzelfde probleem;
het is het probleem dat Wilma zelf doorworstelde.
Het kan , voor een ogenblik lijken dat een reeks boeken, met eenzelfde vraagstuk als achtergrond, eentonig worden moet. Toch is dit niet het geval. Omdat dit
vraagstuk zo centraal is, zozeer het gehele leven bel±ivloedt, kan het zich telkens

BIJ HET VERSCHIJNEN VAN „DE LICHTE NACHT"

501

hernieuwen — in het biezondere geval. Het ene boek behandelt het onvervulde
moederschap, het andere de erfelikheidsellende, weer een ander — De lichte nacht —
de blindheid. Telkens hetzelfde en toch telkens weer anders.
Jan de Groot heeft, toen hij in een van z'n radiolezingen „De lichte nacht" besprak, gezegd dat men een aestheties werk niet mag beoordelen volgens een dogmatiese maatstaf. Op zichzelf is dit natuurlik volmaakt waar. Maar bij Wilma
is het vraagstuk van het gemeenschappelike van de schuld geen dogma meer ; het
is een levenshouding geworden, die al haar boeken, al haar figuren doortrokken
heeft. En daarom zoudt ge haar werk onrecht doen indien uw houding over dit
zo centrale vraagstuk geen invloed had op uw oordeel over haar boeken ; het zou
een bewijs zijn dat ge haar boeken niet tot in hun kern had doorproefd.
En nu onze houding tegenover dit vraagstuk ! Hoe moet deze zijn ? Ik moet er
de nadruk op leggen, dat deze houding door ieder onzer persoonlik bepaald moet
worden. Een algemene regel kan ik hier niet geven. Het enige wat ik doen kan
is: zeggen hoe ik er zelf tegenover sta.
Ik zelf kan in dit opzicht niet zo ver gaan als Wilma. Voor mij is de oude onderscheiding tussen erfschuld en persoonlike schuld nog steeds van kracht. De enige
persoon voor wie deze scheiding niet bestond, was de twede Adam, Christus.
Dit betekent echter niet — en hier zou ik wel zeer sterk de nadruk op willen
leggen — dat ik Wilma's standpunt afkeur. Integendeel, ik heb veeleer de neiging
om haar houding te beschouwen als een die hoger is dan de mijne, en betreur het
haast dat ik haar niet geheel volgen kan. Om in haar eigen woorden te spreken :
ik heb het gevoel dat zij een plaats heeft, dichter bij Christus, en wie zou haar
deze plaats, hoe moeilik deze ook is, niet benij den ?
Maar dat ik haar op dit zo centrale punt niet geheel volgen kan, maakt dat ik
ook de personen uit haar boeken nooit tot in de allerkleinste en allerfijnste biezonderheden kennen kan. De meeste mensen, die zo ongeveer hetzelfde voelen als ik, zeggen
dan: Wilma's boeken en figuren zijn onwerkelik.
Geen sprake van! Ze zijn evenmin onwerkelik, als Wilma zelf onwerkelik is.
Men heeft, echter, als men Wilma's boeken leest, soms het gevoel, dat men
hebben kan, als men op een Kerstavond even stil blijft staan voor het raam van
een kamer waar men Kerstfeest viert. Ge weet dat ge hier niet tuis hoort, in
deze kring die ge niet kent. Maar toch, de vreugde om een blij gebeuren, dat
ge, zij het misschien onder andeie omstandigheden, ook zelf beleefde, maakt ook
uw hart warm, en uw tred is lichter als gij verder gaat.
En nu nog een derde opmerking.
Ook Wilma's kunstenaarschap wordt bepaald door de hierboven geschetste levenshouding.
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Wij, die met onze scheiding tussen erfschuld en persoonlike schuld, geneigd
zijn de nadruk te leggen op het individuele van deze schuld, denken te vaak dat
deze . schuld slechts een eties verval tengevolge heeft. Omdat Wilma Naar persoonlike schuld en de schuld der wereld niet scheidt, of altans niet zo streng scheidt
als wij, ziet zij, duideliker dan wij dit veelal doen, dat deze achuld, naast een eties,
verval, ook een aesteties verval tengevolge heeft. Met de verovering van de vreugdevoile zekerheid, dat niet zij alleen, maar de gehele wereld verzoend, geheeld is
en Welk een zware strijd moet dat voor Wilma geweest zijn 1 — won zij zodoende
naast de heiligheid ook de schoonheid terug. Zo werd Wilma de beschrijfster
van het „zichone leven" ; een van de weinige Christenschrijvers en schrijfsters die
Been conflict meer kennen tussen Christendom en kunst.
Als men zuiver formeel-aesteties oordelen wil, dan kan men tegen Wilma's
boeken ongetwijfeld ernstige bezwaren inbrengen. Om ons nu maar te bepalen tot ,,De
lichte nacht" : de dialoog is te gedragen ; het psychies proces, dat de hoofdpersoon
Herman doorloopt, zou ons duideliker voor ogen staan indien het in wat strakker
vormen ware weergegeven ; de figuren van Marianne en Eldrik, hoe mooi van
opzet ook, bleven daarentegen te schematies ; het kwaad dat sommige personen
bedreven, werd slechts even aangeduid en maakte zodoende niet de indruk die
het eigenlik maken moest.
Maar de schoonheid van Wilma's boeken is boven deze bezwaren verheven ;
ze is er een van een hogere orde. Iedere bladzij, die Wilma schrijft, glanst. Het is
de zachte, tere glans van een pare!. Het is de glans van een levee dat van alle smet,
van alle verderf gezuiverd is. Het is de glans van het Koninkrijk Gods.

IETS OVER DEN ROMAN VAN HET
HUWELIJKSPROBLEEM
DOOR
DR. C. TAZELAAR.

In een laatste artikel over dit onderwerp, aansluitend bij de beide voorafgaande
in vorige nummers van ons tijdschrift, moeten we nog beantwoorden de vraag naar
de waarde en de waardeeringsmogelijkheid van en voor den roman over het
.huwelij ksprobleem.
Aangaande het eerste punt dienen we te vergelijken het probleem. zooals het is,
met wat de roman als het probleem voorstelt. Kort gezegd is het probleem . de
vraag omtrent de tweeheid van zijn in eenheid van leven. Dat beteekent, dat het
huwelijk naar alien kant een dualistisch karakter openbaart, gelijk de werkelijkheid
in haar geheel, en daarin toch demonstreert een eenheid van leven. Op deze tweeeenheid stuit het menschelijk denken en waar er dan niet is een aanvaarden van
het huwelijk als goddelijk instituut en een op Bien grond dankbaar beleven, daar
dringen zich allerlei moeilij kheden naar voren, die niet alleen niet op te lossen
: jn, maar in de levenspractijk voor steeds ingewikkelder vragen stellen. Vragen, die
.zich concentreeren om de quaestie of en inhoeverre het monogame, voor het leven
turende huwelijk past op de natuurlijke constellatie van den mensch.
En zie nu eens naar de gestalte, die het probleem krij gt in den roman. In den
roman is de vraag deze: hoe is toch het huwelijk, een conventie, een vorm, maar
..niettemin van niet te ontwij ken macht, te rijmen met het recht, dat elke mensch
.heeft op- persoonlijke vrij held en persoonlijk geluk ? Waarom en op welken rechts,:grond staat het huwelijk aan het individueele willen van den mensch in den weg?
Hier is dus duidelijk een verschuiving merkbaar, een verschuiving van het probleem naar den kant van het moderne willen en denken. Zich richtend naar het
moderne ideaal der zelfstandigheid maakt de roman van de huwelijksvraag, die
envraag is naar de verhouding tusschen idealisme en naturalisme, een quaestie
vain rechtsverkrachting,
Dit nu is een factor van zeer groote beteekenis, als het gaat over de waarde
van dezen roman. Want vooreerst blijkt uit deze situatie, dat de literaire behandeling,
,
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in zijn verwringing van het probleem afvoer van den eenig juisten weg naar deoplossing en ten tweede leert ze, dat de waardij van dezen roman als kunstuiting .'gering is ; die valt grootendeels aan zijn tendentieus karakter ten offer. Daarom-.
kunnen er wel elementen van literaire beteekenis blijven : het tijdspiegelende, detechniek, de analyse, e.d., maar het eigenlijke, het wezenlijke voor literaire waarde.
ontbreekt. En het sensationeele gaat overheerschen. Want de onroering, die de
tendentieuzeroman wekt is geen kunstontroering, geen effect van het eeuwigmenschelijke in de menschenziel, maar verontwaardiging, op verstandelijke overwegingen gegronde antipathie.
Dat tendentieuze, dat den roman als kunstuiting oordeelt, maakt hem vervolgens.
onwaar en ook dat is beslissend over zijn waardij.
Onwaar is het, als hij de schuld van alle misere, die hij teekent, schuift op het:
huwelijk als instituut. Want uit de voorbeelden die we gaven bleek het overtuigend -- die schuld ligt niet in het huwelijk, ligt niet in het irrationeele der ge--bondenheid, maar bij de menschen zelf. Het individueel begeeren, bestaandenz
verhoudingen ten spij t, veroorzaakt telkens de conf licten.
Onwaar is ook de voorstelling van de menschen in het geding. Als de romanhet doet voorkomen, alsof de getrouwde vrouw, die een anderen man begeert,
maar op grond van het huwelijksfeit blijft bij haar echtgenoot, trouw is ; als hij
sympathie en medelijden wekt voor degene, die haar eigen zin volgt en daardoor
moreel verongelukt, als hij den man die zich uitleven wil tot een lijdensfiguur maakt:
en de moeilij ke keuze tot een onredelijkheid — dan is hij door en in dat alles onwaar.En dat, wijl hij hier tot liefde verheft, wat geen liefde is, maar zinnelijkheid.
Tendentieus en onwaarachtig is alzoo de roman van het huwelijksprobleem en_.
dat strijkt het vonnis over zijn waarde en uit literair en uit ethisch-sociaal oogpunt. l}
Daarmee gaat vanzelf de waardebepaling over in waardeeringsoordeel. Want wat.
uit ethisch-sociaal oogpunt geen waarde heeft, kan ook onze waardeering niet
hebben ; scherper, maar preciezer gezegd, dat is verwerpelijk. De tendenz der
autonomie, zooals die altijd weer van onder den schijn van objectief verhalen voor
den dag komt, beteekent en ethisch en maatschappelijk een gevaar. En dat gevaar
is to grooter, omdat het door de verwringing van het probleem niet onmiddellijk._
als zoodanig wordt opgemerkt. Het standpunt, waarop de roman zich stelt,r
daarmee tegemoet komend aan het moderne denken, beteekent metterdaad een._
ondermij ning : een ondermijning van het gezag dat over het persoonlijk zedelij k .
leven krachtens Godsordinantie is gesteld, maar ook van het gezag, waarop de.
samenleving, de maatschappelijke orde rust. In zijn verzet tegen het huwelijk op
gronden van recht en billijkheid ondergraaft de roman de rechtspositie van den.-.
-

--

-

1 ) Voor de nadere motiveering van dit beweren moge ik verwijzen naar het boek : „Het..:
Huweijksprobleem in leven en literatuur" door Dr. C. J. Honig en Dr. C. Tazelaar, dat:
binnen enkele weken bij de U. M. Holland verschijnt.
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mensch, die juist in het huwelijk met zijn institutair karakter haar hechtsten steun.
vindt. Met voor de vrouw het recht van persoonlijke vrijheid in haar liefdelevenop te vorderen ontneemt hij haar de vastigheid van haar natuurlijke bescherming,..
die in het huwelijk gelegen is ; met voor den man den eisch tot zelfbeschikking te.
stellen, wrikt hij los het besef van den plicht, die hem bij Goddelijke beschikkingg
is opgelegd. En in zijn pleiten voor een levensbestemming, naar eigen, vrije keuze
en individueel begeeren (ook al gaat dat in tegen wat normatief is) voor man en
vrouw beiden, tast hij aan het gezin, dat van geheel de maatschappelijke constructie
de eigenlijke fundeering is. Daarom is deze roman en ethisch en sociaal volkomen
verwerpelijk en dat sluit weer in, dat wie uit de christelijke overtuiging leeft, zich
zooveel hij kan tegen zijn verderfelijken invloed moet te weer stellen.
Want als we dezen roman toetsen aan het christelijk levensbeginsel, blijkt hij in
zijn mentaliteit daaraan rechtdraads tegenovergesteld.
Reeds is hij geoordeeld in zijn onwaarachtigheid op zichzelf, want die beteekent.
een speculatie op de zondige neigingen van het weerspannige menschenhart, maar
vooral is de strekking van dat, waarin hij onwaarachtig is. Die strekking is — we
zeiden het reeds in 't vooraf gaande — een bestrijden van het huwelijk, omdat:.
dit een band slaat om de bewegingsvrijheid van den mensch. Maar die band is
juist de door God gewilde eigenschap van het huwelijk, gelijk blijkt uit de uiteenzetting, die Christus zelf in Mattheus 19 aan de Farizeen geeft. Niet als een knelling,.
gelijk de autonoom-willende moderniteit ervan maakt, maar als een onmisbaarheid,f.
opdat man en vrouw beiden in staat zouden zijn elkander trouw te helpen (zooals
het huwelijks-formulier de eerste oorzaak van de instelling des huwelijks onderl
woorden brengt) en bij te staan in alle dingen, die tot het tij deli] ke en eeuwige levee
behooren. En ook, opdat uit de tweeheid van zijn de werkelijke eenheid van Leven_
zou resulteeren. Indien er niet was die band, die de vrouw verplicht tot de gehoorzaamheid welke Gods Woord van haar verlangt en den man tot een beschermen
van en eere-geven aan de vrouw, dan zou nimmer die organische eenheid kunnen_.
ontstaan, die God als een zegen over den mensch heeft beschikt : als een zegen,.
want het is die eenheid alleen, die in den weg van het monogame, voor het leven.
durende huwelijk, man en vrouw beiden het echte, in en door de liefde rijke levensgeluk brengen kan. Wanneer dus de roman Bien band voorstelt als irrationeel, tast
hij aan wat naar Gods wil, gelijk de S chrif t leert, het wezen is van het huwelijk,
En als hij het huwelijk zelf maakt tot een conventie, tot een dooden vorm, een
bedenksel van verouderde begrippen en niet meer bij den autonomen mensch van
dezen tijd passende inzichten, besmeurt hij, wat voor ieder, die zich buigt onder
de majesteit van Gods Wet, goddelijk instituut is en onvoorwaardelijk te eerbiedigen,
't Is hier niet een quaestie van meer of minder, gelijk de schoone schijn van den
roman zou kunnen doen vermoeden, maar een niet te verzoenen tegenstelling, die
dan ook den christen geen enkele mogelijkheid van waardeering last. Want ook..
-

,
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bij erkenning van een huwelijksvraagstuk met onderscheiden moeilijkheden, die
'voortvloeien uit de ontwikkeling der moderne verhoudingen, staat voor hem het
huwelijk als institutum onaangevochten.
Bovendien — en ook dat is belangrijk genoeg om het hier op te merken met
..zich op dit standpunt te stellen verlaat de roman alle idealistisch denken in het
-cultuur-historisch leven der menschheid in het algemeen. En daarmee laat hij tengevolge van zijn onmatig individualisme een der hoogste levensrealiteiten van den
. mensch los. Het huwelijk is naar zijn idee en zijn natuur een sacramenteele verhouding, een mysterie en dus symbolische afbeelding van een daaraan voorafgaande
metaphysische werkelijkheid. Idealisme zoowel als geschiedenis openbaren dan ook
.het huwelijk altijd weer in zijn durende monogame verhouding.
Voorts ook komt de roman met het christelijk belijden in strijd, als hij de verantwoordelijkheid van den mensch afschuift op het huwelijk en dat aansprakelijk
stelt voor wat voortvloeit uit het eigenmachtig doen der menschen. Immers, het
christelijk belijden, ook ten dezen zich weer richtend naar Gods Woord, zet over
de heele levenslinie de menschelijke verantwoordelijkheid voorop. In zijn erkenning
van den mensch als redelijk-zedelijk wezen, ligt opgesloten dat deze mensch in zijn
vrijheid aansprakelijk is voor wat hij doet, dat wil dus zeggen, dat hij daarvoor
zelf de verantwoordelijkheid draagt en ook tegenover God verantwoordelijk blijft.
A't Is bekend genoeg, dat de christelijke kerk te alien tijde in deze zelfverantwoorde..lijkheid van den mensch een der grondwaarheden heeft gezien en haar ais een
ievensprincipe tegenover allerlei andersluidende opvatting heeft gehandhaafd. Daarom
behoeft het wel geen nader betoog, dat de roman, als hij die verantwoordelitkheid
:.afschuift van den mensch, een standpunt inneemt, dat met het christelijk belijden
-volkomen in strijd is en ook uit Bien hoofde voor den christen niet te aanvaar en is.
Maar vooral is hij verwerpelij k, als hij in zijn verwringing van zinnelij kheid tot
:liefde een, zij het dan verkapt, pleidooi voert voor een zinnenleven naar eigen vrij
-en ongebonden begeeren. Dat druischt vierkant in tegen de Wet Gods, zooals die
elken mensch is gesteld, onaf hankelij k van huwelij ksf eit en huwelij kstrouw ; dat is
,een ondermij ning van de hoogste zedewet, die zonder restrictie over den mensch
• is genet en beteekent een propageeren van wat zonde is voor God.
In deze laatste woorden kunnen we als samenvatten wat de uitkomst is, als we
den roman van het huwelijksprobleem zien in het licht der christelijke levensovertuiging : heel zijn houding beteekent een propageeren van wat zonde is voor
God. En dat beslist dan ook onvoorwaardelijk over onze houding tegenover hem:
,die moet wezen en kan niet anders zijn dan: afwijzend. Want wat hij aan niet te
loochenen aesthetische qualiteiten bezit blijft ten aanzien van de vraag der waarlodeering geheel secundair, waar ethisch-religieus zulke ernstige bezwaren tegen hen
.rijzen.
-
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Zoo komen we als vrucht van onze overweging betreffende de waarde en de
mogelijkheid van waardeering tot de slotsom, dat de roman van het huwelijksprobleem uit literair en uit ethisch-sociaal en -religieus oogpunt verwerpelijk is.
. En zien we dan op zijn invloed, op het feit, dat hij met name de voorlichter is van
het groote publiek omtrent deze quaestie en op den aanhang, Bien hij vindt, dank
.zij zijn vele eigenschappen, dan kunnen we hem niet anders noemen dan een zeer
gevaarlijken infectans van den tijd en moeten we zeggen, dat de behandeling van
het huwelijksprobleem in de literatuur een der voornaamste oorzaken is van de
moeilij kheden, die dit probleem inhoudt voor het moderne geslacht.
Nu is er nog een ding.
Er zijn romans van het huwelijksprobleem, die niet, als de meeste, het probleem verwringen tot een vraagstuk van recht tegenover dwang, en niet met idealiseering van menschen en verhoudingen een schijn van objectiviteit zich weten te geven,
maar die het sexueel begeeren als drijfveer van alle doen aanvaarden en de sexueele
.quaestie als de moeilijkheid zien van het huwelijksprobleem.
Ten voorbeeld noemen we ,,De Zondaar" van Alie Smeding en ,Doolhof" van
Agnes Maas van der Moer.
Om begrijpelijke redenen laten we een uitvoerige analyse, zooals we in de voorafgaande artikelen van de andere romans gaven, achterwege : we bespreken alleen
,,het geval", dat ze aan de orde stellen.
In „De Zondaar" is dat de misere van den in zijn huwelijk teleurgestelden echtgenoot. Door het koele en cynische van zijn vrouw, die uit egoistisch luxe-begeeren
..het moederschap niet wil en daarom physisch en psychisch zich tegenover hem zeer
gereserveerd houdt, brengt het huwelijk hem niet de vervulling van zijn sexueel
begeeren. In langzame verglijding en niet dan na innerlijken strijd komt hij er
dan toe die bevrediging in buitenechtelijke gemeenschap te zoeken, met het gevolg,
dat zijn leven Al ellendiger wordt. Want eenerzijds vervullen de consequenties van
zijn verheimelijkt zinnenleven hem, die een intellectueel en cultureel man is, met
weerzin, aan den anderen kant kan hij het drijven der opgewekte en te lang be-toomde sexualiteit niet weerstaan. En dan ook wordt de verwijdering tusschen hem
en zijn vrouw steeds grooter, omdat hij haar in woorden en gedachten de schuld
;geeft van zijn moreelen val, zij van haar kant iets vermoedt van wat er gaande is.
Ellende dus in en door de binding van twee geheel discongruente naturen met,
:als vanzelfsprekende reactie bij den lezer de vraag naar de rechtmatigheid van die
binding en derhalve precies het probleem. Maar dan nu zuiver gesteld : als de
quaestie der verhouding van de sexueele tweeheid in het monogame huwelijk.
,,Doolhof," de andere roman, is een roman van het vrouwenvraagstuk, inzooverre
het als hoofdinhoud heeft de analyse in het zieleleven van vier sociaal werkende
jonge vrouwen : een advokate, een verpleegster, een leerares en een onderwijzeres.
-

508IET S O VE R D E N RO MA N VA N HET HUWEL IJ KSPROBLEEM. Maar evenzeer is hij roman van het huwelijksprobleem, aangezien hij doet uit-komen, hoe ze alien het niet-getrouwd zijn als een gemis in hun leven gevoelen r
een gemis aan liefde -en warmte, maar vooral ook aan vervulling van het lichamelijk.
verlangen. Jo, de verpleegster, zegt het, als ze over een der anderen spreekt : ,wat.
ze noodig heeft is geen ideaal, het is een man. Ze zeggen natuurlijk allemaal:
kinderen, maar au fond is het de man, maar dat durven ze niet to zeggen, dat klinkt
niet zoo fatsoenlij k .... Eerlijk zijn, als we eens allemaal eerlijk tegen mekaar waren,wat zou er dan niet voor den dag komen, maar dan was je ook niet zoo eenzaam."
En even verder zegt ze : „... , gevallen vrouwen, ik heb ze verpleegd ... , en hoe:.
vaak heb ik dan niet gedacht : 'k wou dat ik ook kon vallen, maar wie helpt er
me mee ?" Wat zij, een ietwat rauwe klant, met ronde woorden beweert, leeft en_
wroet in de gedachtenwereld der anderen, zooals in zeer breede ontleding wordsweergegeven, drijft dezen zelfs tot bijkans hysterische excessen. Weer het probleem_.
dus, en dan — al staat de positie dan andersom bij het vorige geval — weer metden sexueelen nood als kern.
Ook zonder verdere aanwijzingen zal het duidelijk zijn dat we hier inderdaadhebben twee proeven van den ,buitengewonen" roman van het huwelijksprobleem
dien, waarin de sexueele vraag als de moeilijkheid wordt gezien.
En nu is het zeer merkwaardige dit
In onderscheiding van al de in het voorafgaande genoemde voorbeelden zijn deze;
romans waar.
Ze verdraaien en verwringen het probleem niet, maar stellen het precies zooals
het is.
Ze bestrijden het huwelij k niet, want ze hebben geen tendenz.
Ze voeren niet een verkapte propaganda voor de autonomie van den mensch,..
want ze handelen niet over het zelf bestemmingsrecht.
Ze zijn alleen maar vertellers over en ontleders van levensrealiteit, nu in werkelijkheid objectief.
Ze zijn dus als romans over het huwelijksprobleem beter dan de andere, ze zijn.
eigenlijk de romans over dat probleem!
En — zij zijn nu in hun waar-zijn volkomen onaannemelij k. De realistiek, de..
uiteraard helle realistiek van hun onomwonden, onverholen werkelijkheidsbeschrijving.;
wordt terecht gevoeld als een stuitend zwart-op-wit zetten van dingen, waar men.
niet over praat. De critiek op deze boeken is dan ook heel heftig geweest en.
alom heeft de pers heftige verontwaardiging geuit over zooveel decadentie in de.
literatuur. Men heeft deze boeken pervers genoemd en ze als literaire pornografiebestempeld.
Dit nu is in het verband van ons geheele betoog een verschijnsel van zeer groot.
belang.
Want de gerechtvaardigde tegenzin van elken, niet op sensualiteitssensatie be
..

-
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Austen lezer, de felle critiek van de pers, bewijzen dat, als de roman naar waarheid
gaat handelen over het huwelijksprobleem en wat daaraan vastzit, als hij het
..sexueele niet uitschakelt en het zinnelijke niet tot idealiteit van hooge orde verheft,
maar precies, onomkleed en werkelijk, doet uitkomen waar de eigenlijke moeilijkheid
;schuilt voor een denken, dat zich niet onder het geheimenis en gebod eener goddelij ke inzetting gewonnen wil geven -- dat dan deze behandeling gevoeld wordt
.als een weerzinwekkend uitventen van allerlei levensintimiteiten op de publieke
markt. En waar dan de publieke opinie zelfs zoodanige romans veroordeelt, is het
-onnoodig te zeggen, dat ze voor iedere op religieuze beginselen gegronde waardebepaling te eenenmale verwerpelijk zij n.
We hebben in 't voorafgaande beredeneerd hoe de andere, de niet-moreel stuitende
behandeling van het huwelijksprobleem in den roman, wijl die onwaarachtig is en
in sterke mate tendentieus, literair, ethisch-sociaal en religieus te veroordeelen is.
Dus blijft slechts over te concludeeren, dat gansch de zoo veelvuldige bemoeiing
'van de literatuur met dit probleem een verwording beteekent van de quaestie en
•een heel gevaarlijke besmetting voor het moderne denken.

VALE......
DOOR

A. J. D. VAN OOSTEN

Nu muj uw handen zij n ontnomen
en 'k niet meer door uw oogen zie,
nu 'k, woede en wanhoop nauw' ontkomen
mistroostig tot uw spiegel spie,
nu van de korte, donkerblonde
lokken, een u eens kalm ontroofd .
lang op mij n handpalm als een ronde
vlam brandt, en traag tot u verdooft,
nu al de dagen van mij n leven
naar dit eene oogenblik gestort,
in duistren huiver zij n gedreven
tot heugnis, die ontredd'ring wordt,
nu uw gedenken, hoe verloren
muj noch verging, noch vrede laat,
en zonder doel, toch als tevoren
nog uur aan uur trouw tot u gaat,
nu mij n mond wacht te zeer naar de uwe,
nu mij n ziel zoekt te fel uw rust,
nu niet de wilde driften luwen,
nu gij mu niet meer tot u kust,
nu muj verwart het heete peinzen
wat ik nog zonder u zal doen
nu nujn gedachten duizlend deinzen
van toen naar nu -- van nu naar toen —
Vale. .....

EENZAME KNOTWILG
DOOR

A. J. D. VAN OOSTEN

Buiten land en buiten water
schiet tot U mijn naaktheid op;
onbewaakt gevangen staat er
wat mu rest in 't modderslop.
Van de beesten apgereten
van de menschen afgekapt —
is nog maar mijn schors vergeten
en mijn wortel slechts ontsnapt.
Schors en wortel, weer ik gierig
wat Gij dringend rijzen doet
aan nieuw sap — eer nog weer tierig
leven uit mij spruiten moet.
Eer de jonge trotsche zonen
aan mijn kranke stronk vergaart -met den val, die muj ontkronen,
hen zal breken — slaan ter acrd.
Dus weerbarstig, is dit hart niet
blij met wat Gij 't, wonder, gunt.
Hovenier, die al mijn smart ziet
hotudt, wat Gij het geven kunt.
Laat maar, wat beloken staat er
nog van mu in 't modderslop —
buiten land en buiten water —
eenzaam steken tot U op....
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Laat maar — ........
.... God! nog heeft Uw lente
nauw' door dit oud hout gerild,
of jong lot komt 't weder enten
met nieuw leven, naar Gij 't wilt.
Amen dan. Sloop dit dood lichaam
door schoon leven, zoo Gij 't wilt.
Schors en wortel --- ........
........ zie behoedzaam
tot Uw licht mijn bloei getild

SCHAATSENRIJDERS
DOOR

H. DE BRUIN.

Ze spieglen hun verlangen aan 't gelaat
van avondhemel en bleekgrij ze dagen,
omzwerven heel de buurt in een gestaag en
ongeduldig hunkeren naar de daad.
De witte slaap der sneeuwen dorpen laat
ze langs de wegen wikken wat ze wagen ;
ze vinden een, nog weifelend, behagen
in 't fijn klik-klak der schaatsen door de straat.
Hun reeds gelaten tijgen breekt 't versneld
cadansen van een licht refrein, het zwieren
van een gedragen landelijke wijs :
Luchthartig in de openheid van veld
en hooggestolpt' opalen hemel vieren
z' hun eindelijke vreugden van het ijs.

NOACH
DOOR

J. VAN NIE.

Uit de bewogenheid der donkere droomen brak zijn leven wit op het vlakke strand
van den klaren morgen. Maar in de hoeken der oogen en in de bochten van neus en
mond lagen de schaduwen van het doodseiland waar het schip zijns levens in de
. , nachtelij ke verlorenheid had geschampt langs de rotsen. Zoo lag de aarde bij het
keeren der wateren. Noach had het gelaat der aarde nog niet aanschouwd. Wel hadden
.,zijn oogen door het venster langs de lijsten van het veilige hout gezien op het ebbende
water — en de raaf en de duiven hadden in f laddervlucht schrappe lij nen getrokken
over het lichtende vierkant, wel had vreugde hem doorsidderd toen de ark bonkte
..op den berg — en het kreunen der planken was zoet geweest voor zijne ooren als
het steunen zijner vrouw als zij weerom hem baarde eenen zoon, maar nog niet had
hij gestaan middenop de aarde als een trotsche overwinnaar alles vangend in den
Spiegel zijner oogen. Toen deed Noach het deksel der ark of en zag toe. Niet langer
was de horizon een nevelige band van damp en licht, maar de bergen schoven hunne
..flanken op in kartelende lijnen. En achter de bergen lagen nieuwe landen waar de
. zon speelde op de blinkende vlakten. Hij voelde zich nu vederlicht. Al dieper weken
.de horizonten, al meer landen en bergen met landen er weer achter deden zich open
voor zijn verwonderde oogen. Nu raakte zijn hoofd aan het hemeldak, waar de sterren
schenen in goudene klaarte en hem zeer vertrouwd nu waren, Een oogenblik was
het hem als stond hij bij den schoot zijner moeder en haar koele hand lag op zijn
hoofd. Maar dan in een duizel stortte hij omlaag. Al hooger en hooger rezen de bergen
rondom. Zij stieten hun kammen scherp als hoornen naar den hemel waar de Groote
Beer zijn leden in smartelijke bochten kromde. De voeten vooruit zonk hij door
de vochte aarde. Die week op het slaan van zijn arm en het hijgen zijner borst maar
zij omsloot zijn bewegingen op het nauwste en was zoo een honende kerker. Maar
weer werd hij opgeworpen en weerloos nu hervond hij zich in de omlijsting der ark.
Zij n hand klemde om het hout als wilde zij het nimmer meer loslaten, want Noach
had het verstaan ; hij kon alleen de ark niet verlaten. Maar dan kwam het woord
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van God, een vast bevel doorgeurd van balsemende beloften. Toen is in den stiller:
avond de rook van let offer opgeklommen naar de wijde luchten.
Gedrochtelijk stolpte het leven op. De eierschaal lag gebroken. Het spitsboogje:
met de slanke vastheid van een gothisch bouwsel lag terzijde ongeschonden, maarhet porceleine kommetje was vergruizeld door de pooten van den jongen vogel.
Aan een vliesje kleefde een kantig scherf je en was teer als het oor van een kind. Het-:
leven had overwonnen in den ongelij ken kamp. Maar gelijk een vuistvechter na zijn.
triumph met bloeddoorloopen oogen wezenloos staart naar hem, Bien hij verwon,.
zoo lag het leven wanstaltig in het jonge diet na de overwinning in den toch onge-lijken kamp.
Noach ging langs het prille graan op zijn jongen akker. Angst doorhuiverde hem.
als hij zag op de spruiten, die uit de aarde schoten als scherpe tongen van verborgen.
slangen. Was de aard niet een bloeiend graf ? Kon dan het leven niet zachtkens voortvloeien als een beekje uit smeltende sneeuw, moest het immer naar buiten storten.
in brijzelend breken ? Was dit het vreeselijk geheim des levens dat het opbloeit uit.
den dood? Zooals een maan giftig openbloeit aan dampigen einder ?
Noach zag naar den berg, waar de ark als het verloren speelgoed van een achteloos.
kind, lag op de helling. Hij gedacht de dagen, dat hij en zijne vrouw en zijne zonen.
en de vrouwen zijner zonen zaten in het houten vertrek, waar zweefde de zoete geurvan de warme dieren. Had de Heere dan niet de wateren nog hooger kunnen doen
stijgen tot de ark langs de wolken was binnengevaren in de hemelsche haven? Nu_
moest zijn voet de zwarte aarde drukken, de aarde die in slijk verborg het geheim._
van den dood en het geheim van het leven dat meer to vreezen was. Ziet daar trekt:
in slij merig krampen een worm zijn naaktheid uit de donkere kluit.
Noach huiverde in de aarddoorgeurde lente.
Maar zijn zonen gingen blijmoedig door het nieuwe getij.
In de donkere oogen van Seen brandde een vuur helderder dan het schijnsel van.
de jonge zon. Cham deed in snuivend hijgen de lentegeur stroomen door zijn breede
borst en de slanke Japhet schaterde den zomer met een blonden lach tegemoet. Zij
waren blijmoedig en hun vrouwen droegen in de ark hunner lenden het nieuwe ge-slacht, dat het aardrijk zou overheerschen.
Maar Noach ging angstdoorhuiverd langs het prille graan op den jongen akker._

KRONIEK.
AVERECHTSCHE GESCHIEDSCHRIJVING.
Het anti-revolutionnaire Rotterdammertje is een braaf blad. We zeggen dat niet ironiscb,
want de letterkundige afdeeling is er in goede handen, maar...., ja, daar heb je het maar....
de redactie moest geen artikelen plaatsen, die blijkbaar niet voor de voile 100 procent of zijn.
Historie is een aardig ding, werkelijk, de droogheid ervan is legendarisch, en het verdichtsel,
dat alle historie nog geen geschiedenis uitbeeldt, nou, dat is een verdichtsel, maar.... alweer
een maar.... dan moet de verteller van de historie ook een geschiedkundige zijn. Dat is de spil t
waarom hier de waarheidsmolen draait. En nu is het gebeurd, — ondanks de overigens goede
letterkundige leiding in de letterkundige afdeeling — dat een andere leider van het genoemde
blad een artikel heeft aangenomen en geplaatst in drie stukken — 3 Dec. 1929 en v.v. — van
Johanna Breevoort over Ons tijdschrift en de Chr, letterkunde, jongeren uit het begin der 20ste
eeuw. Dat klinkt heel aardig, maar.... alsmaar maren.... Joh. Breevoort heeft Bien tijd wet
mee beleefd, maar niet als historica, en een historica is ze ook niet, wel was ze — voor Bien
tijd — een verdienstelijke Christelijke romanschrijfster.
Een eerste fout is, dat Van As — G. Schrijver — volgens haar ,toen of kortelings nog
onderwijzer", nooit onderwijzer geweest is.
Aan de litteratuur werd weinig aandacht besteed, zegt J. Br., maar.... dat is niet waar, als
Hoogenbirk maar eenigszins een kansje had, fulmineerde hij geweldig tegen de 80-gers.
Het Artikel is zeer slecht gecorrigeerd en vooral in de eigennamen — Wyrema, Ruckman,
K . ? Wouters e.a. — maar vertelt van veel medewerkers, die eigenlij k met Chr. letterkunde niets
ni emendal te maken hadden : A. F. de Favornin Lohman, Mr. H. J. Koenen, J. W. Geselschap e.a
Joha. Breevoort vertelt eigenlijk veel te veel, alles door elkaar, zoodat een buitenstaander onmogelijk eenig inzicht in de toestanden van toen krijgt. De boel rammelt.
Ze had allereerst de zeldzaam reactionnaire Hoogenbirk moeten teekenen en het eigenaardige
Chr. letterk. verbond, dat tenslotte weinig meer was, dan een clubje letterlievenden, waarmee
Van As, Buckmann, Wouters e.a., toen ze hun voorstel om de toetreding tot lid te beperken,
verworpen zagen, zich niet meer bemoeiden. Dat L. Penning — de verdienstelijke schrijver van
verhalen ,spelende" in Transvaal -- ,zich onder de dichters schaarde" zal menigeen met verbazing vernemen.
Van de felheid, waarmee Ons tijdschrift streed tegen de ouderen, onder leiding van Van
der Valk, Van As, en Buckmann merkt men bitter weinig. De toen zoo geruchtmakende zaak met
Mulder's — Adel Anckersmith -- Calvinisme en Snobbisme -- Den Haag 1905 en Sub specie
aeternitatis — R'dam 1907 — over Van der Zee's Godsonteering en de diverse critieken en.
anti-critieken vertelt J. Br. niet overziehtelij,k ,• waarom in een terugblik zoo scherp eens ds.
Klaarhamer werd aangevailen, zal geen lezer van haar artikelen duideli}k zi n. En dat incidentje
is toch zoo typeerend voor Bien tij.d.
Ds. Klaarhamer had in de Utr. kerkbode Adel Anckersmith ruw aangevallen, maar tevens verklaard
zelf A. Anckersmith's brochure met gelezen te hebben, maar dat behoefde ook niet, zei hij verder,
,,als Standaard of Heraut maar een signal geven, dan slant hij, die het geklank der signalen kent,
er acht op! Verder had ds. Kl. geen beteekenis voor de Chr. letterkunde dier dagen, maar hij
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is een der vele typeerende voorbeelden ervan, op welke wijze men de opkomende Christelijke
letterkunde en critiek bestreed. Kerk en politiek verduisterden de geesten. De actie der terugblikschrijvers ging tegen den schijn, tegen veroordeeling zonder hoor en wederhoor. Tegenwoordig
zou een bestrijding als van Dat geklank der signalen in eigen belachelijkheid vergaan. Het
merkwaardig artikel Over kunst en Christen-kunstenaars van G. Schrijver -- Van As in Ons
Tijdschrift van 1906, afl. 1, -- naar aanleiding van Joh. de Meester's Geertje is een baanbrekend
stuk als poging tot plaats-bepaling van Christelijke kunst, evenals het stuk van B. J. Gerretson
-- Geerten Gossaert — over Tweeerlei norm. En dan niet te vergeten de belangrijke reeks,
essays zouden wij thans zeggen, van Buckmann over Onze Christelijke schrijvers. Neen, Joh.
Breevoort heeft geen beeld gegeven van die Chr. letterkundigen voor 30 jaar. Het zou werkelijk
de moeite waard zijn, al is het werk der Christelijke jongeren van ± 1900 qualitatief op geen
stukken na te vergelijken met het werk der 80-gers, in een der e.v. jaarverg. van het Verbond
van Chr. letterk. kringen eens een goed gedocumenteerde inleiding werd gegeven over Ons
tijdschrift en wat er om heen rumoerde.
BEKENDHEID MET DE PROT. CHR. LITERATUUR.
De literaire kritieken, welke de heer Hopman in zijn blad de N. R. Ct. schrijft, zijn bijna
altijd de moeite van het lezen waard, omdat ze de resultaten zijn van grondige kennis en weloverwogen gedachten.
Toch heeft hij zoo nu en dan zoozeer journalistieke allures in den kwaden zin van het woord,
dat hij maar lustig raak schrijft over wat hij beslist niet kent, zoo b.v. de moderne, jonge,
Prot. Chr. literatuur.
Men zou zeggen, dat van den literairen kritikus van de N. R. Ct. toch welverwacht worden
mag, dat hij tenminste het belangrijkste kent uit de productie van de groep van Opw. Wegen.
Tot onzen spijt hebben wij evenwel uit Hopman's bespreking van Chr. Lett. St. V moeten
leeren, dat hem zoodanige elementaire kennis totaal ontbreekt.
De essays uit de bundels Chr. Lett. St. zijn wel goed, zegt Hopman, maar tenzij als veiligheidsteeken opgevat, is het woord ,Christelijk" hier overbodig. Specifiek-Christelijk zijn die
opstellen heelemaal niet en als men uit ieder dier opstellen een kortere of langere paragraaf
weglaat, waarin iets over godsdienst of ethiek gezegd wordt in verband met den behandelden
schrijver, dan kunnen de opstellen doorgaan voor het werk van vrijzinnig godsdienstige of
agnostische essayisten.
De vraag is nu natuurlijk maar, wat een literair essay tot een Christelijk essay maakt. Het
moge hier en daar mogelijk zijn, een ,paragraaf" weg te nemen, waarmede dan het anders-danChristelijk uit een studie verdwijnt, zulk een „paragraaf"' is voor ons dan juist onmisbaar. Maar
men probeere eens, zulk een paragraaf te vinden en Bien te lichten b.v. uit de studies van Van
Ham over Verwey, van Miskotte over Roland Holst v.d. Schalk, van Eringa over Boutens etc.')
Vervolgens beweert Hopman, dat het er in Nederland ,bedroevend voor staat met de Christelijke (wij vermoeden dat hiermee bedoeld wordt : „Gereformeerde") letterkunde". Die tusschenvoeging demonstreert wel heel duidelijk schrijvers grove onkunde t.o.v. de Prot. Chr. lit. Want
1 ) Als aanvulling op deze beschouwingen, die ons voor de Kroniek werden toegezonden, verwijs ik naar een overeenkomstige fout bij Dr Engelkes in Woord en Geest (p. 113) die ongeveer het zelfde beweert als Hopman, met dit verschil, dat volgens de N.R.C. Heijnes de slechtste
en volgens Woord en Geest de beste studie levert. Dr Engelkes moest van de Chr. literatuurbeoefening in alle geval zooveel weten, dat hij het niet waagde een dergelijke principiele vraag
vast te koppelen aan de bespreking van een viertal essays, en in alle geval niet naar een deel
de tietel niet te beoordelen van een serie, die uit 10 delen bestaat.
Vat blijft er van zijn beweringen bij de bespreking van het werk van Smit en Haantjes in
V. H.
deze serie ?
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wie nu nog niet weet, dat tot den kring van Opw. Wegen zoowel Gereformeerden en Hervormden
(orthodoxen, ethischen etc.) behooren -- nog gezwegen van hen die niet tot een dier groepen
behooren — verraadt geheel onbevoegd te zijn om een oordeel over dit soort letterkunde uit
te spreken. De jonge, moderne, Prot. Chr. literatuur is gelukkig interkerkelik en ook interkonfessioneel. Verder gaat Hopman uiteen zetten, hoe het z.i. komt, dat er geen Prot. Chr, literatuur
is (sic !). Hij zegt ongeveer : Voor den rechtzinnigen Christen, die zich van de wereld afkeert,
omdat zijn innerlijk leven boven alles en onvergelijkelijk belangrijk en het vleesch ,geheel onnut"
is, is de weg afgesloten naar de twee groote letterkundige voertuigen van onzen tijd: den realistischen roman en het realistische drama. Voor het tooneel heeft het orthodox Protestantisme
in alle landen slechts afschuw gevoeld. Er blijft dus eigenlijk alleen de lyriek. De Christelijke
lyriek, die ons (Hopman) onder oogen is gekomen is niet veel meer dan tweede hands symboliek,
herinneringen aan Bijbel-woorden en de statige beeldspraak der psalmen.
Men kan in een geval van zoodanig onbegrip weinig anders doen, dan den heer Hopman
aanbevelen toch eens met het werk van de menschen uit Opw. Wegen kennis te maken. Doet
hij dat, dan zal hem wellicht heel spoedig duidelijk worden, dat het niet waar is, dat „de rechtzinnige Christen" in It algemeen en de dichters en schrijvers onder hen in 't byzonder „het
vleesch als geheel onnut" beschouwen (dat zou ook niet Bijbelsch zijn !) ; dat er dus geen sprake
is, van een zich afkeeren van de wereld (in den zin als door hem bedoeld) ; dat er dus in elk
geval hier niets is, dat „den rechtzinnigen Christen" scheidt van „elk mensch van beschaving"
en dat zoo'n tegenstelling op z'n minst misleidend is en kleineerend.
Eindelijk zal den heer Hopman de afschuw van het orthodox-Protestantisme met betrekking
tot het tooneel nog wel meevallen. En als hij dan eens leest wat Smit, Van Teylingen, Van Ham,
Eringa, Tazelaar en Wielenga hier en daar hebben geschreven over de Chr. literatuurbeoefening,
over den Christen en de schoonheid, over de verhouding tusschen ethisch en aesthetisch etc.
etc., misschien, dat hij dan wat beter op de hoogte komt van hetgeen er leeft in onzen kring.
Dan worden vanzelf ook misvattingen over het karakter der Chr. lyriek weggenomen als waarvan
het bovenstaande blijk geeft.
It

ERNSTIGE VAK.

De litteratuur is toch wel een ernstig vak geworden — verzucht men na de lezing van Erts 1930.
Het essay is tegenwoordig een ernstige en daarbij ijzingwekkend geleerde en bereisde kunstsoort.
De verzen zijn zeer ernstig. De inleidingen op de verzen en de essays zijn buitengewoon ernstig.
De dichters hebben het blijkbaar niet gemakkelijk in 't leven; om dit in te zien, behoeft men
alleen maar hier en daar van hun verzen de laatste regel te lezen. En de essayisten, die litteraire
medici, die hen bedokteren, zijn zelf ook patient; de essays knarsen trouwens van spijt, dat
ze geen gedichten zijn.
Overal rimpels van groote ernst — en van de lach alleen de schijn van een sneer, die voorwendsel is voor de des te grootere ernst van een dramatische laatste-regel (bijv. op bl. 45).
It Wordt tijd, aan alle op-de-ingeslagen-weg-voortgaanders te zeggen : alle tijden waren immers
ernstig — maar waarom vermoor-je de glimlach, de zuivere namelij k ?
It VERLORENE VERBEID.
De moderne litteratuur heeft twee verloren kinderen : de zuivere humor en de verhaalsspanning. Ze hebben hun deel niet opgeeischt, maar zijn in naam der Schoonheid omstreeks '80
de deur uitgeworpen. Nu leven ze beneden hun stand — de humor op z'n best in ge- of
beschreven gewestelijke boert — op zijn slechtst in dat afgrijselijke product, dat de ,humoristische"'
roman heet ; de verhaalsspanning op z'n best in amusementswerk als van Ivans — op z'n slechtst
in zekere treinlectuur.
Deze constellatie plaatst de doorsneelezer voor een conflict, waarvan geen enkele oplossing
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bevredigt. Kiest hij voor de litteratuur, dan voelt hij, dat hij bij die krampachtige ernst iets moois
verliest ; iciest hij voor De Sinclair en Ivans, dan voelt hij zich verarmen ; houdt hij 't met
beide, dan is hij gegeneerd als voor een soort geestelijke bigamie.
Als 't goed is, moet onze productie minder afhankelijk zijn van de litteraire mode, dan 't
werk van de overzij. We moeten niet bediscussieeren, of we onstuimiger of voorzichtiger zullen
volgen, maar waar en hoe lang en in hoever en of we zullen volgen, uberhaupt.
Is 't dan voor ons een litterair evangelie, dat ons werk eenzelfde krampachtige ernst moet
vertoonen als b.v. Erts 1930 ? Deze naam is overigens, daar aan het boek geen kalender is toegevoegd, kennelijk onjuist en doet denken aan zeker Fransch modeblad, dat slim gedoopt is:
„la Mode de Demain".--Kent ons Christelijk leven de zuivere glimlach niet? En zijn we zoo beschouwend, dat we
geen gevoel hebben voor die mooie architectuur der feiten (de verhaalsspanning) ?
DE AANVAL OP SMIT's REVIUS.
In het Kerstnummer van de A. R. Rotterdammer gaf Smit zelf antwoord : een aanvulling op
het antwoord van de redaktie, waarmee de diskussie met de heer Buisman afdoende tot een
eind is gekomen. Ondertussen is de heer de Jong in een recensie in Stemmen des Tijds van
een andere kant begonnen en uit een paar bezwaren van wetenschappelike aard ; deze is bescheiden
maar degeliker in zijn redenering, brengt de diskussie op hoger peil, en op een ander terrein,
Toch zou ik zijn bezwaren maar zeer gedeeltelik kunnen bijvallen ; maar het is beter met een
diskussie hierover te wachten, tot Smit's Revius-uitgave is verschenen, omdat dan Smit's volledige
apparaat ons bekend is,
LEGENDENVORMING.
Uit een bespreking van Opw. Wegen in ,Pniel" : „In de poezie krampt de strijd om nieuwe
vormen verder. Martin Leopold is melodieus en volgeling van Nijhoff — Kamphuis volgt hem
weer".
Morgen staat het in een schoolboekj e.
LEIDING.

Leiding is een tweemaandeliks tijdschrift onder de bekwame leiding van dr. P. N. van Eyck,
dr. C. Gerretson en dr. P. Geyl. Uit de beginselverklaring in het eerste nummer, dat midden
Januarie verscheen, btijkt, dat de naam van dit tijdschrift niet willekeurig gekozen is, maar de
uitdrukking is van het verlangen om richting te geven aan ons volksleven. Het gebrek aan leiding,
dat ons gehele culturele leven kenmerkt, wijt de redactie aan een te ver gedreven materialisme,
aan een miskenning van de Geest, in zijn vermogen en bestemming, zijn vormkracht.
,,Het geloof in de volstrekte oorzakelijkheid der levensverschijnselen, de daaruit volgende keuren werkloos lijdelijke verzaking van de menschelijke geest, wijzen wij of ; hun gevolgen, de heden
ten dage' bijna allerwegen waarneembare anarchie of willekeur, verwarring, verslapping of ontbinding, verbordelen wij. Overal waar de mensch er in slaagt de lijdelijk-oorzakelijke vloed
der levensverschijnselen aan zich te onderwerpen en overeenkomstig zijn bestemming tot een
levende orde te herscheppen, daar eeren wij de geest in zijn hoogste werkzaamheid, zijn vormkracht. "
Dit idealistiese, van levenskracht getuigende, standpunt is ons ten hoogste sympatiek. Wij hopen
dan ook zeer, dat het de redactie gelukken mag, de zelfgestelde taak op bevredigende wijze te
vervullen.
De moeilikheden zijn niet gering. Twee van de drie redactieleden wonen in het buitenland,

en moeten dus van buiten onze grenzen aan het volksleven, zoals dat zich binnen onze grenzen
openbaart, leiding geven. Alle drie de redactieleden zijn ongeveer veertig jaar ; zij behoren dus
tot de ,ouderen". Zal hun streven slagen, dan mogen ze niet alleen blijven staan, maar dan za1
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een rijkgeschakeerde groep jongeren zich onder hun vaandel moeten scharen. Zal dat inderdaad
geschieden ? Zullen de drie redactieleden, hoe eensgezind ook over de grondstelling van het
tijdschrift, wel voldoende eenheid blijken te bezitten, wanneer het er op aankomt om deze
grondstelling practies toe te passen ?
Krachtens het doel, dat dit tijdschrift zich stelt, wordt het, op letterkundig gebied, als vanzelf de voortzetting van de Beweging. Wat nu Geest heet, heette daar Verbeelding.
Over de letterkunde van de laatste Lien jaren, schrijft de redactie : „Het einde van de oorlog
was in deze zin een datum in onze beschavingsgeschiedenis, dat het einde van ons laatste
leidende tijdschrift, Verwey's Beweging, er mee samenviel. Dit bleek, althans naar buiten, de
onderbreking der geestelijke beweging, die vanaf de wedergeboorte van ons cultuurleven omstreeks 1880, door de Nieuwe Gids, Het Tweemaandelijksch Tijdschrift en De Beweging
.achtereenvolgens was voortgedragen en sindsdien nog slechts ondergronds door enkele personen
in het leven gehouden werd. Terwijl Verwey het geloof in de vormkracht van de geest, die
hij met het woord van de dichter Verbeelding noemde, om haar zelf en om haar levensbelang
voor de gemeenschap, tot het midden van zijn tijdschrift gemaakt had, ging sinds het einde
van De Beweging niet alleen de beteekenis, ging zelfs de erkenning dier vormkracht steeds
dieper verloren, openbaarde zich alles, wat niet met onvoldoende geestelijke middelen naar
nieuwe vormen dong, als laatst voortbrengsel van richtingen, die in De Beweging at overschreden
.of bestreden warer.., maar die in de praktijk dezer dichters nog een laatste kans op een soms verfijnder, maar altijd zwakker, onvruchtbaarder of onwezenlijker leven kregen. In tooneel- en vertelfunst bleven zelfs zulke zwakke pogingen tot nieuwe vormen als de poezie nog opleverde,
nagenoeg volkomen afwezig. De afgeloopen tien jaren waren daardoor een tijdvak van verwarring, verlamming en ontbinding, waarin vormbesef en vormvermogen gestadig afnamen, waarin
,stroomingen en richtingen van allerlei tegenstrijdige card slechts kort en spasmodisch konden
..opkomen om dadelijk weder te verdrogen en te verzanden, waarin van een door jonge geesten
met gloed en vertrouwen voortgedragen beweging niet gesproken mocht worden."
De vraag komt bij ons op — en dat is dan ook ons vierde en laatste bezwaar -- of deze besschouwing niet at at te pessimisties is, en of dit overdreven pessimisme de leiding op dit bie.zondere gebied niet zal bemoeiliken.
Het doel dat dit tijdschriftt zich stelt, is ons wel zo sympathiek, dat we van harte hopen dat
isle redactie, bekwaam als ze is, er in moge slagen, om de niet geringe moeilikheden, die haar,
en haar taak, in de weg komen, te overwinnen. Dat we deze moeilikheden onder woorden brengen,
is dus eerder te beschou en als een teken van eerbied voor deze heldhaftige poging, dan als een..
uiting van kritiek.
,
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Erts 1930. Letterkundig Jaarboek, A. J. G. Strengholt. Amsterdam, 1930.
Erts 1930 onderscheidt zich van zijn voorgangers door een systematiese indeling en een:°.
inleidend opstel bij elke afdeling van een der redacteuren van het jaarboek. Van deze inleidingen is die van Lou Lichtveld, de ,algemene", verreweg de belangrijkste, al is er ook.
geen, die zoveel kansen biedt op tegenspraak. Zo halen we als Protestant even de schouders
op, als hij individualiteit (bedoelt hij individualisme ?) en godsdienstvrijhe d vergelijkt met
kindersnoepgoed. Ook geloven we in de onbelangrijkheid van de Man's en Coolen's boekeri_
voor Lichtveld's anders georienteerd ideaal, maar niet in de inferioriteit van hun werk. Over
de algemeene strekking en aankleding van zijn opstel zou een nieuw essay te schrijven zijn,
dat het zijne met vele bladzijden overtrof, want er zitten tal van interessante en ook belangrijke=
kwesties aan zijn opmerkingen vast. Alleen een ding kan ik hem niet vergeven, dat hij, diezo goed schrijven kan, zijn Nederlands begraaft onder een stortvloed van dikke en dikdoende
vreemde woorden. Ik ben geen purist, maar bladzijde 12 is onleesbaar geworden.
De enkele bladzij van Scholte over Het proza is als inleiding goed.
Kelk over Het Tooneel probeert te verklaren, waarom we zo weinig goede tooneelkunst be-zitten en vertelt o.a. net het tegendeel van Lichtveld ten opzichte van onze historie. Verklaringspogingen als die van Kelk zijn zo onvruchtbaar mogelik en kunnen haast in elk onder-deel betwijfeld worden. Bewijzen en weerleggen kan men natuurlik alleen, als er toevallig zeer
duidelik sprekende feiten zijn. W nneer men gelooft in een verklaringsmogelikheid van het.:.
een of ander manco, en dan vooral de oorzaak zoekt in het volkskarakter, wanhoopt men daarmee^
tegelijk aan de toekomst. De eerste beste opleving gooit dan echter ook dadelik zo'n hele theorie
omver.
De ,greep" die de redacteuren hebben gedaan, is over het algemeen niet ongelukkig, at kon.
natuurlik onmogelik elke bijdrage belangrijk zijn. Ik kan me begrijpen, dat de redactie blij
was met het gedicht van Werumeus Buning over Royaards-Gysbrecht : dat is een lofdicht, zoals.
Vondel die schrijven kon, zoals Kloos ook een enkel heeft gedicht.
Het is goed, dat Eekhout en Martin Leopold een plaats gekregen hebben. Of niet anderen
uit onze kring ook gevraagd hadden mogen worden? Ik weet het niet; Erts hoeft niet volledig
te zijn, om juist te wezen. Misschien is de verhouding zo al enigszins benaderd; er zijn in alle_
geval geen slechte vertegenwoordigers gekozen. Alleen was het wel gewenscht geweest, als bij "
van Geuns en van Elro in de bibliografie was opgemerkt, dat zij ook bijdragen in Opwaartsche
Wegen plaatsten. Wij vragen dat niet uit ijdelheid voor ons tijdschrijft, maar we mogen veronderstellen, dat wanneer iemand ons verzen ter plaatsing toezendt, dit jets meer inhoudt dan_
wanneer hij naar Groot Nederland, Elsevier e.d. inzendt ; daar zit een snort beginselverklaring,
-

,

-

in alle geval een sympathiebetuiging in niet met het beleid van de redacteuren, maar met de:

beginselen waardoor die leiding wordt gedragen. Daarom vertelt zo'n medewerkerschap altijd_
lets van de auteurs en is de mededeling daarvan in de bibliografie op zijn plaats.
Het lijkt me, dat het tijd wordt, dat de beide Kempen en hun naamverwant Campert, eens;

BOEKBESPREKING

521

een keertje worden gepasseerd. Ze worden toch wel erg onbelangrijk. Om Albert Kuyle's ,rijpe
vrucht" zullen we later lachen ; een enkele doet het gelukkig nu al.
Het essay van Pijper is goed, maar wat is Hammacher vervelend en Emmy van Lokhorst
onbetekenend.
Toch is het goed Erts te bezitten ; en het steekt ditmaal niet ongunstig bij zijn voorgangers.
af, die ook alle jets hadden, dat voor hen pleitte.
v. I-I.
En nu maar weer aan het werk voor '31.

Zesde Kerstboek. Samengesteld onder Redactie van P. J. Risseeuw, Nijkerk,
G. F. Callenbach 1929.
Dit boek is zoo langzamerhand de gangmaker geworden van de Vereeniging ,Christelijke
Bibliotheek". Hiermede heb ik aan deze uitgave al een zeer groote verdienste toegekend. Ik
zou het ook anders kunnen zeggen : Dit Kerstboek kan nu wel beschouwd worden als de viag,
die de jaarlading van de Christelijke Bibliotheek dekt. Maar ook dan erken ik de beteekenis
van deze uitgave. Dat is ook mijn bedoeling. Ik heb in de Kerstdagen dit groote boek doorgewerkt en ik zou zoo zeggen, 't is haast alsof men van een onzer geslaagde Bondsdagen komt.
Veel bekenden gesproken, en veel van onze eigen Auteurs gehoord.
Ik zal nu nog eens kort dit boek doorgaan en den inhoud even aangeven. Het eerste artikel, „De
Kindermoord te Bethlehem", door Dr. W. M. Le Cointre, is een zeer uitvoerige meditatie naar
aanleiding van Matth. 2: 13-18. Als illustratie is hier bijgevoegd een reproductie van een
clair obscur van Jackson met een voorstelling van de Kindermoord. Hoewel deze plaat bij
het artikel past, is de meening van Ds. Le Cointre intake dezen kindermoord nogal afwijkend van.
deze voorstelling.
Na deze korte preek volgen voornamelijk literaire bijdragen. Het is niet mogelijk van elkea
bijdrage afzonderlijk wat te zeggen. Over het algemeen is het zeer goed werk. Een buitengewoon.
gevoelige schets van Sevensma-Themmen. Ook de bijdrage van Dirk Hoogenbirk is in veei
opzichten knap werk. Zoo volgen de bekenden: Mej. de Liefde, van der Hulst en Schotelveld.
Daartusschen hangt een vroolijk wintersch-schiiderijtje van Jan H. de Groot. Herman Hana
handelt dit jaar over „Het kind in de schilderkunst". En zoo gaat het boek door.
Ik zei 't reeds, haast een geslaagde Bondsdag. Ook A. J. D. van Oosten is present en Joh. P.
Ruys en Lantermans, van Eerbeek en Renes Boldingh. Ten slotte is er nog een reisbeschrijving
van Dr. J. R. Callenbach, de Galileesche zee, met veel platen.
Zoo heb ik mijn voldoening wel laten blijken over deze uitgave. Over de uitvoering nog iets.
De bandteekening is van Herman Hana. Ik vind de teekening te druk, te weinig strak en dus
onrustig. Hoeveel zorg er ook aan deze uitgave besteed is, met weinig meer moeite en kosten zou
een veel beter resultaat zijn verkregen, met name de druk van de cliché's, vooral de illustraties
bij het artikel van Dr. Callenbach. Over het algemeen lijken mij de cliché's niet diep genoeg.v. D.

Meester Lampelaar, door Herman de Man. Rotterdam MCMXXIX. Nijgh &
van Ditmar's Uitg. Mij .
In vele opzichten is dit boek een teleurstelling. De eerste is, dat men op de tietel af, een
verhaal verve acht had, een roman, en al gauw merkt, dat de aandacht zich bij de lezing van dit
boek achtereenvolgens aan zes verhalen zal moeten geven. Deze teleurstelling is te overkomen, een
verhaal hoeft niet lang te zijn, om goed te wezen.
Een andere teleurstelling is, dat de Man in dit boek belijdt ,voor missionaris van de Hollandsche schoonheid en bijzonderheid op zijn ouden dag geen roeping meer te gevoelen". Waarom
hielden we van de Man? Niet, omdat hij krampachtige pogingen in het werk stelde om van
zijn boeren intellektuelen te maken, maar omdat hij ze nog zo veel van hun boer-zijn liet. En..
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1-let wassende water is daarom zijn beste boek, omdat Gieljan niet aan zijn otngeving en Zijtt
werk is ontrukt.
De grootste teleurstelling is, dat de Man zo cynies tegenover het leven is komen staan ; on-danks zijn meelij met Meester Lampelaar en Mensje lijkt hij op Pier, die ook wel zijn ver-tederingen kon hebben, maar toch in hoofdzaak slechts schampere spot voor ze over had.
Weer een schrijver, die eigenlik genoeg van 't leven heeft, die er nets meer van Weet te
waken, die er in zijn beste ogenblikken een medelijdende glimlach, meestal slechts een grijns
voor over heeft.
,,Heb ik dat werkelijk verdiend, jongen ?" ,Oom neen, natuurlijk niet. Maar laten we echt
niet sentimenteel worden".
De Man die in zijn eerste werken, bv. in Rijshout en cozen bekoorde door een sentimentele
romantiek, — al vertoonde zijn werk er ook de zwakheden van — vindt de sentimentaliteit nu
kinderachtig en kan er niet genoeg mee spotten.
Het zou onbillijk zijn, dit alleen naar aanleiding van Meester Lampelaar vast te stellen ; dat
zou er te veel op lijken, of we hem met Pier wilden identificeren, wat onze bedoeling niet is.
Misschien komt die gemoedsgesteldheid nergens beter uit dan in zijn Wilde avonturen in een
tam land, als hij op bezoek is bij Sander Vieveen en zijn filosofiese dochters. Het is wel heer.lik ook, zoals hij al de gewichtigheid en aanstellerigheid van onze tijd er tussen neemt, maar
was hij toch niet sympatieker, toen hij zelf nog heil van ontwikkeling verwachtte en een bevredigend systeein voor zijn boerenjongens trachtte in elkaar te knutselen?
Natuurlik, 't zijn gekke meiden, die dochters van Viveen en je ziet ze niet alleen in de buurt
van Oud-Leusden. Maar waarom blijft hijzelf niet fris als de ,nichies ?" Of houdt zich ten minste
•wat meer in hun buurt op ?
De eeuwige rivier en De nijdassen die wel iets van sentimentaliteit en romantiek in zich hebben,
.zijn het zwakst.
En wat blijft er over van landelike frisheid in een schrijver, die de bevroren rivier voor
Schoonhoven niet anders kan vergelijken dan bij een ,maankaart !"
Het stuk waarin dit typeerende beeld voorkomt is De dame uit De barre winter van negentig,
dat zeer goed geschreven is overigens, maar door iemand die zich allang niet meer een weet
met de eenvoudige mensen van zijn streek. Vroeger heeft hij ze liefgehad en de koppige, zelfzuchtige, rijke boerengeslachten heeft hij gehaat. Nu kijkt hij van een afstand naar ze en hij
.geeft niet meer om ze; hij vindt ze alleen vermakelik.
Er is bij het lezen van deze verhalen alleen intellektueel genot om de vaart, waarmee sommige
-gedeelten geschreven zijn en de vaak verdiende kritiek op zijn personen ; maar toch ontbreekt
to veel ziel in deze verhalen. Slechts hier en daar voelen we een beter menselikheid achter
de tekening van Mensje en Meester Lampelaar. v. H.

Groot Wild, door Peter Freuchen. Amsterdam, Uitgeversmij. Elsevier. 1929.
Peter Freuchen, de schrijver van dit boek, heeft jaren lang onder de Eskimo's gewoond.
Zoo kon zijn werk meer worden dan een vluchtig reisverhaal, gelijk er de laatste jaren ook ten
onzent zoo talrij ke verschenen zijn en die door hun vaak ordeloos bijeengegaarde indrukken ons
beeld van vreemde streken eer vertroebelen dan verhelderen. Maar zelden gelukt het een reiziger
ons iets te doen verstaan van de ziel van een vreemd yolk, zooals men dat wel eens een beetje
romantisch en al te oppervlakkig noemt. De eigen werkelijkheid van het land en zijn bewoners
blijft ons verborgen. Wij leeren niet met nieuwe oogen zien, doch zien alleen wat anders dan
-gewoonlijk. . . .En dat bevredigt toch feitelijk meer een zekere animale nieuwsgierigheid dan dat
het onze kennis door vergelijking verbreedt en verdiept.
Uit Freuchen's boek echter gaat iets van den zin der arctische wereld voor ons open en de
vertalers hebben, naar zij in een voorbericht verklaren, hun best gedaan te verhoeden, dat dezen
zin tengevolge van de vertaling weder verloren zou gaan. Freuchen heeft namelijk getracht in
zijn boek zooveel mogelijk vast te houden aan de voor ons eenigszins onbeholpen uitdrukkingswijze
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s ter Eskimo's, die bij voorbeeld van zichzelf altijd van „men" spreken in plaats van ,ik" en de
'vertalers hebben op hun beurt zoo nauwkeurig mogelijk des schrijvers aanwijzingen gevolgd.
' Wie hun vertaaltalent kent -- het zijn A. en E. Huber, die destijds onder anderen Anker Larsen's
Steen der Wijzen voor hun rekening namen -- weet, dat zij zich van die taak bizonder goed
sullen hebben gekweten. Trouwens ook dit boek is er weer eens een bewijs van hoe kan worden
vertaald, mits men maar de rechte man op de rechte plaats te vinden weet
Peter Freuchen heeft zijn boek niet het karakter gegeven eener ethnographische beschrijving,
doch dat van een roman. Op deze wijze was het hem mogelijk de eskimo-wereld van een zijde
te benaderen, waarlangs zij, voorzoover ons bekend is, nog nimmer benaderd werd. Een eskimo,
Mala, vormt de hoofdpersoon van zijn verhaal en zijn landslieden zoowel als de ter plaatse
koloniseerende blanken worden ons gedurende het grootste gedeelte van het boek geteekend
als zagen wij ze door de oogen van Bien eskimo. Dit heeft tengevolge, dat wij ons onmiddellijk
in de werkelijkheid der eskimo's zelf wanen overgeplant en daardoor scherper en klaarder de
verschillen waarnemen, welke onze realiteit van die der poolbewoners onderscheiden.
Nog vlijmender en duidelijker wordt ons dit alles voor oogen gesteld, wanneer het in het
boek tot een botsing tusschen inboorlingen en kolonisten komt en het kan ons niet verwonderen,
dat de sympathie van den schrijver, die zoovele jaren als een gelijke onder de eskimo's leefde,
niet naar de zijde der Amerikanen gaat. De tragedie van dit door de aanraking met de wereld
der blanken tot den ondergang gedoemd yolk maakt een der aangrijpendste passages uit van
de laatste hoofdstukken ven den roman.
-

Niet slechts de onbegrijpelijke natuurschoonheid van het poolgebied wordt ons door Peter
Freuchen onthuld, doch ook wordt ons een inzicht gegeven in gewoonten en leefwijze der
eskimo's, zoodat wij deze leeren verstaan ten slotte met dezelfde vanzelfsprekendheid als waarmede wij die onzer naburen aanvaarden. Het menschelijke in den eskimo, datgene, dat hem
ondanks de gansch andere werkelijkheid, waarin hij leeft, toch weer zoo dicht aan ons verbindt,
heeft de schrijver in zijn boek geen oogenblik voor ons verloren doen gaan. Voortdurend blij f t
.:het besef in ons wakker ; de lotgevallen dezer menschen zijn slechts schijnbaar tegenstrijdig aan
de onze, in wezen voltrekt zich in beiden dezelfde tragiek met dezelfde onontkoombare noodwendigheid.
Ten aanzien van een punt wil het ons echter voorkomen, dat de auteur het slachtoffer geworden is van den hem ingeboren westersche mentaliteit. Het erotische element schijnt ons te
sterk naar voren geschoven in deze sfeer. niet alsof dit boek ,realistisch" of ook maar eenigermate ,sensueel" zou moeten worden genoemd ; het sexueele, waar het bij het bezigen van derge.lijke euphemistische termen nu eenmaal altijd om gaat, speelt geen de perken van het gegevene
to buiten gaande rol. Wij zijn van meening, dat aan de liefde als compositorischen hoofdvorm
Eder hedendaagsche romans een te groote plaats is ingeruimd in verband met den geheelen opzet
van het boek. Wij kunnen niet nagaan, of deze fout voortvloeit uit een natuurlijke dispositie
van den schrijver, waarvoor hij dus feitelijk blind is geweest zijns ondanks, of dat wij haar
moeten beschouwen als een opzettefijke concessie aan het publiek, waarvoor het boek bestemd
is en dat de liefde nog altijd beschouwt als het summum van alle litteraire zaligheden ! Hoe het
vook zij en al weegt dit bezwaar bij den uitstekenden eindindruk, Bien wij van dit boek behouden
niet noemenswaard mee, wij betreuren het niettemin, dat de arktische werkelijkheid door dit
westersch insluipsel moest worden geschonden.
Te zeer wordt de overigens zoo prachtig volgehouden blanke naieviteit van dezen Mala be:oedeld door de westersche romantiek der liefde, die van zooveel dingen weet en van zoo
weinige het geheim behouden heeft. De ideaalverhouding tusschen Mala en zijn vrouw Iva
berust op europeesche voorstellingen omtrent een model-huwelijk, maar behoort in de werkelijkheid der arktische wereld niet thuis, dat bemerkt men onmiddellijk, indien men acht slaat op
de wijze, waarop de andere eskimo:s hun vrouwen behandelen. Ja, dit idealiseeren van de hoofdpersoon alreeds, zooals het bier geschiedt, behoort in het kader van het geheel niet thuis.

,,
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Intusschen : men mag niet het onmogelijke vergen. En op den weg van het mogelijke in
deze dingen moet wel een ieder toegeven, dat Peter Freuchen he een flink eind heeft gebracht.w
Ook aan ons in- en navoelingsvermogen zijn grenzen gesteld, die men niet overschrijden kan.
zonder gevaar karikaturen te geven in plaats van een verbeelding der werkelijkheid, naar het de.
taak is van den romancier. En wanneer men dit in het oog houdt dan kan men in dit boek niet.^
anders dan een zeer lofwaardige praestatie zien. Want hetgeen hier aan assimilatie ten opzichteder arktische werkelijkheid is bereikt, strekt zich heel wat dieper dan de oppervlakte uit. Wie
dit boek gelezen heeft, heeft aan zijn kennis een uitbreiding gegeven, die een positief voorteeken.
draagt : hij vermeerderde haar met de ervaring eener nieuwe werkelijkheid. Veelvoudiger dan.
eertijds is hem het leven geworden en tegelijk vertrouwder, omdat de eenheid van het mensche-lijke hem er niet bij verloren ging. Wat ]-an men schooners wenschen van een boek?
R. HOUWINK.

Oproer der kinderen, door Arnold Ulitz. Met voorwoord van Theo Thyssen.
Amsterdam, Andries Blitz. z.1. (1929).
De fotograaf Reinhold Berger en zijn vrouw verslingeren hun leven in al te vroolijk ge-zelschap. Ze zijn van dat slag levenskunstenaars van den derden rang, Wier artistieken aanleg:
hoogtij viert bij vaak volgeschonken en even spoedig geledigde wijnglazen. Hun. kinderen verwaarloozen ze schandelijk. Berger sterft aan de gevolgen van zijn bandeloos leven en Mathilde,.
zijn evenknie en echtgenoote maakt zich van de zorg der opvoeding hater kinderen af, door
de twee zoontjes op te bergen in een gesticht. Wat de kinderen daar beleven wordt in dit goedgeschreven verhaal verteld. In het gesticht wordt door den Vader, die gepensionneerd militair
is, een hardhandig en onpaedagogisch systeem van opvoeden in practijk gebracht. De gestichtskinderen leven in een totaal bedorven geestelijke atmosfeer, koesteren een diepen haat jegens
den Vader en Moeder, welke tot uiting komt in het door hen opgerichte verbond der ,,Morkiianen". Uitnemend beschrijft Ulitz de massa-psyche der gestichtskinderen, hoewel zijn voorstelling af en toe wat overdreven lijkt, want het is voor ons, Hollanders die dergelijke situaties
niet kennen, weinig aannemelijk, dat het bestuur van het gesticht wordt gevormd door een stet
zoodanige suffe stommelingen, als hij wil doen voorkomen. De beide zoontjes van Berger zijn
de hoofdfiguren in de geschiedenis van dit gestichtsleven. Knap is het verhaal vooral in dat

gedeelte, waarin beschreven wordt, hoe een dier kinderen in het ziekenhuis de voile zwaarte
van het doorgestane laed gevoelt. Het eind van de historie is, dat de weesvader zich verhangt:
en zijn vrouw gek wordt. De wroeging van die gestichts- moeder is ook uitnemend beschreven..
Theo Thijssen schreef een wat advertentie-achtige inleiding, welke hij ,Voorwoord"' noemde.
Daarin acht hij het een wonder ,dat eerlijke kunst de(n) lezer sterker beinvloedt dan het felstebetoog". Ook schijnt hij in twijfel te verkeeren over de vraag of het boek een roman is of niet,
want eerst noemt hij ,deze beschrijving boeiend als de kunstigst bedachte roman" en later
vindt hij 't noodig er nadrukkelijk op te wijzen, dat men niet denken moet „met een soort
studie-lektuur in romanvorm te maken te hebben", maar dat de geschiedenis werkelijk een roman,
is. Laten we hem niet lastig vallen met de vraag, of een roman meer of min boeiend is, naarmate hij kunstiger bedacht is. P. H. M.

De Bl.ijde Kruisvaart. Een blijmoedig verhaal door Fritz Francken. MCMXXIX..
Nederlandsche Uitgevers-Maatschappij, Amsterdam.
Uit de Kroniek van Opwaartsche Wegen van December j.l. neem ik enkele zinnen over
,,We zitten volop in de oorlogsliteratuur."
,,De verzameling oorlogsliteratuur breidt zich nog steeds uit, langzamerhand begint het reden
tot ernstige ongerustheid te geven, dat het publiek deze boeken schijnbaar gaarne leest."
,,Im Westen nichts Neues", „Krieg", ,Jahrgang 1902", ,,Funk"; en ik kan er nu weer
een nieuw werk tusschen voegen : „De blijde kruisvaart".... enz.
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Nog een zin neem ik over: „Laten we toch bedenken en vooral begrijpen, dat dit alles op
-den duur even demoraliseerend werken gaat, als het bedrijf van hen, die den moordlust
.aanwakkeren."
Nu dit boek. Heel typeerend is de ondertitel van dit boek. „Een blijmoedig verhaal". Toen
^ik het boek gelezen had en nog eens deze titel las ben ik geschrokken, want na zulk een relaas
van ellende, leed en bloed doet het woord blijmoedig bijna pijn.
Al het sombere en ontzaglijke, ook het meest meedogenlooze, wordt met vroolijkheid, met opper--vlakkigheid en lach of kwinkslag opgevat.
Blijmoedigheid vind ik onder dergelijke omstandigheden niet bepaald het meest juiste woord.
Ik kan het mij tenminste heel moeilijk voorstellen dat men een mensch, al gaat het onder het
allergrootste plichtsbesef en met de meest vaderlandslievende overtuiging, met ,blij moedigheid"
^gaat dooden.
In deze Blijde Kruisvaart, is het meest kenmerkende van de menschen, onverschilligheid en
,00ppervlakkigheid en een ontstellende domheid.
Nu weet ik wel dat men een mensch niet moet beoordeelen, wanneer hij jaren in de loopgraven heeft gevochten. Maar voor den oorlog waren 't mannen van het Schipperskwartier te
• Antwerpen, en in dezen kring van menschen gaan we de gevechten aan den IJzer meemaken.
Dit maatschappelijk schuim onderneemt een Blijde Kruistocht !
Daar is Van Rompaey, bijgenaamd ,Drup" omdat zijn neus zoo onbarmhartig groot was en
rer altijd een druppel aan biggelde. Hij was matroos van beroep en dronk als een spons.
Hij was de onafscheidbare vriend van den Rik, den Spion, den Voddentromp en den Bloedpens, alien opgekweekt in 't beruchte Schipperskwartier. Een enkele maal komt er even een
gevoel van deernis, en rilt er iets in de verstompte gevoelens, maar dat zijn uitzonderingen.
Blijheid, zou ook in dit leven, onder deze omstandigheden, bij deze menschen en hun daden,
niet kunnen leven.
Hier is enkel spot om den ernst en gelach om het leed en de eenige lust, de eenige ware lust
is die naar bloed.
Er is zelfs geen haat tegen den vijand, maar hun vechten is zonder oorzaak, een moorden
-uit gewoonte of genot of wellust.
Met blijheid of blijmoedigheid heeft dit verhaal niets te maken.
En een kruisvaart kan het ook allerminst genoemd worden, omdat er geen doel en geen
innerlijke oorzaak wordt aangegeven. Ook zou het Kruis aanleiding tot profanatie zijn, in deze
fmoordende bende.
Nog eens schrijf ik een zin over waar ik deze recensie mee begon :
,,Laten we toch bedenken en vooral begrijpen, dat dit ailes op den duur even demoraliseerend
-werken gaat, als het bedrijf van hen, die den moordlust aanwakkeren." v. D.

De Spion, door Thea v. Harbou. Geautoriseerde vertaling van Piet van 'Veen.
Met 8 foto's naar de film. MCMXXIX. Nederl. Uitgevers Maatschappij, Amsterdam.
Een verhaal als een film, met een groote onbekende, die een geheel leger van de meest
..geraffineerde boeven regeert. Hij is natuurlijk in het dagelijksche leven een zeer achtenswaardig
. man, maar zit in zijn vrijen tijd, louter voor zijn genoegen, in een diepe en geheimzinnig verborgen kluis, achter een geweldig groot en zeer ingewikkeld schakelbord, met knoppen en handles
de boevenwereld te regeeren. Hij ontvangt en verzendt allerlei booze draadlooze berichten,
.schrijft moordadige bevelen in eigen gemaakte codes; hij laat verder zoo nu en dan een sneltrein ontsporen, auto's en motorfietsen door dichtbevolkte straten jagen, en blijft onder alle omstandigheden onverstoorbaar kalm.
Daartegenover staan een aantal suffe en bijna hersenlooze politieagenten met een halfgare
,chef, die de meest stomme bevelen uitdeelt. Maar er is een detective die slimmer en handiger

526

BOEKBESPREKING

en sterker en edeler en vlugger en menschlievender en nog veel meer is, want hij weet nit aI_
die warboel de waarheid te vinden en het bijna verloren geraakte, maar allerbeminnelijkste meisje.niet alleen te redden, maar ook nog te trouwen.
Men klaagt dat er boeken verschijnen die de snelheid van het moderne leven niet bijhouden,_
maar hier is dan een vertaalde roman die de snelheid van een film bijhoudt. Misschien is de:
snelheid wel te groot geworden, waardoor enkele personen kompleet uit de roman geloopen zijn.
v. D.

Oud -- Jong, door Dr. Serge Voronoff. Geautoriseerde Nederlandsche vertaling„
van F. J. A. Baden, Arts, N.V. Hollandia Drukkerij Baarn.
Volgens het omslag geeft Dr. Voronoff 'n heldere uiteenzetting van zijn opzienbarende..
ontdekking en van de resultaten zijner methode, om aan de menschen een lang leven te verzekeren (ook in de veeteelt heeft deze methode veel succes).
Voor ons blad is het moeilijk een beoordeeling te geven. Ik denk niet dat de gevonden methode:
bij het werk van literatoren van beteekenis zal zijn, wat ook maar een zeer twijfelachtig geluk_.
zou
zijn.
v.
D.

Tooverlantaarn, door Ina Boudier Bakker, P. N. van Kampen en Zn. Amsterdam..
Een zestal schetsen. Als bij een tooverlantaarn, licht en groot voor ons geprojecteerd. Naarmatede beelden -wisselen, leeren wij de personen kennen in hun verhouding tegenover de omgeving en de personen waar mee ze in aanraking komen. Ook even langzaam verschuiven de
tafereelen, en blijven onze oogen langen tijd gehecht aan elke handeling.
Allerminst moet men dus verwachten een serie ,stille beelden" te zullen zien, in den zin
van een kinder-film-toestel.
Langzaamaan een karakter te laten zien, telkens anders belicht, wie zou het in onze literatuur
beter kunnen, dan deze schrijfster ? Van de menschen die haar aandacht hebben en die ze nu
gaat projecteeren, is geen enkele gewaarwording of wending haar ontgaan, en toch blijft alles.,
innerlijk doorstraald en warm en tegelijk rustig, krachtig en strak.
Ieder woord heeft onmiddellijke beteekenis in haar werk. Daar is een eigenaardige ingetogenheid in deze verhalen door de geslotenheid van haar taal. Maar ook haar plastische gaven
komen nu weer sterk door de contoeren naar voren.
Zoo ontstaan dan al voortschuivende, langs ons sterk gespannen staren, al de juichende en.
stralende, maar ook de hevige en smartelijke stille en droeve dingen, die gegroepeerd zijn, in.
het bestaan van een aantal menschen. En al deze gebeurtenissen zijn door sfeer en kleur tot
lever en echtheid verbonden met de menschen.
Daardoor zijn deze korte verhalen, volkomen voltooide stukken leven geworden, en niet
maar momenten, hoe scherp dan ook, die los naast elkaar gegroepeerd zijn, in de meest juiste:
volgorde.
De sfeer uit de verhalen in haar bundel ,Kinderen" is ook gehangen in enkele van deze
stil uitgewerkte teekeningen. 't Kinderleed heeft zelfs over een groot deel van al haar werk..
jets van de weemoed van de najaarsdagen gehangen.
Blank en metaalzuiver geeft zij de onrust in de kleine harten. En zij heeft bovenmate het
vermogen om het waarneembare te teekenen en haar diepe liefde weet de groote problemen_
der kleinen te peilen.
Zoo is dan dit laatste boek weer een heerlijk punt, waar de ernst, ook van dezen modernen tijd,
ons raakt en ons de oogen doet richten om stil te zien naar wat maar al te Aug onbedacht voorbij,
gaat.
v.
D.

AAN HET FIND VAN DE ZEVENDE
JAARGANG,
Meer en n eer wordt een jaaroverzicht van de redaktionele werkzaamheden en de taxatie van.
de jaarsinhoud van Opw. Wegen, een orientatie op het gebied van onze jonge Protestantse.
literatuur.
En daardoor wordt het samenstellen er van een steeds belangwekkender, maar ook steeds meer
verantwoordelike taak.
Natuurlik geeft de inhoud van ons tijdschrift een onvolledig beeld van wat in een jaar tot
het publiek gebracht wordt Toch, met uitzondering van enkele groote verhalen, is het beste.
uit eigen kring in onze jaargangen geplaatst, of door een belangrijk fragment vertegenwoordigd..
Behalve het geplaatste is er bovendien nog zo veel, dat ons onder ogen komt, dat in een bepaalde
richting verwachting wekt.
Zo schreven we een vorig jaar, dat ook op het gebied van het proza een opleving begon te komen..
Tenminste, dat we in dat opzicht enige hoop koesterden.
Het afgelopen jaar zal, al was het niet zo arm als vroegere jaren, nog wel niet onze lezers.
overtuigd hebben van een nieuwe belangstelling onder onze jongeren voor het proza. Toch
was onze bewering geen lone voorspelling. We zijn inderdaad na een jaar de verwerkeliking van
deze verwachting veel nader gekomen. Als we goed geteld hebben, liggen een vijftal romans van
jongere auteurs geheel of bijna voltooid gereed bij het neerschrijven deter woorden. Het is nu nog
niet het ogenblik om over de kwaliteiten van dit proza te spreken ; toch hebben we van enkele
geen ongemotiveerde goede verwachting.
De poezie blijft zich verder ontwikkelen. Het nieuwe jaar zal minstens ook een vijftal nieuwe
bundels brengen, die ook buiten de gewone lezerskring van ons tijdschrift de blik naar de jonge
Protestantse kunst zal richten.
Maar niet om ons op het onzekere pad van de toekomst te begeven, wordt dit jaaroverzicht.
geschreven ; het is nog meer als een terugblik bedoeld.
De bundels van de Merode, van Oosten en Eekhout, in onze jaargang besproken, hebben in het
afgelopen jaar heel wat pennen aan de gang gebracht, maar vooral veel tongen aan het werk genet.
Vooral het werk van v. Oosten is zeer uiteenlopend beoordeeld. We verwachten, dat hij dit jaar
nieuwe stof tot diskussie geven zal.
Naast Martin Leopold, van Oosten, de Groot en Kamphuis, die een groot deel van hun werk_
bij ons publiceerden en in eigen kring een zekere reputatie bezitten, die nu naar buiten meer of min
begint door te dringen, wijzen we op Hessels, de Bruin en Hoekstra, met wie in de naaste toekomst
zeker ook zal gerekend moeten worden.
Van de jonge auteurs, die dit jaar voor het eerst bij ons schreven zijn de belangrijkste Gabr.
Smit, Aldert Jongedorper, Gerrit Achterberg en Ietswaart.
Het is niet te zeggen, hoe, en of, en wie van dit dozijntje auteurs van betrekkelike tot een meer
absolute en blijvende belangrijkheid uit zullen groeien, maar deze jaargang is ons in alle geval..
een bewijs geweest hoe de literaire opleving onder de Protestantse jongeren zeker nog niet tot..
stilstand is gekomen en nog vele mogelikheden in zich bergt,
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Naast deze jongeren wijzen we op een auteur met reeds gevestigde naam v. Elro en zijn alter
ego R. Houwink, die door het afstaan van een gedeelte van zijn werk voor Opw. Wegen een betuiging
van waardering en gevoel van verwantschap gaf. E. L. S. die vroeger bij ons publiceerde,
-maar enige jaren zweeg, is weer aan 't schrijven gegaan, W. A. P. Smit, al mochten we een
enkel vers van hem plaatsen, is nog niet op dreef. Eekhout, die in de periode van zijn Dooden
dansen ons tijdschrift moest mijden, gaf ons enkele van zijn Chinese verzen, terwijl in de
,

komende jaargang hij het Chinese masker weer van het gelaat zal lichten.
Van het proza noemen we naast het novellisties werk, dat gedeeltelik paralel liep met dat
van vorige jaren en waarbij Greet Smitskamp een nieuwe naam is, het klare betogende proza van
R. H., de abrupte stijl van v. Kempen, het visionaire in de taal van J. A. van Nie, wiens werk
in het iaatste nummer van de vorige jaargang geplaatst, in het vorig overzicht niet ter sprake
kwam, terwijl hij nu met slechts een paar bladzijden opnieuw een plaats heeft aan 't eind van
de jaargang. Zijn stijl bergt vele verrassingen, die, mogen ze niet altijd verheugingen zijn, toch
.meestal wel nieuwe schoonheid laten zien.
Van de belangrijke artiekels noem ik Mulder's Vondelstudie, Haantjes' Afrikaanse opstellen,
'het art. van Smit over Alie van Wijhe-Smeding.
Van wat er geheel of gedeeltelik in de Protestantse literatuur buiten Opw. Wegen omging,
noem ik het verschijnen van De lichte nacht, De lofzang der schamelen, Kleine Levens, Als nieuw
geboren kinderkens, deel V van de Chr. Lett. Studien. En ten slotte het proefschrift van onze
:redakteur Haantjes over de Christendichter uit de 17de eeuw Gysbert Japicx.
Het is een jaar geweest, waarvoor grote dankbaarheid jegens God ons past. Vol vertrouwen
DE REDAKTIE.
.zien we uit naar de gezegende voortzetting van deze jonge bloei.
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